
 

 

 

Ungdommens Idrætsmødested i Dalmose bliver til virkelighed med stor støtte 
fra Nordea-fonden 
Dalmoses ungdom har fået en kæmpe julegave i form af økonomisk støtte fra Nordea-fonden til Ungdommens 
Idrætsmødested i Dalmose. 

Nordea-fonden støtter projektet med 1.648.438 kr, og Slagelse kommune besluttede tidligere på året at støtte 
projektet med 350.000 kr. Dermed kan Dalmosegruppen gennemføre projektet, da projektets budget på knapt 2 
millioner kr er sikret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er DalmoseGruppen som sammen med områdets unge hen over det seneste år har formet projektet. 
Arbejdsgruppen har trukket på ressourcer fra KFUM-idrætsforbund, DGI, Tegnestuen Transparent Design og Slagelse 
kommunes Fritidsafdeling og har generelt mødt stor opbakning til projektet i lokalområdet. Bl.a. har Dalmose Skole 
afsat tid til workshops, hvor Dalmoses børn og unge sammen med bl.a. Mikkel Hjort fra Transparent design har 
designet skitser af hele området. Området kommer til at byde på eksempelvis parkour, trampoliner, asfaltbaner med 
skaterramper og plads til boldspil og meget andet ud fra børnenes og de unges ønsker.  

”Præmissen for hele projektet er netop at lade ungdommen skabe det idrætsmødested de selv ønsker, og det har 
været fantastisk at følge udviklingsfasen af projektet, hvor de unge har involveret sig seriøst i co-design med Mikkel 
Hjort omkring ideer og design, og hvor de unge med støtte og sparring fra de voksne er med i hele processen” 
udtaler Jens Brandbyge Jørgensen fra DalmoseGruppen. 

Efter flere år med frafald i foreningsidrætten allerede ved 12-års alderen skaber vi nu et idrætsmødested sammen 
med de unge som understøtter udviklingen af utraditionelle idrætsfaciliteter, hvor de 24-7 året rundt kan mødes i 
både uformelle og formelle grupper og være aktive. Og forhåbentligt vil projektet også motivere øget tilgang til de 
lokale idrætsforeninger, som har til huse i Dalmosehallen der ligger lige ved siden af den placering man har tiltænkt 
ungdommens idrætsmødested i Dalmose. 

Ungdommens idrætsmødested forventes at stå færdig i foråret 2023. 


