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VELKOMMEN FRA DANSK SKOLEIDRÆT 
 

Det er med stor glæde, at Dansk Skoleidræt kan byde elever og lærere velkommen til DM i 

Skolefodbold i Ishøj. 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 Skolefodbold 2019 – og god fornøjelse! 

 

Finn Kristensen, Formand for Dansk Skoleidræt    

  

 

VELKOMMEN TIL ISHØJ KOMMUNE 
 

Det er med stor glæde og stolthed, at jeg kan byde jer velkommen til DM i 

Skolefodbold i Ishøj.  

  

Fodbold kræver disciplin, målrettethed, overblik, planlægning, strategier, styrke, samt 

masser af samarbejde. Dette er kvaliteter som I også kan bruge i daglig dagen ikke mindst i 

skolen og I jeres kommende uddannelser.  

 

Fair Play er selvfølgelig en naturlig del af kampene – det er vigtig at 

vise respekt over for både dommere, deltagere, medspillere og 

tilskuere – husk at være en god kammerat også i hverdagen 

Jeg håber, at I får nogle både sjove og oplevelsesrige dage, at i 

møder elever fra andre dele i Danmark.  

 

Tænk på at knytte bånd, med elever fra andre dele af Danmark, hør 

deres historier – deres erfaringer og oplevelser, det er gode minder 

at tage med videre i livet.  

Bolden er givet op – til nogle fantastiske dage. 

  

 Jeannette Merklin, Børne- og undervisningsudvalget Ishøj 

  

  

  

  



 

  

Program for finalestævnet 
 

Mandag den 27. maj  
 

kl. 16.00 - 18.00 Ankomst til Gildbroskolen, hovedindgangen. Herefter 

indkvartering. 

  

kl. 17.30 - 19.00 Aftensmad i Multisalen til dem, der har bestilt forud. Holdet 

spiser samlet og MED deres lærer. 

 

kl. 18.00 – 20.30            Gratis indgang i Ishøj Svømmehal, billetter udleveres ved 

ankomsten til skolen (check ind senest kl. 20.00). Ellers 

mulighed for boldspil på skolens udeareal.  

 

kl. 21.30 Lærermøde på Gildbroskolens lærerværelse. 

 

kl. 22.30             Godnat og ro i lokalerne, der er brandvagter natten 

igennem. 

 

Tirsdag den 28. juni 
 

kl. 06.30 - 07.15 Vækning. Deltagerne står op og sørger for oprydning i 

klasserne. Da der er almindelig skolegang, skal 

klasseværelserne være ryddet for bagage mm. senest kl. 

7.15. Der vil være bagageopbevaring i Blok D og E. 

HUSK: Alt til stævnet hele dagen skal med i hallerne! 

 

Kl. 6.45 - 7.45 Morgenmad i Multisalen - holdet spiser samlet og MED deres 

lærer. Der spises i hold, nærmere information følger. 

 Desuden smøres der madpakker. 

 

Kl. 7.30 - 8.30 Gang til Ishøj Idræts- og Fritidscenter (ca. 600 meter). 

 

Kl. 9.00 -17.00 Kampe på banerne ved Ishøj Idræts- og Fritidscenter. 

Elevomklædning og badning forgår også her. 

 

Kl. 17.00 Skolen åbnes. 

 

Kl. 17.00 -19.00 Aftensmad i Multisalen - holdet spiser samlet MED lærer. 

 

Kl. 19.00 - 22.00 Aftenhygge med mulighed for boldspil på skolens udeareal. 

 

Kl. 21.00  Lærermøde på Gildbroskolens lærerværelse. 

 

kl. 22.30             Godnat og ro i lokalerne, der er brandvagter natten 

igennem. 

 

 

 



 

 

 

 

Onsdag den 29. juni 

 

Kl. 06.30 - 07.15 Vækning, deltagerne står op og sørger for oprydning i 

klasserne. Da der er almindelig skolegang, skal 

klasseværelserne være ryddet for bagage mm. senest kl. 

7.15. Bagagen medbringes til Ishøj Idræts- og Fritidscenter, 

hvor der vil være bagageopbevaring (Linedance-lokalet). 

 

Kl. 06.45 - 07.45 Morgenmad i Multisalen - Holdet spiser samlet MED lærer. 

 

Kl. 09.00 - 14.00 Kampe på banerne ved Ishøj Idræts- og Fritidscenter. 

 

Kl. 13.00 FINALER, piger og drenge samtidig. 

 

Kl. 13.50 Præmieoverrækkelse ved asfaltområdet ved Hal 1. 

 

 

 

 

FØLG MED PÅ NETTET ELLER FACEBOOK 
 

Forældre og klassekammerater kan følge jeres resultater på Dansk Skoleidræts 

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

Skolefodbold”. Vi opdaterer hjemmesiden så hurtigt, det kan lade sig gøre! 

 
 

WWW.SKOLEIDRAET.DK 
 

 

 

 

 

https://skoleidraet.dk/turneringer/skole-dm-5-9-klasse/dm-i-skolefodbold-6-kl/tilmelding-dm-skolefodbold/


 

 

Øvrige praktiske oplysninger 
 

Indkvartering Gildbroskolen, Gildbrovej 39, 2635 Ishøj. 

 

Spillested Ishøj Idræts- og Fritidscenter, Vejledalen 17, 2635 Ishøj. 

 

Omklædning Al omklædning og badning foregår ved Idrætscentret. Dog 

mulighed for ”lærerbad” i hallen på skolen. 

 

Stævneledelse: Laila Holme, Lars Engel og Christian Pedersen (2060 3057) 

 

Stævnejury: Lars Engel 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! 

 

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. 

 

Betaling: Faktura på deltagergebyr tilsendes efter stævnet, hvor der 

også bliver afregnet for evt. bestilte madpakker og 

aftensmad. Bestilte t-shirts kan betales ved udleveringen første 

aften eller skrives på regningen. 

 

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. 7.15. 

 Under kampene er vigtigt at spillerne har numre på trøjerne. 

 Det er desuden en god ide at medbringe strøm-skinner eller 

power-banks. 

 

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

er elever som ikke må fotograferes, så giv besked til 

stævnekoordinatoren. 

 

 
 

 

 



 

 

Deltagere 
 

Kreds Drenge Piger 

Kbh. Omegn Egholmskolen Egholmskolen 

KBh kom. Vigerslev Allé Skole Hanssted Skole 

Nordsjælland Nordstjerneskolen Ådalens Skole 

Gl. Roskilde Krogårdskolen Tjørnegårdsskolen 

Storstrømmen Kobberbakkeskolen Sundskolen 

Vestsjælland Skolen på Herredsåsen Raklev Skole 

Fyn  Tingløkkeskolen Sct. Hans Skole 

Østjylland Ellevangskolen Højboskolen 

Sydvestjylland Auraskolen Hjerting Askov Malt Skole 

Bornholm Kongeskærskolen Kongeskærskolen 

Værter Gildbroskolen Gildbroskolen 

Wild-card Klostermarkskolen Krogårdskolen 

 


