
Idrætsdage for 7.-9. klasse 

d. 28. - 29. august 2014 

 
Kære forældre, Så er det igen tiden for de årlige idrætsdage. 

I år holder vi igen idrætsdagene tidligt på året og håber dermed på godt og lunt vejr.  

Eleverne skal om torsdagen d. 28. august til Hillerød Stadion.  

 

Vi tager toget fra: 

Gilleleje  8.14 (Her vil Lone stå)  

Græsted   8.22 (Her vil Karin stå) 

Græsted Syd  8.25 (Her vil Mathias stå) 

Vi står af på Slotspavillonen og går ned til stadion herfra. I kan se programmet for aktiviteterne 

nederst på siden. 

Alle elever skal deltage i alle aktiviteter (800 m løb er dog frivilligt). 

Når disciplinerne er afsluttet, går vi samlet til Slotspavillonen og tager tog og bus tilbage til skolen. 

Vi er tilbage på Alme kl. 15.04 hvor de så skal sætte deres telte op inden aftensmad. Hvis der er 

forældre der har planer om at komme og hjælpe med at sætte telte op, kan det først ske efter kl. 

15.30 da banen skal bruges. Se på bagsiden en teltplan for hvor de forskellige klasser er placeret på 

skolen. Efter aftensmaden skal eleverne i gang igen med nogle super spændende aktiviteter. 7. – 9. 

klasse går i teltene kl. 22.30, og der er helt godnat kl. 23.00..   

 

Om fredagen d. 29. august. skal 7. - 9. kl. igen til Hillerød. 

Denne gang skal de dog bowle i Slotsbowl. Eleverne pakker telte 

ned, spiser morgenmad, smører madpakke til dagen, og rydder 

op! – inden afgang. Vi står op kl. 7.00  og spiser morgenmad kl. 

7.30 . Der er fælles morgensang i hallen kl. 8.15. 

Vi tager af sted fra Alme kl. 9.39 og er så på Hillerød station kl. 

10.17. Vi går herfra til Slotsbowl. 

Når vi er færdige med at bowle, tager vi tilbage til Hillerød 

station og tager toget tilbage til stationerne: Græsted syd 

(ankomst 12.48), Græsted (ank. 12.51) og Gilleleje (ank. 12.59)  

Skoledagen er herefter slut. 

 

Huskeseddel til dagene: 

- 75 kr. som betales til klasselæreren senest 

onsdag d. 27. aug. 

- Idrætstøj og gode løbesko.  

- God madpakke og drikke til torsdag frokost 

- Sovepose, liggeunderlag, toiletsager, varmt 

tøj, evt. telt   

 

Det er en god idé at tage stor bagage med 

mandag, tirsdag eller onsdag, så det ikke skal 

slæbes med til Hillerød Stadion. Efter lejren 

vil bagagen, der står tilbage på skolen, blive 

placeret under halvtaget i skolegården til 

afhentning fredag.  

Campingvogne frabedes venligst. 

 

 7. kl. drenge 7. kl. piger 8. kl. drenge 8. kl. piger 9. kl. 

9.30-

10.10 
100 m løb Kuglestød Højdespring Længdespring Boldkast  

10.15-

10.55 
Boldkast  100 m løb Kuglestød Højdespring Længdespring 

11.00-

11.40 
Længdespring Boldkast  100 m løb Kuglestød Højdespring 

SPISEPAUSE 11.10-11.30 

12.00-

12.40 
Højdespring Længdespring Boldkast  100 m løb Kuglestød 

12.45-

13.25 
Kuglestød Højdespring Længdespring Boldkast  100 m løb 

13.30-

14.00 
800 m løb / Højdespring 

 

Med venlig hilsen Idrætsudvalget 

 


