
 
 
 

Aktivitetsoversigt   2020  
 
 

Januar  Maj  Oktober  

● Skolevolleyballstævne   for   9.   årgang  
● Høvdingeboldstævner   for   4.   og   5.   årgang  
● Brydedage   for   2.   årgang.  
● DM   i   skolehåndbold   for   8.   årgang  
● For   flere   aktiviteter   se   vores   løbende   aktiviteter  

 

● DM   i   høvdingebold   for   5.   årgang  
● Idræts-/forårsfestivaller  
● For   flere   aktiviteter   se   vores   løbende   aktiviteter  

● Skolehåndboldstævner   for   8.   årgang,   evt.   med   deltagelse   af  
7.   og/eller   9.   årgang.  

● For   flere   aktiviteter   se   vores   løbende   aktiviteter   og   kurser  

Februar  Juni  November  

● Høvdingeboldstævner   for   4.   og   5.   årgang  
● Skolebasketboldstævner   for   8.   årgang.  
● For   flere   aktiviteter,   se   vores   løbende   aktiviteter  

● DM   i   skoleatletik   for   7.   årgang  
● DM   i   skolefodbold   for   6.   årgang.  
● Idræts-/forårsfestivaller  
● For   flere   aktiviteter,   se   vores   løbende   aktiviteter  

 

● Skolehåndboldstævner   for   8.   årgang,   evt.   med   deltagelse   af  
7.   og/eller   9.   årgang.  

● For   flere   aktiviteter,   se   vores   løbende   aktiviteter   og   kurser  

Marts  August  December  

● Høvdingeboldstævner   for   4.   og   5.   årgang  
● DM   i   skolevolley   for   9.   årgang  
● Repræsentantskabsmøde  
● For   flere   aktiviteter,   se   vores   løbende   aktiviteter  

 

● Tilmelding   til   skoleatletikstævne   for   6.   og   7.   årgang  
● For   flere   aktiviteter,   se   vores   løbende   aktiviteter   og   kurser  

 

● For   flere   aktiviteter,   se   vores   løbende   aktiviteter  

April  September  Besøg   vores   hjemmeside:  
https://skoleidraet.dk/kredse/østjylland/  

 
Find   os   på   facebook:  

https://www.facebook.com/danskskoleidraetoestjylland/  

● DM   i   skolebasket   for   8.   årgang  
● For   flere   aktiviteter,   se   vores   løbende   aktiviteter  

● Skoleatletikstævne   for   6.   og   7.   årgang  
● Skolefodboldstævner   for   6.   årgang  
● For   flere   aktiviteter,   se   vores   løbende   aktiviteter   og   kurser  

 

 
 

Løbende   aktiviteter  Kurser   for   lærere   og   pædagoger  

● Badmintontræf  
● Dansetræf  
● Kidsvolleystævner  
● Udlån   af:   Fægteudstyr,   læringstaske,   kinball,   Garmin   GPS,   golfudstyr,   minitennis,   pulsure,  

stavgang,   softball,   gøglerkasse  
 

● ‘Sæt   skolen   i   bevægelse’   kurser   (SSIB)  
 

● Eksempler   på   afholdte   kurser:   Yogakursus,   Idrætskanonen   -   målstyret   idrætsundervisning,  
Inspirationskursus   i   floorball,   MOTORIK-kursus   Skolesport.   

 
 

Håndbold/fodbold/basket  Volleyball,   atletik  Udlån,   SSIB  Høvdingebold,   atletik  Brydning  Badminton/dans   og   udtryk  Floorball,   atletik  

Kasper   Povlsgaard  
kasp6474@rathlouskolen.com  

Marius   Bjørn   Kristensen  
mariusbk@me.com  

Rita   Kyhn  
kyhnrita@gmail.com  

Ole   Skjærbæk  
oleskjaerbaek@hotmail.com  

Sanne   Amtkjær  
sanne.lund@gmail.com  

Joan   Bak  
bakjoan0@gmail.com  

 

Peter   Hoff  
peterhoff32@gmail.com  
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