
 

 

 
 

 

Kære forening 

 

Kom og vær med, når vi gentager sidste års succes – Skoleidrættens Forårsfestival. 

Dansk Skoleidræt, Kreds Fyn og Svendborg Kommune vil gerne invitere din forening til at være en del af 

festivalen, som foregår den 31.maj 2017 kl. 9.00-14.00 i og omkring Svendborg Idrætscenter.  

Her får I mulighed for at præsentere netop jeres aktiviteter for en masse nysgerrige 6. klasses elever fra 

alle skoler i Svendborg.  Skoleidrættens Forårsfestival bliver et sandt overflødighedshorn af 

bevægelsesaktiviteter, liv og glade dage. Allerede nu er der tilmeldt 444 elever, som glæder sig til en fed 

dag. Se denne video fra sidste års festival for at få en fornemmelse af, hvordan det foregår. 

For at blive en del af aktivitetspaletten i forårsfestivalen er der nogle ting, I skal vide og tage stilling til:  

 I bedes udfylde vedhæftede aktivitetsbeskrivelse, så lærerne kan orientere sig i aktiviteterne 

inden de ankommer og i øvrigt i de aktiviteter, som de ikke besøger på dagen. 

Aktivitetsbeskrivelsen skal være os i hænde senest den 1. april.  

 I bedes deltage i ét af de to informationsmøder med min. 1 repræsentant. Møderne afvikles den 

den 18. og den 20. april – begge fra 16.00-17.00 

 Tag stilling til, hvordan I håndterer elever, der ønsker at påbegynde netop din idræt. Har I et hold 

til 13/14 årige, har I foldere med information eller et hjemmesidelink med?  

 På Festivaldagen skal I være ved info-området til breifing kl. 8.00  

 På Festivaldagen bedes i medbringe de rekvisitter, som er nødvendige for at afvikle jeres 

workshop.  

Ønsker din forening at være en del af festen, så send en mail til: line.skov.host@svendborg.dk.  

 

Vi håber, at I har lyst til at deltage i Skoleidrættens Forårsfestival 2017! 

 

Med venlig hilsen 

Dansk Skoleidræt Kreds Fyn & Svendborg Kommune.  

Line Skov Høst 

 

Svendborg Kommune  

Sport & Uddannelse 

 

Tlf: 2460 3016 

Email: Line.Skov.Host@svendborg.dk 
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