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Velkomst fra Dansk Skoleidræt 
 

Det er med stor glæde, at Dansk Skoleidræt kan byde jer 

velkommen til DM i Skolehåndbold i Sønderborg. Vi 

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

  

Eleverne får i konkurrence - som ved et DM - oplevelsen 

af at skulle yde deres bedste. At deltage på et hold giver 

fællesskab, hvor hver eneste udøver 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. 

  

Velkommen til DM i Skolehåndbold 2020 – og god 

fornøjelse! 

  

Finn Kristensen 

Formand for Dansk Skoleidræt 
 

 

Velkommen fra Sønderborg Kommune 
 
Januar er perioden hvor EM gennemføres og igen følger vi alle med i, hvordan 

herrelandsholdet klarer sig og krydser fingre for, at de får medaljer med hjem til 

Danmark.  
 

Et håndboldhold er kendetegnet ved et stærkt fællesskab mellem spillerne - der 

bakker hinanden op uanset situation. Det er fællesskabet og samarbejdet, der er 

med til at løfte et hold. Det gælder også jeres hold, fællesskab og samarbejde er 

afgørende.  

 

Det fællesskab og de evner til samarbejde som I 

opbygger i jeres håndbold er med til at skabe 

rammerne om, hvordan I arbejder i fremtiden.  

Det gælder både i jeres idræt, men også i skolen, på 

jeres studie/læreplads og på jeres fremtidige 

arbejdsplads.  

 

I mit idrætsliv og arbejdsliv oplever jeg at evnen til at 

kunne indgå i fællesskaber og kunne samarbejde er 

nogle af de vigtigste kompetencer jeg anvender.  

Jeg ønsker jer et fantastisk DM i skolehåndbold, hvor I 

dyrker fællesskabet og møder hinanden på tværs af 

skoler. Rigtig hjertelig velkommen til Sønderborg.  

 

Med venlig hilsen 

Claus Klaris 

Formand for Børne- og Uddannelsesudvalget 

Sønderborg Kommune 
 

 



 

PROGRAM FOR 28.–30. januar 2020 
 

Tirsdag den 28. januar 

Kl. 16.00 – 18.00 Holdene ankommer og indkvarteres på Dybbøl-Skolen (Rød Blok). 

Kl. 17.00 – 19.00 Aftensmad i Loungen på første sal i Skansen til dem, der har  

  forudbestilt. Holdet spiser samlet MED lærer. 

Kl. 17.50                     Velkomst og officiel åbning i Broager Sparekasse Skansen. 

Kl. 18.00 – 21.45 Kampe i Skansen og Hal 3 (20 meters afstand).  

  Opvarmning på langs i Skansen eller gym.-salen ved Hal 3. 

Kl. 22.00 – 22.30 Lærermøde på lærerværelse på Dybbøl-Skolen (Rød Blok). 

Kl. 23.00 Nattevagterne ankommer, og der skal være absolut ro i lokalerne. 

 

Onsdag den 29. januar 

Kl. 06.30                     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 er bagageopbevaring i 

Multihuset mellem Rød og Gul Blok. Dette bliver aflåst så HUSK 

derfor alt til stævnet hele dagen skal med i hallerne! 

Kl. 7.00 – 9.00 Morgenmad i Loungen i Skansen - holdet spiser samlet MED lærer. 

Kl. 8.00 – 18.30 Kampene fortsætter (skolen er åben efter kl. 16.00). 

Kl. 11.30 – 13.30 Frokost i Loungen i Skansen. 

Kl. 18.00 – 20.00  Aftensmad i Loungen i Skansen - holdet spiser samlet MED lærer. 

Kl. 20.00 Oplæg fra Ligaspiller og træner (vejen til at blive ligaspiller, 

hvordan er en hverdagen og fremtidsdrømme). 

Kl. 21.00 – 23.00          Aftenhygge på skolen. 

Kl. 22.00 – 22.30 Lærermøde på lærerværelse på Dybbøl-Skolen (Rød Blok). 

Kl. 23.00  Nattevagterne ankommer, og der skal være absolut ro i lokalerne. 

 

Torsdag den 30. januar 

Kl. 06.30                     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 er bagageopbevaring i 

Multihuset mellem Rød og Gul Blok. Dette bliver aflåst så HUSK 

derfor alt til stævnet hele dagen skal med i hallerne! 

Kl. 7.00 – 9.00 Morgenmad i Loungen i Skansen - holdet spiser samlet MED lærer. 

Kl. 8.00 – 14.00 Kampe i hallerne med afsluttende finaler Skansen. 

Kl. 11.30 – 12.30 Frokost i Loungen i Skansen. 

Kl. 12.30 Pigefinale i Skansen. 

Kl. 13.15               Drengefinale i Skansen.  

Kl. 14.00 – 14.15            Fælles præmieoverrækkelse og afslutning. 

Kl. 14.15  Udlevering af hjemtursmadpakker til dem, der har forudbestilt.

    

 

 

 

 



 

Praktiske oplysninger 
 

Indkvartering: Dybbøl-Skolen, Gammel Aabenraavej 20, 6400 Sønderborg 

 

Spillested: Broager Sparekasse Skansen, Aabenraavej 25, 6400 

Sønderborg 

 

Omklædning: Al omklædning og badning foregår i hallerne. 

 

Stævneledelse: Camilla Eriksen (40848578), Elisabeth Fink (61511218), Lars 

Krogh og Christian Pedersen (20603057) 
                                
Stævnejury: Lars Krogh og Christian Pedersen. 

 

Medbring: Alle deltagerne bedes medbringe sovepose og liggeunderlag, 

spilletøj m.m. Medbring ikke dyre smykker og lignende. Lav en 

aftale på holdet om, hvordan I garderer jer imod tyveri. 

  

Bolde:            Holdene medbringer selv bolde til opvarmning. Dommeren 

vælger kampbold, medmindre holdene er enige om det. 

 

Øl/spiritus: Køb og indtagelse af øl/spiritus af eleverne under stævnet vil 

medføre omgående diskvalificering og bortvisning af hele 

holdet. 

 

Rygning: Arrangementet er røgfrit. Det vil sige, at der heller ikke 

ryges udendørs af stævnedeltagerne. 

 

Andet: Alle tilmeldte hold SKAL sove på Dybbøl-Skolen. Mindst én 

lærer SKAL sove sammen med hvert hold. Læreren er 

ansvarlig for holdets opførsel under opholdet. Begge nætter 

vil der være nattevagter. Skærme og lign. AV udstyr må ikke 

bruges på skolen. Læreren påser desuden at overnatnings-

lokalerne er ryddelige. 

 

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

er elever som ikke må fotograferes, så giv besked til 

stævnekoordinatoren. 

 

 Forældre og skolekammerater kan følge resultater på vores 

hjemmeside www.skoleidræt.dk under ”Turneringer” og ”DM i 

Skolehåndbold”.              

 

 
 

http://www.skoleidræt.dk/


 

                     

FAIR PLAY pokalen 
 
Vi opfordrer elever og lærere til fairplay igennem stævnet - både indenfor og uden 

for banen. Fair Play pokalen uddeles til det pige- og drengehold, der har udvist mest 

og bedst Fair Play. 

 

Fair Play pokalen overrækkes ved stævnets afslutning. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

DELTAGENDE SKOLER 
 

 

 

 

Kreds Drenge-hold Pige-hold 

Kbh. Omegn Taastrup Realskole Hareskov Skole 

KBh kom. Højdevangens Skole Lergravsparkens Skole 

Nordsjælland 

Frederikssund Private 

Realskole Helsinge Realskole 

Gl. Roskilde Hotherskolen Hotherskolen 

Storstrømmen Eskildstrup Skole Sakskøbing Skole 

Vestsjælland Campusskolen Dyhrs Skole 

Fyn  Nymarkskolen  Kerteminde Byskole 

Midt- og Vest  Brårup Skole Tarm Skole 

Østjylland Højboskolen Auning Skole 

Nordjylland Hjallerup Skole Hjallerup Skole 

Sønderjylland Dybbøl-skolen - 

Bornholm Aavangskolen Kongeskærskolen 

Værtsrepræsentanter Ulkebøl Skole - 

Sydslesvig Jes Kruse Skolen - 

Wildcard - Højdevangens Skole 


