
Skoleturneringen for piger 2008 
 
Henholdsvis fredag den 28. og søndag den 30. marts blev der afviklet ”finalestævne” i 
Skoleturneringen for piger 2008. Dvs. der hvor alle guldmedaljevinderne fra de indledende stævner 
mødtes for at spille om det at kunne kalde sig ”Århusmester 2008”. Der deltog i alt 50 hold fra 2. til 
7. klasse. I 0. og 1. klasse afvikles der ikke finalestævne. 
 
Følgende blev ”Århusmestre”: 
 2. klasse(uøvet) Ellekærskolen 2A 
 2. klasse(øvet) Kolt skole 2B 
 3. klasse(uøvet) Tilst skole 3C 
 3. klasse(øvet) Lystrup skole 3A 
 4. klasse(uøvet) Hasselager skole 4A 
 4. klasse(øvet) NJ Fjordsgades skole 4D 
 5. klasse(uøvet) Lystrup skole 5B 
 5. klasse(øvet) Engdalskolen 5A 
 6. klasse(uøvet) Strandskolen 6B 
 6. klasse(øvet) Malling skole 6kl 
 7. klasse(uøvet) Gammelgårdskolen 7B 
 7. klasse(øvet) Hasselager skole 7D 
 
Også den 16. udgave af Skoleturneringen for piger blev en herlig oplevelse, som det er sjovt at være 
en del af - fair play og god holdmoral hersker der overalt. 
Det skal være sjovt at dyrke idræt, og det at gøre det i fælleskab med sine kammerater er sjovest. 
 
Skoleturneringen for piger i Århus Kommune fortjener virkelig en utrolig glad Smiley. 
 
I 2008 har 50 skoler leveret 315 hold til turneringen, og der er afviklet 640 kampe og spillet fodbold 
i 137 timer inden den sidste præmie var uddelt. 
40 skoler har været blandt præmietagerne, dvs. guld sølv el. bronzemedalje. I alt er der udleveret 
150 medaljesæt. 
 
De skoler som har haft flest hold med er: 
 Gammelgårdskolen med 15 hold 
 Rosenvangskolen med 14 hold 
 Engdalskolen med 14 hold 
 
”Årets skole” findes ud fra hvor mange klasser der er på skolen er fra 0. til 7, og hvor mange hold 
skolen deltager med. 
Årets skole 2008 blev Engdalskolen, som har deltaget med over 60% af sine klasser. 
 
Tak for i år til: 
Turneringens sponsorer Føtex og Photo Care i Frederiks Allé, samt AGF og Skovbakken (billetter 
til ligakampe). 
De 15 pige/dameklubber som står bag og lederne herfra, de anvendte idrætshaller, skolelederne, 
lærerne og forældrene og naturligvis de mange piger. 
 
Vi ses igen til den 17. udgave af Skoleturneringen for piger 2009, hvor der er indledende runder 
henholdsvis den 21/22 februar, 28/1 februar/marts, 7/8 marts samt finalestævne den 21/22 marts. 
 
Skoleturneringsudvalget 
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