
Til: Skolelederen 
 Skolebestyrelsen 
 Idrætsansvarlige 
 
     Århus,  december 2007 
 
    
Skoleturneringen for piger 2008Skoleturneringen for piger 2008Skoleturneringen for piger 2008Skoleturneringen for piger 2008    
    

Hermed tillader vi os venligst at sende indbydelser & tilmeldingsblanketter til skolens  
piger i klasserne 0. til 7.  
 
Vi beder hermed skolen om at være behjælpelig med at uddele indbydelserne til 
ovennævnte klasser - og eventuelt bistå med selve tilmeldingen i de små klasser. 
Skulle den enkelte klasse- el. idrætslærer ikke have den fornødne tid – kunne det evt. 
være en opgave for et el. flere medlemmer af klasserådet. 
 
Såfremt der ikke er overensstemmelse mellem antallet af kuverter til de enkelte klasser og 
det faktiske tal på Jeres skole – be’r vi Jer venligst rette henvendelse til undertegnede på 
tlf. 87459849, el. evt. tage nogle kopi’er. 
 
Skoleturneringen for piger for samtlige skoler i Århus Kommune, har været en flot årlig 
tilbagevendende begivenhed siden 1993, dvs. at det er i 2008 er gang nr. 16. Et utal af 
børn og voksne har her igennem haft nogle dejlige oplevelser. Noget som vi synes er 
værdifuldt at bygge videre på. 
Samtidig har vi haft den store glæde at se, hvordan en masse piger med vidt forskellige 
”fysiske” fortrin har kunnet være med, og virkelig fået sig rørt sammen med sine 
klassekammerater. 
At det endvidere ofte har lagt kimen til at rigtig mange af pigerne, efterfølgende er begyndt 
at dyrke idræt også i fritiden, hersker der ingen tvivl om. 
 
Mere fysisk aktivitet og et positivt socialt samvær, er vist noget alle kan bakke op om! 
 
Vedlagt: Kopi af det materiale som er vedlagt i brevet til den enkelte klasse. 
 
 
Med venlig hilsen 
og mange tak for hjælpen 
 
Vagn Nielsen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Århusianske Pige- & Damefodboldklubber 
AIA/Tranbjerg - ASA - BMI – Brabrand IF - CIF – HEI – KHIF – IF Lyseng  

IHF - Lystup IF - Sabro IF - Skovbakken - TST - VIK - Åbyhøj IF 
 

www.pigeskolefodboldiaarhus.dk 


