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Lokalråd foreslår tunnel under vej

Fodboldpigerne

SÆDDING – Sædding-Fovrfeld Lokalråd ved formand Lise Retbøll er ikke imponeret over kommunens evner til dialog, men rådet fortsætter kampen
for de lokale mærkesager. Rådet kommer blandt andet med et interessant forslag om en tunnel. Det blev
fremsat på et økonomiudvalgsmøde med borgmesteren og de andre udvalgsmedlemmer.
”Her fandt vi det ikke hensigtsmæssigt, at der nu
var politisk flertal for at bruge en million kroner,
som var sparet på Helhedsplanen for forskønnelsen
af området fra Mennesket ved Havet til psykiatrisk
hospital i Gjesing, Krebsestien og Fovrfeld Ådal til
et helleanlæg ved Gravlundvej, som efter vor opfattelse ikke engang ville bidrage til en lettere adgang
for cyklende og gående at komme fra Mågehøjen til
Esbjerg Strand, men tværtom alene ville give større
problemer som trafikfortætning på Hjertingvejen.
Her burde man efter vores opfattelse i stedet etablere
en tunnelløsning,” udtaler Lise Retbøll.
Rådet beder også om færre dage med røde flag på
stranden og en igangsættelse af debatten om biblio
teksstrukturen. Kommunen henholder sig til den
manglende afklaring om Sædding Centerets fremtid.

Sankthansbål i Guldager er opgivet

GULDAGER – Sankthansbålet ved Møllesøen i Guldager er aflyst i år. Lempelserne i coronareglerne kom
for sent til at redde arrangementet.
”Vi kan simpelthen ikke nå det, der er for mange
ting, der skal arrangeres og søges tilladelse til,” siger
borgerforeningsformand Jørn Gade Petersen. Han
forsikrer, at der kommer et bål i 2022.

Ecco-tourens vinder i 2020, Nicklas Nørgaard Møller.
Foto: Ib Corneliussen Nielsen.

To gange Challenge Tour I Marbæk

MARBÆK – Esbjerg Golfklub i Marbæk Plantage
har i 2004 og 2005 været vært for European Challenge
Tour. I 2021 har klubben 100-års jubilæum og nu får
man mulighed for en unik fejring. Esbjerg Golfklub
skal nemlig være vært for to i træk! Det er aldrig set
før, hverken i Danmark eller på Challenge Tour. Den
første, Made in Esbjerg Challenge Presented by Freja
& Total, som Fonden Made in Denmark står bag, skal
spilles 11. til 14. august. Men Ecco Tour løfter nu sløret for, at det er lykkedes at trække endnu en Challenge Tour-turnering til Esbjerg. Den får titlen Sydbank
Esbjerg Challenge og spilles tirsdag den 17. til fredag
den 20. august. Begge turneringer får en præmiesum
på 200.000 euro og tæller på European Challenge
Tour.
”Det er med stor glæde og stolthed at Esbjerg Golfklub kan byde velkommen til Challenge Touren hele
to gange i august måned. Klubben, byen og lokalområdet bliver midtpunkt for en historisk golfbegivenhed, den ultimative markering af klubbens 100-års
jubilæum,” siger manager for Esbjerg Golfklub Johannes Eriksen.
”Det er godt for dansk golf og så gør det fejringen af
Esbjerg Golfklub endnu mere historisk,” tilføjer promotor Flemming Astrup.

Hjerting IFs pigefodboldhold måtte
nøjes med bronze ved stort stævne
på hjemmebane. Men de nød dagen
og håber på flere holdkammerater
BOLD – De tider er for
længst forbi, da fodbold var
en drengesport. Det viste
HIF Fodbolds pigefodboldstævne ved Hjerting Skole
grundlovsdag med al tydelighed. Der var kampgejst,
tacklinger, finter og energiske råb om at få bolden som
i alle andre fodboldkampe i
verden. Fodbold er for alle.
Til stævnet Kun for piger, som samlede omkring
200 spillere fra nær og fjern
plus 40 forældre og frivillige hjælpere, var der inviteret klubhold fra Bramming,
Tjæreborg, Fanø-Sønderho, Team VAB fra Vejen,
Blåbjerg, Gredstedbro og
Starup ved Grindsted, for-

tæller organisator Kim
Nymand fra Hjerting IF.
Stævnet var arrangeret i
samarbejde med DGI.
Kim, der til daglig er træner for U13-pigerne i klubben havde selv en hektisk
dag, i øvrigt.
”Ja, jeg var godt brugt, da
dagen sluttede. Jeg klarede
selv det hele, lavede baner,
fandt dommere, skaffede
medaljer og måtte springe
ind som dommer i en kamp
og så videre. Men 10 fantastiske forældre trådte til og
hjalp med at være dommere
for de små og stå i boderne.
Og så havde jeg to fantastiske hjælpere ved stævnet,
assistenttræner Ditlev Mei-

Forældrene var flinke til at være frivillige.

nertz og assistenttræner
Søren Knudsen. Uden der
gode samarbejde med dem
var det ikke lykkedes,” for-

tæller han, der på det store
foto er fotograferet sammen med U13-pigerne.
Stævnet, der begyndte

Vejret var fremragende, velegnet til hyggestunderne.
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i Hjerting i ilden

Der blev kæmpet indædt
under turneringen ved
Hjerting Skole.
Efter en pause klokken 13
kom kampene med U13-pigerne.
Og selv om HIF-pigerne
kæmpede det bedste, de
havde lært, måtte de nøjes
med
bronzemedaljerne.
Men de har for første gang
kvalificeret sig til regionalturneringen for U13, fortæller han.

plads til flere,” slutter Kim
Nymand med et smil.

hold. Der var otte spillere
på banen ad gangen, og
hver halvleg varede 20 minutter.

Medajleoverrækkelse. Hjertings piger måtte nøjes bronze.

Tarp med i pigefodboldprojekt

TARP – Tarp Boldklub er som den første klub i Esbjerg gået med i pigefoldboldprojektet Playmakers
inspired by Disney. Klubben har inviteret alle interesserede piger fra fem til otte år til at afprøve den nye
og innovative træningsform. Et Playmakers-forløb
strækker sig over otte til 10 træningssessioner, som
foregår ugentligt ved Tarp Boldklub, Bryndumvej 16,
6715 Esbjerg N.
”Playmakers er for piger i alderen fem til otte år
uanset niveau og fodboldviden, så længe pigerne har
lyst til at udforske og opleve et fodboldeventyr, fortæller formand for Tarp Boldklub,” Camilla Hansen,
og hun uddyber:
”Når vi vælger at være vært for Playmakers, er det
fordi, vi gerne vil have flere piger til at forelske sig
i fodbold for at gøre dem sundere, mere selvsikre,
skabe venskaber og lære dem livsfærdigheder. Alle
er velkomne, og hvis man vil deltage, skal man bare
kontakte os.”
Playmakers inspired by Disney er det første europæiske UEFA-græsrodsprogram for piger. Danmark
er blandt de 16 europæiske lande, der over de næste
to et halvt år vil skabe resultater og vækst i pigefodbolden.
”Vi synes, det er fantastisk, at UEFA, Disney og
DBU samarbejder om det første internationale græsrodsprogram for piger. Det appellerer meget bredere
og vil motivere mange nye piger til at snøre skoene
og begynde til fodbold. Det vil vi selvfølgelig gerne
bakke op om, og vi håber at se mange piger til vores
første Playmaker-afvikling,” slutter Camilla Hansen.

Tekst: Finn Arne Hansen
Foto: Kurt Henriksen

Pokal til Tjæreborg

klokken 9.30, var arrangeret sådan, at U9 og U10
spillede fra klokken 10 til
12, derefter kom de andre
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Pokalen og guldmedaljerne
røg til Tjæreborg, og sølvet
kunne Bramming-pigerne
køre hjem med.
”Nu håber vi så, at vi med
stævnet og omtalen i avisen
får tiltrukket lidt flere spillere fra Sønderris, Sædding
og de andre små samfund
herude i området. Vi har

Stolte piger modtaget deres medajle.

HIF
pigefodbold
• HIF har cirka 35
pigefodboldspillere,
inklusive holdet De
små fødder
• Kim Nymand er
træner for U13
• Assistenttrænere er
Ditlev Meinertz og
Søren Knudsen
• U13-holdet har spillere helt ned til 11
år. Man kan komme
med, hvis man ikke
kan få udfordringer
nok på de yngre
hold

Privatkundechef Jane Elisabeth Sørensen (t.v.) fra Hjerting
og erhvervsmedarbejder Louise Lodberg Noe fra Sønderris
sammen med afdelingsdirektør Martin Nyborg-Lindinger.
Foto: PR.

Sparekasse hyrer to lokale medarbejdere

HJERTING/SØNDERRIS – Der er travlt i Sparekassen Kronjyllands lokaler på Esbjerg Brygge. Ikke med
at tælle mønter eller hjælpe kunderne med at foretage betalingsoverførsler. Den tid er forbi. Men med at
holde møder, når kunderne får nye økonomiske prioriteter, eller der sker andre ændringer i deres økonomi. Afdelingen har så travlt, at den netop har ansat to
nye medarbejdere, der bor i Hjerting og Sønderris: En
privatkundechef og en erhvervsmedarbejder – og den
ansætter gerne flere i den nærmeste fremtid.
”Vi oplever en stor efterspørgsel på at holde møder
med os. For det første har kunderne i højere grad fået
øje på værdien i at vende deres økonomiske spørgsmål med os over en kop kaffe – og på, at det både
kan ske fysisk i afdelingen, hjemme hos kunden og
over nettet. Vi holder simpelthen flere kundemøder
end tidligere. Derudover kan vi mærke, at der er godt
gang i hjulene i Esbjerg, og at der bliver solgt rekordmange boliger i området,” fortæller afdelingsdirektør
Martin Nyborg-Lindinger. Boligforbedringer er der
også mange ønsker om.
Sparekassens afdeling i Esbjerg har nu 11 rådgivere.

