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Politiet laver løbende trafikkontrol for børnenes skyld
Den nye rundkørsel og afsætningspladsen på Idyl
giver anledning til ekstra kontrol af færdselsreglerne.
Politiet vil som altid lave trafikkontrol på kommunens
skoler i forbindelse med skolestart, ligesom de løbende laver kontrol de steder, der er behov for det.
Pas nu godt på børnene ved at overholde færdselsreglerne, lyder det fra Politiet.

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Judy Reimer
En ny rundkørsel og lukning af vejen ud til Idyl
foran Dalby skole er en
kraftig forbedring af trafiksikkerheden, og børnene
kan nu komme sikkert i
skole.
Men selv om det er godt
for trafiksikkerheden og
børnenes færden, så er det
ikke alle, der er lige begejstrede for de nye tiltag.
Nu skal alle nemlig køre
hele vejen rundt om det
nye boligområde og parkere ved hallen, når de har
et ærinde på skolen, ligesom det heller ikke læn-

gere er tilladt at holde
foran skolen, og det giver
anledning til, at nogle bilister vælger at overtræde
færdselsreglerne.
For børnenes skyld
Politiet opfordrer dog alle
til at overholde færdselsreglerne for børnenes
skyld.
- Vi laver som altid trafikkontrol på kommunens
skoler i forbindelse med
skolestart, da det er vigtigt,
at de små børn kan komme
sikkert i skole. Derudover
laver vi løbende trafikkontrol de steder, hvor der er
et behov ved skolerne på
alle skoledage, siger Car-
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Billeder fra Sommerfesten

Læs side 2-3

Det er ikke alle, der er bekendt med, at pladsen ved den lukkede
Dalbyvej hverken er afsætnings- eller parkeringsplads.
sten Vester, leder af patruljesektionen ved Sydøstjyllands Politi.
Ingen garantier
Han vil dog ikke med sikkerhed garantere, at politiet står lige ved Dalby
Skole ved skolestarten.
- Det er et spørgsmål om
ressourcer, men vi er meget
opmærksomme på børnene, og hvis der er problemer nogen steder, så vil vi
tage enhver henvendelse
fra skolerne alvorligt og
følge op på den, siger Car-

sten Vester, der dog opfordrer alle bilister til at vise
hensyn over for børnene
og ikke mindst overholde
færdselsreglerne.
- Pas nu på børnene. Vi ser
jo desværre, at det er nødvendigt at lave kontrol ved
skolerne, da ikke alle overholder færdselsreglerne.
Men jeg kan ikke understrege nok, at det er vigtigt
for børnenes sikkerhed, at
der bliver kørt efter reglerne, siger Carsten Vester.
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Indvielse af Multibanen

Læs side 5

KIRKE

Gudstjeneste på
Rebæk Strand

Mandag 7.
Ny sæson for Dalby
GF’s gymnastikforening
begynder

Læs side 7

Tirsdag 15. kl. 15.0016.00
Sæsonstart: Motion for
ældre i konfirmandstuen i Præstegården

IDRÆT

Gymnastikprogram
for næste sæson

Læs side 11

Nu behøver bilisterne ikke længere at vende på villavejene. Den ny rundkørsel har forbedret trafiksikkerheden.

BAGSIDEN

Dalbys tennistalent
på vej

Læs side 12
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Bordtennisbord bliver
ved at være tilgængeligt for Dalbys børn
Kærlige væresteds Hanne havde den 10. juni taget en
ny kasket på. Hun var selvudnævnt auktionarius for
en dag. Alle de indsamlede penge fra effekterne gik
direkte til Multibanen – præcis efter Hannes ønske.

Af Judy Reimer
Fotos: Judy Reimer,
fotostylisten
Så har børnene noget at
samles om også fremover,
sagde Hanne glad, da
bordtennisbordet gik til
skolen ved Værestedets
store auktion.
Det gik ellers lidt trægt
med auktionen til at starte
med, men efterhånden
skiftede de mange effekter
ejermand. Flere lærere
købte blandt andet ind til
privat brug. Også nogle forældre var mødt op og
købte ind af fodboldbord,
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Farvelfest for
Værestedet
Fredag den 19. juni blev
der holdt Farvelfest for
Dalbys Værested, der i 15
år har været drevet i den
gamle skolebygning på Dal-

byvej 122. Det blev en hyggelig og samtidig vemodig
eftermiddag med masser af
latter og et par tårer.

Dalby Beboerforening og 6. klasserne fra
Dalby skole inviterer til børneloppemarked i Dalbyhus (hallen).

LØRDAG D. 29. AUGUST
KLOKKEN 11-14
Vi er igen blevet klar til at gentage de sidste mange års
succesrige Dalby børneloppemarked. Det er nu 12. gang,
vi afholder det traditionsrige loppemarked med Dalby
skole.
Gratis adgang
Alle er selvfølgelige meget velkomne til at komme i Dalbyhus, Dalbyvej 118, hvor børnene er kræmmer for en
dag. Så står du og mangler noget til, når børnebørnene
kommer på besøg? Så kig bare forbi og gør en rigtig god
handel.
Vi håber igen på at få en massiv opbakning både foran
og bag standene, så tag gerne familie og venner med.
Standene er bemandet af børn, som har tilknytning til
Dalby Sogn på den ene eller den anden måde. Forældre
må gerne hjælpe børnene.

pedala, computere, BMX
cykler, computere, kontorstole, kamera, stylter og
meget mere.
Bordtennis i skolen
Bordtennisbordet gik til inspektør Henrik Nielsen,
som ønsker at beholde bordet på skolen, til alle de
glade bordtennisspillere,
der går på skolen.
Ikke alle effekter blev solgt
på trods af Hannes store
indsats. Ud over auktion
fejrede værestedet indvielsen af multibanen med kagemand og saft til de
fremmødte.

Dalby Børne-loppemarked

De var naturligvis med, da der skulle siges farvel til Dalby GF’s
Værested 19. juni. Bagest fra venstre: Brian Forsingdal-Nielsen
(nuv. formand for Dalby GF), Hanne Søndergaard (leder af Værestedet gennem 15 år), Jeppe Arens (bruger fra 1. årgang på
Værestedet og senere medarbejder). Forrest fra venstre: Tommy
Andersen og Lotte Arens (med i den første bestyrelse, der istandsatte og malede lokalerne), Nanna T. Johansen (Værestedets sidste formand).

Tommy Andersen, der var med
i Værestedets første bestyrelse,
takkede Hanne Søndergaard
for hendes enestående indsats
for Dalbys børn og unge gennem 15 år.
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Indvielse af multibanen Mariesminde-spejderne
tager fat på ny sæson
Onsdag den 10. juni stod i festens tegn i Dalby. Klokken 16.00 startede skolen med at tage den længe ønskede multibane i brug til stor begejstring for især de
fremmødte og længselsfulde børn.
Af Judy Reimer
Fotos: Judy Reimer
Da ”Gang i Dig og Dalby”
for år tilbage spurgte nogle
unge mennesker i Dalby,
hvad deres største ønske
for området var, faldt svaret
meget tydeligt: En multibane.
Efter lang tids planlægning
og forsøgt indsamling af
økonomiske ressourcer fra
fonde, sponsor og kommunen, så meldte familiefon-

den Thomasminde legatet
sig på banen og gav
100.000 kroner til opførelse af banen. Med det
beløb i ryggen gik arbejdet
i gang.
Stor glæde
I dag står banen klar til stor
glæde for såvel skole,
idrætsforening Dalby GF
og områdets unge, som
kan bruge banen frit, når
Dalby GF, skolen eller SFO
har booket den. Tanken er,

Sådan tilmelder du dig til en stand
Skriv til tilmelding@dalbybeboerforening.dk eller sms til
22 36 10 57 (1 bord pr. barn).
Ved tilmeldingen får du et kontrol nr. Ved ankomst finder du selv en plads, lige der hvor du ønsker at stå. Der
er 64 stande, som bliver fordelt efter først til mølle princippet.
Så se at få ryddet op på dit værelse nu og tilmeld dig en
stand / bod, ved det årlige børneloppemarked i Dalbyhus, så du kan få solgt det, som du er vokset fra og tjene
nogle penge. Standen er gratis for dig, og du beholder
selv alle pengene fra dit salg.
Beboerforening garanterer blot, at der er en plads, når
du kommer.
En stadeplads svarer til ca. 1 x 2 m.
Børnenes sidste tilmeldingsfrist for at få en stand er torsdag den 27. august.
Du skal oplyse et kontaktnavn på den eller dem, der står
i boden.
Du skal selv sørge for at få alle dine ting ind i hallen, som
er åben fra klokken 10.00.
Og husk at rydde op, når vi er færdige.
Hvis der er noget, du ikke får solgt, kan det gives til Mariesminde børnehave.

Efter en aktiv afrunding på det sidste spejderår med
en humørfyldt sommerlejr og en festlig sommerafslutning står KFUM-spejderne i Mariesminde til at
tage imod gamle og nye spejdere. Billederne i artiklen stammer fra årets sommerlejr ved Gråsten med
temaet Star Wars.

Af Susanne Jørgensen,
gruppeleder
Fotos: Christian Jørgensen
at det bliver en bane for
alle unge, børn og voksne.
Det var repræsentant for
Thomasminde legatet Inge Thomsen, som klippede
den røde snor over, inden
ungerne indtog banen
med glade hvin og bolde.

Efter en velfortjent sommerferie starter gamle spejdere traditionen tro op
med gruppeweekend den
første weekend i det nye
skoleår, lørdag-søndag den
15. - 16. august.

Her er der oprykning til
nye aldersgrupper. Og vi
slår lejr, laver mad over bål
og laver forberedelser til
Åbent Hus dagen efter.
Åbent hus 16. august
Søndag den 16. august holder spejderne Åbent Hus
kl. 13.00 - 16.00. Alle er velkommen til at se hvad
KFUM-spejderne i Mariesminde laver, bage snobrød
prøve, spejderaktiviteter og
tage en snak med spejdere,
ledere og forældre.
Spejdermøderne starter i
ugen derefter.
FamilieSpejd. 3-7 år
Aktiviteter målrettet de 3-7
årige.
Sammen
med
mindst en forældre. Hele

familien er velkommen til
at deltage.
Første gang søndag den 30.
august kl. 9.30 - 12.00.
Ulve. 2. og 3. klasse
Tirsdage kl. 18.30 - 20.00.
Første gang tirsdag den 18.
august.
Junior. 4. og 5. klasse
Onsdage kl. 19.00 - 21.00.
Første gang onsdag den 19.
august.
Trop. 6. klasse og op
Onsdage kl. 19.00 - 21.00.
Første gang onsdag den 19.
august.
Senior. 8. klasse/
14 år - 17 år
Hver anden torsdag
kl. 19.00 - 21.00.
Første gang torsdag den
20. august.
Rover. 17 - 25 år
Se gruppens hjemmeside.

Star Wars racerløb.

En multibane

Mere information

En Mulitbane er en
udendørs mini-fodboldbane med bander og
håndboldmål i begge
ender. På banen kan
blandt andet spilles stikbold, hockey, fodbold,
håndbold og basketball

Se:
mariesmindegruppe.dk
Eller kontakt gruppeleder
Susanne Feldt Jørgensen
på sfj@sam.sdu.dk eller
tlf. 51 64 40 24.
Ulvene gik 20 km.

Fra venstre ses Niels Wind Friis, Henrik Deleuran, Poul Thomsen og Inge Thomsen fra Thorsminde legatet

Der kan købes kaffe/vand og diverse kager ved 6. klassernes bod, som forældre har sponsoreret til dagen.
Overskuddet fra deres salg går til klassens lejrtur. Så støt
dem gerne.

Nuværende og tidligere brugere samt forældre fra flere årgange
var med til at sige farvel til det lokalt drevne Værested.

Aftenstille og bålhygge.

Støt Dalby Tidendes annoncører
De støtter dit lokalområde
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KALENDER
AUGUST
Gudstjeneste i en nabokirke: Søndag den 2.
9. søndag efter trinitatis.
I Sdr. Bjert er der gudstjeneste kl. 10.30.
For øvrige kirker og klokkeslæt: Se lokalaviser /
www.koldingprovsti.dk
Gudstjeneste: Søndag den 9. kl. 10.30
10. søndag efter trinitatis. Ved Tine Illum.
Dåbsgudstjeneste: Lørdag den 15. kl. 10.00
Ved J.C. Bach Iversen
Strandgudstjeneste på Rebæk Strand:
Søndag den 16. kl. kl. 10.30
11. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.
Grill på stranden. Se side 7.
Gudstjeneste: Søndag den 23. kl. 9.00
12. søndag efter trinitatis. Ved J.C. Bach Iversen.
Gudstjeneste: Søndag den 30. kl. 10.30
13. søndag efter trinitatis. Ved Birgit Fur.

SEPTEMBER
Gudstjeneste: Søndag den 6. kl. 9.00
14. søndag efter trinitatis.
Ved J.C. Bach Iversen og Tine Illum.
Fælles gudstjeneste med Sdr. Bjert inden
fælles sogneudflugt.
Se side 7.

DALBY KIRKE

Motion for ældre
Gitte Guras motionshold for ældre i Dalby er blevet
en stor succes og tager nu fat på sin fjerde sæson.
Der er plads til nye, der har lyst til at få rørt sig og
komme i godt humør.

Af Gitte Gura
Har du lyst til at holde dig
i form? Vil du helst gå til en
aktivitet om eftermiddagen? Har du lyst til at møde
andre ældre fra Dalby
Sogn? Så kom og vær med.
At dyrke motion sammen
er sjovt. Motion holder
kroppen i gang. Motion
giver god balance. Motion
holder bevægeligheden
vedlige. Motion er velvære.
Motion giver bedre livskvalitet.
Alle kan være med
Jeg bruger god musik til
øvelserne – og stole, træningsbolde og andre redskaber. Jeg laver træningen, så den passer til alle.
Vi slutter af med at hygge
sammen over en kop kaffe.
Alle, som har lyst, kan være

med. Om du har en skavank eller to, gør ikke
noget. Du laver det, du
kan.
Hvis du har problemer
med at komme til præstegården, kan vi finde en løsning på det.
Tag gerne din ægtefælle,
nabo, veninde eller tidligere arbejdskollega med.
Tid og sted
Holdet mødes i konfirmandstuen i Præstegården,
Gl. Tved 23A, hver tirsdag
kl. 15.00-16.30.
Første gang bliver tirsdag
den 15. september 2015.
Mød op og se, om det er
noget for dig. Pris: 0 kr.
Kontakt mig gerne for at
høre nærmere: Gitte Gura,
Fjeldparken 15, tlf. 26 18
04 76 / 75 50 23 76. Eller
gitte@gura.dk

LØRDAGSDÅB
Næste lørdags-dåbsgudstjeneste
24. oktober kl. 10.00

KIRKEBILEN
Kirkebilen kan benyttes af ældre og gangbesværede. Ring til Krone Taxa (Taxa
4X35) på 75 50 27 00 senest kl. 12 dagen før. Opgiv
aftalenr. 2984, og sig at turen går til Dalby Kirke /
præstegård.
KIRKESIDERNE
Dalby Kirkeblad
76. årgang, nr. 7
August 2015
Red.: J.C. Bach Iversen
www.dalbykirke.dk
Se Kirkens hjemmeside for sidste nyt.

Hver tirsdag møder 18-24 friske kvinder op til en times god træning. Mænd er også velkomne. I sæsonen 2014-2015 samlede
Gitte Guras gymnaster 5.000 kr. ind til Dalbys venskabsmenighed i Bagdad.

Kirkens kor slår dørene
op for en ny sæson
Torsdag den 20. august starter en ny sæson for kirkens kor, der er for børn og unge fra 4. klasse og op.

Tilbud til 3. klasse
Igen i år vil der være et tilbud til 3. klasserne på
Dalby Skole om at gå til minikonfirmand i efteråret og
til korskole i foråret. Korskolen foregår i Dalby Skoles SFO. Man behøver dog
ikke være tilmeldt SFO for
at deltage.
Korskolen er med fra tid til
anden ved særlige gudstjenester for at sangerne kan
lære, hvad deres kommende arbejde vil bestå af,
når de starter i kirkekoret.

16. maj
Felix Yde Antonsen
Idyl 10
17. maj
Clara Vad-Nielsen
Regnars Ager 54
7. juni
Frederik Gasser Ærøbo Ebbesen
Bakkegærdet 35
21. juni
Victoria Witte Schear Mikkelsen
Svietorvet 1
Andrea Christine Julio Sørensen
Venezuela
Frederik Leonard Julio Sørensen
Venezuela
28. juni
Agnete Stenger Lund
Rødding

Dalby Kirkes organist Line
Reinvang leder kirkens børneog ungdomskor.
Mere information om korskolen følger, når minikonfirmandforløbet er gået i
gang i september.

Kontakt
Hvis du gerne vil vide
mere om at synge kor i
Dalby Kirke, så kan du
kontakte:
Organist og korleder
Line Reinvang
26 83 88 73
line.reinvang@gmail.com

Sofie Buus Nordestgaard
Tyttebærvænget 11

VIEDE OG
VELSIGNEDE
9. maj
Anne Kirstine H. H. Mølbæk
& Lars H. H. Mølbæk
Drammenvej 4
6. juni
Inge Wolff Andersen
& Flemming Wolff Madsen
Fjeldparken 34
27. juni
Victoria Kyster
& Henrik Kyster
Fjeldparken 29
Pernille Priebe
& Brian Willie Priebe
Erik Glippings Vej 13

DØDE OG
BEGRAVEDE
12. maj
Karen Margrethe Andersen
Chr. Schous Vej 9

Tro og moderskab
Sæt X i kalenderen
Torsdag den 24. september
kl. 19 fortæller Christina
Prinds i Dalby præstegård
om forholdet mellem tro
og moderskab.
I sin aktuelle Ph.D.-afhandling har Christina Prinds,
der bor i Dalby Sogn, undersøgt, hvilke eksistentielle overvejelser gravidite-

DØBTE

10. maj
Mathias Nordahn Jespersen
A.L. Johansensvej 2

Dalbys kirkekor øver hver
torsdag eftermiddag kl. 1617 i præstegården, Gl.
Tved 23 A. Alle er velkomne.
Hvis du har lyst til at synge
i koret kan du bare møde
op og få en prøvetime. Du
kan også kontakte mig, hvis
du vil have yderligere information.
På arbejde som sanger
Kirkekoret medvirker ved
aftalte søndage og kirkelige
arrangementer. Kirkekorsangere får løn, idet deres
indsats regnes som et arbejde.
Korskolen er også med fra
tid til anden ved særlige
gudstjenester for at lære af
de større sangere.

Nyt om
NAVNE
9. maj
Huxie Holme Hosbond Mølbæk
Drammenvej 4

Af organist og korleder
Line Reinvang

18. maj
Hans Ludvig Hansen
Strandbakken 17A
21. maj
Dagny Marie Pedersen
Idylparken 13
1. juni
Anny Pipenbring
Gl. Tved 9R
7. juni
Bente Rosquist
Romerparken 36

ten sætter i gang hos danske førstegangsmødre.
Alle er velkomne.

Sidste år i december skabte Dalby kirkekor julestemning sammen
med kollegaer fra Seest.
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DALBY KIRKE

Jens Vyff
Vangen 3

16. august: Gudstjeneste på stranden
Søndag den 16. august
kl. 10.30 rykker Dalby
Kirke for syvende gang
på Rebæk Strand for at
holde gudstjeneste.

Grillen tændes
Traditionen tro har menighedsrådet erstattet kirkekaffen med grillpølser til en
fælles afrunding på gudstjenesten.

Fotos: Claus Bo Petersen
Første søndag efter skolestart rykker kirken igen i år
i det fri til strandgudstjeneste. Det sker med guitar,
trompet og en sommerklædt menighed, der har
lyst til at fejre gudstjeneste
under andre forhold end
de sædvanlige.
De lokale KFUM-spejdere
deltager med faner.

I sol og regn
Rebæk Grundejerforening
lægger pavilloner og borde
til, hvis vejret ikke leger
med. I 2012 valgte de fleste
at krybe i ly for solen, i
2014 glædede 116 strandgudstjenestedeltagere sig
over, at den silende regn
ikke kunne nå dem.
Billederne er fra 2012.

Turen går til Moesgaard
Den fælles sogneudflugt for Dalby og Sdr. Bjert ligger
i år søndag den 6. september og indledes med fælles
gudstjeneste i Dalby Kirke kl. 9, inden bussen kører til
Moesgaard Museums fornemme samlinger.
Folk strømmer til skovene
syd for Århus, hvor det nye
Moesgaard Museum har
fået karakteren verdensklasse.
Nu slutter Dalby og Sdr.
Bjert sogne sig til skarerne
og besøger museet på årets
sogneudflugt søndag den
6. september, hvor vi kan se
de flotte samlinger i de
enestående rum, der er
indrettet i museet. Udefra
er det som om, at en græsplæne hæver sig op i horisonten, men det er faktisk
det forhistoriske museum,
som helt naturligt hæver
sig af jorden med masser af
græs på taget.
Kirkegang og kirkekaffe
Inden udflugten er der fælles gudstjeneste for de to
sogne i Dalby Kirke kl. 9
med efterfølgende kaffe og
rundstykker. Bussen kører
fra kirken kl. 10.30.
Guidet bustur med
frokost
Undervejs i bussen fortæller Anette Jorsal fra Sdr.
Bjert om museets, dets arkitektur og samlinger.
Frokosten indtager vi i

Mårslet Sognehus, så vi er
ved museet først på eftermiddagen.
Selve museumsbesøget
Der bliver god tid til at se
museet inden et dejligt eftermiddagsmåltid, hvorefter bussen vender sydover
med forventet hjemkomst
ved 18-tiden.
Pris og tilmelding
Prisen for årets udflugt er
250 kroner. Det dækker
bustur, frokost, entré og
kaffe-kage.
Tilmelding senest søndag
23. august til Elly Petersen
på tlf.nr.: 75 53 18 60 eller
på: ellysmail@stofanet.dk

Tag gerne klapstole eller tæpper
med til strandgudstjenesten.
Der kan blive trængsel i pavillonen.

Ingen strandgudstjeneste uden
grillpølser. Heller ikke i år.

Børn og unge, voksne og
gamle, ja, selv hunde går til
gudstjeneste på Rebæk Strand.

En sol- og varmeplaget præst
fulgte menighedens gode råd.

Vejviser
Sognepræst
Jens Chr. Bach Iversen
Gl. Tved 23 A
Tlf. 75 50 23 27
Træffes bedst
tirsdag-fredag kl. 17-18
e-mail: jcbi@km.dk
Kirketjener/Graver
Erling Frost Larsen
Kirken, Dalbyvej 69
Tlf. 75 54 10 02
Træffes bedst
tirsdag-fredag kl. 12-12.30
Organist
Line Reinvang
J.L. Hansens Vej 1
Tlf. 26 83 88 73
line.reinvang@gmail.com
Kirkesanger
Eva Marie Georgi
Sdr. Stenderup
41 28 91 48
Menighedsrådets
formand
Elly Petersen
Nyborgvej 4A
Tlf. 75 53 18 60
ellysmail@stofanet.dk
Menighedsrådets
kasserer
Margit Ganderup-Nissen
Anne Mariesvej 2
Tlf. 29 43 92 12
ganderup@stofanet.dk
Kirkeværge
Kjeld Kjeldsen
Gl. Tved 19
Tlf. 61 60 70 47
kjkj@kolding.dk

Moesgaard Museum
Moesgaard Museum samler
alle udstillingsaktiviteter i ét
enkelt greb. Med det grønne
tag, de lyse gårdhaver og underjordiske terrasser indbyder
bygningen til mange nye og alternative musemusoplevelser.
Tag med på sogneudflugt 6.
september.

Her er der plads til din annonce
Hør nærmere på jcbi@km.dk
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Dalby Skole som Idrætsskole

Skoleleder:
Henrik Nielsen

Dalby Skole er blevet en del af Kolding Kommunes
idrætsskolekoncept, som handler om at sætte mere
fokus på bevægelse og inddragelse af foreninger i
idrætstimerne.

Viceskoleleder:
Hans Jørgen Stoklund
SFO-leder:
Leon Jensen
SFO-souschef:
Allan Jensen

Af Idrætskontaktlærer
Curt Larsen
Foto: Arkiv
I det kommende skoleår er
Dalby Skole en af Kolding
Kommunes idrætsskoler.

Det betyder, at vi i idrætsundervisningen kommer
til at arbejde på en lidt
anden måde.
Vi skal arbejde hen imod et
Idrætsmærke, der er udviklet af Hillerød Kommune

Sekretær:
Marianne Krog Hansen
Teknisk serviceleder:
Ronnie Jensen
Tlf.:
79 79 78 30
Mail:
dalby-skole@kolding.dk
Hjemmeside:
dalby-skole.kolding.dk
Skolebestyrelsen:
Peder Damkjær,
formand
Marianne Svane
Luise Jakobsen
Tove Klingenberg
Jens Roelsgaard
Pernille Bruun Schmidt
Ulrik Søgaard

Mandag den 10. august:
Første skoledag. Alle elever møder i skolegården
klokken 8
Onsdag den 12. - fredag
14. august:
5. klasserne i Vingsted
Jernalderlandsby

Så var det igen blevet tid til at tage afsked med en 3.
årgang i Dalby SFO. Traditionen tro sluttes der af med
en tur til Grønninghoved Camping, hvor der bliver
grillet, badet og hygget.

Fredag den 12/6 var det
endelig blevet dagen, hvor
vi skulle afsted på vores afskedstur for 3. klassebørnene fra SFO, og alle var
spændte. Klokken 14.00 efter endt skoledag blev cyklerne fundet frem. Vi stillede op og gjorde klar i
skolegården, nu var det nu,
og vi skulle afsted. Vejret
var med os, og vi cyklede

Teltlejren
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Der var en festlig stemning onsdag aften den 10. juni
på Dalby Skole, da alle klasserne optrådte til sommerkoncerten.
Af eleverne Ane Urup og Annika Svendsen, 6.b.
Fotos: Judy Reimer
Onsdag den 10. juni blev
der holdt sommerfest på
Dalby Skole. Alle klasser

Bowlingklubben Trekanten
KIF. Alle klasser skal i løbet
af efteråret have besøg eller
besøge en af de to foreninger. Meningen er, at foreningerne skal lave et
kortere undervisningsforløb med eleverne. Det vil
betyde, at de vil stå for
idrætsundervisningen 4 til 5
gange. Vi lærere er selvføl-

samt profilfag skulle optræde med et musikalsk
nummer eller en teatersketch.
- Det var en hyggelig aften
med godt vejr og en god
stemning, fortæller Laura

Foverskov Mehlsen fra 6.B.
Det var som hvert år, Henrik Nielsen, der startede
med en velkomsttale og en
fællessang. Derefter trådte
de stolte 0.Y & 0.X op på
scenen og sang.
Profilfagsholdet fra mellemtrinnet afsluttede med
nummeret: Old time rock
n’ roll.

Anderledes og sjovt
Rasmus Bøllehuus fortæller om, hvordan det var at
være medlem af profilfagsholdet.
- Det var mere sjovt og anderledes end normal musikundervisning. Vi fik mere frihed til opgaven at lave
et godt musikalsk nummer.
Det bedste er, at man har

været en del af noget kreativt og hyggeligt.
Hvorfor synes du, det var anderledes?
- Vi fik lov til mere, og vi
spillede noget andet musik
end normalt. Plus at Mads
Balle er en rigtig god og
sjov lærer at have, fortæller
han.
Udover god musik og læk-

kert vejr havde de heldige
fjerde klasser besøg fra
Wales, som også sang en af
deres sange fra Wales.
Aftenen sluttede af med
godt vejr, og stemningen
var stadig helt i top, da folk
langsomt drog hjemad. Boden med sandwich meldte
udsolgt, så aftenen kunne
ikke have gået bedre.

har set at elevtallet allerede
har overhalet de seneste
prognoser, og der starter
således for første gang tre
0. klasser på Dalby Skole i
august måned. Dette vil i
sig selv betyde, at skolen vil
mangle plads, hvis der også
fremover kommer klassetrin med tre spor. En udbygning til 9. klasse skal
ikke løse dette pladsproblem. Men udbygningen
vil, i hvert fald de første par
år herefter, give så stor fleksibilitet, at en ny barakløsning kan undgås.

lem Marianne Svane skrev
om i aprilnummeret af
Dalby Tidende, arbejder vi
i bestyrelsen med en visionsproces for Dalby Skole. En væsentlig del heraf
er at skabe visionen for
Dalby Skole med en overbygning. Vi synes, det er
vigtigt, at vi får defineret,
hvad der skal kendetegne
en overbygning på Dalby
Skole, og hvilke værdier vi
står for, inden vi går i gang
med at bygge de fysiske
rammer. Vi vil i det nye skoleår have et oplæg parat,
som vi vil præsentere for
Dalby Skoles elever, forældre, personale og andre in-

teressenter i lokalsamfundet. Og vi håber, at så
mange som muligt vil involvere sig i og bidrage til
at skabe en fælles vision for
Dalby Skole, så vi også med
en overbygning kan forsætte med at være en rigtig
god skole.
Vi håber derfor, at Kolding
Byråd beslutter at gøre
overbygningen til en del af
det endelige budget for
2016, så vi alle sammen
kan være med til at gøre en
rigtig god skole endnu
bedre.

gelig med i undervisningen, men det er foreningen, der har planlagt og
gennemfører aktiviteterne.
Vi idrætslærere ser frem til
et spændende skoleår,
hvor der vil være ekstra
fokus på idræt og bevægelse.

Afslutningstur med 3. årgang

Af Allan Jensen,
souschef SFO
Fotos: Allan Jensen

Det sker i august

Sommermusik i Dalby

og Team Danmark. Her er
fokus ikke på en bestemt
sportsgren, men generelle
bevægelseskompetencer,
som: rotation, balance,
styrke, smidighed, rytme,
teknik, koordination og
hurtighed. Vi skal i den
sammenhæng arbejde med
et koncept, der hedder Aldersrelateret træning. Alle
idrætslærerne skal i løbet
af efteråret på et kort kursus i idrætsmærket.
Samarbejde
En anden ting eleverne vil
opleve, som vil adskille
idrætsundervisningen det
kommende skoleår fra de
andre år, er, at vi har forpligtet os til at samarbejde
med idrætsforeninger. Vi
skal i efteråret arbejde sammen med KIF håndbold og
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derudaf i det dejligste solskinsvejr. Turen gik over
Bjert Strand og så langs
vandet til campingpladsen
Grønninghoved.
Vi nåede frem til en lejr,
som var helt klar, da vi
voksne fra SFO havde stillet
den op i løbet af formiddagen. Børnene var glade og
forventningsfulde og kunne næsten ikke vente med
at komme i poolen.
Poolen var ret populær hos
børnene, og da jeg efterfølgende spurgte, hvad der

var godt ved turen, lyder
det samstemmigt fra Jakob
Moesby Jørgensen, Emil
Enggrob Jørgensen og Kristian Solberg Gasser.
- Vandrutchebanen var
mega sjov.
Megafed tur
Turen er afslutningen på
SFO tiden, og det var fantastisk at se, hvordan de alle
hyggede sig.
- Det var fedt at være sammen med alle vennerne,
fortalte Jacob, da jeg
spurgte, hvordan turen
havde været.
Det gik lidt efter lidt op for
børnene, at nu var det ved
at være forbi, og snart vil
det være sidste dag i
SFOen.
Efter at have grillet og hygget gik turen til stranden,
hvor børnene igen badede
og legede.
– Det var mega fedt at
bade ved stranden, sagde
Kristian Gasser.
Stemningen var fantastisk,
og der blev leget og grinet.
Flere af drengene hyggede
sig i vandet med at dække
sig med mudder.

Bettina Grünzig og Kristian Gasser, 3B ser på fisk fra broen.
Efter fælleshygge i lejren
var det tid til at finde ind i
teltene og få lidt tid uden
de voksne. Her blev der
også hygget og grinet.
- Drengene spillede yatzy
helt til klokken 24, fortalte
Jacob.
Lørdag blev der efter en

morgendukkert
pakket
sammen, og vi begav os tilbage mod skolen på vores
cykler.
Alt i alt var det en fantastisk
tur, hvor alle hyggede sig.
Som Emil sagde: Turen var
mega fed.

Udbygning af Dalby Skole
Skolebestyrelsen har genfremsendt udbygningsforslaget til Kolding Kommune, og vi er glade for, at det
igen er kommet med som højt prioriteret forslag til
budget 2016.

Af Peder Damkjær,
formand for skolebestyrelsen
Vandkanten undersøges

Sidste år var en udbygning
af Dalby Skole, med en overbygning til 9. klasse, med i
Kolding Kommunes budgetforslag. Der var mange
andre budgetforslag, og en
udbygning af Dalby Skole
var ikke med i det endelige
budget. Skolebestyrelsen
har genfremsendt udbygningsforslaget til Kolding
Kommune, og vi er glade
for, at det igen er kommet
med som højt prioriteret

forslag til budget 2016.
Større skole
I skolebestyrelsen mener vi
ikke, at en større skole nødvendigvis er en bedre
skole. Men vi synes, det vil
give nogle rigtig spændende perspektiver for,
hvilke muligheder vi kan
tilbyde de større børn og
unge i Dalby. I dag, hvor
alle elever flytter fra Dalby
skole fra 6. klasse, flytter de
fleste fritidsaktiviteter også
med.
Dalby er samtidig i kraftig
vækst, en vækst som især er
kendetegnet ved tilflytning
af familier med børn. Vi

Vision for Dalby Skole
Som skolebestyrelsesmed-
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Der bliver ikke flere City Halv- Folkefest på KB ved afholmaraton i Dalby GF regi
delse af skolefodbold
Dalby GF arranger ikke
længere City Halvmaraton, men Kolding Ugeavis viderefører løbet.

Den 20. og 21. juni afholdt KB i samarbejde med
Smurfit Kappa årets skoleturnering i KB, hvor mange
Dalby klasser havde tilmeldt et eller to hold. Det er et
arrangement som ene og alene styres af forældrene
fra Dalby skoles elever.

Af Brian Forsingdal-Nielsen,
Formand for Dalby GF
Fotos: Arkiv
Igennem en længere periode er det blevet sværere
og sværere at få frivillige
hjælpere til at stå ved posterne ved City Halvmaraton. Derfor har sponsorudvalget, der har stået for aktiviteterne på tværs i Dalby
GF, forespurgt de øvrige afdelinger, om der var
nogen, der ville stille med
flere frivillige, og da dette
ikke var tilfældet, blev det
af bestyrelsen besluttet, at
halvmaratonet skulle holde
en pause i 2015, for måske
at vende tilbage i 2016 i en
anden form.
Efter denne beslutning fik
Jan Lottenburger, daværende formand for sponsorudvalget, en henvendelse fra Kolding Ugeavis, der
gerne ville arrangere et løb
på den dato, hvor halvmaratonet normalt ligger. Vi
har derfor besluttet at overdrage løbet til Kolding
Ugeavis, så de kan gennemføre løbet i Kolding by.
Dalby GF vil forsøge at
stille med nogle frivillige
men ikke så mange som
det tidligere har været påkrævet. Dermed får Kol-

Af Judy Reimer
Fotos: Judy Reimer,
fotostylisten

ding by stadig deres løb, og
Dalby GF får stadig en mindre indtægt ud af løbet. Jan
Lottenburger hjælper Kolding Ugeavis med at arrangere løbet og er Dalby’s
kontaktperson til Kolding
Ugeavis.
Intern diskussion
I forbindelse med de diskussioner der har været
omkring afholdelsen af
halvmaratonet, har de øvrige aktiviteter også været
til debat, idet der har været
en intern diskussion omkring behovet for at afholde aktiviteter på tværs,
og hvilke aktiviteter dette i
givet fald så skulle være.
Samtidig med denne snak
har sponsorudvalget samlet
meddelt, at de ikke ønsker
at fortsætte, og der er derfor ikke pt et sponsorudvalg i Dalby GF.
Fremtiden
Med afgangen af sponsorudvalget og efter drøftelser

i bestyrelsen er det blevet
besluttet, at Dalby fremadrettet forsøger at afvikle følgende aktiviteter: Aktivitetsdag for alle idrætsgrene
i Dalby GF (19. september), fest for frivillige og
beboer i Dalby (7. november), Havnestafet eller et
tilsvarende løb i Dalby området, Sommerfest (særskilt udvalg der arrangerer
denne).
Men skulle der være nogle,
der sidder med en god ide
eller lysten til enten af
hjælpe eller bidrage til
andre aktiviteter, eller til de
der er nævnt, hører vi i bestyrelsen gerne fra disse.
Samtidig hvis der skulle
være nogle, der kunne
tænke sig at være med i et
nyt sponsorudvalg eller aktivitetsudvalg vil vi også
meget gerne høre fra dem.
Men ellers drives Dalby GF
videre på de sportsgrene vi
allerede har i klubben, og
som hver især er veldrevet
og har en aktiv bestyrelse
og en frivillig kreds til at
fortsætte det arbejde, der
kræves for at være en velfungerende sportsklub.
Såfremt der ikke findes et
nyt sponsorudvalg, bliver
de økonomiske midler,
som sponsorudvalget har,
overført til hovedforeningen, hvorfra de som det
hele tiden har været meningen kan søges af de øvrige afdelinger eller til nye
aktiviteter.

Afslutningsgris i højt skum
For 11. gang på 10 år afholdt Dalby GF herre senior
den årlige grisefest lørdag den 20. juni. Vi var 38 ud
af 54 folk til festen, som fungerer som sommerafslutning for senior afdelingen.
Af Henrik Mathiasen
Foto: Dalby Senior
Vejret var i top og både
serie 3 og 5 vandt deres
kampe med henholdsvis 60 og 5-1. Det smittede af på
humøret, som da også var
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helt i top den dag og aften,
hvor Dalby GF herre senior
afholdt den årlige grisefest
som afslutning på forårssæsonen.

Lørdag var der opstart for
de mindste klasser. Her var
blandt andet tilmeldt tre
hold fra henholdsvis 2.A og
2.B fra Dalby skole. De
cirka 21 børn blev festligt
bakket op af forældre, søskende, kage, frugt og masser af vand. Dagen var en
festlig oplevelse, og flere
børn som ellers aldrig spiller fodbold var meget begejstrede.
Solen skinnede hele dagen, som startede klokken
9.00 med fællesomklædning under tribunen. Iført
røde Dalby bluser og blå
shorts travede de spændte
spillere glade over på bane
5-6-7-8, hvor kampene skulle spilles.

Røg ud i kvartfinalen
2.A røg ud i en spændende
straffesparkskonkurrence i
kvartfinalen, som de desværre tabte, mens 2.Bs
hold 1 ikke gik videre fra
puljen. Hvordan det gik
2.B s hold 2 vides desværre
ikke, men en festlig dag
havde de sammen med alle
deres klassekammerater.
Søndag var det blandt
andet 4. klasserne fra Dalby
som var til skolefodbold,
hvor både 4. A og B havde
masser af spillere og forældre med på KB.
4.As forældre var gået sammen og havde bage boller,
kage samt taget frugt, vand
og dejlige forfriskninger
med til spillerne mellem
kampene.
A og B hold
4.A stillede, efter eget valg,

Gymnastikprogram for sæsonen 2015/16
Den ny sæson i Daby GF’s gymnastikafdeling starter
den 7. september 2015. Man kan tilmelde sig fra 20.
august. Tilmelding og betaling fortages via hjemmesiden www.dalbygf.dk

Fotos: Judy Reimer,
Martin Stubkjær og
Jesper Wichmann

med et A og B hold. Heldigvis var kampene sådan
fordelt sådan, at de kunne
følge med i og bakke hinanden op i kampene. B
holdet spillede i alt 4 puljekampe, mens A holdet kun
havde 3. Igen var det straffesparkskonkurrence som
sendte det ene hold ud i
kvartfinalen, mens det
andet hold ikke gik videre.
Glæden ved at spille sammen var stor på begge
hold, og det er tydeligt at
se, at selvom man måske
ikke spiller fodbold til dagligt, så var det en kanon oplevelse for alle at være med.
Også for forældrenes heppekor.
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Så er det tid til en ny sæson
i Dalby GF’s store gymnastikafdeling. Vi glæder os
over de mange børn og
voksne, der slår vejen omkring den lokale hal for at
være med i fællesskabet om
gode og sunde aktiviteter.
Familieholdet
På familieholdet er der
plads til hele familien. Børnene er fra 1 år til 0. klasse
og har mor, far eller bedste
med. Fokus ligger på de 1 3-årige.
Hvis du kan gå, løbe og
klatre og lide at lave gymnastik, så kom og vær sammen med mange andre,
der har det på samme
måde. Vi leger mange forskellige
bevægelseslege
med f.eks. balloner, lagner
og bamser. Redskaberne
kommer også frem, hvor
du får lært at hoppe ud fra
højder, slå kolbøtter, trille
og krybe under og over.
Der bliver også plads til
hockeykamp med far.
Hvert barn i familien skal
betale kontingent.
Rytmisk gymnastik.
0. - 2. kl.
Går du i 0. - 2. klasse og har
lyst til at prøve kræfter med

dans og rytmisk gymnastik?
Så har du muligheden i
Dalby. Vi skal danse, lege
og sammensætte små rytmiske serier, hvor vi også vil
bruge forskellige håndredskaber. Vigtigst af alt skal vi
have det rigtigt sjovt. Til
slut deltager vi i gymnastikopvisningen, hvor vi vil
vise, hvad vi har lavet i
løbet af året.
Vi ser frem til at se en
masse glade piger, der gerne vil lære dans og rytmisk
gymnastik.
Spring. 0. - 1. kl.
For piger og drenge, der
har lyst til og måske lidt erfaring med springgymnastik.
Vi lægger vægt på højt
tempo. Træningen består
af rytme, motoriske udfordringer og spring. Der er
mulighed for at lære de
grundlæggende elementer
i spring og at øve sig på airtrack, minitrampolin og
måttebaner med hallens
mange redskaber.
Spring. 2. - 4. kl.
Du kommer til spring,
fordi du har lyst til at få
sved på panden, finde venner og selvfølgelig arbejde
videre med de grundlæggende spring. Der er også
plads til dig, som måske aldrig har gået til spring før.

Grundlæggende fysisk træning er også en vigtig del
af træningen: Muskelstyrke, smidighed, hurtighed, balance og koordination.
Juniorspring. 5. kl. og op
Vi giver den gas med
grundlæggende springøvelser og bygger videre på
det lærte. Nøgleordene er
styrke, rytmik, spring og
ikke mindst sjov og ballade.
Max indsats og træning
med masser af redskaber.
Vi ses.
Herrehockey
Vintertræning for mænd i
alle aldre, som vil have sved
på panden og finde lattermusklerne frem hver onsdag aften.
Zumba
For friske kvinder. Små og
enkle koreografier hentet
fra både salsa, samba, merenge og cumbia, hvor du
hurtigt kan lære trinene og
koble hovedet fra, så kroppen får frit løb.
Zumba er en træningsform, hvor alle kan være
med uanset alder, form og
niveau, hvor nogle hopper,
mens andre går på stedet.
Undervejs bruger vi håndvægte, og de sidste 15 minutter styrker vi ryg og
mave. Kom og vær med til
hygge, grin og træning på
samme tid.
Hit Fit Dance
For alle kvinder i alderen
20-70 år, der kan lide at

danse. Det kræver ikke, at
du er dansemus eller har
gået på danseskole, da koreografierne er simple.
Hit Fit Dance er udviklet af
Marianne Eihilt og Mirja
Kennedy og tager udgangspunkt i den musik og dansestil, der var fremme på
det givne tidspunkt. Så vi
danser bl.a. rock’n roll,
twist og disco – til Elvis fra
50’erne, Beach Boys fra
60’erne, Grease fra 70’
erne, Footloose fra 80’erne
og pop fra 90’erne samt
nyere hits med dansetrin
fra funk og showdance.
Du kommer til at svede og
skråle med. Musikken giver
dig lyst til at give den gas og
gør dig glad i låget!
Damehockey
Kom i hallen og få kondi
og sjov med damehockey.
Det er for alle friske unge
damer samt nogle unge
damer, der er blevet lidt

ældre. Du behøver ikke at
have spillererfaring, men

blot lyst til at være sammen
med os.

Puslingeholdet mangler instruktør
Kunne du tænke dig at træne børn, der er fyldt 4 år
inden 1. januar 2016?
Du er mindst 18 år og har lyst til at træne børn, som
er til gymnastik med en masse sjov uden mor og far.
Du kunne bygge timen op med bevægelseslege, hvor
der bruges bolde, isoleringsrør, fluesmækker, tæppefliser, tørklæder eller faldskærm.
Hver gang prøves vores redskaber, hvor børnene triller, hopper ud, står på hænder, slår forlæns- og baglæns kolbøtter eller bruger tovene og ribberne.
Kom og vær instruktør hos os – med grin og sjov. Kontakt Irene Mortensen på 60 54 41 01 eller irene.mortensen@skolekom.dk

op igen tirsdag den 4. august klokken 19.00. Hvis
der er nogle derude, som
har lyst til at prøve kræfter
med senior fodbold i
Dalby, kan man kontakte
serie 3 træner Henrik Mathiasen på 61686397.

Starter igen
Senior starter træningen
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Dalbys tennistalent er allerede på vej videre ud i verden
Den 15-årige Philip Qvist Hyldedal er en af dansk tennissports store talenter. Allerede nu flytter han hjemmefra for bedre at kunne opnå sit store mål – at blive
nummer et i verden.

Af Lisa H. Kuang
Fotos: Privat
Philip Qvist Hyldedal tøver
ikke et øjeblik, når man
spørger ham, hvad hans
store mål er indenfor tennis.
- Det er selvfølgelig at blive
nummer et i verden, siger
Philip med et skævt smil.
Men selv om det 15-årige
tennistalent har sat barren
højt, så er han også realistisk og har derfor sat sig
nogle delmål, der i hvert
fald er inden for rækkevidde.
- Nu flytter jeg til Århus for
at kunne træne optimalt og
tage min 9. klasse. Så ser
jeg, hvor langt jeg kan nå.
Mit kortsigtede mål er at
blive blandt de 100 bedste
i min årgang. Derefter tager jeg en studentereksamen, og så er målet at
komme til USA og spille
collegetennis. De har nogle virkelige gode programmer derovre, hvor man
både kan spille tennis på

højt plan og tage sin collegeuddannelse. Og derefter
håber jeg at kunne blive
professionel tennisspiller,
fortæller Philip.
De 100 bedste
Hvis man er blandt de 100
bedste i verden, kan man
tjene ret gode penge som
tennisspiller, og der håber
Philip, at han befinder sig
indenfor en overskuelig årrække.
De nordeuropæiske tennisspillere bryder som regel
først igennem i sporten,
når de er i starten af 20’
erne, fordi de bruger lidt
flere år på at vokse til og få
erfaring, så Philip har stadig lidt tid at løbe på.
Men det unge talent spilder ikke tiden. Siden han
prøvede at spille tennis for
første gang i en sommerferie i et af de programmer,
som skolerne arrangerer,
så har han været dedikeret
til tennis.
Da han var 8 år begyndte
han at spille i Kolding Ten-

nisklub, og siden har han
trænet mere og mere.
Siden januar har han spillet i Skovbakken i Århus for
at få den mest optimale
træning.
Til Århus
- Jeg har gået på Brændkjærskolens elite idrætslinje, men jeg skal videre.
Jeg har nået toppen i Kolding, hvor jeg er den mest
vindende spiller. Men selvom Kolding har et af de
flotteste anlæg i Jylland og
på Fyn med 10 grusbaner,
er her ikke en træner med
højeste uddannelse og international erfaring. Nu
har jeg fundet den rigtige
skole, og jeg er blevet optaget på Århus Kommunes
eliteidrætssatsning efter
indstilling fra Skovbakken
Tennisklub og Dansk Tennis Forbund, så jeg må
flytte hjemmefra, fortæller
han.
Indtil videre er det ikke
helt bestemt, hvor han skal
bo, men det bliver enten
på en efterskole eller i lejlighed sammen med sin søster, der læser i Århus, eller
i lejlighed med sin far, der
følger Philip tæt i hans bestræbelser på at nå toppen.
Rejser selv
Men selv om Philip har god
opbakning fra både mor og
far, så er han ikke uvant
med at rejse alene rundt i
Europa for at spille tennis.
Det er nemlig ikke altid, at
far kan tage med ud til turneringerne.
- Jeg er vant til at tage alene
afsted. Det er ikke altid, jeg
kan blive koblet på en træner og et hold, fortæller
Philip, der både har boet
helt alene i tennisklubberne til turneringerne og
selv fundet til Stavanger
med tog, lufthavnsbus, fly
og en lufthavnsbus hen til
hotellet i Stavanger.
Philip har 12-13 rejser om
året, og han træner 20
timer om ugen, så der bliver ikke tid til meget andet
end tennis. Han har dog
en kammerat, der har fulgt
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ham siden børnehaven, og
ham prøver Philip at presse
ind i en travl tennishverdag.
- Ham prøver jeg at se, når
jeg kan, fortæller Philip,
der kender kammeraten
fra Dalby og Dalby Skole,
hvor Philip har gået indtil
6. klasse.
Det ultimative slag
Men med en fremtid hvor
Philip nu skal spille i de internationale ITF turneringer, hvor han kommer til at
møde spillere helt op til 18
år fra hele Europa, bliver
der ikke meget tid til andet
end skole og tennis.
- Jeg skal ud og have noget
mere erfaring og gerne
rykke op på ranglisten. Jeg
lå nummer et på ranglisten
som andet års U14, og jeg
kan kun rykke op som U16
ved at spille flere internationale turneringer, fortæller Philip, der fortæller, at
det som giver kicket i tennis først og fremmest er at
slå det perfekte slag.
- Følelsen af at slå et slag og
slå det helt rigtigt. Slå det
ultimative slag. Det er det
bedste ved tennis.
Lokale sponsorer søges
Philip har allerede en udstyrssponsor men leder efter et par sponsorer mere –
gerne lokale virksomheder,
der kan bruge Philip i deres markedsføring. Philip
stiller gerne op til events og
arrangementer i den forbindelse. Kunne dette have
interesse, så kontakt Philips
mor Susanne Qvist på telefon 24232624 eller mail
SQV@Billund.dk.

