PROGRAM FOR ELEVFORENINGENS
SPORTSDAG 2018

Fredag den 4.maj:
18.30
19.30
20.30
23.00

Aftensmad og velkomst
Boble-ball turnering
Underholdning i fællessalen (Rundt på gulvet m.m.)
Efter underholdningen er der aftenskaﬀe. Derefter frit samvær.
Godnat

Lørdag den 5.maj:
09.00

Morgenmad for alle

10.00

Fælles opvarmning i hallen.

10.20

Fodboldturnering.
6 hold. Alle kampe er på 8 minutter. Tre indledende kampe.
Vinderne af de tre indledende kampe går i en ﬁnalerunde, hvor
alle møder alle. Dvs. også tre kampe i ﬁnalerunden

11.20

Rundboldturnering (Høvdingbold indendørs, hvis det er regnvejr)
6 hold. Alle kampe er på 8 minutter. Tre indledende kampe.
Vinderne af de tre indledende kampe går i en ﬁnalerunde, hvor
alle møder alle. Dvs. også tre kampe i ﬁnalerunden. Max.
Deltagerantal på rundboldholdene er 12.

12.20

Middagsmad

13.00.

Petanque på græsplænen ved ﬂagstangen.

13.20

Hockey i hallen.
8 minutter pr. kamp. Der kan være 2 kampe i gang på tiden.

14.00

Volleyball i hallen.
8 minutter pr. kamp. Der kan være to kampe i gang på tiden.

14.40

Højdespring. (Hver årgang stiller med 2 springere. )

15.00

15.15

Tovtrækning udendørs
Maks 8 deltagere på hver hold. Lige mange drenge og piger.
Fodboldstøvler er tilladt som fodtøj.
Kaﬀe og præmieoverrækkelse. Tak for denne gang

E-sport:
Vi forsøger at lave en E-sport turnering. Hver årgang stiller et hold til CC (eller 1 person).
Kampene afvikles sideløbende med de andre ting. Karsten spørger Christopher (skolens
e-sportslærer, om det ikke er en god ide)
Holdansvarlig for de forskellige årgange:
Årgang 12/13
Årgang 13/14
Årgang 14/15
Årgang 15/16
Årgang 16/17
Årgang 17/18

Morten Ramskov (Morten.ramskov.jeppesen@gmail.com)
Nikolaj Lemvig (n-lemvig@hotmail.com)
Kristian Kanstrup (Kristian.k.johnson@hotmail.com)
Kristian Kanstrup. (Kristian.k.johnson@hotmail.com)
Rasmus Heegaard og Morten Neesgaard.
(Neesgaard58@gmail.com)
De nuværende elever.

Tilmelding
for de enkelte årgange til de holdansvarlige senest mandag den 30.april. Tilmeldingen er
bindende.

NYT - NYT - NYT!!!!!
Årgange før 12/13 er også velkomne til at deltage i sportsdagen, hvis man kan stille et
hold på minimum 10 elever.
Tilmeld jer til Daniel Krogsgaard (Daniel-mail99@hotmail.com)

