
 
 
 
 

 
 
 
 
Nordisk Skoleidrætsstævne København 2018 
 
Kære elever og forældre – tillykke med udtagelsen til Nordisk 2018. 
 
Som I måske ved, er der nu udtaget 41 elever fra de københavnske skoler til Nordisk idrætsstævne, som i år 
afholdes i København i dagene fra mandag den 28. maj til fredag den 1. juni 2018.  
På vores fodboldhold er udtaget 15 drenge, håndboldholdet består af 10 piger og på atletikholdene er der 8 
drenge og 8 piger. Alle holdene skal kæmpe mod hold fra Stockholm, Oslo, Reykjavik og Helsingfors, men 
der foregår meget mere end idræt. Eleverne skal bl.a. til modtagelse på Rådhuset, på kanalrundfart og en tur i 
Tivoli. I løbet af ugen sker der også en masse sociale aktiviteter, så eleverne kan lære hinanden bedre at 
kende på tværs af de nordiske grænser. Som afslutning på ugen er der diskotek med bowling for eleverne i 
DGI Byen. 
Alle deltagere får et diplom og en T-shirt med hjem fra stævnet. 
 
Der afholdes infomøde tirsdag den 15. maj kl. 19 til 20 på Bellahøj Idrætsskole i aulaen, Svenskelejren 18, 
2700 Brønshøj. God idé at medbringe en stor taske til tøj.  
 
I møder ind på Danhostel Copenhagen, Amager, mandag den 28. maj kl. 10 og afhentes samme sted 
fredag den 1. juni kl.11.  
 
Adressen under opholdet er:  Vejlands Allé 200, 2300 København Telefon: 32 52 29 08 
 
På turen skal eleverne medbringe: Idræts- og konkurrencetøj og sko, festtøj, den røde rejsejakke, 
træningsdragten, den røde T-shirt, lommepenge max. 300 kr. (gem lidt, hvis I bliver sultne i Tivoli),1 
håndklæde, sygesikringsbevis og tøj til årstiden. 
   
Programmet for ugen, billeder, der bliver taget under stævnet samt resultaterne vil løbende blive lagt ud på 
vores hjemmeside og den lukkede Facebookgruppe: 
Hjemmeside: Billeder og resultater NCSG 2018 
Facebook: NCSG 2018 Copenhagen https://www.facebook.com/groups/1307682682688242/ 
I bedes udfylde og aflevere den vedhæftede informationsseddel/fotosamtykkeerklæring til forældremødet. 
 
Ledere på turen:   
Søren Kragh, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Leder Jeanne Gammelgaard, Peder Lykke Skolen, 
Håndbold – Tanja Agergaard, Bellahøj Skole, Fodbold – Henrik Mamsen, Bellahøj Skole,  
Pige Atletik –Diana Callesen, Bellahøj Skole, Drenge Atletik – Thomas Thilo, Holbergskolen 
 
Venlig hilsen Søren Kragh, Afdelingsleder Idræt og Svømning 
Børne- og Ungdomsforvaltningen · Fagligt Center · Gyldenløvesgade 15, 2. sal. vær. 210 · 1502 København 
V · mobil 26 17 43 59 · e-mail  sk@buf.kk.dk 
 



 
 
 
Navn:_____________________________________________ 
 
Cpr. nummer:_____________________________________________ 
 
Skole:____________________________________________________ 
 
Hjemmeadresse:___________________________________________ 
 
Mobil til mor: _________________________________________ 
 
Mobil til far: _________________________________________ 
  
Sygdomme:_______________________________________________ 
 
Medicin på turen:__________________________________________ 
 
Fødevarerallergi:__________________________________________ 
 
 
Andre vigtige 
oplysninger:__________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
Forældre/Værge:________________________________________________ 
 
 
Der må godt tages billeder af mit barn under turen, og de må godt lægges på 
hjemmesiden. 


