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På hjørnet af Fasanvej og Odinsvej fra 26. nov. - 20. dec.
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Åbningstider: Kun i weekender 10.00-16.00 samt fredage 15.00-17.00.
Desuden har vi åbent i hverdagene 18. - 20. december kl. 15-17.
Søndag d. 17 dec. kl. 12-15 serverer vi gløgg, varm cacao og æbleskiver til alle,
som køber et juletræ. Derudover vil der være slik til børnene.
Uden for åbningstid kan henvendelse ske til vores nabo på Fasanvej 17.
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Jul i Cafe Huset
ESBJERG

Rådgivning
der er til at forstå!
Kontakt dine advokater
Karina Schmidt og Jørgen Søgaard Madsen
• Har du sikret dine nærmeste?
Vi tilbyder rådgivning og testamente for 4.200 kr.
• Kamp om børnene?
Vi er specialister i børnesager.
Forældremyndighed, bopæl og tvangsfjernelse.
• Skal du købe eller sælge bolig?
God rådgivning betaler sig! Til fast aftalt pris.

Jernbanegade 22 • 6700 Esbjerg • Tlf. 75 12 30 44
ks@advokathuset-esbjerg.dk • www.advokathuset-esbjerg.dk

Cafe Huset på Baggesens Alle er igen ”med på vognen”
med sine konkurrencedygtige
Jule TILBUD i den kommende juletid.
De har skræddersyet to forskellige tilbud, som begge
kan bruges til Jule hygge
med familien, venner, arbejdes kollegaer m.m. Den første af dem egner sig til støre
selskaber, hvor der er taget
udgangspunkt i nogle af de
traditionelle jule retter, kombineret med fri bar på ALT
fra baren i tidsrum fra 18.00
– 02.00. Denne kan ses på
selve billedet.
Den anden tilbud egner sig
mere til mindre selskaber,
hvor pointen er at mødes, få
noget godt mad, som ikke
nødvendigvis skal være julemad suppleret med ekstrem
billige drikkevarer. Her skal
man helst være mindst 10
personer, men det kan også
lade sig gøre, hvis man ikke
så mange. Denne tilbud kan
ses på bagsiden af avisen.
Udover disse to vidunderlige
tilbud, har Cafe Huset selvfølgelig normalt åbent for almindelige gæster, med de andre gode tilbud som de efterhånden er kendte for. Bl.a.
deres succesfyldte toretters
menu med Hjemmelavet burger menu med pommes frittes eller krydrede kartoffelbåde, inklusiv drikkevarer og
hjemmelavet pandekage med

is til dessert til kun 99 kr. Til
de små har de flere forskellige børnemenuer til kun 45 kr.
Så hold jer endelig ikke tilbage. Saml jeres lille familie og
mærk julen i den julepyntede
restaurant HUSET. Hvis man
er mere til julehygge i de
hjemmelige omgivelser, efter
en travlt eller jule shopping

dag, så kan man også vælge
at ta´maden med hjem. Alle
deres retter kan ses på
www.cafehuset.com De gode
tilbud som de kører med for
tiden kan ses på deres Facebook profil ”HUSET”.
Vi ses i ”HUSET” hvor intet
er umuligt ☺

Gør din virksomhed synlig – få dit budskab ud !
Annoncer i Østerby Nyt

Hermed indkaldes til

OPSTILLINGSMØDE TIL LOKALRÅDET
onsdag den 22. november 2017 kl. 19.00.
på Jerne Kro, Fredensgade.
1.
2.
3.
4.

Dagsorden:
Godkendelse af dagsorden
Valg af dirigent
Valg af medlemmer til Lokalrådet Øst
Evt.

Lokalrådet er vært med et stykke mad samt øl og vand.
Med venlig hilsen
Lokalråd Esbjerg Øst
Torben Falkengren fm.
Tilmelding:
Senest 10. november 2017 til lokalraadetoest@outlook.com
ell. Sekr. Gitte Laugesen, 28 12 20 88
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Lauritzen Fonden

Lokalråd Øst

Lauritzen Fonden blev oprettet i 1945 af brødrene Ivar og
Knud Lauritzen og deres søster Anna Lønberg-Holm i forbindelse med 50-året for starten af Dampskibsselskabet
”Vesterhavet”. Allerede inden
Fondens oprettelse var rederiet J. Lauritzen stærkt optaget af at yde støtte til almennyttige projekter i Danmark.
De to brødre og deres søster
var børn af konsul Ditlev
Lauritzen, som blev født i Ribe i 1859. Ditlev Lauritzen
var søn af tømmerhandler Jørgen Lauritzen. Efter at være
uddannet i faderens tømmerhandel og på Grüners Handelsakademi i København,
slog han sig ned i Esbjerg for
at etablere en filial af faderens
tømmerhandel i 1883. På det
tidspunkt var Ditlev Lauritzen
kun 23 år, men allerede 2 år
senere blev forretningen udvidet med handel med kul,
foderstoffer og kunstgødning.
Hurtigt derefter fulgte smøreksport og i 1888 købet af
det første skib ”Uganda”.
Det bliver det første skib i rederivirksomheden ”J. Lauritzen”, opkaldt efter faderen. I
1895 følger etableringen af
dampskibsselskabet ”Vesterhavet”.
I 1893 udnævnes Ditlev Lauritzen til fransk konsul, og i
1894 tildeles han Ridderkorset af Kong Christian den Niende.
Henover årene etablerer Ditlev Lauritzen en række virksomheder i og udenfor Esbjerg samtidig med at han
står bag flere almennyttige
tiltag, som f.eks. Nørreskoven, Vognsbøl Plantage og
Solbjerg Plantage.
I 1914 flyttede Ditlev Lauritzen den omfattende virksomhed til København, men på
intet tidspunkt glemte han

Som det fremgår andetsteds i
avisen, er der opstillingsmøde til Lokalråd Øst onsdag
22. november kl. 19.00 på
Jerne Kro. På opstillingsmødet er der bl.a. valg af medlemmer af Lokalrådet.
Da der sidst var valg i 2013,
blev der valgt 5 medlemmer,
der repræsenterede Jerne
Borgerforening, Gammelby
Borgerforening og Brugerrådene, samt 2 suppleanter fra
Gammelby Borgerforening. I
dag består Lokalrådet af 4
personer fra hhv. Jerne Borgerforening, Gammelby Borgerforening og Jerne Menighedsråd samt 2 suppleanter
fra hhv. Gammelby Borgerforening og Jerne Menighedsråd.
Lokalrådet burde iflg. egne
vedtægter bestå af 9 personer
fra Jerne Borgerforening,
Gammelby Borgerforening,
Skolebestyrelser, Daginstitutionsbestyrelser, Brugerråd
ved ældrecentre, Menighedsrådene, Idræts- og kulturforeninger og andre foreninger/organisationer. For hvert
medlem kan der udpeges 2
suppleanter. Antallet af personer kan dog alternativt være 5 eller 7 personer.
Som det tydeligt fremgår af
den nuværende sammensætning, er der mange, der ikke
er repræsenteret i Lokalrådet.
Hvorfor er der så lille interesse for Lokalrådet og dets arbejde? En af årsagerne kunne
være mangel på information

hvor han kom fra. Esbjergog Ribeområdet har gennem
årene nydt godt af donationer
fra Lauritzen Fonden.

Ditlev Lauritzen.
Ditlev Lauritzen døde juleaftensdag 1935.
Lauritzen Fonden er en erhvervsdrivende fond, der yder
støtte til almennyttige aktiviteter, hvilket betyder at de
har et todelt virke. De udde-

ler omkring 25-30 mio. kroner årligt, og har siden starten støttet sociale-, humanitære-, kulturelle og uddannelsesmæssige formål, hovedsagelig i Danmark, men også i
udlandet. I 1993 stiftes Lauritzen-Prisen for at støtte kulturen. Hovedpriserne uddeles
til en kvindelig og mandlig
skuespiller, men der uddeles
også en Visionspris, en Børnog Ungepris, en Backstagepris, en Believe in you pris
og en Hæderspris.
Lauritzen Fonden støtter bredt
med større og mindre beløb,
og at nævne alle, de støtter
vil være uoverskueligt. Som
man kan læse andetsteds i
avisen, har Lauritzen Fonden
valgt at støtte en kollektiv effekt indsats i Østerbyen i Esbjerg i samarbejde med Esbjerg Kommune. Denne indsats forventes at løbe over de
kommende 12 år.

Foran: Maren Lauritzen (Ditlevs enke). Til Venstre for hende:
Anna Lønberg-Holm. Knud Lauritzen til højre og bagved ham
Ivar Lauritzen. Broren til venstre øverst i fotoet flyttede til Canada og var uden forbindelse til familiefirmaet.
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fra Lokalrådet. I modsætning
til mange andre Lokalråd, har
Lokalråd Øst ikke nogen
hjemme- eller Facebookside,
hvor borgerne kunne søge informationer. Østerbynyt har
også ved flere lejligheder opfordret Lokalrådet til at bruge
avisens spalter, uden nogen
større reaktion fra rådet.
Så hvad laver Lokalrådet?
Tja, hvem ved ….
På nettet skal man lede længe
og hårdt for at finde informationer om hvad Lokalrådet
har beskæftiget sig med.
Østerbynyt er informeret om,
at de har godkendt trafikforsøget i Østerbyen. Dette skete, uden at Lokalrådet følte
sig forpligtiget til at informere borgerne i Østerbyen, som
de er valgt til at repræsentere.
At Esbjerg Kommune vedtog
at gennemføre forsøget uden
at informere den følgegruppe, som Esbjerg Byråd havde
fået nedsat, fritager ikke – i
avisens øjne –Lokalrådet for
ansvaret.
Hvem arbejder Lokalråd Øst
så for: Alle borgere i område
Jerne, Stengårdsvej/Sportsvej, Gammelby og Rørkjær,
hvilket er et meget stort område at dække. Måske derfor
valgte man for en del år siden
at afstå området ved Måde
Strand, hvor 2 af megavindmøllerne er opstillet, og yderligere 2 forventes opstillet. Et
stridsspørgsmål, som Lokalrådet ikke har ytret sig om.
Der blev på borgermødet 30.

oktober på Præstegårdsskolen foreslået, at det nuværende område deles i 2, så der
oprettes 2 nye Lokalråd for
hhv. Jerne og Østerbyen. Et
forslag som ikke blev kommenteret af de medlemmer af
Lokalrådet, der var til stede
på borgermødet. Politikerne,
der var til stede på borgermødet, henviste forslaget til opstillingsmødet.
Dette er så en ekstra begrundelse for at møde op på opstillingsmødet.
Østerbynyt opfordrer alle,
der interesserer sig for det lokalområde, de bor i, om enten selv at møde op eller at
den forening eller organisation, de er medlem af, møder
op og gør deres indflydelse
gældende. For at blive valgt,
skal man være myndig og
vedvarende have bopæl
indenfor Lokalområdets virkeområde. Dog kan byrådsmedlemmer og ledende kommunale embedsmænd ikke
være medlem af Lokalrådet.
Lokalområdet fortjener, at
dens beboere tager bydelens
fremtid alvorligt, så de tiltag
som Esbjerg Kommune
igangsætter, også er til bydelens fordel. Lokalområdet
står overfor en række udfordringer, som kræver et aktivt
Lokalråd. Politikerne i det
nuværende Byråd har givet
udtryk for, at de ikke ønsker
at Lokalrådet bliver nedlagt.

Gør din virksomhed synlig
- få dit budskab ud !
Annoncer i Østerby Nyt
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Jul i Planteskolen
Som altid er forberedelserne
til årets jul i fuld gang i denne tid i Esbjerg Planteskole.
Personalet har den senere tid
været i sving med at pynte
lokalerne med de smukkeste
juleting, og deres anstrengelser har i den grad båret
frugt, så der er masser af muligheder for at hente inspiration til belysning, dekorationer, juleudsmykninger, værtindegaver og meget mere. Esbjerg Planteskole opfordrer
kunder til at komme forbi og
spørge om råd til at lave deres egne unikke juledekorationer.

er til den store familie eller
om du blot skal have en stuegran

Lars Nielsen fra Planteskolen
fortæller, at salget af udendørsbelysning for længst er
startet, og de nu kan se, at
også salget af udsmykningsartikler er ved at komme i
gang.
Derudover er der selvfølgelig
også mulighed for at købe
det vel vigtigste for julen,
nemlig træet hos Esbjerg
Planteskole, hvad enten det

Hvis du ikke er millionær
- SÅ FÅ DIN BIL LAVET
VED KNUD KJÆR...
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· 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
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Dyrlæge Manfredo Occhionero

PRAKSIS FOR
FAMILIEDYR

Pigefodbold

Konsultation efter telefonisk aftale

– det spiller man i IF92

Tlf. 2280 6906

Vi har allerede mange glade piger, der spiller fodbold i IF92,
men vi vil gerne være mange flere.
Om du har spillet før eller ej, er ikke vigtigt.
Kom og prøv at være med.
Vi starter tirsdag 8. august kl. 17.00 – 18.30 i skibhøj

Storegade 197, 6705 Esbjerg Ø
Tlf. 2280 6906

Hvis du har spørgsmål,
kan du kontakte Mogens Husted på telefon 4092 3524
eller på mail: mogens@famhusted.dk

mail: manfredo.occhionero@gmail.com
www.jerne-dyreklinik.dk

KLINIK FOR FODTERAPI
v/ Stine Birkeholm Kristensen, Pia Thorenfeldt og Nathakorn Hansen
❖
Skolebakken 137 · 6705 Esbjerg Ø

Tlf. 75 45 13 83

SPECIALER:
Diabetes · Leddegigt · Bøjlebehandling · Fremstilling af indlæg
❖
Fodterapi er også klipning af negle,
beskæring af hård hud og ligtorne
❖
Refusion af offentlig sygesikring og Danmark gruppe 1 og 2
❖
Helbredstillæg

Stine Birkeholm Kristensen

Pia Thorenfeldt

Nathakorn Hansen
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skakken i
esbjerg
Holdskakken er nu i gang.
I denne sæson spiller Esbjerg
Skakforening 2. Division.
Rykkede ned i sidste sæson.
Var i superligaen for tre sæsoner siden, men er herefter
stille og roligt rykket to rækker ned.
Følgende hjemmebaneprogram for holdet:
Hjemmekampe spilles på
teknisk Gymnasium
sp. Møllevej 72
søndag 19. november 12,00
mod Alssund.
søndag 17. december
12,00 mod SK 1968 3
søndag 14. januar
12,00 i Esbjerg mod Evans 1,
søndag 11. februar
12,00 mod Viby 1
adresser
De tre Esbjerg klubbers
adresser:
esbjerg skakforeningen
www.skakforeningen.dk
Skakaften hver tirsdag aften
Teknisk Gymnasium
Sp. Møllevej 72

IF92 Fodbold

senior
efterår

Følgende hold:
Serie 1, Serie 3, og to Serie 5.
Følgende kommentar:
Serie 1
En virkelig fint start på Efterår 2017 for holdet. Maksimumpoint i de første tre
kampe.
Holdet havde i sommerpausen fået tilgang af nogen
unge nye spillere. Noget der
gjorde godt for holdet.
Desværre fik holdet en hård
medfart i Ribe i den fjerde
kamp. En rigtigt hår medfart
fik holdet i den kamp, noget
der satte sig på holdets videre
kamp for en topplacering.
Ribe BK satte sig hårdt fightende på kampen, og fik oveni
scoret kampens eneste mål.

Centrum esbjerg:
www.skakklubbencentrum
Jerne skakklub
Skakaften hver tirsdag aften
På Plejehjemmet Hedelund
Cafeteria

Michael Rødgaard

IF92 fik udvist en spiller med
medfølgende karentæne i tre
kampe og en spiller i forsvaret brækket næse.
Dette resulterede i næste
kamp mod Bramming B også
blev et nederlag nr. 2 i træk
og herefter var den gode start
på Efterår noget itu.
Holdet fik gang i det igen og
var lige i hælene på Egen UI
og Vojens BI i toppen.
Holdet snublede i topkampen
mod Egen UI på Kunstgræsbanen Gl. Vardevej.
Kampen blev spillet på denne
bane en onsdag aften, udsat
på grund af regn på banen på
Skibhøj Anlæg. Førte 3-2
indtil ti minutter før tid. Men
Egen UI fik vendt kampen
med to mål til sejr 4-3 tilsidst. En ærgerlig afslutning
på denne spændende kamp
for holdet.
Herefter var holdets muligheder for en oprykning helt
smuldret.
Holdet sluttede på en ærefuld
3. plads i rækken.
Serie 3
Sæsonen Efterår var en lang
rejse. Holdet var hele tiden
blandt holdene der var i nedrykningsfare for at rykke i
Serie 4.
Men en rigtigt flot slutspurt
med sejr i de sidste tre kampe
blev denne fare helt afklaret.
En 4. plads i rækken og ny
sæson i Serie 3 forår 2018.
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Helt godt gået af Serie 3 tilsidst.
To Serie 5 hold
Begge hold klarede sig hæderligt i Efterår. Begge hold i
midterfeltet i deres rækker.
Vintertræning
Frivillig træning i Senior
hver torsdag aften i EFI-Hallerne kl. 20-22. Man skal tilmelde sig til træningen og det
koster i alt kr. 200 for hele
vinter perioden at deltage.
Serie 5 Spillere træning hver
fredag kl. 19-21 i EFI Hallerne. Samme pris og tilmelding
som ovenfor nævnt.
seniorstart 2018
Lørdag 27. Januar kl. 13,00 i
Veldtofte Idr.park
Evt. ændring se Hjemmesiden
IF92fodbold.dk

Jubilarer 2017
Michael Rødgaard 300 kampe
Marcus Toft 200 kampe
Årets spillere 2017
Dennis Skogemann
Serie 3: Stefan Jespersen
Serie 5: Jesper Lindberg Pedersen

IF92 Fodbold

Årligt
nytårskur
søndag 31.12.2017
Kl.11-13
Klubhus Veldtofte
Traditionen tro indbydes til
Nytårskur Søndag 31.12.
kl. 11-13 i Klubhuset Veldtofte.
Her mødes gamle som unge
medlemmer af klubben til
en hyggelig snak.

‘
Dennis Skogemann
Cheftræner 2018
Dan Jensen
ass.træner
Haile Goitom

Årets raketter vil blive uddelt.
Vel mødt
IF92 Fodbold

ungdom skibhøj
Dygtige bolddrenge
u132 Drenge afd.

Følg IF92 Fodbold
på Facebook
Marcus Toft

U12 Drenge spillere har på
dygtigt vis været trofaste
Bolddrenge til Serie 1 hjemmekampe i Skibhøj i efteråret.
De fortjener stor ros for deres
indsats. Kan være en udfordring at komme ind mellem
træerne og finde bolden.

-vi har blik for VVS!
Aut. VVS-installatør

DWA VVS & Blik A/S
Falkevej 16 - 6705 Esbjerg Ø - Tlf. 75 13 35 68 - Fax 75 45 95 50

Mail: info@dwa-vvs.dk · www.dwa-vvs.dk

teLeFOnnØGLe
2017
esbjerg IF 92 – Fodboldafdeling
NYHEDER!
●

Gratis fremvisning hos dig

●

Godkendt af Trafikstyrelsen

●

Gratis levering og instruktion

●

Altid reservedele på lager

Klubtelefon
Formand Palle Jørgensen - tlf. 61 67 03 20
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
Klubhus Veldtofte - tlf. 75 45 22 47

Tlf. 9732 1018

Øvrige trænere og ledere henvises til klubbens
Hjemmeside: www.if92fodbold.dk
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IF92 Fodbolds ungdomsafdelinger

Nu banko i røgfri lokaler !

Selv om udendørssæsonen er
afsluttet for ungdomsafdelingerne i IF92 Fodbold, er
der stadig fuld gang i både
drenge og piger.
Efter at afdelingerne havde
holdt afslutning den sidste
træningsdag i uge 41, og ta-

Indend
rygeruørs
m

get en velfortjent puster i uge
42, så startede den udendørs
vintertræning op for de ældste ungdomsafdelinger (U1213 og 14), og ikke mindre
end 56 spillere dukkede op til
fællestræningen.
De yngre afdelinger har valgt

at træne indendørs, og fra
start er der mødt rigtig mange
op i de enkelte afdelinger,
men som trænerne siger, så er
der altid plads til flere. Se
træningstiderne andetsteds i
avisen.

hver mandag, tirsdag, onsdag, torsdag kl. 19.00
samt lørdag kl. 13.30
Vi trækker fortsat numrene af posen og samtidig
kan du se tallene på vore seks store TV skærme.
Vi spiller 15 runder med store kontante
præmier. Gevinstsum mindst 23.000 kr.
Pulje gevinster i alle spil samt diverse
lykkenumre.
Mange forskellige ekstra spil med
kontante præmier.
Gratis kaffe og småkager til spillerne.

BANKOHALLEN
RAVNEVEJ 2, ESBJERG

Følg IF92 Fodbold
på Facebook

B47’s VENNER, ØB’s VENNER, JERNE IF’s VENNER, WEST SVIM’s VENNER

- det er os der støtter sporten i Esbjerg

eve t
Vi er bl shop
kke
GLS-pa
–
gså
Vi har o vering
ndle
ud- og i anmark
af PostD er
pakk

Brød
fra
Tarp Bageri
bmand
ø
k
e
l
l
i
l
Den

Kvaglundvej 45 · Tlf. 75 12 15 34
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IF92 Fodbold
ny bane i skibhøj
Esbjerg Byråd vedtog den 10.
Oktober 2016 Kommunens
budget for årene 2017-20.
Der er afsat 218.900 til baneudvidelse i Skibhøj 2017.
Projektet er beskrevet med en
nettoudgift for Esbjerg Kommune på 218.900 til et samlet
anlægsprojekt på 268.900 kr.
Restfinansieringen på 50.000
kr. er Esbjerg IF92s egenfinansiering.
I projektet indgår anlæg af en
8 mands bane samt opsætning af flethegn (rundt om
hele banen).
Forsinket
Desværre kom der ikke rigtigt gang i arbejdet i denne
sæson, så udsigterne til hurtigt at have banen klar er noget forsinket til stor ærgrelse
for os alle.
skibhøj anlæg
I forbindelse med at samle
hele ungdommen på Skibhøj

Anlæg ser vi os nødsaget til
at gøre nogen ændringer.

Boldrummet i Klubhuset bliver flyttet over i vores Røde
Materialehus, hvor vi bygger
Skabe op til opbevaring af
vore materialer (bolde m.m.).
I den forbindelse skal vores
Røde Materialehus isoleres
bedre til at imødegå vinteren.
I stedet for Boldrummet i
Klubhuset får vi et ekstra Lederrum til rådighed.
I den forbindelse flytter vi
døren til Toiletrum i den lille
hovedindgang til det nye Lederrum, så vi kan bruge det
nye lederrum til Dommer
omklædningsrum i spids belastning.

Årets
Julekalender
Årets salg af Julekalender
Skrabelod startede søndag
morgen den 29. oktober fra
Klubhuset i Skibhøj.
Samling af vore yngste medlemmer sammen med deres
forældre i klubhuset i Skibhøj til morgenkaffe, og derefter ud i bydelen for at sælge
Julekalenderen.
Igen samling i Klubhuset til
optælling af salgsresultatet og
afslutning med pølser og sodavand.
En årlig tradition at salget
starter op på denne måde.
Forløbet
Begunstiget af godt vejr efter
en nat storm inden mødte
ca. 40 drenge og piger af
klubbens yngste spillere og
forældre positivt op.
Flot at se børnenes lyst til at
komme ud og sælge Kalenderen.
Efter at alle var vendt tilbage
til klubhuset efter godt 2-3 timers salg kunne resultatet
gøres op til et salg på ca. 400
stk. Flot arbejde.
Stor tak til børnene og deres
forældre for den indsats, der
blev ydet.

IF92 Fodbold afholder

Ordinær Generalforsamling
tirsdag den 20. februar 2018 kl. 19,00
i klubhuset i Veldtofte.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Der vil igen være spisning fra kl. 18,00.
Tilmelding hertil senest 17.2.2018.
Se nærmere løbende på klubbens hjemmeside If92fodbold.dk

Fredagstræning i IF92 Fodbold
Et af de mange tiltag, som
sportschef Anders Brynaa har
iværksat efter at han startede
i ungdomsafdelingen i IF92
Fodbold efter sommerferien,
var fredagstræning med vægt
på den tekniske udvikling af
ungdomsspillerne.
Der er derfor i efteråret ble-

vet trænet nogle fredage med
stor iver og entusiasme på
anlægget i Skibhøj, hvor de
mange ungdomsspillere er
blevet trænet af f.eks. 1.
holdstræner Dan Jensen, assistenttræner på 1. holdet
Haile Goitom, den tidligere
landstræner for Eritrea Omar

Hossein, sportschef Anders
Brynaa, u14 træner Jens
Henrik Pedersen og u7 træner Jan Vinter.
Det kan også nævnes, at ved
andre lejligheder har spillere
fra klubbens 1. hold deltaget
i træninger i ungdomsafdelingen.

Fortsat salg
Der skal i år igen sælges
2.500 stk., så salget er fortsat
med uformindsket fart.
Målet er selvfølgelig igen for
klubben at sælge alle i år.
2017 for Sportschef Anders
Brynaa og Trænere og Ledere.

IF92 Fodbold

IF92 Fodbold

ungdom
Vintertræning
Indefodbold eFI-Hallerne
sportsvej 21
Følgende tider:
tirsdag:
U11 Drenge årg. 2007
Kl. 16,30-18
U6/7 Drenge/Piger
Årg. 2011-12
Kl. 17-18
U12 Drenge Årg.2006
Kl. 18-19
U13 Piger Årg. 2005-08
Kl. 18-19

torsdag:
U8/9 Drenge/Piger
Årg. 2009-10
Kl. 17-19
U10 Drenge Årg. 2008
Kl. 17-18
udendørs
skibhøj anlæg
Onsdag:
U10/U12/U13/U14 Drenge
Kl. 17-18,30
Vinter Kontingent for
Indefodbold og Udendørs
er kr. 300 for alle

ungdom
efterår 2017
Alle Afdelinger i Ungdom
spillede Efterår 2017 på
Skibhøj Anlæg.
Det gav meget pres på Klubhuset og Banerne på Skibhøj
Anlæg.
Det bliver brug for den nye
bane klubben er stillet i udsigt af Esbjerg Kommune til
Anlægget.
Desværre var vi meget ramt
af den store nedbør, der var i
Efterår. Vi var nødt til at træne noget ”ulige” hele tiden
for ikke at ødelægge banerne.
Resultaterne har været helt
pæne.

For andre hold var det mere
en ny opbygning for klubben
på Skibhøj Anlæg det gjaldt.
Ikke så meget deres endelige
placeringer.

Der var generelt en for lille
tilmeldinger af hold, da der
viste sig mange nye spillere
på Skibhøj Anlæg.
En rigtigt travl sæson Efterår

ungdom
udlandstur
78 ledere og spillere(U11-14
Drenge og Piger) drager i Påsken 2018 til Holland Cup.
Klubben er tilmeldt med 4
Drenge hold og et Pige hold.
De Blå Busser transporterer
truppen til Holland og retur
til Esbjerg igen.
NB. Info møde for tilmeldte
onsdag 15. November kl. 19 i
Klubhuset Veldtofte om turen.

u-17 Drenge Liga 4
Holdet sluttede på en ærefuld
2. plads.
Det var ikke lige en l. plads
der havde første prioritet.
Mere at holdets kampe forløb
helt fair.
u-14 Drenge Liga 5
Sluttede som nr. 5 i deres
række.
Øvrige hold
Det lykkedes U13 Drenge
C/8 at blive kredsvinder.
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