
   FODBOLD 
2017 

  
Det dårlige vejr i efteråret betød, at banerne i Roskilde stod under vand på spilledagen, og 

derfor måtte vi aflyse stævnet aftenen før! Vi fandt heldigvis en anden spilledag, hvor alle 

skoler på nær en kunne komme. I Greve fik vi lov til at spille, men her var en aflysning også 

tæt på.  

Det er rigtig godt, at der er så mange, der vil deltage i vores stævne, men det giver også en 

stor udfordring mht. dommere og baner. Det er svært at skaffe 22 dommere samme dag og 

Greve Stadion har meddelt os, at vi fremover ikke kan regne med at have det samme antal 

baner til rådighed, som vi plejer! 

Derfor bliver stævnet næste år kun tilbudt 6. og 7. klasserne. 

På statistikken herunder, kan man se, at det er her vi (bortset fra sidste år) har langt de fleste 

tilmeldinger! 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Piger 6. - 

7. klasse 

19 25 21 10 11 16 13 18 14 22 24 31 

Drenge 

6. - 7. 

klasse 

21 27 18 13 11 20 12 21 26 33 34 42 

Piger 8. - 

9. klasse 

12 11 14 10 8 4 7 9 15 9 20 6 

Drenge 

8. - 9. 

klasse 

13 14 12 9 9 4 12 10 19 12 26 8 

Hold i alt 65 77 65 42 39 44 44 58 74 76 104 87 

 

Det er jo kun 6. klasse der kan gå videre til DM, så her skulle findes en vinder. De andre 

klassetrin spiller ’kun’ puljekampe! 

 

 

Kredsvinderne blev: 

  Piger 6. klasse   : Absalonskolen 

  Drenge 6. klasse: Strandskolen 
 

Disse to hold repræsenterer kredsen til DM i Odense 6. - 8. juni 

 

Ved DM sidste år klarede vores kreds sig fantastisk godt. Strandskolen blev Danmarksme-

ster hos drengene og Hvalsø Skole fik bronze hos pigerne! 

 

Indefodboldstævne for 5. klasser 
Den 9. marts 2018 var 20 drengehold og 16 pigehold samlet i Grevehallerne til en rigtig 

hyggelig dag. Det er det maksimale antal hold vi kan rumme. 

Der blev i alt spillet 100 kampe à 6 minutter! 

Vi overvejer at tilbyde endnu et stævne i maj måned. 

Krogårdskolen vandt både drengerækken og pigerækken blev vundet af Hvalsø Skole. 


