
 
Erik Vangaa, Mogens Nielsen og Ole Find Jensen blev nye æresmedlemmer i Dalby IF 

 

Tre nye æresmedlemmer i Dalby Idrætsforening 
Dalby Idrætsforening fejrede i lørdags foreningens 110 års jubilæum med en flot fest 

for medlemmerne i Solbakkehallen. Godt nok var fødselsdagen i januar måned, men 

bestyrelsen havde valgt at lægge festen sammen med ” årsfesten ” som holdes hvert 

år i november måned. 

Foruden en masse prisoverrækkelser til mange frivillige, der udfører ulønnet jobs i 

foreningen, var der masser af underholdning  samt musik og dans til ud på de små 

timer. Et flot arrangement, der havde endnu et festligt indslag, nemlig udnævnelsen af 

3 nye æresmedlemmer i Dalby idrætsforening. 

 

Erik Vangaa, der  har en 15 årig periode i foreningens bestyrelse og et mangeårigt 

arbejde som træner for mange forskellige hold i foreningen. han har været 

ungdomsformand, men herudover har han stadig flere gøremål i foreningen. Han er 

foreningens ” elektrikker” ved sommerfesterne og er med på ”lukkeholdet” som har 

lukkevagterne i Solbakkehallen og endelig fungerer han stadig som  holdleder for 

veteranfodboldspillerne. 



Mogens Nielsen har fra drengeårene været med i Dalby Idrætsforening og har haft et 

utal af gøremål, bl.a. en 7 årig periode som bestyrelsesmedlem. 

Senest har han, indtil for et par år siden, passet foreningens kiosk i Solbakkehallen. Et 

job han bestred i 12 år. 

 

Sidste æresmedlem blev Ole Find Jensen, der lige som de øvrige, har haft mange 

gøremål. I næsten 25 år var han medlem af foreningens bestyrelse og i 23 år af disse 

var han foreningens næstformand. Han har været træner for mange ungdomshold, 

men var også træner for fodbolddamerne da de ,  for år tilbage, spillede i 

Danmarksserien. 

Alle tre fik gaver, blomster , diplom og flotte ord med på vejen af næstformanden 

Mads Ritsmar, og ikke mindst fik de stående klapsalver fra de mange festklædte 

deltagere i festen. 

Dalby Idrætsforening har nu fire æresmedlemmer. Den sidste er Preben Hohol, der 

blev hædret med titlen ved foreningens 100 års jubilæum. 

 

 

 

 


