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KLASSETURNERING PÅ NØRRE G

Nørre Games er en intern klassedyst, hvor der kæmpes klasserne imellem i 3 

discipliner: Hockey, basketball, og volleyball. Turneringen er en mix-turnering, 

hvilket betyder, at holdene skal bestå af både piger og drenge.

Der afholdes en turnering per disciplin, og klassen får point efter placering i de 

forskellige turneringer. De to klasser med flest points efter alle 3 turneringer er 

afholdt, skal dyste i høvdingebold om at blive vindere af Nørre Games 2017/2018.

Den første disciplin er hockey. Turneringen afvikles mandag og tirsdag (uge 44) i 5. 

modul, og finalen løber af stablen torsdag (uge 44) i 5 modul.  Alle turneringsdatoer 

er indskrevet i Lectio i øverste bjælke.

Tilmelding foregår ved at sende en besked til Jakob Overgaard (JO) i Lectio.

Beskeden skal indeholde klasseangivelse.

Når man tilmelder et hold gælder tilmeldingen alle 3 discipliner.

Al information omkring turneringen vil blive sendt over Lectio, så vær obs. på 

beskederne.



HOLDSTØRRELSER
 Hockey: 4 spillere (min 1 pige)

 Basketball: 5 spillere (min 1 pige)

 Volleyball: 6 spillere (min 2 piger)

Man må gerne have udskiftere.

Man må gerne stille med færre spillere, men i så fald spiller 

man i undertal. 

Man må gerne stille med et rent pigehold, men rene 

drengehold accepteres ikke.

En klasse må gerne tilmelde flere hold, men konkurrerer i så 

fald også indbyrdes.

Man må gerne stille med cheerleaders!



HVORDAN FORDELES POINTENE?
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TIDSPUNKTET

Uge 44 i 5 modul, resten af datoerne følger 

sammen med det nye skema.

Tjek øverste bjælke i Lectio.



Spørgsmål skarprettes mod 

Jakob Overgaard (JO) 

eller Michael Sinclair (MS)



DET ANDET….

Øvrige frivillig 

idrætstilbud



Skolehold

- Volleyball skolehold (drenge/piger): interesserede 

kontakter Leif Thomsen (lt@norreg.dk)

- Fodbold skolehold er afviklet eller under 

afvikling (MH)

- Håndbold skolehold (drenge/piger): interesserede 

kontakter Jakob Overgaard(jo@norreg.dk)

- Træningen til skoleholdene vil foregå i ugerne op 

til turneringerne i 5 modul.

- Vi skriver, når der er udtagelse, så husk at tjekke 

beskederne i Lectio.

mailto:lr@norreg.dk
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LOFTET

 Man kan benytte skolens træningsfaciliteter, 

”Loftet”, hvis man har et mellemmodul i 

tidsrummet 8-16 hver dag, dog ikke i pauserne 

mellem modulerne.

 For at benytte ”Loftet”, skal man spørge den 

idrætslærer, som underviser i multihallen om lov. 

Hvis det ikke forstyrrer og idrætslæreren ikke 

selv skal bruge faciliteterne, vil svaret altid være, 

ja.

 Man SKAL være omklædt for at benytte ”Loftet”. 

Dvs. indendørs sko og idrætstøj!


