Teenvolley skoleturnering for 7. klassetrin
Tag hele klassen med og få en fantastisk dag med Teenvolley, som bygger videre
på den succes vi har med Kidsvolley. Vi har med det nye koncept fået et spil, så
volleyball også kan lykkes for alle elever i folkeskolens overbygning.
Der indbydes til stævne i Teenvolley (Teen 1):
Dato:
12. november
Tid:
9.00 – 11.30 og 11.30 – 14.00.
Sted:
Nymarkshallen
Teen 1 Spillet på Teen 1 ligner det ”almindelige” volleyballspil, dog med den
undtagelse, at 2. bolden kan gribes og kastes videre til en medspiller. Spilrytmen
er derfor: Volleyballslag, gribe/kaste bevægelse (eller almindelig volleyballslag) og
volleyballslag. Desuden gælder det, at der skal spilles 3 gange på hver side.
Der spilles på badmintonbane med 3-4 spillere på banen ad gangen, samt 1-2
løbende udskiftere.
Læs mere om Teenvolley på www.uvolley.dk
Det forventes at lærerne, der deltager, er aktive som baneledere. Som lærere
kan I dog overveje at medbringe et antal ældre elever eller forældre, som kan
afløse jer som baneledere undervejs.
Spørgsmål kan stilles til Kim Buchwald på buchwald@volleyklubben.dk

Program
De sidste mange år har der været så stor tilslutning, at stævnet har været
delt op i to dele, 9-11.30 og 11.30-14.00. Så det forventer vi også sker i år.
Når alle tilmeldingerne er kommet ind, sender vi efterfølgende
information ud omkring, hvilke skoler der deltager i hvilken del af
turneringen. Har I særlige ønsker til dette, så kontakt Kim Buchwald
allerede ved tilmeldingen.
Sådan tilmelder I jer:

Tilmelding senest en måned før på www.skolevolley.dk

MULIGHED FOR KVALIFIKATION TIL KREDSFINALE-STÆVNET:
Nummer 1 og 2 fra det indledende stævne kvalificerer sig til Kredsfinalestævnet, som afvikles i:
Slagelse (Nymarkskolen) d. 24. maj kl. 09.30 – 13.00.
Tilmelding til Kredsfinale-stævnet foregår ved at sende en mail med
angivelse af klasse og antal elever til: buchwald@volleyklubben.dk
Arrangør og praktisk afvikler er Volleyklubben Vestsjælland
Læs mere om klubben på: www.volleyklubben.dk eller facebook.

