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Sommer i Esbjerg Cykel Ring
Rundt om Vandtårnet 2015
– Frøs Herreds gadeløbet
2015
Søndag den 10. august afviklede Esbjerg Cykel Ring det
traditionsrige cykelløb Rundt
om Vandtårnet i pragtfuldt
sommervejr i forbindelse
med starten af Esbjerg Festuge. Løbet har start og mål
ved Musikhuset i Esbjerg og
køres på en 1,4 km lang rute
Havnegade-JernbanegadeØstre
Havnevej-HulvejenHavnegade, som på dagen
var helt lukket for trafik.
Traditionen tro startede løbet
med de yngste børneklasser.
Esbjerg Cykel Rings børneog ungdomsryttere fik placeringer som følger:
U11P nr. 3 Sofie Pedersen,
nr. 4 Mette Kristine Tygesen
U11 nr. 12 Daniel Pavia Pedersen, nr. 13 Kevin Bastidas
Makkonen
U13P nr. 2 Julie Uhre
U13 nr. 6 Kevin Biehl
U15 nr. 9 Anders Toft Niel-

sen i samme tid som vinderen
Jacob Christensen fra Horsens, nr. 16 Mads Tygesen,
nr. 19 Filip Klonowski, nr. 27
Johnas Harring
U17 nr. 27 Sebastian Waldhauer.
I år var programmet udvidet,
således at også Danmarks
allerbedste seniorryttere havde mulighed for deltagelse.
Men idet Post Danmark
Rundt først sluttede dagen
før, havde ingen af deltagerne
derfra fundet vej til Esbjerg.
Dette betød dog ikke, at løbet
blev kedeligt; der blev kørt
stærk fra starten, og kampen
om podiepladserne var intens. Længe så det ud til, at
pladserne skulle fordeles
mellem tre ryttere, som var i
udbrud, men sådan blev det
ikke. To ryttere, Jannik Hyldtoft Hansen fra TEAM IBT
Isolering – Ridley og Steffen
Munk Kristiansen fra Team
Jutlander Bank satte efter udbruddet, og på andensidste

på
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omgang var udbrydergruppen
vokset til fem. De to tidligere
forfølgere endte med at køre
sig til 1. og 3. pladsen, mens
andenpladsen gik til Mads
Baadgaard Rahbek fra Team
TREFOR – Blue Water.
Udover A-rytterne var der to
starter med blandede seniorog juniorryttere, dvs. alderen
17 år og opefter. Klubbens
egen B-rytter Nikolaj Friis
formåede at holde trit med de
unge lette juniorryttere og
kørte sig ind på en 20. plads
kun 5 sek. efter vinderen. I
den anden seniorklasse var
Morten Korsgaard fra ECR
med til at sætte sit præg på
løbet, da han hele vejen igennem tog føringer og var medvirkende til, at feltet blev
splittet op, hvilket blandt andet gik ud over Søren Uhre
fra ECR, der dog kørte et rigtigt godt løb og kun blev
overhalet med en enkelt omgang. Mads Strandby Jørgensen fra ECR måtte udgå med

Anders Toft Nielsen på podiet til Tour de Himmelfart. Han ses
til højre for den gule trøje.
defekt på cyklen. I senior
klasserne var der udover gode pengepræmier til vinderne
også fine spurtpræmier fra
bl.a. Frøs Herreds Sparekasse
og Sportigan Promotion.
Sommeraktiviteter
Selv om der i en del af sommerperioden ikke har været
officiel træning, så har rytterne ikke holdt stille. Både senior- og ungdomsrytterne har
selv organiseret fællestræning,
typisk vha. Facebook. Og børnetrænerne har på skift stået
for træning for de mindste, så

Aut. VVS-Installatør
Målerhusvej 3 · 6700 Esbjerg
Sønder Nytoft 8 a · 6720 Fanø
Tlf. 75 12 50 11 · Fax 75 45 34 60
www.deresblik.dk · deresblik@deresblik.dk

Hvis du ikke er millionær
- SÅ FÅ DIN BIL LAVET
VED KNUD KJÆR...
· Reparation til syn
· Dæk
· Rust reparationer
· Køb og salg af brugte biler

Tilbud gi
ves

Kjær Jensen
AUTOMOBILER
Randersvej 2 - Udstilling
Ingemanns Alle 59 - Værksted

Tlf. 40 17 11 11
www.kjaerjensenauto.dk

Hurtig og sikker
service

der kun har været et par
ugers pause. En håndfuld
ungdomsryttere valgte også
at stille til start i TV2 på Tour
i Varde for at holde løbsformen ved lige. Nogle af de
mindste børneryttere deltog i
Kids Tour i Varde.
To seniorryttere valgte i slutningen af uge 31 at deltage i
Randers Bike Week, som er et
etapeløb, der afvikles over fire
dage. Dette endte med en placering som nr. 12 til Carsten
Jensen i H40-klassen og nr.
16 til Morten Korsgaard i Dklassen.
Fem af børne- ungsomsrytterne har været på landevejscykelcamp i Ikast, hvor de
blandt andre havde besøg af
Rasmus Guldhammer, der lige er blevet nr. 4 i Post Danmark Rundt. To andre var på
mountainbikecamp.
Tour de Himmelfart 2015
I Kristi Himmelfartsferien var
der arrangeret en klubtur til
Tour de Himmelfart i Odder,
således at også de ryttere,
hvis forældre ikke kunne tage
med, havde mulighed for at
deltage i løbet. Tour de Him-

melfart med 700 deltagere, er
Nordeuropas største etapeløb
for børn og unge i alderen 917 år, som afvikles over tre
dage. De yngste deltagere tilbagelagde 57 km på de tre
dage, og de ældste 280 km.
Esbjerg Cykel Ring havde 11
deltagere med i dette løb, og
det bedste resultat opnåede
Anders Toft Nielsen med en
3. plads i U14.
ECR’s placeringer i løbet var
således:
U11P: Nr. 6 Sofie Pedersen,
nr. 7 Mette Kristine Tygesen.
U13P: Nr. 11 Julie Uhre.
U13: Nr. 12 Kevin Biehl.
U14: Nr. 3 Anders Toft Nielsen.
U15: Nr. 29 Filip Klonowski,
nr. 33 Mads Tygesen.
U16: Nr. 35 Andreas Paulsen.
U17: Nr. 35 Frederik Uhre.
Alexander Meng (U15) og
Sebastian Waldhauer (U16)
måtte desværre udgå med defekter på cyklen.
Træningstider –
kontaktoplysninger
Alle aldersklasser træner tirsdag og torsdag kl. 17:30 og
mødes ved siloen i Guldager.
Hvis man har lyst til at prøve
at cykeltræne, kan man altid
kontakte trænerteamet i Esbjerg Cykel Ring. Børn behøver ikke at investere i en racercykel – klubben har cykler
man kan leje. Man kan deltage
i træningen et par gange uden
at melde sig ind i klubben.
Flere oplysninger om ECR,
træning osv. findes på www.
esbjerg-cr.dk. Eller kontakt
formand Finn Andersen på
EsbjergCykelRing@gmail.com
eller 40 64 10 34.
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Skal du sige et sidste farvel?
Vi giver 20% på kistepynt,
der bestilles i butikken TK Blomster.

Dyrlæge Manfredo Occhionero

(Gælder hele året)

Husk:
Vi bringer også ud i Esbjerg og opland.

PRAKSIS FOR
FAMILIEDYR
Konsultation efter telefonisk aftale
Tlf. 2280 6906

Storegade 197, 6705 Esbjerg Ø
Tlf. 2280 6906

Åbningstider:
Mandag - Fredag 09.00 - 17.30, Lørdag 09.00 - 13.00,
1. Søndag i måneden 09.00 - 13.00 samt Helligdage 09.00 - 13.00.

mail: manfredo.occhionero@gmail.com

Tandprotese Klinikken Esbjerg

KLINIK FOR FODTERAPI

Aut. klinisk tandtekniker
Henrik Kirkeby
Storegade 43 v/Føtex
6700 Esbjerg

V/STATSAUTORISEREDE FODTERAPEUTER
Helle Eskesen
Lise Øllgaard Jensen
Pia Thorenfeldt
Stine Birkeholm Kristensen
❖
Skolebakken 137 · 6705 Esbjerg Ø

Egen P-plads
Bybus 4, 9 og 13 holder lige uden for døren
Hjælp til ansøgning om off. tilskud
Tilretning af ældre
tandproteser
Helproteser
- Vi fremstiller selv tandproteserne i
alle faser

Tlf. 75 45 13 83

Immediat-proteser
- indsættes umiddelbart efter
tandudtrækning i samarbejde
med egen tandlæge

Tryklåsproteser
- proteser som holdes fast ved
hjælp af tryklåse

Delproteser
- kan erstatte en eller flere tænder

og mange flere behandlingsmetoder

- GRATIS EFTERSYN
- GERNE HJEMMEBESØG

Tlf. 75 12 98 33
Altid en tand bedre
- mulighed for finansiering
www.henrikkirkeby.dk

SPECIALER:
Diabetes · Leddegigt · Bøjlebehandling
Fremstilling af individuelle indlæg
❖
Fodterapi er også klipning af negle,
beskæring af hård hud og ligtorne
❖
Refusion af offentlig sygesikring og Danmark gruppe 1 og 2
❖
Helbredstillæg
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ETAC’s Venner afholdt markedsdag
Onsdag 19. august afholdte
”ETAC’s Venner” markedsdag. Den formelle grund til at
afholde dagen var, at formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Henrik Vallø skulle indvi rosenhaven og
sansesti ved at klippe den røde snor. Henrik Vallø ankom
til Kvaglundparken pr. helikopter.

I den forbindelse havde Venneforeningen virkelig lagt sig
i selen for at lave en spændende dag. Man kunne købe
stande på markedet, hvor de
selv ville have en stand, hvor
overskuddet skal gå til aktiviteter for brugerne af ETAC.
De havde allieret sig med Esbjerg Handicapidræt, som
ville vise forskellige aktivite-

IF 92 Fodbold søger trænere
IF 92 Fodbold søger trænere
til hold i Skibhøj
U6 – U11 træner tirsdage og torsdage.
U12 – U14 træner mandage og onsdage.
Små Fødder træner mandage.
Træningen er startet.
Interesserede bedes henvende sig til:
Ungdomsansvarlig Mogens Husted – mobil 4092 3524
mail: mogens.husted@bbsyd.dk
Sportschef: Ole Aas – mobil 6127 2928
mail: oaj@esenet.dk

ter for kørestolbrugere, bl.a.
en basketballkamp mod et
hold bestående af politikere
og ansatte på ETAC. Blandt
politikerne sås Henning Ravn,
Jakob Lose, Diana Mose Olsen og Henrik Vallø.
”ETAC’s Venner” gav kørestolbrugere og andre gangbesværede med hjælp fra elever fra redderuddannelsen på
Rybners en mulighed for at
se Esbjerg fra oven i helikopter. Derefter kunne også alle
andre borgere købe sig til en
tur henover Esbjerg i helikopteren.
Formand for ”ETAC’s Venner”, Erik Sørensen fortæller
at temaet for dagen er at ”se
muligheder i stedet for begrænsninger”. Til daglig oplever mange af brugerne på
ETAC barrierer, som begrænser deres mulighed for at
komme ud og være sammen
med andre i sociale sammenhæng.
Selv om hovedparten af bestyrelsesmedlemmerne
i
”ETAC’s Venner” selv har en
livsvarende nedsat fysisk
funktion, står de bag initiativet med at afholde markedsdagen, som arrangeres i samarbejde med brugerrådet på
ETAC, Bestyrelsen og foreningerne bag ETAC og personalet.

www.if92.dk

TELEFONNØGLE
2015
Esbjerg IF 92 – Fodboldafdeling
Klubtelefon
Formand Richard Lassen tlf. 61 79 15 73
Kasserer Finn Overgaard tlf. 22 12 28 80
Postadresse
IF92 Fodbold v/Finn Overgaard, Sp. Kirkevej 22 st.th.,
6700 Esbjerg, mail: finn@if92fodbold.dk
Klubhus Skibhøj Anlæg tlf. 75 12 59 69
Klubhus Veldtofte, Køkken tlf. 75 12 22 47
Klubhus Veldtofte, Kontor tlf. 75 45 22 47
Øvrige trænere og ledere henvises til klubbens
Hjemmeside: www.IF92fodbold.dk
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Café Leil
I Storegade 65B er åbnet en
lidt usædvanlig café – nemlig en vandpibecafé.
Ejeren, Ibrahim Alaaeldin,
åbnede caféen 17. juni efter
at have ombygget lokalet til
en hyggelig café med arabisk
præg.
Caféen er opkaldt efter hans
far, som blev kaldt Leil, som
betyder hyggelig aften/atmosfære, og det var Ibrahims ønske til caféen, som var den
første i Esbjerg af den slags.
Han er tit taget udenbys sammen med både etniske danskere og indvandrere for at
gå på vandpibecafé, og idéen
om at åbne en café i Esbjerg
kom lidt spontant til ham.
Vandpiberygning er blevet
meget populært blandt de
unge, så allerede nu ser han
mange studerende komme i
caféen for at nyde en vandpibe. Han tilbyder derfor 10%
rabat ved fremvisning af studiekort. Han har en alders-

grænse på 18 år for at ryge i
caféen. I caféen er der også
mulighed for at spille forskellige brætspil, FIFA og se
storskærm.
Udover vandpiperne, som
koster kr. 90 for en almindelig vandpibe og kr. 115 for en
VIP pibe, tilbyder caféen alkoholfri drikkevarer, snacks,
isdesserter, smoothies, milkshakes og frisk frugt. Han venter p.t. på en alkoholbevilling,
og når den er i hus, vil der
også blive tilbudt drikkevarer
med alkohol.

Forskellen på en almindelig
vandpibe og en VIP vandpibe
er, at der i en VIP pibe kommer der frisk frugt i kolben
med vand og slangen, som
man ryger i, har været i fryseren. Det giver en bedre
frugtsmag og gør det behageligere at ryge p.g.a. den kolde
slange.
Caféen tilbyder 10 forskellige smag af tobak, de fleste
med frugtsmag, men også
tyggegummi- og vanillesmag.
Ibrahim tilbyder en VIP vandpibe, 1 kande arabisk te og
nøddemix for kr. 150.
Han medgiver, at vandpiberygning er lige så skadeligt
som rygning af almindelige
cigaretter, men en vandpibe
varer typisk 1-2 timer, men
kan holde op til 3-4 timer, og
ofte deler flere en vandpibe.
De fleste ryger vandpibe en
gang i ugen, men der er også
nogen, som ryger flere gange
i ugen eller hver dag.
Man kan se mere på caféens
Facebookside –
cafeleilesbjerg
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FDF ER FOR ALLE

Efter et forrygende FDF år
får Esbjerg 4. kreds (som
holder til på Gammelby Fritidscenter) er vi klar til en
ny sæson og er du mellem 5
og 90 år er FDF garanteret
noget for dig.
Vi har her i sommer været på
en fantastisk sommerlejr på
Sletten ved Himmelbjerges
fod, og der oplevede vi al
slags vejr, fra bagende sol til
regn og kulde. Men det betyder ikke noget på en spændende sommerlejr, med græsslæder, bueskydning, vandreture, leg, spil, badning både i
Slåensø og i svømmepølen,
kanosejllas på Julsø og meget
mere.
Så nu er vi klar til at tage fat i
et nyt FDF år! Alle børn er
meget velkomne. Kort sagt er

FDF for alle. Der er et korps
af Frivillige ledere som glæder sig til at komme i gang
med spændende aktiviteter
sammen med dig.
Hvad har det nye FDF og så
at byde på:
• Først og fremmest de
ugentlige møder hvor kammeratskabet er i højsæde
og hvor der er spændende
aktiviteter både udendørs
og indendørs.
• Weekendture med masser
af fantasi og udfordringer.
Den første er planlagt sidste weekend i september
2015. Man kan sagtens nå
at lære nogle nye kammarater og lederne at kende
inden.
• Altid nogle særlige oplevelser hvor man mødes med

2015

Sæsonen 2015/16:
Lørdagene 3. okt.,
7. nov., 9. jan.,
6. febr., 5. marts og
2. april
kl. 10 til 15
i Kvaglundhallen

Gode
handler !
Entre:
Voksne
10,- kr.
Børn
gratis
hele kredsen fra store til
små.
• En dejlig lejrtur for de
mindste på Fanø i Kr. Himmelfartferien. (5 år til 10 år)
• En kæmpe Skt. Hansfest i
Lergravsparken.
• En fantastisk oplevelse for
de store FDFere (11 år og
opefter) når FDF holder
Landslejr på Sletten ved
Silkeborg i 2016. Vi skal
selvfølgelig med, og her
skal vi sammen med de andre FDFere fra hele landet
og masse af gæster fra hele

verden, opleve det helt stor
sus.
Det bliver et fantastisk FDF
år som helt sikkert bliver noget for dit barn.
Mandag den 17. august 2015
starter væbnerne (5. klasse opefter) og onsdag den 19.
august 2015 har puslinge,
tumlinge, pilte start på den
nye sæson. (0. klasse til 4
klasse)

Bestilling af
stande samt
henvendelse
iøvrigt:
Kontakt halbestyrer
Carsten Hille
på tlf. 2012 2055

Sæsonen 2014/15:
6 markeder, udsolgte
stande næste hver
gang, og i alt over
4.500 besøgende.

Læs mere om FDF på vores
hjemmeside
www.FDF.dk/esbjerg4
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Kvaglundvej 45 · Tlf. 75 12 15 34

BRøD FRA BAgER MAx · TIpS & LOTTO
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