
 
 

Aktivitetsberetning 2017/18 

 

 

 

Adventurerace for 8. klasserne 

Igen i år var vi ramt af dårligt vejr. Eleverne kom godt afsted på ruten, dog for nogen med lidt 

usikkerhed på retning og mål. Nogle elever var således uheldige med ikke at møde så mange 

poster. De fleste mødte dog meget veloplagte og venlige efterskoleelever, som havde tilrettelagt 

nogle meget spændende og udfordrende poster. 

Antal tilmeldte elever: 107 

Stævneleder: Bjarne Holm, Bornholms Efterskole 

 

 

 



 
 

Atletikstævne 6.-7. kl.  

 

                

Tirsdag d. 12. september 2017 blev der afviklet atletikstævne for 6. – 7. kl. på Rønne Stadion Nord. 

6. kl. var inviteret med ”på prøve”, da det kun er 7. kl., der kan kvalificere sig til DM. 

Der deltog 7 hold piger og 10 hold drenge, i alt ca. 220 elever.  

Holdene var fra flg. skoler: Rønne Privatskole, Peterskolen, Bornholms Frie Idrætsskole, 

Åvangsskolen, Kongeskær og Hans Rømer. 

Som noget nyt skulle pigerne kaste med spyd i stedet for bold. Desuden var der lavet om på 

vægten i kuglestød, så pigerne skulle støde med 3 kg kugle og drengene med 4 kg kugle. Dette gav 

lidt udfordringer med pointberegningen, men vi fik det løst sammen med Nyborg. 

Dagen forløb rigtig fint. Der var en god stemning blandt eleverne. Tak til de deltagende lærere for 

engagement og godt humør. Alle var indstillet på at tage fat og hjælpe hinanden med at få det til 

at glide.  

Vi havde god hjælp fra Viking atletik, som mødte op med 7 hjælpere. 

Morten stod for pointberegningen, som foregik i cafeteriaet. 

Tidsplanen holdt fint, vi var færdige før tid.  

I pigerækken vandt Kongeskærskolen. 

I drengerækken vandt Rønne Privatskole. 

Vinderne fik overrakt pokaler. Desuden vil de blive inviteret til DM, som foregår d. 12.-13. juni 

2018 i Silkeborg. 



 
 

Bornholms Tidende havde både en foromtale dagen før samt en meget fin artikel med flere 

billeder på dagen. TV2 Bornholm kom og filmede. Der blev sendt et klip fra stævnet i aftenens 

nyhedsudsendelse. 

Der var et ønske fra nogle af lærerne om, at stævnet kan placeres 2-3 uger senere, da det vil give 

mulighed for at få trænet mere med eleverne. 

Lene Hjorth Nielsen. 

 

Badminton 3. kl. 

Det var et hyggeligt badmintonarrangement for øens 3.klasser.  

Jeg skriver til dig, fordi jeg går rundt med lidt evaluerende tanker.  

Jeg tænker at det ville være rart for os begge at evaluere dagen.  

Mine tanker kommer her i uvilkårlig rækkefølge. 

1.       

Det var mit første 3.klasses badmintonarrangement og jeg glædede mig rigtig meget til at se 

hvordan det hele forløb.  

Jeg konstaterede hurtigt at der var ret mange skoler der var tilmeldt arrangementet. Det var 

bestemt en stor glæde, idet at det vist ikke var lykkedes sidste år.  

Dog konstaterede jeg ved samme betragtning, at østlandet var noget tyndt repræsenteret.  

Dette kunne jo i virkeligheden skyldes en del ting (jeg har i sinde at forsøge at undersøge det).  

Måske for lang transporttid, ikke økonomi til transport, andre planer osv.  

Umiddelbart kunne jeg i mit stille sind godt være tilbøjelig til at tænke på det første punkt. Nemlig 

transporttiden. For hvis det måske tager en times tid at køre til Rønne og så en times tid i hallen 

plus en times tid igen til hjemtransport. Ja så bliver det jo nærmest til en hel dagstur for de små. 

Og der er der for så vidt heller ikke noget galt med. Men en hel skoledag for en enkelt times 

badmintonsjov er måske for høj en satsning transportmæssigt for skolerne på østlandet!?  

Tanke:  

Man kunne overveje til næste år, om man skulle tilsigte to heats af arrangementet?  



 
 

Ét som i år, placeret solidt i Rønne – og så ét mere i omegnen af østlandet. Eksempelvis i Nexø, for 

så at få østlandet med også.  

2.        

Under selve arrangementet var jeg i tæt dialog med de frivillige.  

Det slog mig at det var lidt pudsigt, at de ældre frivillige syntes at det hele var fantastisk og blot 

hvilede i sig selv og deres egen lille opgave. De var meget søde og positive alle sammen.   

De unge var en tand mere visionære. De filosoferede over spilhjulets facetter. ”Skulle man lave det 

præcis samme arrangement i morgen, hvad ville vi så gøre anderledes”? Det synes jeg jo er en 

interessant måde at tænke på.   

Tanke: 

Måske kan kunne opdele de frivillige i mere lige portioner på de planlagte stationer. Eksempelvis 

at der ikke er fire til at styre en station og så kun en enkelt på en anden. Måske man skulle 

overveje at dele det lige mere ligeligt op.  

3.       

Under selve arrangementet, opstod et par uheldige scenarier. En par unger kom lettere til skade 

ved en af stationerne. Jeg forsøgte at optimere stationen ved at foreslå at man måske kunne øge 

sikkerheden. Men de frivillige mente at det var helt fint det hele. Og de var så gode og dygtige – 

ingen tvivl om det! Det var jo slet ikke det det handlede om!  

Tanke: 

Man kunne til næste år overveje om man kunne optimere sikkerheden på stationerne. Det skal jo 

helst være ufarligt at tage til badmintondag! Så måske en førstehjælpskasse kunne være med. Og 

så måske være to pr. station til at afvikle workshoppen. Sker der noget kan den anden fortsætte 

stationen mens den anden tager sig af det opståede.  

4.       

Jeg snakkede med de unge frivillige der også var med. Det var sjovt at sparre med dem og de 

havde mange sjove ideer. Som de sagde, ”de andre sportsgrene på øen laver jo lignende 

arrangementer – så hvordan sikrer vi at badminton er det allersjoveste som børnene prøver”?  

Jeg synes at det var en god tanke – hvordan kan man forsøge at give eleverne den absolut bedste 

oplevelse af badmintondagen som overhovedet muligt?  

Tanke:  



 
 

Man kunne overveje om nogle aktiviteter måske kunne blive endnu skæggere og sjove. Måske ved 

at rådspørge øens unge trænere om hvad der virker ude til deres træning af øens ungdom. Spørge 

til deres erfaringer.  

Samlet set så er badmintondagen for øens 3.klasser et super godt arrangement!  

Det skal da bare fortsætte og udvikles i al uendelighed   

Det vil jeg i hvert fald rigtig gerne være med til at bakke op om, og også gerne være med til at gøre 

endnu mere populært og attraktivt!  

Jeg synes det er helt fantastisk at der er så mange søde og dygtige frivillige som har tid og lyst til at 

gøre en forskel for badmintonsporten!  

Det er jo en oplagt mulighed for både at brande sporten såvel som at bruge dagen som en oplagt 

mulighed for at rekruttere eventuelle nye små badmintonudøvere!  

Jeg håber at du kan bruge lidt af mine tanker.  

Kasper Fruergaard Nissen 

 

Basketball 8. kl.  

Dato: 7-12-2017  

Der var 7 pigehold og 7 drengehold tilmeldt på dagen. 

Skoler: Søndermarkskolen 8. klasse med 4 hold, Åvang 7.klasse med 6 hold, 

Kongeskærskolen med 2 hold og Rønne Privatskole med 2 hold. 

Kort beskrivelse af stævnet: 

Lidt snak om 7. klasse kunne komme med i slutspil A, når de ikke kunne vinde rejsen. 

2 vikarer (unge) fra Søndermark og Åvang var også dommer (Det gik godt) 

Alle lærere, der ikke var dommer, tog en stor tørn ved dommerbordet. Super. 

Vinder drenge: Søndermarkskolen 

Vinder piger: Rønne Privatskole 

Stævnearrangør: Frank Krogh Hansen 



 
 

 

Bordtennis 4. kl.  

 

 

Mandag d. 13. november 2017 blev der afviklet bordtennistræf for 4. klasser i Søndermarkshallen i 

samarbejde med BBTU. 

Der deltog 5 skoler med i alt ca. 190 elever. Skolerne var Søndermarkskolen, Rønne Privatskole, 

Peterskolen, BFI og Åvangsskolen. 

Vi havde super hjælp fra BBTU med Vilmer Funch og 2 hjælpere. Stor tak til dem. 

Dagen var delt op i 3 moduler på hver halvanden time. 

Modulet startede med en kort intro og fælles opvarmning, hvorefter eleverne blev inddelt i 3 

grupper som rokerede rundt til 3 aktiviteter. De 3 aktiviteter var:  

 Spille bordtennis ved bordene, 

 Lave legeøvelser/jonglering og spil udenfor bordene  

 Spille ”rundt om bordet” mod robot 

Der var hele dagen en god stemning med en masse aktive og glade børn. 

Træffet blev dækket af både Bornholms Tidende og TV2Bornholm. 

Stævneansvarlig: Lene Hjorth Nielsen 



 
 

 

Dans og udtryk 9.kl. 
 

26. oktober 2017 i Rønne Idrætshal 

 

Der var overvældende tilslutning fra øens 9.klasser til Dans og Udtryk – så stor, at det blev 

nødvendigt at afvikle arrangementet over to runder: én om formiddagen og én om eftermiddagen.  

Dagen var tilrettelagt i samarbejde med DGI Bornholm – med fokus på at give max inspiration til 

elevernes mulige forberedelse til afgangsprøven i idræt.  

Flg. skoler deltog: Rønne Privatskole, Peterskolen, Aavang Skolen, Ungdomsskolen, Hans Rømer 

Skolen, Bornholms Frie Idrætsskole, Paradisbakke Skolen, Davidskolen, Østerlars Friskole, 

Kongeskær Skolen og Bornholms Efterskole.  

Efter en fælles opvarmning v. Karen-Margrethe Hansen Bager blev eleverne inddelt i hold og kom i 

løbet af formiddagen / eftermiddagen på skift ud til tre forskellige Heats, der repræsenterede tre 

forskellige udtryksformer: 

 CrossGym v. Flemming Torsten Sørensen fra DGI Bornholm 

 Line Dance v. Chanett Snerle Hansen fra Dirty Boots  

 Dans og udtryk v. Laura Jespersen   

Mens CrossGym og Line Dance syntes at være ”lige til at gå til” for eleverne, blev de udfordret 

med udforskning af kroppens potentiale, hvor de selv skulle være med til at skabe bevægelser i 

”Dans og udtryk”. Det var klart grænseoverskridende for nogle – og virkede bedre i nogle klasser 

end andre. 

Obs: Opfordring til, at der følger lærere med klasserne, som dels er aktive sammen med eleverne, 

og som dels holder sammen på klassen, så vi derved sikrer, at eleverne ikke ”siver” undervejs.  

Antal tilmeldte elever: 325 

Stævneledere: Sabine Unterberger Kofod (syg på dagen) og Karen-Margrethe Hansen Bager 

Vedlagt stævnerapport: klip fra Bornholms Tidende 

 

 

 

 



 
 

Floorball 5. kl. 

29. januar 2018 

8 klasser. I alt 176 elever. 

Stævnet blev afviklet i Søndermarkshallen. Der blev i år spillet efter et helt nyt koncept ift. de 

tidligere år. I stedet for at hver klasse stillede med et antal mix-hold, var det bygget op som en 

klassekamp. Og i stedet for fem små baner på tværs med små mål, blev der spillet på to store 

baner på langs i hallen med store mål. En bane hvor klassens piger dystede mod de andre klassers 

piger og en bane hvor drengene dystede. Drengene og pigerne samlede point til det fælles 

regnskab. Derudover var der en individuel konkurrence, hvor man kunne få målt hastigheden på 

sit skud. Det personale der var med klasserne på dagen, ydede en stor indsats med at få stævnet 

til at glide, ved at være dommere, have klasserne klar til deres kampe og skabe godt humør.      

Idrætsområderne var til stor hjælp med transport af ekstra bander og mål til hallen. 

Søndermarkskolen stillede stave, bolde, trøjer og mål til rådighed ved stævnet. 

Efter sidste kamp hjalp alle med at samle bander sammen, inden der var afslutning med 

overrækkelse af diplomer til Privatskolen, der vandt stævnet samt hhv. den dreng og pige der 

havde det hårdeste skud. 

Evalueringerne, dels mine egne, og dels dem jeg fik på dagen: 

 Godt at lærerne dømte  

 Strukturen med klassekamp fungerede 

 Sjovt med fartmåleren – der var dog lidt tekniske vanskeligheder med den. 

 Dejligt med mødelokale med forplejning 

 Det ville være godt, hvis der var afsat tid mellem kampene til at sige tak for kampen 
 

Stævneansvarlig: Lars Kromann Myhre 

 

Fodbold for 5.- 6. kl.  

Dato:  4. oktober 2017 

Regn, regn og atter regn, men på trods af vejrgudernes udfordringer blev det en dag med fight, 

sammenhold og spænding ud over alle grænser.  

Til dette års fodboldstævne havde 24 hold tilmeldt sig i henholdsvis pige- og drengerækken.  



 
 

Taktikken var klar, og efter en lidt hektisk opstart blev det til så mange spændende kampe, at det 

først var, da gruppespillets sidste kamp var færdigspillet, at finalisterne blev fundet.  

I pigefinalen stod det mellem Søndermarksskolen og 

Paradisbakkeskolen. En flot og velspillet kamp af begge 

hold. Efter slutfløjtet var det tøserne fra 

Paradisbakkeskolen, der stolte kunne løfte pokalen. 

I drengerækken var der i den grad spænding til det 

sidste, da finalen mellem Svartingedal og 

Paradisbakkeskolen skulle afgøres. Et brændt 

straffespark i slutningen af den ordinære spilletid 

efterfulgt af forlænget, skulle til sidst afgøres ved 

straffesparkskonkurrence, og det var næsten mere end 

både spillere, trænere og tilskuere kunne klare. Man 

kunne roligt kalde dette for en sand gyser! Med mange 

timers spil i benene og tøjet så vådt, at det kunne 

vrides, kunne drengene fra Paradisbakkeskolen med 

smil og stolthed løfte pokalen efter kampen, og herfra sammen med pigerne se frem mod det 

kommende DM, som denne gang afvikles i Odense den 6.-8. juni 2018. 

 

Deltagende skoler: Svartingedal, BFI, Søndermarksskolen, Aavang, Paradisbakkeskolen 

Tilmeldte: 24 hold og i alt 260 elever 

Stævneansvarlig: Therese Holm Olsen 

 

Håndbold 7. – 8. kl. 

Der var 5 pigehold og 6 drengehold tilmeldt til stævnet. Der blev spillet i 2 haller, hvor alle spillede 

mod alle. Hos pigerne vandt Åvangsskolens 7. klasse, der dog ikke kan deltage i DM stævnet, så 

pigerne fra Hans Rømer tog til DM (hvor de vandt fair play ). Hos drengene vandt Privatskolen, 

der også tog til DM. Der blev udleveret pokaler til begge hold. 

Stemningen var rimelig god, der var dog kritik af privatskolen, som kun stiller med et lille udvalg af 

drenge, som alle spiller håndbold sammen til dagligt. Flere kollegaer var sure over, at de ikke lader 

flere spille, så det bliver hele klasser. Privatskolen har dog holdt sig til reglerne, og det blev også 

forklaret til de kollegaer, som ikke var så tilfredse. 



 
 

 

Vi fik hjælp af nogle 9. klasses elever fra Åvangsskolen. 

Stævnearrangør: Sabine Unterberger Kofod 

 

Høvdingebold 5. kl.  

Afvikles 4. april 2018. 
 

 

Kidsvolley 3. kl.  

8. februar 2018 i Nexø hallen 

7 skoler deltog, der var 36 hold med 6-8 elever på hvert. 

Eleverne ankom med busser eller forældrekørsel kl. 8.45. Alle de voksne som skulle dømme 

kampene mødtes i cafeteriaet kl. 9.00 og gennemgik reglerne så vi var enige. Kl. 9.10 blev der budt 

velkommen og kl. 9.15 var første kamp i gang. Der var kampe uafbrudt til kl. 12.45 hvor 

turneringen afsluttede med diplomoverrækkelse til banevinderne. 

Der blev under kampene spillet musik i højtalerne. Der var god stemning og eleverne havde fint 

styr på hvor de skulle spille hvornår og på hvordan de skulle opføre sig. 

De voksne som var med fra skolerne havde forberedt deres elever godt, så alt kørte ret glat. 

Der var banevindere så der var 6 vindere. De kom fra 4 forskellige skoler. 

De voksne gav udtryk for på dagen og efterfølgende på mail, at de syntes stævnet havde fungeret 

godt og de havde haft en masse glade elever med hjem 

 

Stævneansvarlig: Karina Juel- Berg 

 

Kidsvolley 5. kl. 

Den 29.november 2017 var fire skoler samlet i Søndermarkshallen til året kidsvolleystævne for 

5.klasse. Skolerne var delt op i hold, så 20 forventningsfulde hold dukkede op klokken 9.00. 



 
 

Holdene blev delt op i fem puljer/baner med en puljevinder på hver bane. Som noget nyt gik alle 

hold videre til enten finalerunden eller bonusrunden, som var cupturneringer, hvor man til sidst 

afviklede finaler. Her var det i finalerunden Søndermarkskolen mod Rønne Privatskole, hvor 

sidstnævnte var en overbevisende sejr på 32-12. I bonusrunden var det Søndermarksskolen mod 

BFI, og her var det sidstnævnte som vandt med 25-17. Vi kårede også årets fairplay hold, og her 

var det BFI, som løb af med den pris. 

Stævnet var fuldt af glade børn, der gik rigtig godt til den. Man kunne se, hvor meget børnene 

udviklede sig i løbet af stævnet, så der var flere både børn og voksne, som gerne ville have et nyt 

stævne om et par måneder. 

Kidvolley er bygget op af forskellige niveauer/levels, så alle kan være med. Dette stævne var 

bygget på level tre, som er et level, hvor børnene skal lave volleylignende slag, dog må en på 

holdet gerne gribe bolden. Det betyder, at mange får kontakt med bolden og man også udvikle 

volleyslagene, uden at spillet bliver for svært. 

Søndermarkshallen er en rigtig god hal at afholde kidsvolleystævne i – den har seks mulige baner 

og generelt meget plads. Desværre var der i år ikke helt så mange elever, som de andre år – cirka 

120 elever. 

Tilbagemeldinger var meget positive, også med den nye cupturnering. Dog ville en gerne have 

spillet flere kampe og gerne have stævnet gjort lidt længere – altså flere kampe til alle hold. Og så 

skal vi huske at stille med jævnbyrdige hold, når det nu står i stævnebeskrivelsen. Et bud på nye 

aktiviteter var Smartsport. 

MVH 

Jesper Jørgensen, stævnearrangør 

 

Leg og bevægelse 2. kl. 

 
1. februar 2018 

Knap 200 børn fra ni af øens 2.klasser havde en fantastisk dag med masser af leg og bevægelse i 

Aakirkeby-hallerne torsdag den 1. februar 2018. Der var fuld tilfredshed med arrangementet både 

fra elever samt voksne. 

Flg. skoler deltog: Davidskolen (1 klasse), Peterskolen (1 klasse), Rønne Privatskole (1 klasse), 

Bornholms Frie Idrætsskole (1 klasse), Paradisbakkeskolen (2 klasser), Hans Rømer Skolen (2 

klasser) og Svartingedal Skolen (1 klasse). 



 
 

Dagen blev gennemført med 9 forskellige aktivitetsstationer, som skolerne stod for. Alle stationer 

var godt forberedt og blev afviklet med højt aktivitetsniveau. Stor ros til lærerne! 

DGI Bornholm stod for opvarmning, aktivitet som optakt efter frokostpausen samt aktivitet og 

nedkøling ved afslutningen. Koordinatoren sikrede endvidere, at tidsplanen blev overholdt, og at 

klasserne skiftede til de rigtige poster.  

Eleverne fra Rønne Privatskole har fremsendt skriftlige tilbagemeldinger med fine tegninger. Deres 

vurderinger kommer her – uredigeret: 

- Jeg synes at det var sjovt at bevæge sig og det var det jeg synes var det beste. Men jeg 

synes at vi skulle bevæge os mere. Det var sjovt at bevæge os i starten fordi at jeg fik sved 

på panden. 

- Jeg er meget glad for at du har arrangeret det. Men jeg synges at den sjoveste leg var 

rullebræt stafet. Det var det sjoveste fordi at man skal dyste mod hinanden og se hvem der 

kom først. Men det var i hvert fald shovt. 

- Jeg sunes a de va rati sjot ferdi a man fek lov tel a brane alt sit krot af. Og den sejeste leg a 

lege va kurv beld de gik ud på a skore ned i en span… 

- Jeg synes at det var sjovt at være til leg og bevægelse. Min ynglings leg var rullebræt. 

- Jeg synes at det var sjovt. Min ynglingsleg er Løvernes Konge Stratego. 

- Jeg synes at det var rigtig sjovt at lave opvarmning. 

- Jeg synes at Løvernes Kong-Stratego var min ynglings leg og min næstynglingsleg var 

rispose-tafat. 

- Jeg synes at det var en god ide at arrangere leg og bevelse. Den sjoveste aktivitet var nok 

rullebræt tafat. 

- Den bedste leg var rullebræt stafet. 

- Jeg synes at det var en god dag og min ynglingsleg var stikbold og min 2 gode leg var 

rullebræt stafet og min 3 Løvernes Konge Stratego. 

- Det var en sjov og god dag og nogle gode lege men den med Løvernes gate stratego var 

sjovest. 

- Jeg synes det var nogen gode lege.  Min ynglings leg var løvernes konge stratego. 

- Jeg synes at den bedste var løvernes konge stratego. 

- Jeg synes at det er sødt at du har arrangeret det for os. Og den beste leg jeg synes var 

rullebræt stafet. Og det er vores leg. 

- Jeg synes at Leg og bevægelse var sjovt og en god ide og min ynglingsleg var løvernes 

Konge. 

- Det var sjovt at lege alle de forskellige lege. Det ville jeg godt gøre igen og jeg synes at Løve 

stratego var sjovest. 

- Jeg synes at stikbold var det sjoveste og jeg synes at det var hyggeligt at kunne komme op 

og lege en masse af sjove lege. 



 
 

- Jeg synes, at Løvernes Konge Stratego var rigtig sjot. Fordi man var mod hinande og det var 

ligsom Stratego bare med Løvernes konge. 

-  

Alt i alt: En super fin dag. Der var positive tilbagemeldinger fra de deltagende skoler. Tidsplanen 

holdt – og Dansk Skoleidræt Bornholm + DGI Bornholm fik fin pressedækning i bl.a. Bornholm NU 

og TV 2-Bornholm.  

OBS: Det anbefales, at alle skoler sender 1 voksen, der kan følges med klassen rundt til 

aktiviteterne. 

Koordinator og stævneansvarlig: 

Karen-Margrethe Hansen Bager, DGI Bornholm 

 

Og lige et par billeder fra dagen: 

 

 

Ballonleg – samarbejde om at holde bolden i luften  



 
 

 

Vulkaner og Isvafler: Hvem er hurtigst til at vende? 

 

 

Ærtepose tagfat: Hold ærteposen på hovedet 



 
 

Med din klasse i middelalderen 5. kl. 

I dette skoleår har Dansk Skoleidræt sammen med Bornholms Middelaldercenter skabt en ’middelalder-

dag’ for de bornholmske 5. klasses elever. Arrangementet var for hele klasser. Dagen bar præg af 

middelalder, gamle lege, kamplege og bevægelse. Derudover var der også mulighed for, at eleverne får et 

indblik i middelalder-perioden, da guiderne kort fortalte om nedslag i middelalderperioden. 

Dagen blev afviklet i regnvejr i Bornholms Middelaldercenter mandag, d. 4. september 2017 i tidsrummet 

kl. 9:30 – 14:00. 

I år var det 5. klasserne fra Rønne Privatskole, Søndermarksskolen, Åvangsskolen og Hans Rømer Skolen, 

der prøvede kræfter med middelalderen. I alt 8 klasser og 192 elever. 

Kontaktperson Dansk Skoleidræt: Morten Jørgensen Hulgaard, Åvangsskolen 

 

Naturløbet 3.-6. kl. 

Tid:   Tirsdag den 26. september 2017 kl. 9:00 – ca.14:00  

Sted:  Blykobbe Plantage.  
 

Deltagere: 
 Bornholms Frie Idrætsskole 3. og 4. klasse 
 Peterskolen 3. og 4. klasse 

Rønne Privatskole 4. og 5. klasse 

Hans Rømer skole 4.a, 4.b 5.a, 5.b, 6.a, 6.b 

Søndermarkskolen 4.a & 4.b klasse 

Åvang skolen 3 stk. 3. klasser 

Bornholms Frie Idrætsskole 5. & 6. klasse 

Peterskolen 5. & 6.klasse  

Søndermarkskolen 5.a 5.b & 6.a,6.b & 6.c 

Åvang skolen 3X5. klasser & 3X6. klasser. 

I alt 750 elever fra 6 forskellige skoler  
 

Poster i valgfri rækkefølge 
Den første del af Naturløbet foregik med start og mål ved stævnepladsen. Lærerne instrueredes 
før start af en løbsinstruktør fra Viking-Orientering, og lærerne instruererede derefter deres egne 
elever.  
 



 
 

Der blev startet årgangsvis, og alle elever fik udleveret et kort (1:5.000) med poster indtegnet. 
Eleverne kunne løbe individuelt eller i hold.  
 
Posterne opsøgtes i valgfri rækkefølge. Det gjaldt for klassen om at få klippet så mange poster som 
muligt på 45 minutter. 

 

Super Sprint 
Anden del af Naturløbet startede ved stævnepladsen  
Der stod et skilt med ”SPRINTBANE”. Her blev løbet en individuel Super Sprint bane på 800 meter 
med elektronisk tidtagning. Eleverne løb med en elektronisk chip og stempler hver post samt start 
og mål. Eleverne blev instrueret ved start af medlemmer fra VIKING-Orientering og fik udleveret 
kort (1:5.000). I mål aflæstes chippen og eleven fik en seddel med mellemtider. Arrangørerne 
noterede elevens løbstid. Eleverne var velkomne til at løbe banen flere gange og forsøge at slå sin 
egen – og de andre elevers – tid. Det var den sidst registrerede tid der talte. 

 

Præmier 
Der var præmier på valgfri til klassen, der vandt.  

Vinderen var klassen, der havde klippet flest poster pr. elev på 45 minutter.  

Der blev konkurreret på hvert klassetrin 3.-4.-5.-6. klasse. 

På Super sprint banen præmieredes bedste tid dreng/pige pr. klassetrin. 

Frugt 
Læreren kunne afhente frugt i ”frugtboden” og udlevere dette til eleverne, når han/hun fandt det 
hensigtsmæssigt. 
 

Næste år 

Da Aktiv rundt i Danmark har besluttet at flytte arrangementet til foråret ser skovkarlene sig ikke 

længere i stand til at arrangere det. Jeg har derfor aftalt med Kurt, at vi vil arbejde på, at vi igen 

holder det inden for Skoleidræt Bornholms regi. Vi skal dog finde en løsning på leje af brikker a´ 10 

kr. stykket. Stævnet afviklet tirsdag d. 25/9. Vi skal huske at give stævnet et andet navn. 

 

Ved tilmelding 

Vær opmærksom på at lærerne skal vide:  

Klassens lærer skal maile en liste med skolens navn, klasse og elevernes navne som tekst fil, 
navneliste bedes inddelt i pige/drenge til kurtwig@live.dk senest fredag den 15. september.  
Dette er nødvendigt for at kunne forberede den elektroniske tidtagning på sprintbanen.  



 
 

Kurt vil gerne have navn og mail på de enkelte klassers kontaktpersoner 
 

Ansvarlig: Skovkarlene og Torben Christoffersen 

 

Svømmetræf 4. kl. 

Afvikles 20. + 21. marts 2018 

Mange tilmeldinger har medført at, det må afvikles over 2 dage. 

 

Ultimate 6. kl. 

 
17/5-2017 
 
Ultimatestævnet havde deltagelse af 6 skoler med i alt 25 hold.  
De deltagende skoler var BFI, Davidskolen, Paradisbakkeskolen, Åvangsskolen, Søndermarkskolen 
og Peterskolen. 
 
Stævnet blev afviklet i en god, sportslig ånd, hvor eleverne selv dømte kampene, som der er 
tradition for i ultimate. Blæst og regn holdt sig væk, og det smittede af på humøret, så der var 
glade børn dagen igennem. Der blev til slut kåret en puljevinder i hver af de 5 puljer. 
 
Stævnet fik flot omtale i Bornholms Tidende med en stor artikel med flotte billeder  
 
Kasper Rasmussen 
 
 

Vandpolo 5.- 6. kl. 

13. marts 2018 

Der var fra start tilmeldt 259 elever fra hhv. Søndermark, Åvang, Peterskolen, Østerlars Friskole og 

BFI. Det var dejligt med 2 nye deltagende skoler. Søndermark valgte at trække 5. klasserne ud, da 

der er mange stævnetilbud på dette klassetrin, og således blev deltagerantallet ca. 200 fordelt på 

13 hold. På stævnedagen mødte Åvang ikke op med deres 5 tilmeldte hold. Dette skyldtes 

tilsyneladende manglende kommunikation i forbindelse med sygdom. En lignende situation kan 



 
 

undgås, hvis man ved tilmelding angiver 2 mail-adresser – tilmelderens og skolens/team 

koordinatorens. 

Der blev i fællesskab hurtigt lavet 2 nye puljer af de fremmødte 8 hold, så spillet kunne gå i gang. 

Efter en spillerunde – alle mod alle- i hver pulje delte vi 2 nye puljer, som igen spillede alle mod 

alle. Kampene blev afviklet i hhv. springbassinet og 25m bassinet. Lærerne var meget flittige 

dommere og delte opgaven godt mellem dem. 

Alle havde en hyggelig dag, som forløb stille og roligt, som det nu kan være med 100 elever i en 

svømmehal. Elever og lærere skal have ros for god opførsel og for at efterlade svømmehallen 

pænt opryddet. Stævnet sluttede 13.30. 

Stævneleder: Jane Edske Steen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volleyball- kvalificerende 8 -9. kl. & Volley – motion 8 - 10. kl.  



 
 
 

Stævnet forløb godt og det var dejligt, at det igen kun var en ansvarlig for begge stævner. I 

november skrev jeg ud til alle skoler, som havde meldt sig til motionsvolley for at få dem til at 

melde nogle hold til kvalifikationen. Dette lykkedes, så vi fik spillet nogle rigtig gode kampe til 

kvalifikationskampene. Hos pigerne vandt Davidskolen og hos drengene vandt Kongeskærskolen. 

Begge hold fik pokal – der bliver dog købt ny pokal til Davidskolen, da den gamle er vundet 3 x i 

træk af Kongeskærskolen og dermed er i skolens eje nu. Der var 24 hold til motionsvolley og der 

var 5 drengehold og 3 pigehold til kvalifikationen. 

Vi fik hjælp til kvalifikationsstævnet af dommere fra NH Volley, hvilket gav lærerne mulighed for at 

dømme motionsvolley og coache deres hold. 

 

 

Dag 1 - En stor legedag 

Perfekt vejr, ikke for varmt og ikke for koldt, glade børn, masser af bevægelse, stor ros fra lærere 

og pædagoger til 8. klasses elever fra Åvangsskolen. 

Festivalen kom godt fra start, 550 eleverne fra 0-2. kl. havde en fantastisk lege-dag på Rønne 

Stadion Nord. 

 

Dag 2 – Forenings- og legedag 

Onsdag d. 7/6 deltog 720 elever fra 3.-5.kl., måske var det dagen, hvor eleverne fandt ud af, 

hvilken idrætsaktivitet det kunne være spændende at gå til. Foreningerne var virkelig flot 

repræsenteret med Bornholm Taekwondoklub, Rønne Tennisklub, DBU Bornholm, Rønne 

Bueskytte Laug, Bornholms Bowling Klub, Danmarks Håndbold Forbund, NH Kidsvolley, DGI – 

Petanque, DGI – Atletik, DGI – Badminton, DGI – Cross-Gym, DGI – IR-skydning, DGI – Krocket.  

Desværre var der noget regn om natten, men det klarede heldigvis op, da vi skulle i gang. Vi måtte 

dog aflyse tennis, da banerne stod i vand. 



 
 

 

Dag 3 En dag med udfordrende samarbejdsøvelser for 6.- 8.kl.  

Torsdag d. 8/6 gjaldt det så den store pokal. Hvilken klasse fra 6.- 8. kl. på Bornholm var bedst til at 

kunne kommunikere og samarbejde. Der blev uddelt pokaler til 1. – 2. og 3. pladsen. 

Borgmesteren forestod præmieoverrækkelsen og afsluttede festivalen. Kl. 14.00 

For at vinde skulle klassen have de bedste karakterer fra 8 forskellige poster, som var arrangeret af 

Forsvaret, Beredskabsstyrelsen, Ungdomsskolen og DGI Bornholm. Der deltog 650 elever og 64 

menige og hjælpere fra ovenstående. Vi mødtes ude på det militære øvelsesterræn. Opgaverne 

var bl.a. vandtransport, røgdykkercontainer, båreræs, bykamp, handlebane, passage over å og 

naturkimsleg. Vinderne blev 1. pladsen 6a. klasse, Søndermarksskolen (efter omkamp), 2. pladsen, 

8b klasse Paradisbakkeskolen (efter omkamp), 3. pladsen 7b Hans Rømer. Pokalerne er 

vandrepokaler og skal derfor afleveres til næste år festival. 

 

Lars Kromann Myhre & Torben Christoffersen, festivalchefer 

 
      

Skolernes motionsdag 0.-10. kl.  

Afvikles på egne skoler. 

 

Skoleskydning 5.kl. i oktober 

Skolerne kontakter selv de lokale Skytteforeninger 

 

    Fremlagt på årsmødet onsdag 21/3 2018 ref. Torben Christoffersen 


