
 
 

Dansk Skoleidræt Bornholms 

Aktivitetsberetning 2019/20 

 

 

Atletikstævne 6.-7. kl 

Tirsdag d. 19. september 2019 blev der afviklet atletikstævne for 7. kl. på Rønne Stadion Nord.  

6. kl. var også inviteret med, men på grund af for mange tilmeldte hold, måtte vi desværre give 

dem besked om, at de ikke kunne deltage. 

Der deltog 10 hold piger og 11 hold drenge i alt ca. 250 elever.  

Holdene var fra flg. skoler: Rønne Privatskole, Kongeskærskolen, Peterskolen, Hans Rømer Skolen, 

Sydbornholms Privatskole, Davidskolen, Bornholms Frie Idrætskole og Aavangskolen. 

Dagen forløb fint. Vejret var godt, der var en god stemning blandt eleverne, og lærerne var gode til 

at tage fat og hjælpe hinanden med at få det til at glide.  

Vi havde super god hjælp fra Viking atletik, som mødte op med 7 hjælpere, som dækkede 

længdespring og højdespring. 

Det var planen, at vi skulle køre stævnet over skoleatlerik.dk, men en uge inden stævnet blev vi 

bekendt med, at der var problemer med siden. I forbindelse med en opdatering var der opstået 

problemer, og vi kunne ikke få lovning på at problemerne var løst inden vores stævne. Derfor 

besluttede vi at køre stævnet manuelt. 

Tidsplanen holdt fint. Faktisk var vi færdige en halv time før tid. 

I pigerækken vandt Rønne Privatskole. 

I drengerækken vandt Rønne Privatskole. 

Vinderne fik overrakt pokaler. Desuden vil de blive inviteret til DM, som foregår d. 9.-10. juni 2020 

i Greve. 

Bornholms Tidende havde en artikel om stævnet. 

 



 
 

Stævneansvarlig: Lene Hjorth Nielsen og Morten Jørgensen Hulgaard 

 

Badminton 3. kl. 

Evaluering af 3.klassernes badmintontræf 2019 

Sidste år skrev jeg: 

I år håber jeg at jeg kan gøre det endnu bedre!  

Jeg vil især lægge vægt på en festlig finale med hver enkel klasse, der meget gerne skal ende med 

at jeg mørklægger den ene hal (afhængig hvor vi nu er), og så kører en omgang NAT-MINTON, 

som er en selvlysende oplevelse hvor man ved hjælpe af maling og andre remedier giver eleverne 

en helt vild oplevelse!  

Jeg tror på at jeg kan lykkes med min plan – med hjælp fra mine kontakter fra håndboldudvalget 

i AAIF. Mere kan jeg ikke sige om det – det er endnu lidt hemmeligt   

Og det gjorde jeg!  

Jeg mørkelagde en hel hal og afsluttede alle klassers besøg med en omgang NATMINTON! Med UV 

lamper der gjorde alting selvlysende. Kondisko, fjerboldene børnenes tænder osv. Det var 

simpelthen så skægt!  

Jeg gjorde det både i Rønne hallen den ene dag – og så i Aakirkeby Hallen den næste dag! Ingen 

tvivl om at det vakte stor begejstring hos både lærere og elever!  

Igen i 2019 stødte jeg på forhindringer i kraft af at jeg manglede en 3-4 skoler. Og selvom jeg 

mangler en 3-4 skoler for at være HELT tilfreds, så når jeg nu en del ekstra ved at gøre som jeg gør.  

Jeg havde igen trukket ekstra kræfter ovrefra for at hjælpe mig med opgaven – så jeg synes at 

indholdet på dagen var ret solidt!  

Det gør jeg igen til næste år! 

 

Basketball 8. kl.  
Basketstævnet for 8. klasserne måtte desværre aflyses i år, da det kun var Søndermarskolen og 

Svaneke Friskole, som var tilmeldt. På trods af opfordring til at finde flere skoler kom der ikke flere 

tilmeldinger. 

 

Bordtennis 4. kl.  



 
 

Mandag d. 11. november 2019 blev der afviklet bordtennistræf for 4. klasser i Søndermarkshallen i 

samarbejde med BBTU. 

Der deltog 5 skoler med i alt knap 200 elever. Skolerne var Søndermarkskolen, Rønne Privatskole, 

Davidskolen, BFI og Åvangsskolen.  

Der var tilmeldt yderligere 2 skoler, men de trak sig kort inden arrangementet. 

Vi havde super hjælp fra BBTU med Vilmer Funch og 4 hjælpere. Stor tak til dem. 

Dagen var delt op i 3 moduler på hver halvanden time. 

Modulet startede med en kort intro og fælles opvarmning, hvorefter eleverne blev inddelt i 3 

grupper som rokerede rundt til 3 aktiviteter. De 3 aktiviteter var:  

 Spille bordtennis ved bordene 

 Lave legeøvelser/jonglering og spil udenfor bordene 

 Spille rundt om bordet mod robot 

Der var hele dagen en god stemning med en masse aktive og glade børn. 

Træffet blev dækket af Bornholms Tidende. 

Stævneansvarlig: Lene Hjorth Nielsen og Vilmer Funch BBTU 

 

Crossløb og orienteringsløb 4.-6. kl. 

Dato: 2. oktober 2019 

Dagen blev afviklet ved DGI’s Landsstævnestadion. 

Kort beskrivelse af træffet/stævnet: 

Dansk Skoleidræt har de seneste år haft et samarbejde med Dansk Orienteringsforbund og senest 

Burgunderholm Skovkarleklubben om afviklingen af løbsarrangementer. I dette skoleår har Dansk 

Skoleidræt Bornholm i stedet et samarbejde med SkoleOL og Viking Atletik om et løbsarrangement 

for de bornholmske skoler, kommunale såvel som private. Det var det første lokalstævne på 

Bornholm i SkoleOL-regi. 

Stævnet bestod af; 

- StafetCross 
- TeamCross 
- SpeedCross 



 
 

- Mangepostløb 
 

Der blev afviklet tre stafetløb og efterfølgende et orienteringsløb. Eleverne skulle undervejs stifte 

bekendtskab med o-løbskort, kortlæsning, samarbejde, holdånd og den bornholmske natur. Det 

lykkedes! 

Antal deltagende hold, skoler og elever: 

Der var i alt tilmeldt 440 elever. De deltog på 94 firmandshold. De deltagende skoler var; 

Søndermarksskolen, Hans Rømer Skolen, Bornholms Frie Idrætsskole og Friskolen Østerlars. 

Vinderne i Cross-konkurrencen var: Svaneke Friskole 4A, Åvangsskolen 5A og Paradisbakkeskolen 

6A. Vinderne har kvalificeret sig til landsfinalen i SkoleOL, der finder sted i Århus den 16.-18. juni 

2020. 

Evalueringer, ros og ris fra deltagere: 

- Informationsmaterialet var læsetungt. 
- Men, når man kom til stadion, var det nemt at gå til. 
- Ville gerne have det afviklet i en skov, hvor man heller ikke ville opleve vinden i samme 

grad. 
- Tilmeldingsproceduren virkede besværlig, da man først skal oprette klasserne til SkoleOL 

og derefter skal melde sig til. Kan man ikke lave en tilmelding via Dansk skoleidræt 
Bornholm? Derudover gik der lang tid før Dansk Skoleidræt reagerede med en 
tilbagemelding på, hvorvidt man var tilmeldt. 

 

Navn på stævneansvarlig: 

Morten Jørgensen Hulgaard 

Janni Petersen og Torben Pedersen, SkoleOL 

Laura Sørensen, DOF 

Claus Clausen, Viking Atletik 

 

Dans og udtryk 9.kl. 
 

24. oktober 2019 i Rønne Idrætshal 

 

Der var lidt færre elever end tidligere år – men fortsat så mange, at arrangementet blev afviklet 

over to runder: én om formiddagen og én om eftermiddagen.  



 
 

Flg. skoler deltog: Rønne Privatskole, Peterskolen, Ungdomsskolen v. Erhvervsklassen, Hans 

Rømerskolen, Bornholms Frie Idrætsskole, Paradisbakkeskolen, Davidskolen, og Kongeskærskolen. 

Svaneke Friskole var også tilmeldt, men meldte fra grundet andre aktiviteter. 

Dagen var tilrettelagt med fokus på at give max inspiration til elevernes mulige forberedelse til 

afgangsprøven i idræt.  

Efter en fælles opvarmning blev eleverne inddelt i hold og kom i løbet af dagen på skift á 45 min. 

ud til tre forskellige Heats, der repræsenterede tre forskellige udtryksformer: 

 CrossGym v. Flemming Torsten Sørensen fra DGI Bornholm 

 Swing & Fun Dance v. Bjarne Munkholm Hansen fra Danseklub 2000 

 Film-temaer v. idrætslærer Jette Junker Pedersen fra Aavangskolen   

Undervejs blev eleverne guidet igennem den meget fysiske udtryksform ved CrossGym, de faste 

trin og mønstre i Swing & Fun Dance med bl.a. Salsa, Foxtrot, Paso Double, Hand Jive og Hey 

Macarena samt de mere frie, ”fortællende” bevægelsestolkninger til forskellig filmmusik. 

Det generelle indtryk fra dagen er/var, at der var stort engagement fra både elever og lærere. Og 

at der var tilfredshed med underviserne.  

Antal tilmeldte elever: 250  

Stævneleder: Karen-Margrethe Hansen Bager, DGI Bornholm 

Der var fin pressedækning på aktiviteten med indslag i TV2 Bornholm nyhedsudsendelse den 24. okt. 2019 

og helsides-omtale i Bornholms Tidende den 25. okt. 2019 



 
 

 

Koncentration omkring koreografi til ”Hey Macarena…” 

 

 

Venner og fjender mødes til afslutning på et filmtema 



 
 
 

 

Floorball 4. kl. 

Onsdag d. 27. november 2019 

4 skoler - 6 klasser i alt.  

Stævnet blev afviklet i Nexø hallen og blev afviklet som en klassekamp. Der blev spillet på to store 

baner på langs i hallen med store mål. En bane hvor klassens piger dystede mod de andre klassers 

piger og en bane hvor drengene dystede. Drengene og pigerne samlede point til det fælles 

regnskab. Der var afsat tid mellem kampene til at sige tak for kampen. 

Det personale der var med klasserne, ydede en stor indsats med at få stævnet til at glide, være lidt 

dommere, have klasserne klar til deres kampe og skabe godt humør.      

Nexø hallen var til stor hjælp med opsætning af bander og mål til hallen samt markering af målfelt. 

Paradisbakkeskolen stillede stave, bolde, trøjer og mål til rådighed ved stævnet. 

Efter sidste kamp hjalp alle med at samle bander sammen, inden der var afslutning med 

overrækkelse af diplomer til Paradisbakkeskolen 5.C. 

To dage før stævnet blev vi kontaktet af Johan Håkansson formand fra FF Bornholm, de ville gerne 

være behjælpelige ved stævnet. Fantastisk! Johan og en makker var med størstedelen af dagen, og 

dømte mange af kampene. Vi har indgået en aftale om et samarbejde til næste års 

floorballstævne. Jeg skal bare kontakte Johan inden stævnet, så vil de gerne være med ind over 

planlægningen, regler og selve afviklingen af stævnet. Ja tak! 

Evalueringerne, dels mine egne, og dels dem jeg fik på dagen: 

 Super godt med to dommere fra FF Bornholm 

 Der var god tid inden stævnet til lærermøde og mellem de enkelte kampe 

 Godt at der over højtaleren blev sagt, når der var kædeskift samt hvilke hold der skulle 
spille næste kamp på de to baner 

 Strukturen med klassekamp fungerede 

 Dejligt med mødelokale med forplejning 
 

Stævneansvarlig: Maria Nexø Grønnegaard 

 

 



 
 

Fodbold for 6. kl.  

4. september 2019 

Så var det atter tid til at sætte fodbold på skemaet, men denne gang var der blot deltagelse fra 

fem skoler, og samlet var kun otte hold på banerne for at dyste om de to pladser ved DM til maj. 

Det er måske ved at være tid til at finde ud af, hvorfor folk vælger eller fravælger dette stævne. 

Der er stor forskel på holdenes fodboldmæssige kompetencer, og derfor oplevede vi denne gang 

flere kampe, hvor spillet udelukkende foregik på den ene banehalvdel. Det blev bestemt en 

hyggelig og meget aktiv dag som ellers, men det var svært for alle at holde gejsten oppe til sidst, 

uanset om de var bagud eller foran med ti mål. Vi forsøgte med flere tiltag for at udligne, men det 

var svært for spillerne.  

Det er et kvalificerende stævne, og det vil være helt naturligt at stille op for at vinde, men flere 

deltager også bare for at få en sjov dag i sportens tegn. Når tilslutningen ikke er der, er det dog 

ikke muligt at lave en A- og B-række. Det skal derfor diskuteres, hvad vi ønsker for stævnet 

fremover her på øen? Der er så få hold tilmeldt nu modsat tidligere, hvor vi har haft op til 27, så 

hvad ligger der bag? Er det placeringen, det faktum at 5. klasserne ikke længere inviteres med, 

banerne, den manglende niveaudeling, tidspunktet i skoleåret eller noget helt femte? 

Jeg har luftet min frustration tidligere og opfordrer nu på det kraftigste til, at stævnet rykkes til et 

anlæg, som har banerne parate. 

Et stort ønske til fremtidig afvikling er fortsat, at der afsættes en længere dag, så folk ikke tager 

bussen hjem allerede kl. 13.30. Det er svært at imødekomme ønsket om fornuftige pauser, en 

kamplængde på vejledende 2 x 20 minutter med afsluttende gruppespil og finaler samt 

præmieoverrækkelse med stævnetid fra 9.30 til 13.30.  

Der skal fortsat fokuseres på, at alle deltagende skoler stiller med nok lærere, så der kan dømmes 

og coaches samtidig, da det ellers låser for afvikling af kampe. Samtidig skal det også sikres, at det 

ikke er de samme, der må tage dommertjansen hele dagen.  

Deltagende skoler: Svartingedal, BFI, Søndermarksskolen, Aavangskolen og Rønne Privat 

Tilmeldte: 8 hold  

Øens repræsentanter til DM blev fundet, og herfra skal lyde et stort tillykke til henholdsvis 

drengene fra Rønne Privat og Aavangsskolens piger. 

DM afvikles denne gang den 25.-27. maj i Kalundborg. 

 



 
 

Håndbold 7. – 8. kl. 

Skolernes håndboldstævne 7/8 klasse 

11. nov. 2019 

PIGER 

Hold 

nr Klub 

Mål 

for 

Mål 

imod 

Mål 

diff. Point 

1 Konge 34 3 31 8 

2 Hans Rømer 40 8 32 6 

3 Søndermark 8 22 -14 3 

4 Aavang 8 29 -21 2 

5 BFI 1 7 35 -28 1 

 

DRENGE 

Hold 

nr Klub Mål for Mål imod Mål diff. Point 

1 Aavang 45 14 31 10 

2 Hans Rømer 41 21 20 8 

3 Konge 33 32 1 6 

4 BFI 1 18 31 -13 4 

5 Søndermark 10 32 -22 2 

6 BFI 2 16 33 -17 0 

      

Der var 5 skoler deltagende. 

11 hold med i alt ca. 130 elever. 

Dagen forløb som planlagt uden de store problemer eller udfordringer. 2 unge mænd hjalp med 

dommeropgaver på dagen (Sabine skaffede) – jeg tog selv resten af kampene. Det viste sig svært i 

år at skaffe rigtige dommere. 

Kampene blev afviklet med 2 halvlege, hvilket gør det mere ”rigtigt”. 



 
 

Stævneansvarlig: Anders Munch - Aavangsskolen 

 

Høvdingebold 5. kl.  

Planlagt til tirsdag d. 17. marts 2020. 

Aflyst på grund af corona. 

 

Kidsvolley 3. kl.  

Dato: 6. februar i Nexø hallen 

Antal deltagende hold skoler og elever: 7 skoler deltog, der var 36 hold med 4-7 elever på hvert. 

Kort beskrivelse af træffet/stævnet. Eleverne ankom med busser eller forældrekørsel kl 8.45. 

Alle de voksne som skulle dømme kampene mødtes i cafeteriaet kl 9.00 og gennemgik reglerne 

så vi var enige. Kl 9.10 blev der budt velkommen og kl 9.15 var første kamp i gang. Der var 

kampe uafbrudt til kl 12.55 hvor turneringen afsluttede med diplomoverrækkelse til 

banevinderne. 

Der blev under kampene spillet musik i højtalerne. Der var god stemning og eleverne havde fint 

styr på hvor de skulle spille hvornår og på hvordan de skulle opføre sig. 

De voksne som var med fra skolerne havde forberedt deres elever godt, så alt kørte ret glat. De 

voksne var dommere ved banerne. Desværre var der en del af de voksne som ikke kunne 

reglerne, så de der kunne dem måtte dømme rigtig mange kampe. Men det gik 

Evt. vindere: Der var banevindere så der var 6 vindere.  

Evt. Evalueringer, ros og ris fra deltagere: De voksne gav udtryk for på dagen, at de syntes 

stævnet havde fungeret godt og de havde haft en masse glade elever 

Der var meget larm, men det er svært at undgå med så mange elever samlet i en hal. Det var 

glad larm, så det gjorde det overskueligt 

Det var rart at det i år var ”først til mølle”, så selvom det var surt at måtte afvise en del skoler, 

så var det rart at vi ikke var så mange deltagere. Det gjorde at der ikke var så meget larm som 

sidste år og hver skole fik lov til at stille med flere hold, så hver enkelt elev fik mere spilletid. 

Navn på stævneansvarlig: Karina Juel- Berg 

 



 
 

Med din klasse i middelalderen 4. kl. 

Dato: 13. september 2019 

Kort beskrivelse af træffet/stævnet: 

Også i dette skoleår har Dansk Skoleidræt Bornholm sammen med Bornholms Middelaldercenter 

igen skabt en ’middelalder-dag’ for de bornholmske 4. klasses elever. Arrangementet var for hele 

klasser. Dagen bar præg af middelalder, gamle lege, kamplege og bevægelse. Derudover var der 

også mulighed for, at eleverne får et indblik i middelalder-perioden, da formidlerne kort fortalte 

om nedslag i middelalderperioden.  

Dagen blev afviklet i godt vejr i Bornholms Middelaldercenter torsdag, d. 13. september 2019 i 

tidsrummet kl. 9:30 – 14:00.  

Antal deltagende hold, skoler og elever: 

I år var det 4. klasserne fra Rønne Privatskole, Friskolen Østerlars, Hans Rømer Skolen 

Paradisbakkeskolen og Åvangsskolen, der skulle prøve kræfter med middelalderen. I alt 9 klasser 

og 176 elever   

Evalueringer, ros og ris fra deltagere: 

- Godt og sjovt arrangement. 
- Aktiviteterne var gode for børnene at være med i. 
- Aktiviteten ”Kampen om flaget” var rigtig god – instruktionerne var tydelige og aktiviteten 

tog den tid, der var afsat i programmet. 
- Tidsplanen måtte gerne være strammere, da ventetiden før eller efter en aktivitet kan 

være udfordrende for børnene. 
- Nogle af aktiviteterne opleves desværre for ”tynde” – forstået på den måde, at 

aktiviteterne var for simple til den tid, der var afsat i programmet. Det gjorde, at eleverne 
havde meget tid til fri leg gennem hele dagen, og hvis man har klasser med, der er 
udfordret på den ene eller den anden måde, er det en opgave at styre fri leg i lang tid. 

- Det ønskes, at der er en historie knyttet til aktiviteterne, nu hvor dagen foregår på 
Middelaldercenteret. På nogle skoler har 4. klasserne fx om Middelalderen i historie i den 
periode, hvor træffet afvikles. 

 

Navn på stævneansvarlig: 

Morten Jørgensen Hulgaard 

 



 
 

Svømmetræf 4. kl. 

Planlagt til onsdag d. 1. april 2020. 

Aflyst på grund af corona. 

 

Ultimate 6. kl. 

Planlagt til onsdag d. 20. maj 2020 
Aflyst på grund af corona. 
 
 

Vandpolo 5.- 6. kl. 

Vandpolo 
Stævnet blev afviklet med glade og ivrige elever fra BFI, Peterskolen og Søndermark, som alle 
stillede med både 5. og 6. klasses hold.  
Desværre var der afbud fra 2 skoler med flere klasser på begge på begge årgange. De få hold 
gjorde at alle kampe blev spillet i springbassinet. På trods af tidlig aftale og opfølgning på denne 
leverede Idrætsområdet aldrig mål til stævnet. Heldigvis havde svømmehallen mål, som i 
situationen kunne bruges. 
Alt i alt blev det en god dag med gode kampe og fight. Der var slutteligt mange trætte børn, som 
tog glade og stolte hjem.  
 
Vh. Jane 
 
 

Volleyball- kvalificerende 8 -9. kl. & Volley – motion 8 - 10. kl.  

Volleystævnet for 9. klasserne blev afholdt med både en motionsrække og en kvalifikationsrække. 

Stævnet var ikke helt så godt besøgt som de andre år, da flere skoler havde fået booket 

projektopgaver og lejrskoler i den uge – de beklagede meget, at de var nødt til at aflyse. Der var 

eksterne dommere på det kvalificerende kampe, hvilket blev vundet af Davidskolen hos drengene 

og Kongeskærskolen hos pigerne. Begge hold ville have deltaget i DM, hvilket blev aflyst 14 dage 

før pga. coronavirusudbrud i Danmark. Ved motionsholdene dømte lærerne selv. Alt i alt et godt 

stævne med god stemning. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Skolernes Forårsfestival for bhkl. - 8. klasse 

Dato: Mandag d. 3. juni – torsdag d. 6. juni 2019 

Kort beskrivelse af træffet/stævnet: 

Forårsfestivallen blev afviklet for 4. gang - det blev 3 dage med dejligt vejr og over 2300 

deltagende elever.  

Bornholm er det eneste sted i Danmark, hvor der afvikles en sammenhængende 

bevægelsesfestival med inddragelse af samtlige klassetrin. I år var dagene planlagt således; 

Mandag d. 3. juni: Legedag for de yngste i bhkl. – 2. klasse - på Rønne Stadion Nord   

Tirsdag d. 4. juni: Foreningsdag for de mellemste på 3. – 5. klassetrin - på Rønne Stadion 

Nord   

Torsdag d. 6. juni: Outdoor- og teambuildingsdag for de ældste i 6. – 8. klasse - på det 

militære øvelsesterræn.   

 

Over 2300 elever fra hele Bornholm deltog. 

60 8. klasses elever fra Åvangsskolen var instruktører og guider i mandagen og tirsdagens 

program. 

Sammen med ca. 100 foreningsfolk/professionelle: soldater, beredskabsfolk, studerende pædagog 

assistenter m.fl., der også stod for aktiviteterne om tirsdagen og torsdagen. 



 
 

Og alle de deltagende elever blev fulgt afsted af ca. 120 lærere/pædagoger. 

Dagene var planlagt i samarbejde med foreningerne; 

DGI, Bornholm: Badminton, Petanque, Cross Gym, IR-skydning, Atletik, Swing’n’Fun og Smart 

Training, DBU Fodbold, Bornholms Taekwondo Klub, Rønne Bueskyttelaug, Rønne Tennis Klub, NH 

Kidsvolley, Dansk Håndbold Forbund, BBK, Rønne Svømmeklub, NGK Golf, Sandvig Quidditch, 

Rønne Bears, Lines Livsstil, NB Bornholm, Parasport og Laser-Run. 

Samt elever fra: 

9. klasse på Davidskolen og 7. klasse på Paradisbakkeskolen. 

Og samarbejdspartnere fra: 

Forsvaret, Beredskabsstyrelsen, DGI Bornholm og Pædagogassistent Uddannelsen. 

Antal deltagende hold, skoler og elever: 

Over 2300 tilmeldte elever fra de bornholmske skoler. 

Evalueringer, ros og ris fra deltagere: 

- Det bedste er, at man kan samle så mange børn og voksne til et fælles arrangement – hvor 
alle vil være med. 

- Det er givende, at det er ældre elever, der står for aktiviteterne. Det løfter i begge 
aldersgrupper. 

- Fælles-opvarmningen, som 8. klasserne stod for, var savnet. 
- De ældste elever skal instrueres i, hvordan man aktiverer og holder en leg i gang.  
- Ligesom det skal koordineres, hvilke ’ekstra lege’, der er på posterne, så man ikke leger 

”ekstra-legen” både som en ekstra leg og som en aktivitet ved en post.  
- Det er godt med et tilbud om kaffe og en ostemad. Kunne det være muligt, at det også var 

en kaffebod i RIKs klublokaler næste år? 
  

Navn på stævneansvarlig: 

Lene Hjort Nielsen og Morten Jørgensen Hulgaard 

Jane Edske Steen og Maria Nexø Grønnegaard 

Sabine Unterberger Kofod og Kasper Rasmussen 

 
 
      



 
 

Skolernes motionsdag 0.-10. kl.  

Afvikles på egne skoler. 

 

Skoleskydning 5.kl. i oktober 

Skolerne kontakter selv de lokale Skytteforeninger 

 

    Fremlagt på årsmødet 2020 ref. Morten Jørgensen 


