
 

   København februar 2019  
 

Indbydelse til Nordisk Stævne i Stockholm 
20. til 24. maj 2019. 

 
Børne- og Ungdomsforvaltningen inviterer 41 skoleelever til Sverige til Nordisk 
Skoleidrætsstævne 2019. Stævnet afholdes i år af Stockholm Kommune og er en del 
af det nordiske samarbejde. Alle udgifter bliver betalt af Børne – og 
Ungdomsforvaltningen i København, og stævnet bliver en kæmpe oplevelse for 
eleverne. 
Stævnet starter mandag d. 20. maj, hvor vi mødes i Københavns Lufthavn og tager 
flyet til Stockholm. De følgende dage konkurreres der mod de andre lande i alvor og i 
leg, og her får eleverne rig lejlighed til at få nye venner på tværs af grænserne. 
Fredag d. 24. maj slutter stævnet, og alle tager flyet hjem igen.  
Der skal spilles turnering, hvor alle 5 nationer møder hinanden, men der er også andre 
aktiviteter og overraskelser i løbet af ugen. Vi skal bla. til modtagelse på Rådhuset i 
Stockholm, som officielle gæster, og ugen slutter med en stor fest. 
For at kunne komme i betragtning til dette flotte arrangement skal eleverne være 
født i 2005 eller 2006 og have lyst til at stille op i én af følgende discipliner: Fodbold 
for drenge, atletik for piger eller drenge eller håndbold for piger. Der udvælges 10 
piger til håndbold, 15 drenge til fodbold og på hvert atletikhold er der 8 deltagere. Vi 
kræver at eleverne møder op og deltager til fællestræning og udtagelse, og i atletik 
er der udtagelsesstævne d. xx. april på Østerbro Stadion.  
 
Denne indbydelse sendes til skolens leder og bedes omdelt til klasselærere og 
idrætslærere i 6. og 7. klasse samt de tilsynsførende idrætslærere i håb om, at 
mange elever hører om dette tilbud og bliver motiveret til at stille op til træning og 
udtagelse. 
 
Ledere på turen er lærere på Bellahøj Idrætsskole Tanja Agergaard, Henrik Mamsen, 
Diana Callesen, lærer på Vanløse Skole Christian Wolfsberg og fra Børne- og 
Ungdomsforvaltningen Lars Theilgaard og Søren Kragh.  
 
 
 
 



 
 
 
TRÆNINGSTIDER: 
Atletiktræning: (for drenge og piger) 
Indledende træning for både drenge og piger finder sted på  
Østerbro Stadion: onsdag d. 3. april, torsdag d. 11. april, tirsdag d. 23. april. 
Obligatoriske træningsgange efter udtagelsesstævnet: 
Torsdag d. 2. maj, tirsdag d. 7. maj, mandag den 13. maj. 
Ved alle træningsgange er mødetiden 14:15 – 16:00 på Østerbro Stadion (Vi mødes i 
forhallen) 
Udtagelsesstævnet afholdes torsdag den 25. april kl. 9.30-14. 
Ledere af træningen og holdledere er idrætslærerne Diana Callesen og Christian 
Wolfsberg  
 
Håndboldtræning: (for piger) 
Indledende træning i forbindelse medhåndbold foregår: 
Onsdag d. 13/3 kl. 13.30-15.00  Gl. Valbyhal 
Tirsdag d. 19/3 kl. 13.00-14.30 Bellahøj hallen 
Torsdag d. 28/3 kl. 13.30-15.00 Valby hallen hal 3.  
Onsdag d. 3/4 kl. 13.30-15.00 Gl. Valbyhal   
Leder af træningen og holdleder er Tanja Agergaard 
 
Fodboldtræning: (for drenge) 
Udtagelsen til holdet foregår: 
Tirsdag den 12. marts på kunstbanerne ved Ryparken (Lyngbyvej 110, 2100 KBH Ø) kl. 
13-15. Du kommer ind til anlægget fra Ryparken nr.96 
Der er mødepligt til træningssamlingerne efter udtagelsesdagen. 
Træning:   
Grøndalscenteret, onsdag d.27.3. kl.15.00 - 16.30 
Grøndalscenteret , mandag d. 8.4. kl.7.45-9.15 
Grøndalscenteret, torsdag d.25.4. kl.7.45-9.15 
Kamp - Sted og tid følger   mandag d.6.5 
Kamp - Sted og tid følger   torsdag d. 16.5 
 
Elever der har lyst til at deltage, bedes møde op på træningsdagene.  
Evt. spørgsmål kan rettes til Søren Kragh, 2617 4359  
Venlig hilsen Søren Kragh 
Afdelingsleder Idræt og Svømning, Børne- og Ungdomsforvaltningen 


