
Til:   Klassens piger .....      
 

     Århus,  december 2007  
For  16.  år indbyder vi til  
 

Skoleturnering for pigerSkoleturnering for pigerSkoleturnering for pigerSkoleturnering for piger    
 

 
 
 
 
 
 

 
 

-  fra 0. til 7. klasse - 
 

 
 
”Skoleturneringen for Piger” indenfor Århus Kommune e r en flot årlig begivenhed, og 
en herlig oplevelse som man ikke bør gå glip af!  
Skolerne og pigerne i Århus Kommune  samt de arrang erende pige -klubber har her et 
fælles projekt som de har grund til at være stolte af. 
(Se mere på www.pigeskolefodboldiaarhus.dk ) 

---------------------------------------- 
 
Information om Skoleturneringen for Piger 2008:   
Kampene afvikles over 3 weekender. For 2. – 7. klasse afvikles desuden et finalestævne for vinderne 
fra de forskellige haller. Så også i 2007 spiller vi om et uofficielt Århus mesterskab!  
 
Turneringen tilbydes af De Århusianske Pige- & Damefodboldklubber – og den afvikles således: 
 
1, 6. og 7. klasse: Lørdag den 23.2.2008: TST, KHIF  
1, 6. og 7. klasse: Søndag den 24.2.2008: Bellevue, Brabrand, BMI 
 
2. og 3. klasse: Lørdag den 1.3.2008: TST 
0., 2. og 3. klasse: Søndag den 2.3.2008: TST, Brabrand, KHIF, BMI  
 
4. og 5. klasse: Lørdag den 8.3.2008: TST, BMI 
4. og 5. klasse: Søndag den 9.3.2008: Bellevue, Brabrand, KHIF 
 
Finalestævne: Fredag den 28.3.2008: KHIF(15.30-22.30) 5+ 6.+7. klasse  
(kun for 2-7 kl.) Søndag den 30.3.2008: KHIF 2.+3.+4. klasse 
 
PS: Når der som ovenfor er anført såvel en lørdag o g en søndag til eks. 2 el. 3 klassetrin, så 
gælder det at det enkelte klassehold  kun spiller én af dagene og i en varighed af ca. 3  timer, 
hvor der spilles 3 -4 kampe. Bemærk! at der er mulighed for ønske enten  lørdag el. søndag.  
Spillestederne henviser til den pågældende idrætsha l. Se adresserne på disse på bagsiden.  
      
 

(fortsættes på bagsiden)  

Skoleturneringen for piger - fortsat  



 
I alle haller forventer vi at starte kl. 9.00 og slutte ca. kl. 18.00. I et forsøg på at give jer et ”fingerpeg” 
om, på hvilket tidspunkt på dagen det enkelte klassetrin skal spille, følger her en grovplan, som skal 
tages med forbehold. Vi ved jo endnu ikke hvor mange hold der tilmelder sig på hvert klassetrin. 
 
23/2 og 24/2:  1. kl.  09 – 11   6. kl.  11 – 15 7.kl.   15 - 18  
1/3:  2. kl.  09 – 13 3. kl.  13 – 18 
2/3:  0. kl.  09 – 11 2. kl.  11 – 14 3. kl.  14 - 18  
8/3 og 9/3:  4. kl.  09 – 13 5. kl.  13 - 18    
Husk! At denne grovplan skal tages med forbehold.    
 
Turneringen afvikles klassevis - d.v.s. at der på hvert klassetrin spilles frem til en vinder i hver hal. 
Et hold består af 4-7 spillere, 1. klasse dog 5-8, idet der her spilles med 5 spillere på banen.            
Nyt!  Iflg. DBU`s ”nye vej” spiller 0. kl. 3:3 på mindre baner og mål og på tværs af hallen. Således kan 
vi her spille på to baner sideløbende med hinanden. Et hold i 0. klasse består derfor af 3-5 spillere. 
 
Der kan i enkelte tilfælde dispenseres, således at to klasser danner et fælles hold. Reglerne er 
nemme at finde ud af - og de vil i øvrigt være vedlagt dette brev. 
Kampprogram  vil blive tilsendt skolen og den holdansvarlige senest 14 dage før den pågældende 
weekend. Kan også findes på vores hjemmeside www.pigeskolefodboldiaarhus.dk 
 
Til hver spiller på de vindende hold vil der være en medalje (i 0. og 1. klasse er der medaljer til 
alle!),  og efter turneringen vil alle deltagere  modtage et diplom med et holdbillede.  
 
Det skal være sjovt og spændende for alle at deltag e med sit klassehold i  Skoleturneringen 
for piger. Dvs. helst så mange jævnbyrdige kampe so m muligt.  
Derfor, når det drejer sig om 2. -  7. klasse skal man tilmelde sig enten en ”øvet”el. ”uøvet”  
række – gælder nu også 2.+3. klasse . Et hold hvor 3 spillere el. flere har spillet i k lub i 2007, 
tilmeldes den ”øvede” række.  - Vi har mulighed for at kontrollere dette. 
 
Husk!!  En af grundidéerne ved Skoleturneringen for piger, er at få så mange piger med som muligt. 
Dvs. at den enkelte klasse af øvede og uøvede piger stiller et el. flere hold, og ikke – som det sker i 
visse tilfælde – at de meget øvede går sammen fra parallelklasser og danner et ”stærkt” øvet hold. 
 
Tilmeldingsfrist : 0.- 7. klasse  Tirsdag den 15. januar 2008  
 
Da vi gerne vil give alle hold besked om kampene i god tid, vil vi gerne appellere til at I, så vidt 
muligt, overholder denne dato!  

    
Deltagergebyr : 100,- pr. hold, som betales til stævneledelsen på spille dagen.  
  0. klasse dog kun 50, - pr. hold.   
 
Hvis I har spørgsmål eller ønsker en dispensation, kan I ringe til een af nedenstående personer: 
Vagn Nielsen         tlf. 8694 8865  Irene Mikkelsen     tlf. 8675 2214      
Villy Nielsen   tlf. 24259374  Jørn Bramming     tlf. 8674 0424      
Kurt Stig Nielsen  tlf. 8628 9713  
  
Bellevue-hallen: Vestre Strandallé 170, 8240 Risskov 
TST-hallen:  Tilst Skolevej 13A, 8381 Tilst 
Brabrand-hallen: Engdalsvej 84, 8220 Brabrand 
KHIF-hallen:  Koltvej 39, 8361 Hasselager 
BMI-hallen:  Bredgade 5, 8340 Malling  
 

 
 

Med venlig hilsen 
 

Vagn Nielsen 
De Århusianske Pige- & Damefodboldklubber 

 

www.pigeskolefodboldiaarhus.dk 


