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 DANSK SKOLEIDRÆT, FYN 

Formandsberetning år 2019 v/Randi Fechtenburg 

 

 
 

 

Skoleidrætten kan samle os alle. 

I en skoleverden hvor hele mennesket skal bedømmes, hvor kropslige 
færdigheder og sociale kompetencer er vigtige i forhold til trivslen kan 

skoleidrætten være med til at opfylde disse mål. 
At tage eleverne ud af klasselokalet og møde andre elever med idrætten som 

omdrejningspunkt, er vi med til at give alle en varietet skoledag, med idræt, 
leg og bevægelse. 

Desuden kan vi være med til at styrke idrætsfagets faglighed og status og 
samtidig skabe grundlag for livslang fysisk aktivitet for eleverne. 

Med et stort udbud af aktiviteter i vores kreds og med landsorganisationens 
mange tilbud er skoleidrætten skolernes medspillere til en varieret skoledag. 

Lige fra faglig sparring til idrætslærerne, kurser, bevægelse i fagene, den åbne 
skole og til tilbuddene til eleverne, er vi klar til at inspirere alle skoler, der vil 

være med.  
 

Dansk Skoleidræt vil skabe en skole i konstant bevægelse – Vil I være med? 

 
Mange er allerede med, men vi kan godt være flere. Kommuner, skoler, 

lærere, foreninger og frivillige som vi samarbejder med, er alle med til at give 
skoleelever på Fyn oplevelser med vores aktiviteter som favner bredt lige fra 

aktivitetsdage med forskellige idrætter til vores turneringer, der kvalificerer til 
DM i skoleidræt i basketball, fodbold, volleyball, høvdingebold, atletik og 

håndbold. 
Tusind tak for jeres opbakning til skoleidræt Fyn, det er vi meget 

taknemmelige for. 
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Vores trailer som er fyldt med rekvisitter samt inspiration og ideer til 

idrætstimerne, og som kan bruges til planlægning af f.eks. en idrætsdag evt. 
sammen med naboskolerne, har nu været ude på skolerne i 6 mdr. Ikke 

mange skoler har taget imod tilbuddet, som ikke koster skolerne noget, men 
de steder hvor den har været, har lærerne været glade for den. Det er vores 

håb, at endnu flere skoler vi gøre brug af muligheden. Alle vores 
medlemsskoler kan booke trailerne. Find den på vores hjemmeside, hvor I 

også tilmelder jer vores aktiviteter. 

 
I kan se alle vores aktiviteter på vores hjemmeside her 

Trailer med indhold er købt for midler vi har fået fra DIF/DGI’ s Foreningspulje. 
 

 
 

 

 
 

 

https://skoleidraet.dk/kredse/fyn/
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Elevaktiviteter 
 

Flagfootball 
Det blev en god dag, da der blev afholdt flagfootball-træf for 7. og 8.klasser på 

Frøbjerg-Orte Friskole. 9. klasse stod for at dømme kampene. 
Der deltog to skoler fordelt på 10 hold med 81 elever. Både pige- og 

drengehold. 

En rigtig god oplevelse for alle deltagere. 
 

Atletik - herunder kredsfinalestævnet for 7. årgang. 
Der blev kæmpet i de klassiske discipliner indenfor Løb, spring og kast på 

Otterup stadion. 
Fra kreds Fyn sender vi både et pigehold og et drengehold – igen 7. årgang fra 

Sanderumskolen i Odense. Hjertelig tillykke og tak til Heidi Simonsen og co. for 
deltagelse - vi hepper på jer til DM i Greve den 9.-10 juni 2020. 

Tak til de deltagende lærere for indsatsen under afviklingen af disciplinerne. En 
særlig tak skal lyde til pensioneret lærer Ole Einfeldt fra Otterup. 
 

           
 
Skolehockey, udendørs                                           

Hockey for 1.-3. klasse blev afholdt i samarbejde med hockeyklubben Odin, 
der som hvert år stiller frivillige til at arrangere hockeystævne for elever fra 1.-

3.klasse.  
Vi er meget taknemmelige for dette samarbejde, der gang på gang giver 

eleverne en fantastisk dag, med hockey på programmet. Tak til Odin. 
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Volleyball 

 

      
 

Der har i 2019 været afholdt tre indledende volleystævner, hvor 92 hold 
kæmpede om kvalifikation til Kredsfinalestævnet på Fyn. De to vindere af 

Kredsfinalestævnet sikrede sig deltagelse i DM, som i år blev afholdt i Odense. 
Der blev kæmpet godt til alle stævner og det var en fornøjelse at se hvordan 

de enkelte hold udviklede sig gennem turneringen. Sammenhold og 

sammenspil blev nogle af de vigtigste elementer som turneringen skred frem. 
Årets kredsfinale med 10 hold blev afholdt på Dalumskolen i samarbejde med 

Kirsten Skov Bergholdt og Dennis Spile.  
 

Lærere fra Næsby Skole, Ubberud Skole og Aarupskolen havde arrangeret de 
indledende stævner. Der var i alt tilmeldt 92 hold. En stigning på 10 hold 

sammenlignet med året før. 
Vi vil i det kommende år arbejde på fortsat at have mindst tre indledende 

stævner på Fyn.  
 

Tusind tak til de skoler og lærere, der har tilbudt deres arbejdskraft til at 
arrangere et stævne.  

 
Håndbold  

I 2019 havde vi for første gang i nogle år 3 indledende stævner. Vores 

Odensestævne var igen i år i Næsby, og som altid havde Kaspers valghold 
lavet et fantastisk stævne med masser af gode kampe. 

I Ullerslev afholdte Vibeskolen indledende stævne og efter lidt misforståelser 
omkring stævnedatoen, blev der afholdt stævne med fuld damp på kedlerne og 

god håndbold. 
Det tredje indledende stævne samt finalestævnet blev afholdt i Fyrtårn 

Tommerup, hvor vi som sædvanlig havde to gode dage med glade deltagere og 
spændende kampe. I sidste ende, var det Kerteminde Byskole, som løb med 

sejren for pigerne. For drengene, var det Nymarkskolen, som vandt. 
 

Stor tak til Christian og Kasper, fra Ullerslev og Næsby for at afholde 
indledende stævner. 
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Dansetræf 

I november måned blev der afholdt dansetræf i Næsby hallerne. Der var 135 
drenge og piger tilmeldt til træffet. En nedgang sammenlignet med året før. 

Dagene var delt ind i tre dele. Først blev eleverne undervist i Hip-hop, dernæst 
afrikansk dans/akrobatik og til sidst Squaredance. Undervisningen blev 

varetaget af 4 meget dygtige instruktører fra www.danspaahjul.dk  
Dagen sluttede af med en opvisning, hvor børnene viste, hvad de havde lært 

og til sidst lavede instruktørerne en lille opvisning. 

Vi havde to rigtig gode dage med danseglade børn.  
 

En stor tak skal lyde til Cecilie Karnil Nørrung fra www.danspaahjul.dk og 
Kroggårdsskolen for et godt samarbejde. 

 

      
 
Vandpolotræf  

Svømmeklubben Frem var igen klar til at give elever fra 6.-7. klassen en helt 
unik oplevelse i svømmehallen på UNI. Det er nu 19. år vi har glæde af dette 

samarbejde, hvor også Frems unge mennesker er klar med dommertjanser 
opvisning og også en hurtig match med de deltagende skoler.  

Der er altid booket fuldt op til disse stævner, hvor eleverne deltager uden de 
store forudsætninger, men hvor de under stævnet finder ud af, hvilken sport 

vandpolo er og hvad der kræves af en vandpolospiller. En oplagt mulighed for 

at præsenterer sine elever til en sport som kun få kender til.  
 

 
 

http://www.danspaahjul.dk/
http://www.danspaahjul.dk/


6 

 

Rundboldstævne Svendborg og Odense 

Vestre skole var som sædvanlig afvikler af rundboldstævnet i Svendborg. 
Stævnet blev afholdt på Landsstævnepladsen fra kl. 9-13. Et rundboldstævne 

hvor der var blevet korrigeret i reglerne, så både ude og inde holdet kunne 
samle point. Vejret var fint vigtigst af alt ingen regn og 225 3. klasses elever 

var klar til kamp. Der var en rigtig god stemning og 6. klasses eleverne fra 
Vestre skole klarede opgaven som dommere rigtig flot. En dag med sved på 

panden og smil på læben. 

Også I Odense blev der som altid afholdt rundboldstævne for 2.-3. klasse. 
Sanderumskolen er hvert år arrangør af dette stævne. Tak fordi I altid er med.  

 
O-løb 

Endnu en gang har vi afviklet et super godt o-løb stævne, på en flot 
septemberdag. Der mødte ca. 380 elever plus lærer op i Svanninge Bakker fra 

5 skoler, plus vores gode hjælpere fra Faaborg Orienteringsløbsklub. Der var 
godt 15 frivillige hjælpere fra klubben, der var i gang fra kl. 7.00 til midt på 

eftermiddagen.  
De havde igen lavet et godt løb, for alle de elever der var mødt frem. Eleverne 

fik en god løbetur, i det skønne september-vejr. Nogle løb for at vinde, mens 
andre nød løbeturen i mindre grupper, i det flotte terræn.  

 
Vi siger tak for den gode opbakning, og samarbejdet med Faaborg 

Orienteringsløbsklub. Vi glæder os til september 2020. 
 

                                 
 
Langbold 

I september holdt vi langboldstævne for 6. og 7. årgang på Brobyskolerne. 
Tidligere var det kun for 7. klasser, men pga. få deltagere, valgte vi i år at 

tage 6. årgang med. Det fungerede rigtig godt, så det gør vi også 
fremadrettet. 

Der deltog 4 skoler, og der blev spillet mange kampe. Vejret var med os i år - 
lidt kold men sol og ingen regn. 

Elever fra valgholdet “Kost og sundhed” på Brobyskolerne var med til at 
arrangere og dømme kampene. 

Eleverne havde en meget aktiv og hyggelig dag. 
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Aktivitetsdag for 4. klasse. Bernstorffminde Efterskole 

En sjov dag for 182 elever fra 4.klasse. En dag hvor 4. klasserne fik en 
efterskoleelev som ven for en dag. Eleverne deltog sammen med deres ”nye 

ven” i en dag fyldt med idrætsaktiviteter både indendørs og udendørs. Der var 
boldspil, redskabsaktiviteter og vandaktiviteter alt sammen på tværs af skoler. 

Stor tak til efterskolen og deres engagerede lærere og elever. 
 

Aktivitetsdag for 3. klasser på Vejstrup 

En samværsdag for 263 elever hvor der blev leget, danset og arbejdet med 
boldlege, redskaber, musik, alternative idrætter og udendørs aktiviteter – alt 

sammen på tværs af skoler, klasser og køn. 
Stor tak til efterskolens lærere og elever for en fantastisk dag. 

Et meget populært arrangement der hurtigt bliver booket. 
 

Basketball – herunder kredsfinalestævnet for 8. årgang. 
Vi har afholdt 2 basketball stævner - et stævne for 6.-7. årgang og et for 8.-9. 

årgang. 
Kæmpe tak til Jens Sandholm Knudsen fra Vestermarksskolen for at planlægge 

dagen og udarbejde kampprogrammerne. Tak til Torben Werth tidligere 
Vestermarksskolen for kontakten til de spillere fra Svendborg Rabbits 

basketball, som dømte kampene begge dage. 
Tåsingeskolen løb med de endelige sejre i både drengerækken og pigerækken. 

Begge hold ønskes en rigtig god tur til DM i Nibe den 21.-23. april 2020. 

 
Floorball 

Det er ved at være en tradition, at vi i starten af november holder et 
floorball/hockeystævne for 4. klasser i den store sal på Brobyskolerne. 

Der deltog 4 klasser fra 3 skoler. 
Eleverne spiller på blandede hold á 5 elever. Der er mange kampe, højt 

aktivitetsniveau, musikken spiller, eleverne kæmper, kammeraterne hepper. 
Alle har en sjov og meget aktiv dag. 
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Stratego Games  

Det er 3. år, der blev afholdt stratego i Svendborg. Et rigtig godt stævne hvor 
de små elever får lov til at samarbejde og dyrke fællesskabet. Der bliver taget 

det bedste fra stratego og mixet med regler fra stikbold og andre sportsgrene. 
En fantastisk dag med god stemning hvor der var fokus på samarbejde, 

kommunikation og elevernes strategiske evner. Det blev afholdt på 
Rantzausminde skole, og der deltog 169 elever.  

 

Kidsvolley/Teenvolley 
 

                                
 

Vi afvikler som sædvanlig mange Kids- og Teenstævner rundt omkring på Fyn. 
I år flere steder i Odense – Marienlyst, Hjalleseskolen, Fraugde Skole og 

Tingløkkeskolen, der var et stort udendørsstævne. 
Desuden i Svendborg, Tåsinge, Langeland, Otterup, Middelfart, Ringe, Ørbæk 

Stævnerne hvor der tilslut bliver kåret en klassevinder, er en helt optimal 
måde, at køre et stævne på. Hele klassen er med til at samle point ind til et 

samlet resultat til klassen, når eleverne fordeles ud på små hold på forskellige 
baner, hvor de kæmper for point til klassen. 

 
I år afviklede vi et nyt kids volleystævne for 4. årgang på Østfyn i samarbejde 

med 4Kløverskolen og Anne (lærer på skolen). Den 31. januar kom Randi forbi 

og satte gang i stævnet for 80 elever fra Vibeskolen og 4Kløverskolen. Der 
blev spillet Kidsvolley level 2.  

Alle elever havde en super dag med mange tætte kampe. Da dagen sluttede 
var alle enige om at gentage stævnet næste år. 

En stor tak til samarbejder med 4Kløverskolen og Anne.                                             
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Høvdingebold 

I januar holdt vi høvdingeboldstævne for 5. klasser i Allested/Vejlehallen. 
Der deltog 5 skoler, og det var første gang, vi spillede efter de nye regler med 

hele klassehold. 
Der havde været lidt skepsis m.h.t. de nye regler. Dagen viste dog, at de 

fungerede supergodt. Der var mange meget jævnbyrdige kampe, hvor der blev 
spillet 4 sæt, og mange endte i høvdingeduel. 

Eleverne havde en fantastisk dag, hvor der blev kæmpet, heppet og svedt. 

 
Til det indledende høvdingeboldstævne i Aarup deltog 2 skoler, 4 hold og 100 

elever. Det blev en god dag med masser af godt humør, tætte kampe og flotte 
fights. Både på banen og udenfor banen blev der kæmpet og heppet på 

hinanden. 
Det bedste hold deltog i fynsmesterskaberne i marts måned. 

 
Odense stod for to indledende høvdingeboldstævner og finalestævnet. Der var 

som sædvanlig en god og intens fight til finalestævnet. 
 

Skolefodbold 6. klasse 
Årets fodboldstævne for 6. klasserne blev igen i år afviklet på 

Marienlystcenterets baner under ledelse af Alexander Danker fra Sct. Hans 
Skole. 

Der blev gjort rent bord af Tingløkkeskolen som vinder både pige- og 

drengerækken og skal dermed deltage i landsfinalestævnet i Kalundborg den 
25. – 27. maj senere i år. 

Tillykke til Tingløkkeskolen og vi håber at DM-titlerne kommer til Fyn. 
Tak til Alexander Danker for at få gennemført fodboldstævnet og vi håber han 

er klar igen næste skoleår. 
 

Skolernes Forårsfestival, Svendborg 
En fantastisk dag hvor foreninger fik lov til at præsentere deres aktiviteter for 

en masse nysgerrige 6. klasses elever fra alle skoler i Svendborg. Festivalen 
blev et sandt overflødighedshorn af bevægelsesaktiviteter, liv og glade dage. 

Alle sluttede i idrætshallen med en fælles koreografi, som Bernstorffsminde 
efterskole havde undervist i i løbet af dagen– super afslutning. En dag hvor der 

også var fokus på at være sammen med sine kommende klassekammerater i 
7. klasse. Der deltog 315 elever. Dagen foregik i og omkring Svendborg 

idrætscenter. 

Et stort tak til Svendborg Kommune for et godt samarbejde. 
 

Skolernes Forårsfestival, Nyborg 
For andet år i trak afviklede vi Forårsfestival i Nyborg, for alle 7. klasses elever 

på de kommunale skoler. 
Dagen afvikles på Nyborg idræt- og Fritidscenter i samarbejder med 12 

lokalforeninger fra badminton tennis, softball, golf, svømning, fitness, kegler, 
taek wondo, atletik og spinning mfl., der nu for andet år stiller med en stor 
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gruppe af hjælpere, som skaber rammerne for en aktiv dag for alle de unge 

mennesker.  
Der var ca. 270 elever fra de 4 skoler i Nyborg kommune, der fik en fantastisk 

dag med sved på panden, sjov og masser af fart  
 

Vi siger en stor tak for hjælpen, til det kommunalidrætsnetværk samt 
Nyborgkommune, som ligger et stort stykke arbejde i at afvikle festivalen.  

Vi ser frem til en ny festival i 2020. 

 
Skolernes Forårsfestival, Tommerup 

???? 
 

Skolernes Forårsfestival, Odense  
Forårsfestivalen i Dalum, betyder mange forskellige idrætsgrene præsenteret 

af de lokale foreninger. Det er 6. klasser fra de nærliggende skoler, som nyder 
godt af dette tilbud, der hver år sender glade elever, med erfaringer fra sjove 

idrætsoplevelser tilbage på skolen. 
Eleverne fik i 2019 afprøvet kræfter med, beachvolley, strandhåndbold, tennis, 

hockey, badminton, cheerleading, discgolf og skydning. 
Tusind tak til de foreninger, der er med til at give eleverne en helt fantastisk 

idrætsdag. 
 

                       
 

Igen i år gennemførte Dansk Skoleidræt - kreds Fyn i samarbejde med Odense 

Kommune og det kommunale idrætsnetværk 3 festivaler for elever fra 7. – 8. 
klasse på 3 forskellige steder i Odense. 

I alt har 16 skoler og 1172 elever deltaget i de mange aktiviteter der har 
præget SKOFF.  
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Til disse festivaler blev eleverne præsenteret for en meget bred vifte af 

aktivitetsmuligheder og lokale idrætsklubber leverede mandskab til at 
gennemføre aktiviteterne.  

Tilbagemeldingerne fra de deltagende skoler har været meget positive og vi 
kan derfor med glæde meddele, at der igen til næste år (i år 2020) vil blive 

gennemført 3 x SKOFF i Odense. Festivalerne foregår ved Odense Idrætspark 
torsdag den 14.5 og ved SDU den mandag 18.5 og ved Byens Ø tirsdag den 

19.5. 

Der skal naturligvis også lyde en kæmpe tak til alle foreningerne der har 
deltaget og været med til at give godt 1200 unge mennesker fra 7. – 8. klasse 

en fantastisk dag. 
 

           
 
Langeland Skoleidrætsudvalg 

På Langeland opereres med en idrætskalender, hvoraf en stor del af 
arrangementerne er lagt ind i Dansk Skoleidræts regi. Da der kun er tre 

folkeskoler og to friskoler på Langeland, så har det været rigtig fint, at mange 
af skolerne på Sydfyn og Svendborg melder sig til stævner i fx kidsvolley, 

høvdingebold og m-bold.  
Udover disse stævner, så afholdes også stævner i hockey, fodbold og 

orienteringsløb.  
Desuden afvikles en række arrangementer sammen med lokale 

idrætsforeninger og organisationer; håndbold, fodbold, badminton og tennis - 

hvor klubberne er flinke til at byde ind. Desuden eksisterer også en 1. klasses 
idrætsdag, hvor foreningerne har mulighed for at introducere deres 

idrætsaktiviteter for den yngste elevgruppe.  
Langeland har en kæmpelang kystlinje, så derfor har det også været oplagt at 

alliere sig med SHORES, Langeland, som har udstyr til mange forskellige slags 
vandaktiviteter, fx kajak og Stand Up Paddel. 6. årgang har haft en dag, hvor 

disse idrætsgrene præsenteredes sammen med paddeltennis, fodbold og 
beachvolley - og hele overbygningen har via et samarbejde med 

ungdomsskolen haft en dag med de samme aktiviteter samt en vifte af andre 
spændende idrætsgrene.  

Yderligere aktiviteter er fx en “Gamle lege”-dag for 5. årgang. Her er eleverne 
på skift på besøg ved forskellige stationer, hvor ældre medborgere samt elever 
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fra Idrætsefterskolen i Ulbølle instruerer i gamle lege. Endvidere deltager vi i 

Skole OL, hvor vi har besøg af Ulbølle Bueklub til indledende stævne for 5. og 
6. årgang. 

Arrangementerne er geografisk spredt ud over det meste af øen - og afholdes 
af skoler eller foreninger - eller i et samarbejde mellem disse. 

 
For alle arrangementer gælder, at det sociale vægtes højt - og også har den 

dimension, at de langelandske børn, som deltager i disse stævner, næsten alle 

skal gå sammen i 7. klasse i overbygningen på Ørstedskolen. 
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Dansk Skoleidræt – landsorganisationen 
 

Dansk Skoleidræt har tilbud og inspiration om bevægelse hele dagen. I vil 
kunne hente inspiration på https://skoleidraet.dk/ hvor I kan finde ideer til 

idrætsundervisningen, spændende aktiviteter, kurser m.m. 
 

 

 
 

 

 
 

 

Desuden står Dansk Skoleidræt for afvikling af turneringer som DM for 
klassehold. 

De indledende stævner og kredsfinalestævnerne afvikles af Kreds Fyn. 
 

https://skoleidraet.dk/
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Skoleligaen gælder håndbold og fodbold. Turneringen er for skoler med 

henholdsvis håndbold og fodboldlinje, hvor håndbold og/eller fodbold indgår 
som et væsentligt element i undervisningen over et helt skoleår. Fra næste 

skoleår udvides skoleligaen med også volleyball og basketball på programmet. 
 

 

Afslutning 
 
Tak til skolerne for deres medlemskab, og tak til alle de lærere der hvert år 

deltager med deres klasser til vores arrangementer. 
Tak til de lærere og foreninger, der står som arrangør af mange af vores 

stævner/aktiviteter. Uden jer, kunne vi ikke tilbyde alle de aktiviteter som vi 
gør. 

Tak til de ansatte på Dansk Skoleidræts landskontor i Nyborg, vi er meget 
glade for vores samarbejde.    

Sidst men ikke mindst tak til mine bestyrelsesmedlemmer, for et godt og 
inspirerende samarbejde.  

En speciel tak skal lyde til Anne Grethe, der i år har valgt at stoppe i 
bestyrelsen. Anne Grethe har været en stor drivkraft i bestyrelsen og har i den 

grad været med til at udvikle skoleidrætten på Fyn. Det er virkelig en stor 

arbejdshest vi mister.  
Heldigvis holder vi kontakten til Anne Grethe, der stadig er på Årupskolen. Jeg 

ønsker hende alt godt fremover. 
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Statistik  
 

STATISTIK FOR ARRANGEMENTER AFHOLDT AF 
DANSK SKOLEIDRÆT, FYN 

 

2016 2017 2018 2019 
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VOLLEYBALL 21 129   19 0 294  110 762 6 107 766 

FODBOLD 6 13 152 10  121  13 165 4 7 80 

HÅNDBOLD 21 39   15  450  34 340 20 42 420 

BASKETBOLD 3 24 240      28 340 8 20 280 

ATLETIK   4 46 292       237 14  293 

HØVDINGEBOLD 38 131 1090 34  1443  103 1042 36  1193 

ORIENTERINGSLØB 3  470 6  455   417 6  464 

TEENVOLLEY     3  159  30 112 1 16 56 

KIDSVOLLEY 23 348 1598 6  776  484 2197 15 230 1088 

M-BOLD   4  123   90     5  131 

PIGEFODBOLD 4 5 48 6  74         

IRONKID   8  466   427     8  597 

BEACHVOLLEY 2 24 105      30 142 3  208 

OVERBYGNINGSTRÆF                 

SKOLESKYDNING                 

VANDPOLOTRÆF 6 25 228 4  160  25 208 5 21 188 

DANSETRÆF 10 4 424 6  305   256 3  135 

HOCKEY   9 31 251 4  76  50 356 5  217 

RUNDBOLD 6 18 546 6  408  18 404   437 

ATKTIVITETSDAG BERNS 6  199 7  236   208   182 

SKOLERNES FORÅRSFESTIVAL 6  1768 32  2279   2465 35  2215 

LANGBOLD   17  88  8 467 9 40 451 

BADMINTON        285         

TENNIS   2  95 1  46   102     

AKTIVITETSDAG VEJSTRUP 7  243 6  243    286   263 

FLAGFOOTBALL 2 11 79         2 10 192 

AKTIVITETSDAG OLLERUP 2 3 93             

GOLF   2 3 52             

STRATEGO     2  186  17 211  23 256 

OPGAVELØB           162 6  276 

KOM OG VÆR MED DAG           137 6  160 

AKTIVITETSDAG OTTERUP           122 6  147 

ÅBEN SKOLE OTTERUP           386 4  100 

TRAILER               1  319 

BOLDSTÆVNE OTTERUP             6 26 159 

                   

IALT   195 854 8562 184 0 8601 0 950 11524 214 542 11273 

 

 


