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2022 / 2023
HUSK LOTTOSPIL

Egernsund
Kultur & Idrætsforening

I Egernsund Hallen

Afholdes kl. 19.00
Døren åbnes først kl 17.30

FØLG MED PÅ  
WWW.EGERNSUND.DK

eller på FACEBOOK
"LOTTO I EKIF"

FINE GEVINSTER

Pay & Play

Benniksgaard Golf Klub • Sejrsvej 109 • Rinkenæs • 6300 Gråsten • 74 65 22 68 • info@benniksgaard.dk
www: Benniksgaardgolf.dk • facebook: Benniksgaard Golf

Vil du lære at spille golf?

Nye hold fra april 2023. 

KUN 999,- for 10 uger!
Familietur - firmaarrangement - fødselsdag - polterabend mv.

Greenfee par 3-bane: 100 kr.
Leje af udstyr: 50 kr.
Greenfee inkl. undervisning og udstyr: 225 kr.

Spil golf på vores 6-hullers par 3-bane

Min. 10 pers.

MANDAG
14. og 28. november
12. og 27. december
9. og 23. januar
6. og 20. februar
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EKIF’s historie del 3

Fortsat fra august 2021 bladet.

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

I forbindelse med den nye hal – der for-
ventes 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 – bestå-
ende af Alice Bagge, Gunna Nissen, Ole 
Jensen og Sv. Å. Erichsen. Næsten det 
første nummer af klubbladet – 1981.
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Der er 40 damer til motionsgymnastik og 
bordtennis har 17 medlemmer.

På generalforsamlingen i 1982 oplyser 
Asmus om, at vi nu 4 afdelinger – fod-
bold, badminton, gymnastik og bordten-
nis. 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 Ung-
domshold:

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

Kontingensatserne er under 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 dødsannon-
ce 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. Genop-
stod 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 gene-
ralforsamling 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 nødven-
dig at få en ide om, hvad klubben egentlig 
agter at gøre/Asmus.

Fortsættelse følger.
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EGERNSUND
v/Hans-Peter Matzen
Sundgade 98, 6320 Egernsund
Telefon 74 44 93 17 - Biltlf. 21 70 23 17

vvs

bhj.com
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Vognmand
Peter Christensen & Sønner Aps
Skodsbøl - Tlf. 74 44 16 57

IVA N K I R K E G A A R D
TØMRER- & SNEDKERFORRETNING APS

værksted Brovej 44 · Egernsund
TLF. 74 44 05 37 - BIL: 40 33 05 37

Vognmandsforretning

ERIK MOLDT
Skodsbøl vej 77- Broager

Tlf. 74 44 16 17



- bare bedre bilværkstedAutoAndersen
Brovej 44
6320 Egernsund
Tlf. 2711 8460


