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I år var fodboldstævet kun tilbudt til 6. og 7. klasser, idet vi har været nødt til at skære ned i 

antallet af kampe vi skal afvikle, både pga. af pladsmangel, men også fordi det er meget 

svært at skaffe ca. 25 dommere på en gang! 

Tilmeldingerne var pænt fordelt på stævnerne i Greve og Roskilde for 6. klasserne, og 7. 

klasserne spillede kun i Greve! 

Der blev i alt spillet 113 kampe! 

Desværre fik vi nogle meget sene afbud fra 3 skoler i år, hvilket betød, at programmet skulle 

laves om flere gange. Dette er meget frustrerende for den turneringsansvarlige, men det er 

også meget ærgerligt for de klasser, som tror de skal spille 3 eller 4 kampe i løbet af en dag, 

og så kun får måske 1 tællende kamp, fordi der er nogle skoler, der ikke har styr på deres 

tilmelding! 

Tabellen herunder viser, hvor mange hold der har deltaget i turneringen de sidste 12 år. Tal-

lene i parentes er hhv. 6. klasse og 7. klasse. 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Piger 6. - 

7. klasse 

25 21 10 11 16 13 18 14 22 24 31 34 

(19/15) 

Drenge 

6. - 7. 

klasse 

27 18 13 11 20 12 21 26 33 34 42 44 

(25/19) 

Piger 8. - 

9. klasse 

11 14 10 8 4 7 9 15 9 20 6 0 

Drenge 

8. - 9. 

klasse 

14 12 9 9 4 12 10 19 12 26 8 0 

Hold i 

alt 

77 65 42 39 44 44 58 74 76 104 87 78 

 

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   : Tjørnegårdsskolen 

  Drenge 6. klasse: Krogårdskolen 
 

Disse to hold repræsenterer kredsen til DM i Ishøj 27. - 29. maj 2019i 

 

Ved DM sidste år havde vi 3 hold med, da vi fik et wildcard til et pigehold. Strandskolens 

drenge blev nummer 7. I pigerækken blev Absalon Skole nummer 6 og Krogårdskolen 

nummer 12. 

 

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! 

Krogårdskolen vandt drengerækken og pigerækken 

blev vundet af Hvalsø Skole. 


