
Nordisk skolestævne             

Fodbolddrenge 
Nordisk Skoleidrætsstævne i fodbold 2020. 
Vil du med til Nordisk Stævne? Så fuld fart frem og læs videre: 

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

havns kommune 
• du skal kunne deltage i træning/kampe op til stævnet. 
• du skal være skadesfri. 

Vi skal bruge 13 markspillere og 2 målmænd. Stævnet foregår i Reykjavik i dagene 24. 
maj – 29. maj 2020. Deltagelse og ophold er helt gratis!  
Mød op og få en enestående oplevelse! 

Samlet deltager 41 elever fra København i Det Nordiske Skoleidrætsstævne, da vi også 
har hold med i pige håndbold, drenge og pige atletik. Vi skal konkurrere imod elever fra 
Sverige, Norge, Island og Finland, og vi bliver 250 deltagere. 
Det bliver en fantastisk oplevelse! 

Udtagelsen til holdet foregår: 
Onsdag den 11. marts på kunstbanerne ved Ryparken (Lyngbyvej 110, 2100 KBH Ø) 
kl. 13-15. Du kommer ind til anlægget fra Ryparken nr.96.  
Vigtigt! Husk at udfylde seddel på side 2 med dine oplysninger og medbring sedlen. 
       
For de der bliver udtaget er der efterfølgende ”mødepligt” til træningssamlingerne og 
træningskamp(e) efter udtagelsesdagen. 

Træning: Grøndalscenteret , mandag d. 6.4. kl.8.00-9.30 
Træning: Grøndalscenteret, mandag d. 20.4. kl.8.00-9.30 

1-2 træningskamp(e): Tid og sted følger  

Lærer/træner på turen: 

Venlig hilsen Søren Kragh 
Børne- og Ungdomsforvaltningen · Fagligt Center · Kontoret for Idræt og Svømning Gyldenløvesgade 15, 
2. vær. 210 · 1502 København V · sk@buf.kk.dk   mobil 2617 4359 

Peter Vestergaard 
Kildevældsskolen  
Mobil: 51920775                                                              

mailto:sk@buf.kk.dk


Informationsseddel i forbindelse med udtagelsestræningen onsdag den 
11. marts på kunstbanerne ved Ryparken (Lyngbyvej 110, 2100 KBH Ø) 
kl. 13-15. Du kommer ind til anlægget fra Ryparken nr.96.  

Sedlen med oplysninger SKAL medbringes. 

Navn 

____________________ 

Fødselsdag 

____________________ 

Skole og klasse 

_____________________ 

Underskrift forældre 

_____________________ 

Underskrift klasselærer/ledelse på skolen 

_____________________ 

Spiller i følgende fodboldklub + position på banen 

______________________


	Fodbolddrenge

