
Kære holdleder/forældreklasserepræsentant,

Hvem er Allerøds sejeste? Er det jeres børns klasse? 

Styregruppen bag KlasseKampen inviterer for 19. gang alle 
elever i skolerne i Allerød til KlasseKampen – et årligt mini-OL 
for hvert klassetrin i alle skolerne i kommunen.

Det er gratis at deltage, og der er fine præmier til de vindende klasser på hver årgang

• 1.-6. klasse lege/motionsredskaber til klassen                                                             
• 7.-9. klasse billetter til Nordisk Film biograf efter eget valg
• Derudover er der præmier til 2. og 3. pladserne i hver årgang

ALLE kan være med, da der dystes i mange forskellige discipliner. Klassen bestemmer selv, 
hvem der stiller op i de enkelte discipliner. I skemaet på næste side kan I se de idrætsgrene,   
der dystes i.

Endelig og bindende tilmelding via  www.KlasseKampen.net senest søndag den 19. juni.

Sæt kryds ved lørdag den 3. september 2022

Jo flere der stiller op fra klassen – jo bedre! 

Der er ikke krav til antal piger, der skal være med på holdet - det styrer I fuldstændig selv.
Men i fodbold og håndbold tæller mål scoret af en pige dobbelt! 

Det er muligt at tilmelde 2 hold for klassen. 

Hvert hold skal være på minimum 5-6 deltagere, og der skal være 1-2 holdledere pr. hold (gerne 
2 for 1. klassetrin). Der skal laves én tilmelding pr. hold. Ved tilmeldingen skriver I 1 henholdsvis 
2 efter klassebetegnelsen – for Kratbjergskolen skal I anføre E før klassebetegnelsen for afdeling 
Engholm og R før klassebetegnelsen for afdeling Ravnsholt, f.eks. E1.A eller R1.A.

På selve dagen:
Konkurrencerne begynder om morgenen kl. 8:00 i Blovstrød Svømmehal (svømning), 
Engholm Svømmehal (sportsdykning) og i Lillerødhallerne, og fortsætter til kl. 14:30 på 
Skovvang Stadion. Holdene bedes møde op i god tid inden konkurrencerne starter.

Dagen byder på aktiviteter, leg og hygge, og der sluttes af med præmieoverrækkelser
ca. kl. 15.00. Og vejret bliver naturligvis strålende 

Den mest vindende skole får en vandrepokal. Det bliver en sports- og festdag! 

Du kan finde disciplinbeskrivelser o.lign. på www.KlasseKampen.net når vi kommer tættere 
på dagen.

http://www.klassekampen.net/
http://www.klassekampen.net/


Idrætsgrene og mindste deltagerantal pr. klasse

Programmet kan blive ændret - afhængig af antal deltagende hold mv.

HUSK stor madpakke og rigeligt at drikke

Hvis muligt, så lad bilen blive hjemme eller kør flere sammen, så vi undgår parkeringskaos 
ved hallerne og ved Skovvang Stadion. Ved Lillerødhallerne er der et begrænset antal 
parkeringspladser og det er desværre ikke tilladt at parkere på parkeringspladsen ved 

Uglevang overfor Lillerødhallerne

Kampplan KlasseKampen 2022

Klassetrin 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. - 9.

Mindste 

deltagerantal 6 6 6 6 6 6 5 5

Mini-håndbold X

Kidsvolley X X

Floorball X

Svømning X X

Bordtennis X X X

Sportsdykning X

Fodbold X X X X

Håndbold X X X

Tovtrækning X X X X

Længdespring X X X X X

Parkour X X X X X

Stafetløb X X X X

Orienteringsløb X X X X

Disc Golf X X X X X

Stafetløb og Orienteringsløb afvikles efter hinanden, i samme time slot


