
INVITATION 

TIL ALLE 6. OG 7. KLASSER  

 
Kom og deltage i 

ATLETIKSTÆVNE 

TIRSDAG D. 13.9.16 

KL.9.30 – 15.15 

på Ceres-park 

 

En sjov måde at lave  

MOTION OG BEVÆGELSE  

   

    
 

 

 

Dagen tilrettelægges af DANSK SKOLEIDRÆT, ØSTJYLLAND og 

afvikles i samarbejde med Hellebjerg Idrætsefterskole 

 

 

 



HOLDDANNELSESREGLERNE    VIGTIGT AT LÆSE 

INDEN  TILMELDING!!! 

Et hold består af 9 – 18 elever. Der dystes i en pige- og i en 

drengerække. En elev må deltage i max 2 øvelser samt stafet. I hver 

øvelse deltager 3 elever fra hvert hold. OBS!! Holdet dannes af elever, 

der går på årgang Holdet må max sammensættes af elever fra 3 

klasser/spor.  

Pigerne dyster i 80m, 800m, længde- og højdespring, kuglestød (2 kg.), 

boldkast og 4x100 m stafet. Hos drengene er kuglen på 3 kg., og der 

kastes med spyd i stedet for med bold.   

Både nr. 1 og nr. 2 i såvel drenge- som pigerækken på 7. årgang inviteres 

til at deltage i Dansk Skoleidræts landsfinalestævne, der afholdes i juni 

2017 i Nordsjælland  
 

Vær særligt opmærksomme på, at hold må dannes på tværs 

af klasser. Hav færre på holdet, så flere laver mere!! 
 

Ultimo august/primo september får skolerne langt flere 

oplysninger og skal melde tilbage med holdsammensætning, 

discipliner, deltagernavne, dommernavne/lærere osv. 

 

Yderligere oplysninger kan fås på www.skoleidraet.dk (kreds 

Østjylland), eller ved henvendelse til Karin Bønnerup på 

22400265 eller karin.boennerup@skolekom.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TILMELDING TIL 

 

Atletikdag på Ceres-park for 6. – 7. årg.  

 

Tirsdag d. 13.9.16 fra kl. 9.30 – 15.15 
 

Skolens navn:_____________________________________ 

 

Skolens tlf.nr.____________  

 

 

Klasse(r)__________ Antal piger _______  

        Antal drenge_______ 

 

 

hold_______    og   _________  (OBS reglerne!!)   
      (antal pigeHOLD)              (antal drengeHOLD) 
 

Kontaktperson(er)__________________________________ 

 

Kont.pers.tlf.nr.___________________________________ 

 

Kont.pers.e-mail___________________________________ 

 

Tilmelding skriftligt senest 21.08.16 til Karin Bønnerup, 

Skolesvinget 3, 8963 Auning eller via mail på 

karin.boennerup@skolekom.dk eller via www.dsoj.dk  

 

mailto:karin.boennerup@skolekom.dk
http://www.dsoj.dk/


 
 

 

VÆR OGSÅ OPMÆRKSOM PÅ 

 
- at Dansk Skoleidræt har mange andre tilbud til jer! 

- at Dansk Skoleidræt, Østjylland bruger vores nyhedsmailliste til at 

orientere løbende om disse tilbud 

- at alle vores tilbud er gratis for medlemmer at deltage i 

- at I kan læse om elevaktiviteter, kurser og udlån på 

www.skoleidraet.dk – kreds Østjylland 

- at I kan få mere at vide om landsaktiviteter på www.skoleidraet.dk 

- at vi, for at fremme optimal kommunikation, er nødt til at få 

tilsendt fra jer navnet på skolens kontaktperson i år 

- at dér, hvis I ønsker det, kan lægges arrangementer på jeres skole 

- at arbejdet i bestyrelsen for Dansk Skoleidræt, Østjylland er 

frivilligt, sjovt, giver godt netværk, sikre møde med begejstrede 

børn 

- at vi gerne vil have udvidet vores netværk gennem kontakt til jer.  

- at I kan få indflydelse på vores arbejde/tilbud ved at møde op til 

vores repræsentantskabsmøde d. 15. marts 2017 i Grenå 

- at det er nødvendigt at aftale med skolelederen, at I skal have 

skrevet i jeres opgaveoversigt, at I er væk hele dagen til 

repræsentantskabsmødet, så I også kan deltage i det 

inspirationskursus, der afholdes i forbindelse med mødet. 

- at vi glæder os til at bringe gode oplevelser ind i jeres 

skoleidrætsliv 

http://www.dsoj.dk/
http://www.skoleidraet.dk/


 


