Skolemesterskab i Curling
Beskrivelse
Kære kommende 7. klasser
Tak for sidst – det var en fornøjelse at have jer på
besøg til VM i Curling.
Alle internationale hold var begejstrede for at have
deres egne danske fans på tilskuerpladserne. Nu har I
mulighed for selv at prøve at spille curling!
Det hele sker i september og november måned 2019.
Aktiviteter
Undervisning i september
Én af de fire fredage i september tilbyder klubben
undervisning for alle kommunens 7. klasser.
I løbet af fredagen vil I komme igennem alle sportens
elementer herunder opvarmning, teori, taktik, teknik på
isen, kampe og konkurrencer. Dagen afholdes som
stationstræning, hvor I vil blive delt op i mindre
grupper. Nogle stationer foregår på isen og andre i
lokaler i Sportscenteret.
I kan vælge at prøve curling d. 6, 13, 20 eller 27
september kl. 8.30-15.
Skolemesterskab i november
D. 15 og 22 november 2019 afholder klubben
skolemesterskab for alle klasser, der har deltaget i
undervisningen i september. Én af de to dage skal I
gennemføre forskellige spilkonkurrencer, hvor I dyster
klassevis. Konkurrencerne tager ca. 3 timer.
De 8 bedste klasser kvalificerer sig til finalerunden, der
afholdes:
Onsdag d. 4. december kl. 18
Præmieoverrækkelse ca. 20.30 I Silkeborg Curling Club
Her kårer vi den første Skole Curling Champion
nogensinde!
Forældre, søskende og venner er meget velkomne til
finalen, hvor de også kan prøve at spille curling.

Formål

Praktisk information
Udbyder
Dansk Curling Forbund

Forløbstype

Forløb med formidler

Målgruppe

7. klasse

Periode
01.09.2019 - 06.12.2019
Yderligere oplysninger til periode
Undervisning i september
Én af de fire fredage i september tilbyder
klubben undervisning for alle kommunens
7. klasser.
I kan vælge at prøve curling d. 6, 13, 20
eller 27 september kl. 8.30-15.
Skolemesterskab i november
D. 15 og 22 november 2019 afholder
klubben skolemesterskab.
Én af de to dage skal I gennemføre
forskellige spilkonkurrencer, hvor I dyster
klassevis. Konkurrencerne tager ca. 3
timer.
De 8 bedste klasser kvalificerer sig til
finalerunden, der afholdes:
Onsdag d. 4. december kl.
18 Præmieoverrækkelse ca. 20.30
I Silkeborg Curling Club
Varighed
3 timer
Dette forløb er gratis

Prøv Curling
Curling er en sport for alle aldre og alle
ambitionsniveauer.
Du har mulighed for at prøve curling i alle vore klubber
– så kom og se om curling er noget for dig!

Emneområde
Idræt og bevægelse
Fag
Idræt

Find din lokale klub i kluboversigten her og se på deres
hjemmeside, hvornår de holder åbne træninger.
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Sted
Silkeborg Sportscenter
Aarhusvej 45
8600 Silkeborg

Kontakt udbyder
Dansk Curling Forbund

Undervisningsmateriale
Hent fil

Tilmelding
Beskrivelse af tilmeldingsprocedure
Tilmelding
I september skal I ønske hvilken dag, I ønsker
undervisning; fredag d. 6, 13, 20 eller 27
september.
I november skal I ønske både dag og tidspunkt:
fredag d.15 eller 22 november kl. 8.30-11.30 eller
kl. 12-15.
Der er begrænsede pladser grundet faciliteter,
men vi vil forsøge at opfylde alle ’ønsker’ for
dage og tidspunkter.
I tilmelder jer ved at sende en mail til DCuF’s
udviklingskonsulent Lotte Bork Søbye på
lotte@curling.dk.
Alle skoler bedes tilmelde sig på ny med
følgende oplysninger:
- Navn på skole og klasse
- Antal elever og lærere
- Dato og tid I ønsker undervisning i september
(6, 13, 20 eller 27. september)
- Dato og tid på dagen I ønsker at dyste til
Skolemesterskabet: d. 15 eller 22 november kl.
8.30-11.30 eller kl. 12-15
- Kontaktinfo på skolens koordinator/ansvarlig
lærer (navn, e-mail og telefonnummer)
Senest tilmelding d. 30. juni 2019
Tilmelding
Dansk Curling Forbund
lotte@curling.dk
Tlf.nr. 30 34 09 89
Tilmeldingsfrist
30.06.2019
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