
Nordisk Skoleidrætsstævne Atletik 2020  
 

Vil du med til Nordisk Stævne i maj 2020? Så fuld fart frem og læs! 
 

● du skal være født i 2006 eller 2007 
● du skal gå på en københavnsk folke- eller privatskole eller bo i 

Københavns Kommune 
● du skal have lyst til at løbe, springe og kaste 
● du skal deltage i 100 m, 800 m, længde- og højdespring og 

kuglestød (alle 5 discipliner er obligatoriske) 
 
Vi skal bruge 8 piger og 8 drenge til Atletik. Stævnet foregår i Reykjavik i Island i dagene 24. maj – 30. maj 
2020. Deltagelse og ophold er helt gratis! Mød op og få en enestående oplevelse!!! 
 
Vi får 41 elever med fra København i Det Nordiske Skoleidrætsstævne, da vi også har hold med i 
drengefodbold og pigehåndbold. Vi skal konkurrere mod elever fra Sverige, Norge, Island og Finland og vi 
bliver 250 deltagere. Det bliver en fantastisk oplevelse! 
 
Udtagelsen til holdet foregår: 
 

Torsdag den 23. april 2020 på Østerbro Stadion kl. 9.30 
 
Der er mødepligt til træningssamlingerne efter udtagelsesstævnet, da vi ser os som et team. Går du til 
atletik i forvejen kan andet aftales med vores to trænere. 
 
Trænere og ledere på turen: 
 
Maria Iben Sell-Petersen (piger) 
Lergravsparkens Skole  
Mail: masellpetersen@gmail.com 
Mobil: 2621 5150  

Thomas Thilo (drenge) 
Holbergskolen  
Mail: Thilo@mail.dk 
Mobil: 6021 4518 

 

 
Træningsgange inden udtagelsesstævnet foregår på Østerbro Stadion, Gunnar Nu Hansens Pl. 7, 2100 
København Ø, mødested i forhallen: 
 

Torsdag d. 16. april, mandag d. 20. april 2020, kl. 14.30 - 16.00 
 

Obligatoriske træningsgange efter udtagelsesstævnet foregår på Sundby Idrætsparks stadion, Englandsvej 
61, 2300 København S, mødested ved tribunen ved stadion:  

 
Onsdag d. 6. maj, mandag d. 11. maj, tirsdag d. 19. maj 2020, kl. 14.30 - 16.00  

 
Pga. EM på Østerbro Stadion i maj måned, har vi desværre måttet flytte eftertræningen til Sundby 
Idrætsparks Stadion. 
 
Du beder din skole om fri til at træne på de oplyste træningsdage. 
 
Vi glæder os til at se dig! 

 

Venlig hilsen 

Søren Kragh 

Afdelingsleder Idræt og Svømning · Børne- og Ungdomsforvaltningen · Fagligt Center · Kontoret for Idræt og 
Svømning · Gyldenløvesgade 15, vær. 204 · 1600 København V 
sokrag@kk.dk, mobil 2617 4359 
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