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DM i Sports-Acrobatik
FUGLEBJERG: Den 25. og

26. maj er Fuglebjerg
vært for de danske mesterskaber i sports-acrobatik i regi af Danmarks
Gymnastik
Forbund.
Mesterskaberne fejrer i
år 30 års jubilæum, så det
bliver særligt festligt, når
arrangementet løber af
stablen.

I Fuglebjerg er der en stolt
tradition for den flotte og
publikumsvenlige sportsgren, der kombinerer acrobatik og æstetisk gymnastik.
Sports-Acrobatik udføres
på gulv af par eller trioer
ledsaget af musik.
Det var trænerne fra netop Fuglebjerg sports acrobatik’s
konkurrencehold

TIP AVISEN
Send os resultater fra din
klub eller forening, gerne
med et kort kampreferat, så
forsøger vi at få plads i avisen.

Skriv til:

susaalandet.red@sn.dk
- og husk dine kontaktoplysninger,
så vi kan få den gode historie
uddybet.
Billeder er også meget velkomne.

Poul Hjortgaard Olsen og
Anette Hedegaard Olsen,
der tilbage i 1984 bragte sporten til Danmark fra
USA.
Sporten er i dag vokset
betragteligt, og man vil
kunne se mere end 200 rutiner konkurrere ved dette
års mesterskab.
Der er stor opbakning
fra det lokale erhvervs- og
idrætsliv, der beredvilligt
støtter op om det store arbejde og hjælper med sponsorater.
Der er fri entre til mesterskaberne, som holdes i
Fuglebjerghallen, hvor der
forventes mange tilskuere.
Fuglebjergs dygtige acrobater, hvoraf flere er på
landsholdet, træner mindst
tre gange om ugen for at
lære de svære acrobatiske momenter, der indgår i

25. og 26. maj afvikles DM i sports-acrobatik i Fuglebjerg.
sporten.
De har vundet medaljer
ved mange mesterskaber

gennem årene og hjembragte ikke mindre end fire
guld, en sølv og en bronze

Pr-foto
ved de nyligt afholdte sjællandsmesterskaber.

Regn og blæst holdt ikke folk tilbage

Annoncer
sendes til:

GLUMSØ: Lions Suså holdt
forrige weekend sit loppemarked nummer 45 på
Sandbyvej ved Glumsø.

God kamp

Klubben kunne konstatere,
at det stadig er et meget besøgt loppemarked.

ringsted.salg@sn.dk

Der var masser af mennesker i blandet vejr. Da
der var overdækket på alle
salgspladser, så regnen
betød ikke så meget, men
blæsten kunne mærkes.
Det gik dog ikke ud over
omsætningen, som nåede
op på over 202.000 kroner.
Det var lidt mere end i 2018.
Der var et stort udvalg i

alle varegrupper på loppemarkedet.
Lions Suså er taknemmelig for de mange kunder,
som handlede på loppemarkedet og ikke mindst
alle hjælpere igennem året
og på selve salgsdagene,
som lagde kræfterne i for
en god sags tjeneste. Uden
dem var det ikke muligt for

Lions Suså, at skabe et godt
overskud
Pengene går til hjælpearbejde, hvor der er behov,
både lokale, nationalt og i
udlandet.
Lions ønsker alle en god
sommer, og glæder sig til at
se folk igen til loppemarked
i oktober.

Søndag den 26. maj kl. 16
i

Fyrendal Kirke
ved

Mange havde taget opstilling til loppemarkedet før det åbnede - klar til at lede efter genbrugsguld.
Foto: Kim Larsen

Under ledelse af organist Henrik Pind

Korsang
Kvartet
Fællessang

Solister
Klaversolo
Trompetsolo

FERIE OG NYE TÆNDER
- Vi fik nye tænder og alligevel råd til
ferie. Tandprotetikeren hjalp os med
en afdragsordning, der passer til vores
økonomi.
Tandproteser holder i mange år,
så hvorfor betale dem på én gang, når
finansiering er mulig?

Kom og vær med
Gratis adgang
Ringsted Møllegade 12 · Tlf. 57 61 09 33
Næstved Banegårdspladsen 1 · Tlf. 55 70 28 20
Slagelse Smedegade 6 · Tlf. 58 52 22 37
Haslev Torvet 9 · Tlf. 56 31 25 26
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