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Jeanne Davidoff
(Formand)
Tlf. 3046 6258
Mail: jeanne.davidoff@gmail.com
 
Lone Rasmussen
(Hovedkasserer)
Tlf: 2029 4544
Mail: bnygaard@rasmussen.
tdcadsl.dk
 
Kaj Kronborg
(Næstformand)
Tlf. 2627 4850
Mail: b202520@al-bank.dk
 
Mikkel Bergmann Lygum
(Sekretær)
Tlf. 4220 7877
Mail: mikkel.if62@gmail.com
 
Pascal De Cordier
(Medlem)
Tlf: 5545 1022/6169 2087
Mail: pdc@allingham.dk

Hjemmeside www.if62.dk 
Klublokale :  Tlf. 58 18 86 52
Dalmosehallen:  Tlf. 40 11 84 00
Cafeteria:  Tlf. 27 10 33 75

Bestyrelsen

Formand:
Mogens Lykkebo 
2887 9116
dorthe.soren.lykkegaard@gmail.
com

Næstformand:
Søren Bendtsen 
5854 5690/2425 4327

Kasserer:
Søren Pedersen
5814 0016 / 2483 1007
s.klarskovpetersen@gmail.com

Suppleanter:
Ejler Poulsen
Thomas Nielsen

Konstitueret sognepræst-indtil 
Anna Jakobsen er tilbage fra sin 
sygemelding,
Peter B. Sørensen. 
Tlf. 24 84 64 33.

Badmintonudvalget

Mas
Formand:
Pia Jensen (Næstformand)
Tlf. 58 18 66 23 
Email: piaje@slagelse.dk
Sekretær:
Henriette Bahne Hyldal 
Tlf. 51 22 89 49
Email: henriette@khautomation.dk
Kasserer:
Hanne Jensen
Tlf. 60 91 97 32
Email: hanne@kratvej1.dk 
Medlem:
Stig Jensen  
Tlf. 28 88 51 85

Gimlinge og 
Hyllested Kirker

Formand:
Helle Nagel Nielsen
5858 4425 / 3195 7408    
Helle_nagel_nielsen@hotmail.
com

Næstformand:  
Lisbet Nør   
2762 8276
Lisbetnoer5@hotmail.com

Regnskabsansvarlig:
Pia Larsen  
2081 1033
pia@bgood.dk

Sekretær:
Janni Nordahl Jørgensen  
2266 8229
Janni_nordahl@hotmail.com

Medlemmer:
Camilla Plum
2736 9179
uugle@hotmail.com

Pia Storm
4294 8927
Piasrpolack@gmail.

Bo Rasmussen
2945 6503
Mrrass007@hotmail.com

Håndboldudvalget

Formand:
Ebbe Bo Frederiksen
Tlf. 23 96 80 42
Mail ebfr@outlook.com

Kontingent og Holdtilmelding:
Henrik Larsen
Tlf. 60 83 47 27
Mail maxhenrikbaloo@gmail.com

Sekretær:
Camilla Mia Jørgensen
Mail Chamillamia@me.com

Materialer koordinator:
Kennet Jansen
Mail kennetjansen@gmail.com

Sponsoransvarlig:
Kenneth Johansen   
Til.  22 86 12 90
Mail: kennethmjohansen@gmail.com

Supplant.
Jens Ankerskjold
Tlf. 50 47 99 68
Mail: aikoz@hotmail.com

Fodboldudvalget

Formand:
Fritze Flink
Lodsvej 4, 4261 Dalmose
2179 1126 - gymnastik@if62.dk

Næstformand:
Frank Tørring Jensen
2134 6643 - fj@impulse.dk

Referent:
Mette Henriksen
2336 4599
henriksen@hashojnet.dk

Bladansvarlig og 
suppleant for referent:
Helle Juul Kristiansen
2871 8024
helle.anders.k@gmail.com

Tøjansvarlig:
Thomas Levå Schou
2088 8567
schouracing@gmail.com

Suppleant
Merete Kristensen
5094 3067
meretekristensen1970@gmail.com

Supleant  
Carina Plambech Lyth
Vemmeløsevej 38P
4261 Dalmose

Kasserer (uden for udvalg)
Johny T. Bruun
5177 0004 - Jb4261@gmail.com

Gymnastikudvalget

Bladudvalget
Palle Jensen (Ansvarshavende)
Ørnevej 23, 4261 Dalmose - Tlf. 2349 3362
If62bladet@gmail.com  

Floorball udvalg 
Formand:
Kim Klaris 
Tlf: 6064 8843
Kim@klaris.dk 

Medlemmer
Mette Hansen
Lisette Solveig Andersen
Thomas Levå Schou 
Tlf: 2088 8567
schouracing@gmail.com

Walk & Run
Formand
Jørgen Jakobsen 
Tlf 51540687
E-mail jmj59@live.dk
Næstformand
Morten Mohr
Tlf 23663661
E-mail mohr2438@gmail.com
Suppleant
Carsten Jørgensen
Tlf 24891224
E-mail carsten1231@hotmail.com
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Imens jeg skriver disse ord, er varmen kommet 
over landet, og det er svært at forstille sig at, at om 
en lille måned begynder de forskellige idrætsakti-
viteter igen, og hverdagen starter op igen.

Men uanset om vi vil det eller ej, så bliver det lige 
om lidt efterår, og vi skal i gang med en ny sæson 
hos IF62, både for børn, unge og voksne.

Alle afdelinger og hold er i fuld gang med at for-
berede sig til en ny sæson, og de er klar til at tage 
imod både nye og ”gamle” medlemmer, der ønsker 
at dyrke idræt og motion.

Se på www.if62.dk for hvilke afdelinger og hold 
vi kan tilbyde.

I løbet af vinter/forår har vi i Hovedbestyrelsen ar-
bejdet på, at forny vores vedtægter for IF62, så de 
er mere nutidige og passer til den måde vi ønsker 
at arbejde på i IF62.

I løbet af efteråret vil alle medlemmer blive ind-
kaldt til en ekstraordinær generalforsamling, da vi 
ønsker at få vedtaget vores nye vedtægter, og for-
klare tankerne bag dem.

Følg med på hjemmesiden og Facebook IF62, for 
at se datoen for den ekstraordinære generalforsam-
ling.

Rigtig god sommer
Jeanne Davidoff, Formand IF62

NYT FRA IF62

HJ GRUPPENBYGGER PÅ ET STÆRKT FUNDAMENT

HJ Gruppen er placeret centralt i Vestsjælland og består af fire stærke virksomheder. 
Vi tilbyder en lang række ydelser inden for byggeri, transport og kloakservice og er leveringsdygtige 

i bl.a. jord- og betonarbejde, belægning, levering af grus og sten, tv-inspektion af kloak, 
salg af genbrugsmaterialer og alle typer af murerarbejde.

Kontakt os uforpligtende på tlf. 58 19 56 30

AKUT PROBLEM MED DIN KLOAK? KONTAKT OS MED DET SAMME.

DØGNVAGT TLF. 30 30 25 46
HJ Gruppen   |   Lundsgårdsvej 5   |   4261 Dalmose   |   Tlf. 58 19 56 30   |   hjgruppen.dk

Brdr. H&S 
Jensen

Boeslunde
Murerforretning

Skælskør
Kloakservice

Dalmose
Vognmandsforretning

 
 

 

FRISØR  HAIR EXTENSIONS 

BRYN  VIPPER 
TLF. 24932080 | HYLLESTEDVEJ 25, 4261 DALMOSE |  
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Nyt fra gymnastikken
Siden sidste IForbifarten i marts har gymnastikud-
valget afholdt konstituerende møde. Gymnastikud-
valget ser nu sådan ud:
• Fritze Flink, formand
• Frank Jensen, næstformand 
• Mette Henriksen, referent
• Helle Kristiansen
• Thomas Schou
• Merete Kristensen, suppleant 
• Carina Plambech, suppleant

Udenfor udvalg
• Johny T. Bruun, kasserer

Desuden har vi 
• afholdt gymnastikopvisning
• haft sommertræning for 5 hold
• været på Dalmosemarked med kaffe- kagebod 

sammen med de andre udvalg
• planlagt næste sæson
• planlagt November Bazar
• planlagt Danseevent
• afholdt 3 møder
• … og meget mere

Noget af ovenstående kan du læse om her – god 
fornøjelse 
Gymnastikopvisning d. 6. april blev en forrygende 
dag – se billeder, takkeannonce og referat fra op-
visningen på side 9-11.

Sommertræning
Mix Spring II
Igen i år var der mulighed for at springe sommeren 
i møde på Mix Spring II. Vi startede op efter vores 
lokale opvisning, og trænede indtil slutningen af 
juni, hvor vi afsluttede med en opvisning i Søskov 
d. 9. juni og i Sommerland Sjælland d. 22. juni. 
Der var god opbakning til holdet fra start, men 
vi oplevede desværre lidt tilbagegang, jo længere 
frem vi kom. Det skulle dog ikke stoppe dem der 
mødte op, som har kæmpet ekstra meget, og udvik-
let sig! Vi glæder os til at se jer i den nye sæson. 

Mange hilsner fra Frank og Jeppe - se billeder fra 
opvisningen på side 6-7 ( søskov).
Zumba® danserne, Jumping fitness®, Yoga og 

Crossdance ™ fortsatte træningen frem i juni, og 
nogle sluttede sæsonen i hallens cafeteria med kaf-
fe og kage.

Dalmosemarked
IF62 deltog med en kaffe- og kagebod på Dalmo-
semarked d. 22. juni. Vejret var heldigvis med os, 
og vi havde en del besøgende, og vi kunne godt 
have tænkt os endnu flere – vi håber at se jer næste 
år . Gymnastikudvalget stillede med 3 frivillige 
til boden + hjemmebagte kager og kaffe. Vi hav-
de en god dag, og håber vi også kan være med til 
næste år. TAK til Dalmosehallen for lån af kaffe-
maskine.

Næste sæson
Vi er i fuld gang med at planlægge sæsonen 2019 
– 2020. Vi starter i uge 36. De 3 første gange er 
gratis, undtagen på Yoga, Jumping fitness® og 
Zumba® holdene hvor du betaler for hele sæsonen 
inden uge 36.
I næste sæson er vi glade for at kunne præsentere 
3 ”nye” hold; Forældre/Barn som vil træne torsdag 
kl. 16.30-17.30, Mix Motion som vil træne ons-
dag kl. 17.45-18.55 og Just Dance® som vil træne 
onsdag kl. 16.30-17.30. Det er alle hold vi har haft 
tidligere; Forældre/Barn og Mix Motion har holdt 
pause mens vi ledte efter en instruktør, Just Dan-
ce® hed i sidste sæson Rytmepiger, og skal i denne 
sæson have mere fokus på dansen. 

Instruktører søges
Går du med en instruktør i maven?
Vi kunne godt tænke os at udbyde følgende 
hold, så kunne du tænke dig at være in-
struktør hos os?
• Baby Motorik, 3 - 23 mdr.
• Familiehold
• Parkour
• Seniormotion, 60+

Vi hjælper selvfølgelig med kurser og 
sparring inden sæsonstart. 



5

GY
M

NA
ST

IK

GYMNASTIK
IF62 GYMNASTIK AKTIVITETSOVERSIGT 2019-2020
HOLD DAG / TID INSTRUKTØR

Forældre/barn Torsdag 16.30 – 17.30 Carina Plambech + Nicolai

Puslinge, 4-6 år Tirsdag 16.30 - 17.30 Jeanne Davidoff + hjælpere

Mix Spring I, 0.-3. klasse Mandag 17.00 – 18.00 Frank Jensen + Cecilia

Just Dance®, 2.-5. klasse Onsdag 16.30 – 17.30 Carina Plambech + Isabella 

Mix Spring II, 4.-10. klasse Mandag 18.00 – 20.00 Frank Jensen + Jeppe

Zumba Fitness®, 12+ Tirsdag 19.00 - 20.00 Anne Jensen

Jumping fitness®, 13+ Torsdag 19.00 – 20.00 Kathrine og Betina 

Yoga, 15+ Mandag 19.00-20.00 Anette S. Degn

Crossdance™, 16+ Onsdag 19.05 – 20.05 Sofie Bülow 

Seniorspring, 18+ Onsdag 18.30 – 20.00 Frank og Anne Jensen

Mix Motion, 25+ Onsdag 17.45-18.55 Dorthe Dalhus

Kontingent i alt inkl. kontingent til hoved-
foreningen undtagen hvor andet er angivet

Forældre/barn + Puslinge + Just Dance® 525 kr. 

Mix Spring I 595 kr.

Mix Spring II eksl. Sommersæson** 695 kr.

Crossdance™ + Seniorspring 595 kr.

Mix Motion + *Zumba Fitness® 525 kr.

*Jumping fitness® uge 36-51 500 kr.

*Jumping fitness® uge 2-18 450 kr.  
hvis man har været på holdet i uge 36-51 ellers 500 kr.

*Jumping fitness® uge 36-18 850 kr.

Jumping fitness® ”Pop-Up” 30 kr. pr. gang. 
 + 50 kr. i hovedforeningskontingent (engangsbeløb)

*Yoga uge 36-6 (minus 40,42,52,1) 620 kr.

*Yoga uge 10-26 (minus 16,19,23) 420 kr.  
hvis man har været på holdet i uge 36-51 ellers 470 kr.

*Yoga uge 36-26 (minus ovenstående uger) 980 kr.

Yoga ”Pop-Up” 40 kr. pr. gang. 
 + 50 kr. i hovedforeningskontingent (engangsbeløb)

* Ingen gratis prøvetræning. Du skal være tilmeldt 
holdet og have betalt kontingent inden uge 36.

Alle hold starter i uge 36 2019 og har ferie i uge 42 
og 52 2019 samt uge 1 og 7 2020. Sæsonen slutter 
i uge 14/15 2020 med mindre andet er angivet når 
du tilmelder dig holdet på vores hjemmeside.

Der er gratis prøvetræning i uge 36, 37 og 38 på 
følgende hold: Forældre/Barn, Puslinge, Mix 
Spring I og II, Just Dance®, Seniorspring, Cross-
dance ™ og Mix Motion. På alle andre hold er der 
IKKE gratis prøvetræning.

Vi træner i Dalmose Hallen. Opvisning d. 28. 
marts 2020 kl. 14.00. Du tilmelder dig ved at beta-
le på https://if62.dk/gymnastik-tilmelding/

Vi glæder os til at se mange dansere, springere og 
gymnaster 
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GYMNASTIK
Sommerspring
Efter en succesrig lokalopvisning mødte det meste 
af Mix Spring 2 op for at springe sommeren i møde 
på Sommerspring. Her blev det også til nye ansig-
ter som fik smagen for gymnastik. Samtlige man-
dage blev brugt på at træne op til de to opvisninger 

Varmepumper og solcelleanlæg
Vi er certificeret KSO og KMO installatør 

Rådgivning, salg og montage af:

Trafikcenter Allé 8 • 4200 Slagelse
Tlf. 5818 8016 • www.dalmose-el.dk

En del af TS-GRUPPEN 
- Danmarks stærkeste el & energi installatører

lad din loKale el & 
eneRgi installatØR Rådgive dig

som var planlagt for holdet. Vi har hygget os, men 
også haft den seriøse hat på, så IF62, har kunne 
vise sig frem på Sjælland. Efter et års fravær til Sø-
skovstævne var Sommerspring endnu engang med. 
Da vi ankom i skoven ved Sorø, kunne det tyde på 
at regnen ville kigge frem, men dette ændrede sig 
da Sommerspring trådte ud på gulvet for at give 
den gas. Himlen blev blå, og solen skinnede lige 
så meget som holdet. Den sidste opvisning hvor 
IF62 skulle vises frem var til Gymnastik Festival 
i Sommerland Sjælland. Her samles hold fra hele 
Sjælland og sågar Fyn, for at vise hvad de har lært 
i løbet af året. Årets højdepunkt, for denne dag by-
der på den perfekte afslutning, med gymnastik og 
hyggeligt samvær. Solen skinnede hele dagen, og 
med vores faste base ved ishuset, kunne gymna-
sterne få fri leg i parken, efter en flot opvisning, 
som marketing afdelingen fra parken også lagde 
mærke til. De har lavet en opsamlingsvideo fra 
dagen på deres facebook, hvor vi er meget med! ;)
Tak til forældre som har bakket op under begge op-
visninger, og hjalp til med kørsel til Sommerland 
Sjælland. Vi glæder os allerede til at komme i gang 
med den nye sæson.

Frank og Jeppe
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Danseevent d. 2. februar 2020 (+ billede)
IF62 Gymnastik inviterer til Danseevent med Thomas Evers Poulsen og Caroline Bircow d. 2. februar kl. 
11-13. Alle kan deltage, også nybegyndere, så skynd dig at købe din billet og inviter gerne familie, venner, 
nabo og kollegaer med til et par hyggelige og festlige dansetimer i Dalmose Hallen.

Du kan med fordel sikre dig en billet inden dagen
Pris inkl. 1 flaske vand: 
• 125 kr. (nu – 20.10.2019)
• 175 kr. (21.10.2019 - 31.12.2019)
• 200 kr (1.1.2020 – 2.2.2020)

Tilmelding og betaling skal ske via https://if62.dk/gymnastik-tilmelding/

GYMNASTIK

November Bazar
I år afholder IF62 Gymnastik November Bazar i 
Dalmosehallen d. 2. november 2019 kl. 10-15. 
Alle stande er velkomne; nyt og genbrug, hjem-
melavet og produceret, træ- og madvarer, billeder, 
keramik, tøj, nips, legetøj, strik, dekorationer og 
meget mere!

Stand(e) købes her https://if62.dk/november-ba-
zar/ klik på ”Køb billetter” – nu kan du vælge hvil-

ken bordrække du vil have - eksempel på opstil-
lingen findes inden du klikker på ”Køb billetter”. 
Prisen er 125 kr. pr. bord uanset hvor mange borde 
du køber.

God sensommer til alle – vi ses i uge 36 til en ny 
gymnastiksæson eller til nogle af alle de andre ar-
rangementer.

Gymnastikudvalget

IF62 Gymnastik 
afholder Danseevent med  

Thomas Evers Poulsen 
og  

Caroline Bircow 
I Dalmosehallen d. 2. februar 2020 kl. 11-13. Kom 

og dans med - det bliver en fest! 
Billetter købes på https://if62.dk/gymnastik-tilmelding/  

 
Priser inkl. 1 flaske vand: 

125 kr. fra nu -> 20/10 2019 
175 kr. fra 21/10 - 31/12 2019 

200 kr. fra 1/1 - 2/2 2020 
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Gymnastikopvisning d. 6. april 2019.
Udvalgte mødes kl. 10 for at gøre det sidste klar til 
årets opvisning. Vi har selvfølgelig arbejdet længe 
med alle forberedelserne, men nu skal vi have de 
sidste ting på plads – gavebord med alle sponsor-
gaverne, musikbord og alle redskaber skal frem. Vi 
skal også øve ind- og udmarch med fanebærerne 
og instruktørerne. Vi arbejder i et par timer og så 
var vi klar.
Allerede ved 12-tiden kommer de første tilskuere 
og gymnaster. Der er gang i salg af programmer og 
det amerikanske lotteri ved indgangen. I år er vi så 
heldige at få hjælp fra Inger, Susanne og Helle – 
stor tak til de tre for hjælpen.
Bag det blå tæppe går instruktørerne målbevidste 
rundt og deler trøjer ud, stiller børn på række eller 
gennemgår serien en sidste gang. Der er sommer-
fugle i maven og glad forventning. 
Endelig kommer vi i gang - med fanerne forrest, 
båret af Sara og Frank, og alle vores 8 dygtige 
hold. Alle bydes velkommen af vores speaker, 
Dorte der glæder sig over et stort fremmøde på så-
dan en dejlig varm forårsdag. Vi synger ”Det er i 
dag et vejr” og så kan opvisningen begynde.
Vi får 4 timer med en masse god gymnastik, dans 
og spring. Vores 2 gæstehold; Sorø Gymnastikef-
terskole og Master rep. giver begge fantastisk flotte 
opvisninger og fylder hele gulvet. Alle vores egne 
hold giver også super flotte og spændende opvis-
ninger af hvad de har lært gennem vinteren, og 
publikum er klar med klapsalver til alle. 

Ved udmarchen får alle 62 børn på Puslinge, Spring 
I, Mix Spring og Rytmepiger, en flot medalje. Dor-
the takker for en dejlig dag og et godt fremmøde 
- Publikum gav alle hold store klapsalver og gjorde 
i det hele taget dagen festlig. 
Alle instruktører og hjælpeinstruktører får en 
kurv med lækkerier som tak for indsatsen gennem 
hele sæsonen fra udvalget. Der er Bio-billetter til 
Christina og Meline der skal videre i livet på ef-
terskole og arbejde, og derfor stoppe som hjælpe-
instruktører. De ønskes begge god vind fremover.
Opvisningen slutter af med ”Der er et yndigt land” 
hvorefter alle gymnaster går ud under fanerne.
Nu er det tid, for publikum, at strække ben, ca. 100 
børn og voksne har tilmeldt sig spisningen efter 
opvisningen. Vi får hallens gode mad, og nogle ti-
mers hyggeligt samvær. 
Dagen slutter ved 20-tiden for alle os fra gymna-
stikudvalget. Vi er glade og trætte efter en dag hvor 
alle, specielt gymnaster og instruktører, har ydet 
en fantastisk indsats og givet os en flot opvisning.
TAK til alle der var med til at gøre Gymnastikop-
visningen 2019 til en dejlig dag, og stor TAK til 
alle de har givet gaver til vores amerikanske lotteri, 
samt sponsorat til dragter!!!

Fotograf: Karoline

GYMNASTIK
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Tak til vore sponsorer
IF62 Gymnastik vil gerne takke følgende sponsorer i forbindelse med gymnastikopvisningen den 
06.04.2019:

Dalmose Smedie B.E. Auto, Oreby
Super Brugsen, Fuglebjerg Dagli´ Brugsen, Dalmose
Multiservice v/Thomas Schou, Dalmose Dalmose Entreprenør & Anlæg ApS
Dagli´ Brugsen, Flakkebjerg Bilhuset, Fuglebjerg
Nordskov VVS, Dalmose Frisør Kantsø, Dalmose
Flakkebjerg Autoværksted Dalmose Borgerforening
Flügger, Skælskør Frisør Tina Pé, Hårslev
HH Tryk Sparekassen Sjælland
Bog & Idé, Skælskør Haahr & co.
Slagter Olsen, Dalmose Ellegaard Göttingen Minipigs, Dalmose
Vognmand Finn Levå, Oreby Kanehøj Mølle
Dalmose Hallens cafeteria Møbelringen, Dalmose
Hashøj Kraftvarmeforsyning B.C. Haveservice, Korsør
Dalmose Pizzeria Blomsteriet, Fuglebjerg
YB Auto, Slagelse Style By Nygaard, Hyllested
Private



1
2

FL
OO

RB
AL

L

Floorball er en af de hurtigst voksende sportsgrene i Danmark.
Det forstår vi godt i IF62 Floorball. Det er en sjov og medrivende holdsport 
og fantastisk motion.

U7 Tirsdag  kl. 17.00 - 18.00

U9  Tirsdag  kl. 17.00 - 18.00  og  Torsdag kl. 16.30 - 17.30 

U11 Tirsdag  kl. 17.00 - 18.00  og  Torsdag kl. 16.30 - 17.30

U13 Tirsdag  kl. 17.30 - 19.00  og  Torsdag kl. 17.00 - 18.30

Damer  Tirsdag  kl. 18.00 - 19.30

Herrer  Tirsdag  kl. 19.30 - 21.00

Mix hold  Onsdag  kl. 18.30 - 20.30

Træningen foregår i Dalmose Hallen

GRIB CHANCEN 
FLOORBALL SKAL PRØVES 
DU BLIVER GREBET AF DET

KOM OG PRØV 
FORRYGENDE 
FLOORBALL

Kom og spil floorball med os, vi har hold for børn, 
unge turneringsspillere og til motionister i mange 
aldre. Du skal blot medbringe tøj og indendørssko, 
resten har vi.
Vi lover dig, at du bliver grebet af det 

Nu starter floorball for alle   
Ungdom starter tirsdag uge 33, motion tirsdag uge 
34.

U7, U9 og U11 træner 1 til 2 gange om ugen. 

U13 skal i denne sæson prøve kræfter med stor 
bane og stiller op i floorball Danmark turneringen i 
samarbejde med Skælskør Eagles i hold fællesska-
bet FF Storebælt.

Henrik og Lasse er vores solide børne ungdoms 
trænere og de er så klar til den nye sæson  

I denne sæson er der igen mulighed for alle moti-
onsister at spille både tirsdag og onsdag på mixhol-
det.

Motionsholdet mix udvider træningstid fra 18.30 
til 20.30. Træningen starter med tekniske øvelser 
og slår kl. 19 over på spil.

Dameholdet starter også deres træning med tekni-
ske øvelser, inden de slår over på spil.

Der vil på alle motionshold, blive lagt vægt på spil-
let, sjov og intens motion og bare rolig, vi spiller 
som altid masser af kampe

FLOORBALL
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Her et overblik over floorball sæsonen...
 Arrangementer for motion børne- og ungdom

 Hvornår sæsonen starter og slutter og hvornår der er trænings pauser 

 De 3 motionsstævner og 2 børne- og ungdoms stævner vi afholder i Dalmose hallen 

 Dato for floorball skolen, Landsstævne og andre arrangementer

FLOORBALL
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Håndbold sæson 2019 / 2020
Torsdag kl. 18.30-20.30: Damesenior

Peter Olsen 26848137 peterbolsen@live.dk

Helle Nagel Nielsen 31957408 Helle_nagel_nielsen@hotmail.com

Torsdag kl. 20.30-22.00: Herresenior

Mogens Randall 24974126 Morje@regionsjaelland.dk

Henrik Clausen 30739765 hcl@protruck.dk

Opstart: Seniorhold uge 32

Indtil kampene starter løbetræner damerne kl 18.00 udendørs.

Herrerne starter også udendørs indtil 22. august

Håndbold for børn 2 -7 år 

Bliver følgende lørdage 31/8 + 28/9 + 12/10 + 16/11 + 14/12 kl 10.00 til 11.30.

Jesper Larsen 29715706 jb.larsen@jubii.dk

SØRBYMARKED 2019
I år strakte Sørbymarked sig over 4 dage.
Det startede med opsætning fra tirsdag til og med torsdag.
Så gik markedet rigtigt igang fredag og endnu engang stod IF 62 
håndbold for Vinstuen og Kyllingegrillen.
Det var et fantastisk marked og vi står tilbage med en fed følelse i 
kroppen - det er SÅ fedt at vide, at man har været med til at gøre en 
kæmpe forskel for klubben og klubbens økonomi.
Vi kan godt alle sammen gi’ og selv et klap på skulderen og puste ud.
Til oktober kommer resultatet - vi håber på lige så meget som sidste 
år. Det var en stor sum penge som vi havde fortjent i stor stil, for alle 
kæmpede og gjorde et fantastisk stykke arbejde.
Ligesom sidste år, har vi igen i år kæmpet og gjort det godt. Vi har 
haft det sjovt, sunget og danset og generelt bare fået et fantastisk sam-
menhold!
I er alle så fantastiske - tak for hjælpen!

Med venlig hilsen, “Kaptajn” Camilla Plum 

VM i håndbold
I januar 2019 vandt vores Danske Herrer VM i 
håndbold i Jyske Bank Boxen i Herning!

Vi havde på forhånd købt billetterne, som der var 
råd til, da vi havde knoklet på Sørby Marked, sel-
vom vi da ikke vidste, at Danmark skulle spille fi-
nale. Men heldige var vi!

Vi var 25 afsted og havde en fantastisk tur. Vi 
havde lejet en bus, så alle kunne nyde en øl eller 
lignende, hvis det var dét man ønskede. 

Tak for en fantastisk tur til alle!

HÅNDBOLD
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AGERSØ 2019
Traditionen tro fandt årets Agersø stævne sted 
den første weekend i juli, og traditionen tro 
deltog IF62 selvfølgelig med et hold – i år et 
damehold.
Vi tog afsted til øen fredag eftermiddag og slog 
telte og lejr op i det skønneste solskinsvejr. Af-
tensmaden blev indtaget på Agersø Grill & Café 
på havnen, og derefter var der fest i hallen.
Lørdag startede temmelig vådt, og den første 
kamp blev spillet i regn og blæst, derefter blev 
det dog bedre – både med vejret og de sidste 2 
kampe. Det blev dog ikke til nogen sejre, men 
en enkelt uafgjort.
Da der desværre ikke var så mange hold med i 
år, var vi forholdsvist tidligt færdige med vores 
kampe, og resten af dagen stod på hygge og af-
slapning indtil det var tid til spisning og mere 
fest i hallen.
Endnu engang en skøn weekend på den lille ø, 
og vi håber da på at tage en tur mere til næste 
år 😊.

Lisbet Nør

HÅNDBOLD
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FODBOLD
Hej alle!
Så fik U9 været på plænen igen, til stævne i Haslev 
😊 

4 kampe skulle spilles og det blev hård omgang for 
drenge, efter stævnet i torsdags.

1 sejr og 3 tabte, de havde simpelthen ikke mere 
energi. 

3 gode mål blev det til 😊 
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Kære fodbold Forældre - Vi er startet igen.!!
Så er det tid til at betale udendørs kontingent. Dette 
foregår på www.if62.dk. 
Vælg kontingentbetaling ”epay” vælg fodbold og 
så udendørs kontingent 2019 
Dem der ikke bruger Dankort skal betale ved ban-
koverførsel eller kontant. 
Ved bankoverførsel skal der påførs spillers navn og 
fødselsdato, 

Ved kontant betaling skal nedestående seddel ud-
fyldes og afleveres til træner. 
Konto nr. 6150 4519044 eller mobilePay 99115

Prisen er for
Kontingent for de 3 - 5 årige: kr. 125
Kontingent for de 6 - 9 årige: kr. 150
Kontingent skal betales NU.

FODBOLD

Bestyrelse.
Formand Ebbe Bo Frederiksen
Valg til bestyrelse: Mikkel Jensen, Dennis Jen-
sen, Heidi Bell (valgt for en 2 årig periode).
 Økonomi/sponsor-ansvarlig: Ebbe Bo Frede-
riksen

 
Kontakt til DBU & DGI, Convensus: Ebbe Fre-
deriksen, Erling Larsen & Dennis Jensen
 Kurser: Ebbe Frederiksen & Dennis Jensen
 Turneringer/ Bolde/materialer m.m : Erling 
Larsen

Spillernes navn: ________________________________________________________________

Hold: _________________________________________________________________________

Adresse: ______________________________________________________________________

Postnr./by: ____________________________________________________________________

Fødselsdato: ___________________________________________________________________

Forældre navne: _______________________________________________________________

Email-adresse: _________________________________________________________________

Tlf. nr.:  ______________________________________________________________________

Billeder på hjemmesiden:  Ja _____   Nej _____

Den nederste del afleveres til træneren hvis der er nye spillere fra i foråret 2019 
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Sæson 2019/2020 – 
start mandag den 2. september
Så er vi ved at nærme os sæsonstart for vinterbad-
minton 2019/2020– og vi ser til en sæson, som vil 
se lidt anderledes ud, en den vi kender fra tidligere- 
for nogle af jer spillere.
• Ungdom træner Brian Nielsen er stoppet og her 

arbejder vi på at finde en ny – som kan tage over 
efter Brian. Vi har ikke den del helt på plads pt, 
så kender du en som er frisk på denne opgave, 
så ring til formanden.

• Vores fællestræning, som vi har haft succes 
med i rigtig mange år, har vi valgt at sætte på 
standby en periode – det vil nu alene være op til 
spillerne at finde sammen på en af de 6 baner i 
hallen.

Men - er du i den situation, at du ikke kender no-
gen, som du kan booke en bane sammen med, så 
ring til formanden, så vil han forsøge at hjælpe dig 
med at finde en plads på en bane.

Du kan booke dig på følgende hold:

Ungdom
Dalmose Hallen: mandag
Bookning via IF62 hjemmeside
Kl. 16.45 – 18.00

Motionsspiller 
Dalmose Hallen: mandag
Bane 1 til 6 – bookning via IF62 hjemmeside
Kl. 18.00 – 19.00 
Kl. 19.00 – 20.00

Flakkebjerg Skole: tirsdag, onsdag og torsdag
Bookning via IF62 hjemmeside
Kl. 18.00 – 19.00
Kl. 19.00 – 20.00
Kl. 20.00 – 21.00

Kontingent:
Ungdom
Kr. 350,- inkl. 50,- i kontingent til If62 og fjerbol-
de.
Ungdomspillerne har tilknyttet træner.

Motionsspiller – både i hallen og på skolen
Kr. 550,- inkl. 50,- i kontingent til If62.

Tilmelding og betaling: Alle skal tilmeldes via 
hjemmesiden
 
Du er velkommen til at komme og spille med et par 
gange, inden du binder dig med et medlemskab.

Information:
Formand: 
Mogens Lykkebo
Telefon 28879116

Kasserer
Søren Klarskov Pedersen
Telefon: 24831007
Mail: badminton@if62.dk

Med venlig hilsen 
Badminton Udvalget

BADMINTON
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KREATIV OPLYSNINGS KREDS
DIN LOKALE AFTENSKOLE
SKÆLSKØR OG DALMOSE

POPCORN på forskellige måder - 
DALMOSE
Underviser: Inga Rós Eiriksdóttir - Dalmose
Kurset er egnet for forældre/barn - bedstefor-
ældre/barn
Læs mere om kurset på www.koksh.dk
Lørdag den 05. oktober på Dalmose Skole - 
Køkkenet
Kl. 10.00 - kl. 12.15  Pris kr. 150,00 Materi-
aleudgifter kr. 50,00

FINERE MADLAVNING - FLAKKEBJERG
Underviser: Thomas Strøbel
Kurset er for alle, som kan lide at lave/spise 
god mad.
Læs mere om kurset på www.koksh.dk
Sted: Flakkebjerg Skole - Køkkenet
Start: Onsdag den 09. oktober, hver anden uge 
kl. 18.00 til kl. 21.45
Pris 5 gange  - kr. 550,00 Materialeforbrug kr. 
100,00 afregnes med Thomas

FOREDRAG BÆREDYGTIGHED -  
SKÆLSKØR
Foredragsholder: Inga Rós Eiríksdóttir - Dal-
mose
Læs mere om foredraget på www.koksh.dk
Sted: Salonen - Algade 26 - Skælskør
Torsdag den 31. oktober kl. 19.00
Pris kr. 100,00 - Kaffe/te og kage kan købes i 
Salonen

DEBATARRANGEMENT 
DALMOSE HALLEN
JACOB HAUGAARD LIVE
Torsdag den 07. november 2019 kl. 19.00
Pris kr. 100,00 - Billet/billetter bestilles på 
mail kk@events.dk
Betaling Nordea Reg. nr. 0343 - Konto nr. 
6264638354  
Kvittering fra Banken gælder som Billet/
billetter.

JAGTTEGN 2020 - 
FLAKKEBJERG SKOLE
Underviser: Jens V. Christoffersen - Herfølge
Yderligere oplysninger  Mobil 31421560
Læs mere om kurset på www.koksh.dk
Start: Mandag den 06. januar 2020 kl. 18.00 
til kl. 20.45
Slut:  Mandag den 11. maj
Pris kr. 2.100,00 - Udgifter til lærebog med 
mere kr. 600,00 - kr. 700,00

TILMELDNING til alle hold Skoleleder Tine 
Sass, Mobil 51357780 
eller mail kk@events.dk

Mød os på FACEBOOK  - Søg: Kreativ Op-
lysnings Kreds
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Vand - Varme og Sanitet
Gaskedler og oliefyr
VVS- og ejendomsservice
Renovering – Til og Nybyg
Varmepumper – Jord og solvarme
Forsikringsskader

Aut. VVS-installatør Thomas Nordskov Laerz

M: 41 16 83 11    T: 58 11 11 11    www.nordskovvvs.dk

v/Palle Jensen · Håndværkervænget 4, Sørby, 4200 Slagelse
 Telefon 58 54 58 31 · Mobil 24 65 57 31 · www.pallemaler.dk

Nybygning · Tilbygning · Ombygning · Renovering · Gulvafslibning

PRIVAT & ERHVERV
Alt maler & tapetarbejde udføres
Ring for uforpligtende tilbud

Dagli' Brugsen Flakkebjerg
Tlf nr. 58 18 60 04

Åbningstider 7.00 - 19.00 alle ugens dage

Dagli' Brugsen Dalmose
Tlf nr. 58 18 80 17 

Åbningstider 7.00 - 19.00 alle ugens dage
Se mere på brugsen.dalmose-by.dk

Tæt på dig og din hverdag

Frisør Kantsø
v/Mette Kantsø Kjæp

Hovedgaden 24 st. th.
4261 Dalmose

Tlf: 58 18 81 48



GI
M

LI
NG

E 
HY

LL
ES

TE
D 

KI
RK

ER

2
1

GIMLINGE OG HYLLESTED KIRKER

gimlinge-hyllested-kirker.dk

Spaghettigudstjeneste i Gimlinge Kirke
Torsdag den 5. september kl. 17.00
For børn og barnlige sjæle
Vi begynder med en kort gudstjeneste i 
kirken, hvor vi synger sammen, og præ-
sten fortæller en historie. 
Derefter går vi over i forsamlingshuset 
og spiser spaghetti med kødsovs.
Husk at tilmelde dig inden den 1. september, så vi ved hvor 
meget pasta der skal koges.
Tilmelding på: pbso@km.dk eller telefon: 24 84 64 33

Høstgudstjeneste i Hyllested Kirke 
Søndag den 22. september kl. 11.00
Kom og vær med til en hygge-
lig gudstjeneste, hvor vi tak-
ker Gud for at høsten er i hus!  
Vi samler ind til en god gave 
til KFUKs Sociale Arbejde. 
Efter gudstjenesten er der lidt 
at drikke og spise i våbenhuset.

”Hvor marken bølged nys som guld med aks og vipper bolde,
Der ser man nu kun sorten muld og stubbene de golde.”

Fodsporets fødselsdag
Lørdag den 5. oktober kl. 11.00
Igen i år vil menighedsrådet være 
til stede ved Fodsporets fødsels-
dag. Vi byder på kirkekaffe.

Foredrag med Anne Haubek og Thomas 
Ubbesen i Gimlinge Kirke 
Onsdag den 23. oktober kl. 19.00
Østeuropæerne - 30 år efter Berlinmurens fald
Vi nærmer os trediveårsdagen for Berlin-murens fald, kom-
munismens endeligt og afslutningen på en epoke i Europas 
historie med had, pigtråd og kold krig. Anne Haubek og 
Thomas Ubbesen, tidligere mangeårige 
DR-udenrigsjournalister, har gennem 
dette efterår og vinter rejst med tog og 
bus til de yderste hjørner af den gamle 
østblok og mødt mange af vores øst-
europæiske naboer. De har talt med me-
nige mennesker, hvis skæbner er formet 

af kommunisme og undertrykkelse, og som blev kastebolde 
for historien, og som nu har levet 30 år under en for dem 
næsten ubegribelig ny verdensorden. Hvad tænker de i dag 
om de 30 år, der er gået? Og hvordan tolker de deres eget 
lands historie? Haubek og Ubbesen fortæller om en rejse i 
øjenhøjde gennem 15 østeuropæiske lande og om at forsøge 
at fatte østeuropæernes skæbne.
Der er mulighed for at deltage i fællesspisning i Gimlinge 
Forsamlingshus. Herlig menu inkl. kaffe. 95 kr. for voksne, 
50 kr. for børn og gratis for børn under 5 år. Tilmelding til 
spisning til Niels på tlf. 50501959 og information for tids-
punkt for spisning.
Fællesarrangement for gl. Hashøj kirkesogne, og alle er vel-
komne! 

Alle helgen i Gimlinge Kirke 
Søndag den 3. november kl. 17.00

Døden må vige for dødsrigets kræfter!
Livet er gemt i et jorddækket frø.
Se, i opstandelsens tegn skal vi leve.
Se, i opstandelsens lys skal vi dø.

Svein Ellingsen

I ord, bøn og musik mindes vi denne søndag de mennesker, 
vi har måttet sige farvel til i det forgangne år.

Kunst og Kirker 
I weekenden den 9. og 10. november
Projekt Kunst og Kirker løber for andet år af stablen i weeken-
den den 9.-10. november. Det er Slagelse Provsti og Slagelse 
Turistforening, der i samarbejde har entreret sig med professi-
onelle kunstnere både fra ind- og udland.
15 kirker under Slagelse Provsti har tilmeldt sig arrangementet.
I hver kirke bliver der udstillet et moderne maleri og en skulptur. 
I Gimlinge Kirke bliver der serveret kaffe og kage, og begge 
dage vil der være en lille koncert ved vores kirkesanger Lars 
Frederiksen mellem kl. 12.00 og 13.00.
Da Gimlinge Kirke, foruden Gerlev og Mogenstrup, har de 
ældst daterede kalkmalerier, vil der være mulighed for at se og 
høre om vores smukke kirkes historie, hvis det har interesse. 
Ligeledes vil kunstnerne være til stede det meste af tiden.
Hold øje med det flotte hæfte, der bliver udgivet i forbindelse 
med udstillingerne og se, hvilke kirker i provstiet der har ud-
stillinger. Det bliver også omtalt i lokalaviserne.
På glædeligt og spændende gensyn.

Foto: Niels Førgaard
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Stationsvej – 4261 Dalmose

WWW.DALMOSEHALLEN.DK
DALMOSEHALLEN@MAIL.DK

HALLEN 40 11 84 00     CAFETERIA 27 10 33 75

   Lokaler til bestyrelsesmøder,  
generalforsamlinger, møder o.s.v.

GRILL-LETTEN
Slotsgade 52 - Slagelse - Telf. 58 52 45 36

Alt i grillvarer - Platter
Smørrebrød - Kolde borde

Åbent alle ugens dage 
fra kl. 10.00 -20.00

 Kommer overalt,
 også  i hjørnerne...

Verner Andersen
Murermester

Hyllestedvej 14 Bil telf.: 40 76 38 85
4261 Dalmose Telefon: 58 18 85 40

- og Gimlinge Kirke
samt Hyllested Kirke
er et godt mål ...

Slagtermester

Ole Olsen
Stationsvej 29
4261 Dalmose

Telefon 58 18 80 07
Tirsdag lukket

Dalmose Køreskole
v/ Bent Nielsen

Vemmeløsevej 35
4261 Dalmose

Tlf. 58 18 87 45 – Mobil 40 87 87 45 

Festsange
til enhver lejlighed

Kirsten Bisgård
Nyvej 10
4261 Dalmose
Mobil 20 98 80 10
mail@nyvej10.dk

Dalmose Smedie
CENTRALVARME • VAND OG SANITET

LANDBRUGSMASKINER • SMEDEARBEJDE
Såvel nyt som reparationer

Smedemester Lars Hansen
Dalmose Tlf. 58 18 80 14

Mobil 20 25 20 14
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ATKÆRCENTERET 
Dit mødested 
i Dalmose 
 

Vores faste aktiviteter starter op igen fra september. 
Ud over det, har vi ture, fester, foredrag og meget, meget 
andet spændende. Følg med på vores facebookside, hjemme- 
side eller i vores folder som du også kan få tilsendt på mail: 
Mandag 
Kl. 9.30-12  Vævning 
Kl. 12.30-15.30 Slægtsforskning  
Kl. 13-14 SMART-træning 
Kl. 18.30- Motionscykling (sommerhalvåret) 

 
Tirsdag 
Kl. 9.30-11.30 Broderi/hækling 
Kl. 10-11 Yoga* 
Kl. 11.30-12 Vejehold (vægttab eller vægtøgning) 
Kl. 12.45-14 Computer 
Kl. 13.30-15 Syng dig glad 

 
Onsdag 
Kl. 9.30-11.30 Porcelænsmaling 
Kl. 9.30-12  Digital foto 
Kl. 10.30-11.30 Stavgang (i sommerhalvåret) 
Kl. 12.45-  Præmiewhist 

 
Torsdag 
Kl. 9-12 Fiske/hobby-gruppe 
Kl. 9.30-12 Strikkegruppe, strik til velgørende formål 
Kl. 9.30-12  Knipling 
Kl. 9.30-10.30 Balance og styrke 
Kl. 10.45-11.45 Yoga 
Kl. 12-13.30 Engelsk  
Kl. 13.30 Banko, sang eller foredrag 

 
Fredag  
Kl. 9.30-10.30 SMART-træning 

 
 

Du kan finde flere oplysninger om Atkærcenterets tilbud i 
Vores aktivitetsfolder og månedsfolder, som du kan hente i 
vores hus, eller på vores hjemmeside 
 

www.aktivitetscentre.slagelse.dk  

Lev livet 
aktivt! 
Brug dit  

Aktivitetscenter 
Atkærvænget 27,  

4261 Dalmose 



Næste blad udkommer i uge 49
Sidste frist for aflevering af stof: Søndag den 17. november 2019 - If62bladet@gmail.com

Jannerup.dk


