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VELKOMMEN FRA DANSK SKOLEIDRÆT 
 

Det er med stor glæde, at Dansk Skoleidræt kan byde jer velkommen til DM i Skolevolleyball i Kalundborg. Vi 

håber, at I får nogle både sjove og oplevelsesrige dage.  

 

Eleverne får i kampsituationer - som ved et DM - oplevelsen af at skulle yde deres bedste. At deltage på et 

hold kræver evnen til at kunne indgå i og have medansvar for et fællesskab, hvor 

hver eneste spiller har en vigtig rolle. Derudover er DM en oplevelse for livet 

fyldt med glæde og begejstring, som vil give et godt bidrag til klassens trivsel.  

 

Der er mange spændende og intense kampe i vente. Men husk altid at spille fair. 

Fairplay er vigtigt, og derfor uddeler Dansk Skoleidræt en pris til det mest fair 

spillende pige- og drengehold.  
 

Velkommen til DM i Skolevolleyball 2019 – og god fornøjelse! 
 

Finn Kristensen, Formand for Dansk Skoleidræt 
 

 

VELKOMMEN TIL KALUNDBORG KOMMUNE 
 

Jeg er rigtig glad for at kunne byde dig velkommen til DM i Skolevolleyball 2019 her i Kalundborg. 
 

Kalundborg Kommune er en geografisk stor kommune – lidt større end Bornholm. Vi har en fantastisk natur og 

mere end 160 km kystlinje. Kommunen rummer nogle af landets største virksomheder, der er førende i hele 

verden. Vi er et arbejdsomt folk, der ikke er bange for at tage fat, og vi har 

derfor et meget rigt kultur- og fritidsliv med mange foreninger og frivillige. 
 

Kommunen har gennem historien været hjemsted og centrum for både vikinger og 

korsfarere. At vi har historiske tråde langt tilbage, kan du se i området bag 

Kalundborg Hallerne, hvor nogle af de bedst bevarede huse fra middelalderen 

findes i Højbyen omkring den 5-tårnede kirke. Byen blev grundlag helt tilbage i 

1167.  
 

Jeg håber du får nogle spændende og sjove dage sammen med dine kammerater. 

I skal gøre alt for at vinde, men I må ikke glemme fællesskabet på holdet og på 

tværs af holdene. 
 

Volleyball er et fantastisk sjovt spil, hvor alle kan bidrage og hjælpe hinanden uanset højde og drøjde. Der sker 

hele tiden noget uventet (med mindre man er rigtig god), og det giver plads til både smil og godt kammeratskab. 

 

Rigtig god fornøjelse 

 

Martin Damm 

Borgmester  



 
 

PROGRAM  

Tirsdag den 19. marts 

Kl. 15.30-17.30       Ankomst og indkvartering på Rynkevangskolen, Møllevej 10, 4400 

Kalundborg. Ankomst ved hovedindgangen. Der er bagagetransport 

fra stationen. 

Kl. 17.00–18.15 Aftensmad i skolens hal til dem, der har bestilt forud og boden er 

åben.  

Kl. 18.15-18:35 Gang til Kalundborg Hallerne (ca. 20 min.). 

Kl. 18.35-18.45 Lærermøde om regler i foyeren i Kalundborg Hallerne. 

Kl. 18.50 Velkomst i hal 2 ved borgmester Martin Damm. 

Kl. 19.00–21.30 Kampe i Kalundborg Hallerne (svømmehallen og også åben). 

Kl. 21.00  Skolen åbnes og boden er åben igen. 

Kl. 22.00  Lærermøde på Rynkevangskolens lærerværelse. 

Kl. 23.00  Absolut ro på skolen, hvor der er brandvagter natten igennem. 

 

Onsdag den 20. marts 

Kl. 6.00 Vækning. Deltagerne står op og sørger for oprydning i klasserne. Da 

der er almindelig skolegang, skal klasseværelserne være ryddet for 

bagage mm. senest kl. 7.30. Der vil være bagageopbevaring i skolens 

gymnastiksal. HUSK: Alt til stævnet skal med i hallerne! 

Kl. 6.30 –7.45 Morgenmad i skolens hal - holdet skal spise samlet og MED deres 

lærer.  Her vil der også være madpakke-smøring. 

Kl. 7.00-8.00 Gang til Kalundborg Hallerne (ca. 20 min.). 

Kl. 8.30–19.00 Kampe i Kalundborg Hallerne. 

Kl. 15.00-17.00 Svømmehallen er åben (det er den igen 19.15-21.30) 

Kl. 17.00 Skolen åbnes. 

Kl. 18.00–20.00 Aftensmad i skolens hal - holdet skal spise samlet og MED lærer.  

Kl. 20.00–22.00 Boden åbner og der er små-aktiviteter på skolen. 

Kl. 21.30  Lærermøde på Rynkevangskolens lærerværelse. 

Kl. 23.00  Absolut ro på skolen, hvor der er brandvagter natten igennem. 

 

Torsdag den 21. marts 

Kl. 6.00 Vækning. Deltagerne står op og sørger for oprydning i klasserne. Da 

der er almindelig skolegang, skal klasseværelserne være ryddet for 

bagage m.m. senest 7.30. Bagage skal medbringes til Kalundborg 

Hallerne, der vil være bagage-transport til hallerne. 

Kl. 6.45 – 7.45 Morgenmad i skolens hal - holdet spiser samlet MED lærer. Her vil 

der også være madpakke-smøring. 

Kl. 7.00-8.00 Gang til Kalundborg Hallerne (ca. 20 min.). 

Kl. 8.15-14.30 Turneringen fortsætter i Kalundborg Hallerne. 

Kl. 14.30  Præmieoverrækkelse i Hal 2. 

Kl. 14.45 Udlevering af hjemtursmadpakker til dem, som har bestilt forud. 

 



                        
 

DELTAGERLISTE VED DM I SKOLEVOLLEYBALL 2019 

 

 

Kreds Drenge Piger 

Kbh. Omegn Sct. Josef Søstrenes Skole Skovvangskolen 

KBh kom. Rådmandsgade Skole Rådmandsgade Skole 

Nordsjælland Lillevang Skole afd. Lillerød Lærkeskolen 

Gl. Roskilde Søndre Skole Asgård Skole 

Storstrømmen Bogø Kostskole Bogø Kostskole 

Vestsjælland Marievangskolen Marievangskolen 

Fyn  
 

Ubberud Skole 

 

Dalum Skole 

Midt- og Vest  Nørre Boulevardskolen Nørre Boulevardskolen 

Sydvestjylland Bryndum Skole Bryndum Skole 

Trekanten Sct. Michaels Skole Sct. Michaels Skole 

Nordjylland Vrå Skole Vrå Skole 

Bornholm Davidskolen Davidskolen 

Værter Rynkevangskolen Rynkevangskolen 

Vildcard Nysted Skole Nysted Skole 

 

 

 

 

 

 



 

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER 
 

 

Indkvartering: Rynkevangskolen, Møllevej 10, 4400 Kalundborg. 

 

Spillested: Kalundborg Hallerne, Munkesøgade 2, 4400 Kalundborg. 

                                     

Omklædning: Al elev-omklædning og badning foregår i Kalundborg Hallerne.  

 

Stævneledelse Thomas Sørensen, Per Hansen og Christian Pedersen (20603057). 

 

Stævnejury: Per Hansen og Christian Pedersen. 

 

Medbring: Alle deltagerne bedes medbringe sovepose og liggeunderlag, spilletøj, 

mm. Medbring ikke dyre smykker og lignende! Lav en aftale på holdet 

om, hvordan I garderer jer mod tyveri! 

 

Bolde: Dansk Skoleidræt sørger for kampbolde, men holdene skal selv 

medbringe bolde til opvarmning. 

 

Øl/spiritus: Enhver anskaffelse/indtagelse af øl/spiritus af eleverne under 

stævnet vil medføre, at hele holdet omgående diskvalificeres og 

bortvises. 

 

Rygning: Vi forventer, at hele stævnet er røgfrit, dvs. der ryges heller ikke 

udendørs. 

 

Andet: Alle tilmeldte hold skal sove på skolen. Mindst én lærer SKAL sove 

sammen med sit hold. Læreren er ansvarlig for holdets opførsel 

under opholdet. Læreren påser, at overnatnings-lokalerne er ryddet, 

inden de forlades om morgenen kl. 7.30. 

 Under kampene er det vigtigt at spillerne har numre på trøjerne. 

 

Særligt  Under DM-stævnet tager Dansk Skoleidræt billeder. Hvis der er 

elever som ikke må fotograferes, så giv besked til stævnekoordi-

natoren. Vi gør opmærksom på at Volleyball-Danmark desuden 

streamer fra finalerne: http://www.volleytv.dk/  

 

 

 

 

http://www.volleytv.dk/


 
 

REGLER FOR OVERNATNING 
 

Klasselokalerne skal efterlades, som de var ved ankomsten: 

 Tegn evt. en skitse af bordopstillingen på tavlen, inden noget flyttes. 

 Fej gulvet. 

 Sæt bordene på plads. 

 Klassen tjekkes af læreren, inden den forlades. 

 Klasselokalet luftes ud. 

 

Praktiske oplysninger: 

 Ingen boldspil indendørs, eventuel overtrædelse vil medføre inddragelse af bolden. 

 Der vil blive opkrævet erstatning for evt. ødelagte effekter i lokalet. 

 

Husk ingen rygning!  

 

 

FØLG MED PÅ NETTET ELLER FACEBOOK 
 

Forældre og skolekammerater kan følge jeres resultater på Dansk Skoleidræts hjemmeside 

www.skoleidraet.dk. Klik ind under ”Turneringer” og vælg så ”DM i Skolevolleyball”. Vi 

opdaterer hjemmesiden så hurtigt, det kan lade sig gøre!  

 
 

WWW.SKOLEIDRAET.DK 
 

ELLER 

 

FACEBOOK: SKOLETURNERINGER 

http://www.skoleidraet.dk/

