
EKIF'S historie - de første 50 år - indtil 1988. 

Efterfølgende alene klip fra Jubilæumsbogen fra 1988. 

 



Det hele startede med brydning - men for at komme i gang - skulle man 
have anskaffet en madras. Man havde kendskab til , at der i Nordborg var 
en som ikke blev brugt mere. Ingvert Johannsen og Chr. Hansen lånte en 
tandem og cyklede til Nordborg. Madrassen blev godkendt - købt og pr. 
bil transporteret til et lagerrum bag ved købmand Kronika på Storegade, 
hvor træningen foregik - grunden var at man ikke kunne få lov til at bruge 
gymnastiksalen 

 

Man have årlige brydestævner og var faktisk også rigtig gode - og vandt 
mange præmier. Interessen for brydning var dalende - så man stoppede i 
1951. 



Den 20. november 1945 var der bestyrelsesmøde med deltagere fra FREM 
og Ungdomsforeningen, hvor man drøftede en eventuel sammenlægning 
af foreningerne., på grund af – at Ungdomsforeningen var blevet 
opfordret til at optage sport – som en aktivitet. Forslaget blev drøftet på 
FREM’s efterfølgende generalforsamling, hvor 1 stemte for – 22 imod og 
2 blanke. 

I 1948 var der ønsker om en fodboldafdeling – så man søgte kommunen 
om tilladelse til at benytte sportspladsen – hvilket gav et negativt resultat 
– fordi banen ikke var helt i orden – bl.a. manglede der stadig mål. 
Klubben havde ellers de nødvendige trøjer fra håndboldspillerne. 

Den 22. juli 1948 kom der endelig skred i tingene – fodboldafdelingen 
kom op at stå. Der blev hurtigt nedsat et udvalg på 3 personer, som straks 
vedtog at melde et hold til JBU’s B række – første kamp vand Broager 
med 7-3. 

I 1948 ophører Ungdomsforening med idræt – så FREM investerer for kr. 
45,00 i 1 spyd – 2 kugler – 2 diskos – 1 håndbold og 1 fodbold. 
Fodboldudvalget engagerede Bubbi Birnbacher til at træne drengene og J. 
Funder-Nielsen til de voksne. F.K. Hansen blev håndboldtræner for både 
drenge, voksne og damer. 

Efterhånden har man vundet så mange pokaler, at det bliver nødvendigt 
at investere i skab – der bliver hængt op på Færgegården hos Lutzi. 

På generalforsamlingen i 1954 foreslås der – at man skulle prøve med 
badminton – da der ingen tilslutning var til gymnastik. 

De første år kneb det en del med kvaliteten af fodboldene, der gik op i 
syningen – så skomager Byllemos skulle i gang med nål og tråd. Det kunne 
så tage ca. 15. minutter – før kampen kunne genoptages. 



I november 1960 er der 31 seniorer og 52 drenge, der spiller fodbold. Op 
kridtning af banen klares på skift mellem spillerne. For hele sæsonen 
betales der kr. 15,00 for trøjevask. Året var også første gang, der blev 
tilmeldt hold til indendørs fodbold. 

I 1966 tiltræder Gert Sørensen som træner og vi vinder serie 4 og bliver 
Jyske Mestre med en sejr i finalen på 6-1 over Strandby, 

I 1965 vælges Asmus til formand for FREM – efterfølgende en artikel fra 
Jubilæumsskrifter. Så gentagelser er meget sandsynligt. 



 



 

Efterfølgende en artikel fra Jubilæumsskriftet om lysanlæggets opståen. 



 

 



 

I 1973 starter vi med Pigefodbold, som stoppede igen i 1977, da det var 
for dyrt - samt manglende opbakning fra forældrene. 

I forbindelse med den nye hal – der forventes færdig til oktober 1978 
startes der en badmintonafdeling, der i 1979 havde 82 aktive spillere. 
Man drøfter udgivelse af et klubblad – udsendes 2 gange årligt – der 
nedsættes et klubbladsudvalg – bestående af Alice Bagge, Gunna Nissen, 
Ole Jensen og Sv. Å. Erichsen. Næsten det første nummer af klubbladet – 
1981. 

 

Der er 40 damer til motionsgymnastik og bordtennis har 17 medlemmer. 



På generalforsamlingen i 1982 oplyser Asmus om, at vi nu 4 afdelinger – 
fodbold, badminton, gymnastik og bordtennis. Asmus efterlyser en 
halinspektør. Tove Hansen afløser Kaj Kæstner som kasserer. Peter 
Skriver forsøger at starte en skakklub.  

I 1982 havde vi i FREM følgende Ungdomshold: 

Puslinge 6-8 år – Miniputter 8-10 år – Lilleputter 10-12 år – Drenge 12-14 
år og Junior 14-16 år. 

Kontingensatserne er unde 18 år kr. 120,--, over 18 år kr. 270,00. 

Det var i 1982 vi startede med old boys fodbold. 

385 til gymnastikopvisning i Hallen i 1982. 

 

I 1983 vedtager man at klubbladet skal udkomme 4 gange årligt, for at 
bringe de indbydelser og meddelelser, som hidtil har være annonceret i 
Broue Tidende.  

Bordtennis meddeler med en dødsannonce i klubbladet, at den foreløbig 
er lagt i mølposen. Der er 16 interesserede til at spille volleyball – så de 



får en prøvetid indtil 1. november. Der kom så kun 2 den første gang – så 
det stoppes igen. Genopstod i 1984/85. 

I 1983 holdes der badminton stævne med deltagelse af 80 spillere fra 9 
forskellige klubber. 

I klubbladet nævnes det at på næste generalforsamling skal drøftes 
hvordan man regner med at de næste par år frem i tiden skal/bør køre. 
Jeg tænker på Trænere – mål med de forskellige hold – løbende 
tiltrækning, tilslutning, forandring af afgang, forventet tilskud til 
investeringer i materiel og ikke mindst ØKONOMISK m.m. 

Netop i disse ”Agurketider” som ikke ser ud til at blive meget bedre for 
hele landet de næste par år, er det tvingende nødvendig at få en ide om, 
hvad klubben egentlig agter at gøre/Asmus. 

Herregymnastik blev aflyst efter kun 7 gange med få deltagere. Alligevel 
prøver vi dog igen til vinter og håber denne gang på bedre opbakning. Erik 
Paulsen vil igen stå og ”Svinge pisken”. 

Egernsund-skak var forhåndsinteressen stor – men da der endelig skulle 
”spilles op” blev de fleste væk. Derfor måtte dette gode initiativ aflyses, 
men vi prøver igen i år. En skakmattak til Peter Skriver. 

Klubbladet – Det besluttes at klubbladet skal udkomme 4 gange årligt. I 
denne forbindelse skal det lige påpeges, at det ”IKKE” kun er idrætslige 
begivenheder, der har interesse. Har I noget på hjertet, så kom frem med 
det. 

På Sportens Venners Generalforsamling på Sea Inn – fik FREM en check på 
8.000,00 kr. 

 Egernsund Dart – Klub har startet sæsonen 1983-84 på den Gamle skole 
Egernsund. Der spilles i D.U.I’s  lokaler hver onsdag aften kl. 19.00 – 



21.30. Dart er et sjovt og spændende spil, der kræver koncentration samt 
præcision og så kan hele familien være med. 

Kom op og vær med – eller kontakt Hans på tlf. 440073, hvis du har nogen 
spørgsmål, 

Junior 12-18 år (skolesøgende) kr. 5,00 – senior kr. 25,00 l lærlinge kr. 
10.00. Der gives også familierabat. MVH Egernsund Dart Klub. 

Badmintonafdelingen melder alle bane er optaget – vi har sat ny rekord i 
antallet af medlemmer – vi er nu 155 udøvende badmintonspillere. 

Der er bl.a. følgende turneringshold – HERRER II – SERIE 5 II – SERIE 5 I. 

Ungdomsholdene trænes af Michael Hansen og Christian Schumann. 

LOPPEMARKED blev afholdt i l984. Vejret var godt – der var et hav af gode 
genbugsting, og købelysten meget stor. Det endte med et resultat på kr. 
9.000,00. 

1984 vil gå over i historien, som det år, hvor Egernsund fik sin første 
kredsmester i Badminton. Brian Christiansen kæmpede, fightede og 
spillede sig til en fortjent 1. plads i singlerækken. Succesen blev fuldendt 
ved at den anden halvdel i finalen også var ”Echensoune” nemlig Bo 
Petersen, som hermed besatte 2. pladsen. 

Fra januar 1985 skal man i foreningen til at køre efter de nye love 
gældende for FREM Egernsund. Dette kræver blandt andet, at man i de 
enkelte afdelinger skal hav valgt en bestyrelse, hvorfra den valgte 
formand automatisk træder ind i hovedbestyrelsen. På 
generalforsamlingen vælges så en hovedformand, en kasserer og en 
sekretær, som så sammen med de andre afdelingsformænd danner den 
egentlige hovedbestyrelse. 



I 1985 fik H.k.71 og FREM sammen fået opsat et Scoringsanlæg i hallen. 
Man har selv investeret kr. 7.500,00 mens resten kr. 22.500,00 er 
kommet ind ved salg af reklamer til ophængning i hallen. 
Scoringsanlægget kan i øvrigt ses i brug næsten hver weekend i hele 
vintersæsonen. Et stort ønske er nu endelig gået i opfyldelse. 

 

 

Efterårsfesten afholdes lørdag, den 19 oktober1985 på Færgegården 

Festen er for alle klubbens afdelinger – for passive og aktive og så 
selvfølgelig – for alle byens borgere. 

Så derfor, slut op om dette dejlige arrangement og deltag. 

Musik: Stambordsorkesteret.  



 

Veteranholdet 1985. 

Villi ”Slagter”, Dres, Hans Henrik, Erik, Heine, Carl, Orla, Bent, Gert, 
Asmus, Bent og Ib. 

I 1985 har fodboldafdelingen følgende hold: Serie 4 – serie 5 – Ynglinge – 
Junior – Drenge – Lilleputter – Miniputter – 7. Mands – Junior Damer – 
Old Boys – Veteraner. 

Imponerende – ikke sandt, 

 

 



1986 vinder vi kredsvinder i serie 5 – og senere Jyske Mestre – med en 
sejr på 3-2 over Thornved. 

 

I 1988 bliver Helmut Christiansen ny redaktør på klubbladet. Asmus 
modtager som den første Kommunens nystiftede lederpris. Smidemand 
er fodboldtræner – der mødte 44 seniorer til træning. Serie 4 rykker op i 
serie 3 og 3. holdet rykker op i serie 5. Der afholdes afslutningsfest i 
gymnastiksalen med 110 festglade fodboldvenner. 

Under højdepunkter på fodboldfronten nævnes der bl.a. at indendørs 
fodbold startede i sæsonen 1960/61, hvor FREM for første gang vandt 



storkredsen og dermed samtidig det sønderjyske mesterskab, hvilket 
gentog sig de efterfølgende 4 år. I 1984 blev Veteranholdet Danske 
Mestre. 

 



I 1987 bliver Ib Funder formand for badmintonafdelingen efter Finn 
Johannsen. Klubbladet trykkes fra nu af hos Ihle i Broager. 

Samme år rykkede vi op i serie IV 

 

Fodbold – seniorafdelingen er blevet stor – der er kommet ca. 20 nye 
spillere – så det er skønt at komme til træning og se 35 mand som er mødt 
op – men det kniber med pladsen. Juniorholdet er slået sammen med Broager. 



Målaktier gav en økonomisk indsprøjtning på ca. 10.000,00 – der var solgt ca. 200 
stk. Man betalte 1 kr. pr scoret mål – max 50 kr. 

Badmintonudvalget har som en forsøgsordning vedtaget at tilbyde klubbens spillere 
bolde til favørpris 60 kr. – kun i hele rør -og kun torsdag aften mellem kl. 20.00 og 
21.00 – hos Anja Sievertsen. 

Veteranholdet bliver Sønderjysk Mester ved at slå Ribe 2-0 i semifinalen samt 
Sønderborg 2-0 i finalen – på mål scoret af Erik og Møsse – begge på hovedstød. 
Henning ”Møsse” svævede 3 centimeter over jorden – det er nok sidse gang vi 
oplever det. 

På generalforsamlingen den 25. januar 1988 var der følgende nyt. Volleyball er 
stoppet på grund af manglende tilslutning. De nye baderum er færdige og der er stor 
tilfredshed med den nye komfort. I dette sammenhæng er det underligt at se 
Broager Kommune bruger kr. 100.000,00 på baderummene og glemmer 
renoveringen af de andre rum. I 1988 bliver hallejen kr. 10.000,00 dyrere og 
materialetilskuddet bliver reduceret. Årets resultat le et overskud på kr. 13.100,00 
og en formue på kr. 40.636,00. 

Der var forslag fra fodboldafdelingen om at slå BUI og FREM fodboldafdelinger 
sammen. Hele fodboldudvalget var enige. Der blev ikke vedtaget noget, men 
fodboldudvalget ville undersøge alle muligheder – både hvad angår økonomi og 
spillemuligheder. 

Asmus modtager Broagerlands Idræts-Lederpris og i marts måned modtog han på 
DBU’s årsmøde i Odense ”Leo Danners Rejselegat” – størrelsen nævnes ikke – men 
Asmus takker mange gange. 

Sportens Venner gav et stort beløb til Egernsund – nemlig 16.000 til Frem og 12.000 
til Håndbold. I alt uddeles der kr. 100.000,00. 

FREMS 50års jubilæum markeres den 19. november på Færgegården. Kridt skoene 
og find konfirmationstøjet frem – der bliver nok rift om billetterne. 

Mads Clausens Fond har skænket os kr. 7.500,00 som økonomisk hjælp til 
anskaffelse af inventar til vores nyrestaurerede klublokale. 



 

 

 



 

Ja – det var dengang Badmintonafdelingen havde mange tider til fordeling. 

 



 



 



 



 

Egernsunds træner Flemming Smidemann, blev i 1988 blev udnævnt til ”Årets 
træner i Jylland 1988” Stort tillykke – flot klaret. Medlemmer 96 ungdom og 80 
senior/oldboys/veteraner. Kontingent ungdom kr. 250,00 seniorer årligt kr. 600,00. 

På årets generalforsamling blev det nævnt at det går godt i Gymnastikafdelingen. 
Der er trænere til alle hold. Det er en fordel at nogle hold har kunnet bruge 
gymnastiksalen på den gamle skole – og specielt efter at gulvet er blevet lakeret. 
Medlemstallet er 60 ungdom og 35 voksne.  

Badmintonafdelingen er blevet stor, og det har været godt med en træner til 
Seniorholdene. Vi er nu 96 motionister – 17 seniorer og 57 ungdomsspillere – i alt 
170 medlemmer. Kontingent motionister 250,00 – seniorer 400,00 og ungdom 
150,00. 

Samarbejdet med Broager for seniorspillere er droppet, da flere af spillerne lægge 
større vægt på det kammeratlige samvær end elite fodbold. Pigefodbold har fået 
godt fat og fortsætter til næste sæson. 

Årets underskud blev på Kr. 21.158,00 så egenkapitalen er nede på kr. 19.478,00 

Budgetlægningen for de enkelte afdelinger har vist at være et godt styreredskab, så 
fremtiden ser også lyst ud økonomisk. 

De gamle DRENGE er kommet op i årene, så nu skal nok snart have et hold med 
aldersgrænse ved 50 år. Men selv om Veteranerne har en masse år på bagen, blev 
det alligevel til en flot 4 plads. Oldboys var en overgang på en oprykningsplads, men 
på grund af mange afbud m.m. så gik holdet lidt i stå og sluttede på en 5. plads. 

Bedre held næste år/Asmus. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Det var lidt historie fra 1938 – 1988 – klippet af Ib Funder-Nielsen 


