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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 Skolehøvdingebold i Grenå. 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 værdifulde hold”. 
 

Velkommen til DM i Skolehøvdingebold 2019 – og god fornøjelse! 
 

Finn Kristensen 

Formand for Dansk Skoleidræt 

 

 

VELKOMMEN TIL NORDDJURS KOMMUNE 

 

Idræt har altid haft en høj prioritet i Norddjurs, og vil tilbyder derfor 

generelt gode faciliteter til en mangfoldighed af idrætsgrene.  

 

I Norddjurs er vi overbeviste om, at det er vigtigt at bevæge sig hele 

livet, da det kun giver et positivt afkast. Din trivsel, sundhed og dine 

kammeratskaber bliver styrket ved bevægelse - f.eks. gennem 

høvdingebold. En holdidræt er også medvirkende til et fokus, hvor børn 

og unge løfter et fællesskab til nye højder - og måske endda ender med 

at kunne smykke sig med en titel som Danmarksmester. 

 

- Og så gør det heller ikke noget, at det er hamrende sjovt at være med.  

 

Jeg ønsker jer et godt stævne, og Norddjurs glæder sig til at tage godt 

imod jer. 

 

Lars Østergaard 

Formand for Kultur og Fritid i Norddjurs Kommune 



 

Program tirsdag den 14. maj 

15.00-16.00 Holdene ankommer til Grenå Idrætscenter (GIC). 

Der er ca. 1,3 km (ca. 20 min. gang) fra Grenå busterminal 

og ca. 2,6 km (ca. 35 min. gang) fra Grenå Havn, så 

medbring ikke for meget bagage. Der vil være en bolle og 

juice til alle deltagere ved ankomsten. 

 Bagage skal opbevares jf. anvisning ved ankomst. 

 

16.10 Officiel velkomst i GIC, opvisningshallen. 

 

16.20–20.00 Stævnet begynder og der spilles kampe. 

 

17.30-19.00 Aftensmad i GIC, træningshallen. 

Holdet spiser samlet og med min. én lærer. 

 

19.45-20.45  Indkvartering på Vestre Skole. 

Afstand fra GIC til Vestre Skole er ca. 2,0 km. (ca. 30 min. 

gang.) Gå ind i skolegården fra Vestergade. Her bliver I 

modtaget og får anvist lokale. Alle medbringer sovegrej 

(liggeunderlag, sovepose, toiletsager etc.) 

 

21.00-21.30 Lærermøde (incl. en lettere anretning) på lærerværelset. 

Hvis der er behov for det kan den ene lærer blive ved 

eleverne og evt. hente lidt spiseligt. 

 

21.30-22.00 Klargøring til natten. 

 

22.00 Godnat og ro i lokalerne. 

 

Onsdag den 15. maj  

06.15 Vækning. 

Deltagerne står op og sørger for oprydning i klasserne. 

Da der er almindelig skolegang, skal klasserne ryddes for 

bagage mm. senest kl. 7.00. 

Sovegrej mm. medbringes til GIC.  

 

07.30-09.00 Morgenmad i GIC, træningshallen. 

Holdet spiser samlet og med min. én lærer. 

 

08.30 Stævnet fortsætter i GIC, opvisningshallen. 

 

11.30-12.30 Frokost i GIC, træningshallen. 

Holdet spiser samlet og med min. én lærer. 

 

14.45 Præmieoverrækkelse og afslutning på stævnet. 

Herefter udlevering af hjemtursmadpakker, til dem som har 

bestilt inden stævnet. Læreren henter dem. 



 

Praktiske oplysninger: 

 
Ankomst/spillested Grenaa Idrætscenter, Ydesvej 2, 8500 Grenå  

 

Overnatning Vestre Skole, Vestergade 7, 8500 Grenå 

 

Stævneledelse Sanne Amtkjær, Gunnar Simonsen (disciplinansvarlig) og 

Jacob Kjær Hansen (stævnekoordinator, 2060 3054) 
 

Stævnejury Gunnar Simonsen og Jacob Kjær Hansen. 
   

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

SKAL sove sammen med sit eget hold. Læreren er ansvarlig 

for holdets opførsel under hele opholdet. 

Husk… at klasseværelserne skal være i orden, inden de 

forlades om morgenen. 

 

Medbring Alle deltagerne skal medbringe sovepose og liggeunderlag, 

m.m. Medbring ikke dyre smykker og lignende og lav en 

aftale på holdet, hvordan I passer godt på jeres værdier! 

 

Rygning/alkohol Rygning eller indtagelse af alkohol er naturligvis forbudt for 

elever. Evt. overtrædelse medfører, at hele holdet bliver 

bortvist fra stævnet. 

 

Betaling Faktura for deltagergebyr tilsendes efter stævnet, hvor der 

også bliver afregnet for evt. bestilte madpakker. 

 Bestilte t-shirts kan betales ved udleveringen til lærermødet 

eller skrives på regningen. 

 

Holdliste: Klasseliste sendes til stævnekoordinator på 

jah@skoleidraet.dk forud for stævnet – hurtigst muligt! 

Det er OK med en klasseliste fra Intranettet. 

 

Andet Elev-omklædning og -badning foregår i hallens omklæd-

ningsrum. Lærerbad er muligt på skolen. 
 

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

er elever som ikke må fotograferes, så giv besked til 

stævneledelsen. 

 

Stævnereglement og diverse oplysninger ses her 

www.skolehøvdingebold.dk 

mailto:jah@skoleidraet.dk


 

Deltagere, DM 2019: 
 

 

Kreds Vinder-skole Holdnavn 

Bornholm Åvangsskolen Bornholmerne 

Fyn Issø-skolen Team Issø 

Gl. Roskilde Amt Sct. Jørgens skole Sct. sindsyg 

Københavns Komm. Brønshøj Skole 5.Y  

Københavns Omegn Brøndbyvester Skole Festegnen 

Midt- og Vestjylland Ådum Skole Ådum Skole 

Nordjylland Aabybro Skole Team Aaby 

Nordjylland Hirtshals Skole HH1 

Nordsjælland Frederiksborg Byskole 5.C 

Storstrømmen Blæsenborg skolen  5a 

Sydvestjylland Spangsbjergskolen Cosmos Spangsbjerg 5.b 

Sydslesvig Husby Danske Skole Husby Wild Hogs 

Sønderjylland Kongehøjskolen H.B.Elite 

Trekantsområdet Øster Starup Skole Dem fra Bøh Landet 

Vestsjælland Skolen på Herredsåsen Åsen HK 

Østjylland Langhøjskolen Langhøj 5.a 

Østjylland (værter) Vestre Skole Team Crazy Feet 
 


