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Velkommen 
 

Velkommen til Skole OL Finalen 2019. Vi glæder os til at få en rigtig god dag sammen med jer med OL-stemning, spændende konkurrencer og ikke 

mindst – fællesskab, færdighed og fairplay! 

 

Vi opfordrer jer til at læse denne guide grundigt, så I er forberedte på jeres deltagelse. Det vil hjælpe os til at få arrangementet til at forløbe 

bedst muligt. 

 

Vi håber, at I får en rigtig god oplevelse til Skole OL Finalen 2019. Husk at I er mere end velkommen til at dele jeres oplevelser på sociale medier 

med #skoleol. På Skole OL’s Facebook og Instagram ligger vi løbende sjove opslag op, som nedtælling til finalen, så gå gerne ind og følg med 

allerede nu og opfordre jeres elever til at gøre det samme.   

 

Held og lykke med jeres konkurrencer! 

Kontakt 
Poul Danborg, Projektleder for Bordtennis 

pda@dbtu.dk, Mobil: 24 95 40 10  

 

Skole OL Finalen 

Morten Brammer Olesen, Projektleder for finalestævnet  

Mail: mbo@skoleol.dk,  Mobil: 60 19 30 70  

 

 

  

mailto:pda@dbtu.dk
mailto:mbo@skoleol.dk
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Praktiske informationer  

Adresse 

Skole OL Finalen har udgangspunkt på Ceres Park og Arena, Stadion Allé 70, 8000 Aarhus C. 

Check-in 

Check-in foregår kl. 8.00-9.00 i gården mellem stadionbygningen og Team Danmark-bygningen (se bilag A). Læreren henvender sig ved check-in 

bordene, hvor der udleveres startnumre, madbillet mv. Læreren skal aflevere Elevlisten til sekretariatet. Se Side 21. Herefter går klassen ind på 

stadion og finder en plads på tribunen ved afsnit A1-A8 eller B1-B2. Check-in lukker kl. 9.00, så alle klasser når at komme på plads på tribunerne. 

De elever, der skal gå indmarch, skal gå til mødestedet for indmarchen senest kl. 9 (se bilag A). 

Indmarch og åbningsceremoni  

Ligesom ved de voksnes Olympiske Lege starter Skole OL med indmarch og åbningsceremoni, hvor Skole OL-ilden tændes, der holdes et par 

korte taler, og en klasse præsenterer Skole OL Fairplayløftet. 

 

Det vil se rigtig godt ud, hvis I medbringer skilte, bannere og faner med jeres skole- og klassenavn. Alle deltagende klasser skal være med ved 

indmarch og åbningsceremonien.  

Indmarchen begynder præcist kl. 9.30, hvor 5 elever fra hver klasse går indmarch. Det går hurtigst, hvis de 5 elever på forhånd ved, at det er dem, 

der skal gå indmarch. 1 elev går med skiltet med klassens navn, de øvrige 4 går bagved to og to. Klassen må meget gerne juble og heppe, når de 

nævnes i højtaleren.  

Efter indmarchen samles hele klassen nede på løbebanen, så alle er klar til at heppe på åbningstalerne, fairplayløftet og være tæt på den 

olympiske ild, når den bliver løbet ind og tændt.  



 

 

4 Side 

Startnumre  

Startnumrene findes i jeres klassekuvert, som udleveres ved check-in. Numrene skal sættes på hver elevs trøje på forsiden. Vent med at 

påsætte startnumrene til I kommer på plads på tribunen. Elever, der skal gå indmarch, skal huske at sætte deres nummer på trøjen, inden de går 

til mødestedet kl. 9.00 – ellers registreres deres tid ikke til motionsløbet. 

Det er vigtigt at udlevere startnumrene til den rigtige elev. Tjek derfor navne- og startnummerlisten, som også ligger i kuverten. Får eleven et 

forkert nummer på, registreres resultatet forkert i systemet, og klassen kan miste point i konkurrencerne. Det er afgørende, I reagerer hurtigt, 

hvis der er sket fejl, eller hvis der er ændringer i klassens elevliste. Har I brug for hjælp, kan I henvende jer ved infoteltet (se bilag A). 

Opvarmning 

Der er fælles opvarmning i starten af dagen i forbindelse med åbningsceremonien. Øvrig opvarmning finder sted på egen hånd udenfor stadion.  

Motionsløbet 

Motionsløbet er for alle klasser og alle elever, og starten går i forlængelse af åbningsceremonien. Motionsløbet er en rute på 2 km, og igen i år 

går ruten ud af stadion, ned af den smukke Stadion Allé, ind igennem Tivoli Friheden og tilbage ind på stadion, hvor man med ¾-omgang på 

stadions løbebane virkelig kan få lov at give den gas i slutspurten! 

Det er klassens 5 hurtigste drenge og 5 hurtigste piger, som indsamler point til motionsløbskonkurrencen. Løbstider er netto-tider – dvs. elevens 

tid starter først, når han/hun løber over startstregen. Point gives som placeringspoint efter klassens samlede tider. Dvs. tiderne for de 5 

hurtigste piger og 5 hurtigste drenge lægges sammen, og hurtigste klasse får 100 point. Nr. 2 får 97 point, nr. 3 får 95 point, nr. 4 får 94 point osv., 

ned til 50 point.  Alle klasser der gennemfører med min. 5 piger og 5 drenge får min. 50 point. 

 

Vinderklassen af motionsløbet på tværs af alle idrætsgrene kåres ved præmieoverrækkelsen sidst på dagen. Ved pointlighed, er det den 

hurtigste individuelle elevs tid, som er afgørende. Klassens lærer(e) er meget velkomne til at deltage i motionsløbet, men skal starte bagerst i 

det sidste heat – og der må ikke anvendes startnummer.  

Målet lukker 20 minutter efter sidste løber er sendt afsted. Det vil sige, at man ikke får point, hvis man kommer i mål efter målet er lukket.  

Se motionsruten på bilag B. 
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Præmieoverrækkelser  

Til sidst på dagen er der præmieoverrækkelser i de forskellige sportsgrene. Det foregår på stadion. Der er medaljer til de tre bedste klasser i 

hver sportsgren, og nummer 1 får også en flot Skole OL pokal. Vinderklassen af motionsløbet får ligeledes en Skole OL Pokal. 

Det er vigtigt, at I som lærer hjælper jeres elever med at være klar til præmieoverrækkelse til tiden. Eleverne skal være klar ved præmieskamlen 

5 minutter før tidspunktet i tidsskemaet. 

Fairplay 

Skole OL er stolte af vores værdier: fællesskab – færdighed – fairplay. Vi regner med, at elever og lærere har sat sig ind i reglerne for deres 

pågældende sportsgren og respekterer disse. Ligeledes håber vi, at man klasserne imellem kan være med til at skabe en god stemning ved at 

respektere hinanden og heppe på både klassekammerater og de andre deltagere. I må meget gerne arbejde med fairplay i undervisningen inden 

Skole OL Finalen.  

 

Skole OL har udarbejdet et undervisningsmateriale om fairplay, som I kan finde her: https://skoleol.dk/alt-om-skole-ol/skole-ol-

fairplayloeftet/fairplay-i-idraetten-undervisningsmateriale/.  

Mad og drikke 

I kuverten med startnumre ligger en madbillet, som kan indløses ved check-in i gården fra kl. 11-12.30. Svømning og Sejlsport foregår uden for 

stadion og får leveret deres madkasser på de pågældende adresser. Madkassen skal returneres til selvsamme sted i tidsrummet 14.00-15.00.  

 

Madkassen er til deling i klassen og består af sandwichbrød, postej, pålægschokolade, frugtstænger, müslibar, ostehaps, kiks og rynkedrik. Der vil 

ligeledes være en drikkedunk til alle elever, som kan fyldes op med postevand fra vandtanke på stadion. Til en lang dag med fysisk aktivitet er 

det vigtigt med nok mad, og vi anbefaler, at eleverne selv medbringer yderligere mad. Stadion har en bod åben under stævnet, men her sælges 

kun snacks mv.  

https://skoleol.dk/alt-om-skole-ol/skole-ol-fairplayloeftet/fairplay-i-idraetten-undervisningsmateriale/
https://skoleol.dk/alt-om-skole-ol/skole-ol-fairplayloeftet/fairplay-i-idraetten-undervisningsmateriale/


 

 

6 Side 

Side-events 

På parkeringspladsen foran stadion vil der fra kl. 11-15.00 foregå forskellige sjove side-events, som man kan prøve kræfter med, når man ikke 

konkurrerer.  

 

Aktiviteter: 

På side-event området vil der være sjove og lærerige aktiviteter omkring bl.a. mad fra naturens spisekammer, madspild, skraldesortering, 

førstehjælp med hjertestartere fra Røde Kors og træning i Ultimate frisbee. Arla kigger også forbi med deres mælkehuse og udfordrer eleverne til at 

udforske deres smagsløg ved at shake deres egne ”milkshake” til dans og musik. Der vil herudover være en selfie-station, hvor man kan forevige 

dagen sammen med sine klassekammerater, eller få nogle gode billeder med Skole OL’s ambassadører, som også skriver autografer til alle 

interesserede. I kan præsentere eleverne for hvem Skole OL’s ambassadører er på skoleol.dk. Alle finalebillederne fra selfiestanderen vil 

efterfølgende blive lagt på Skole OL’s Facebook-side. 

 

Mini-konkurrence: 

Foruden aktiviteterne vil der i side-event området foregå en sideløbende mini-konkurrence, hvor klassen kan vinde en Skole OL præmie for at 

gennemføre i alt fire forskellige sportsstationer. For at gennemføre konkurrencen skal man minimum deltage fem elever fra klassen ved de fire 

forskellige stationer. Hver station skal gennemføres ved at få de forskrevne point, som står skrevet ved stationerne. 

 

Til lærerne: 

Det nationale videnscenter Kosmos vil også være repræsenteret. Her er det muligt at få en inspirerende snak og sparring på tværs over en god 

kop kaffe serveret fra kaffevognen på side eventområdet.  
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Årets ultimative klassebillede 

Som noget nyt i år får hele klassen mulighed for at få taget årets fedeste klassebillede med Skole OL-stemning i baggrunden.  

Billederne bliver taget ved markeringen “Årets klassebillede” mellem kl. 8-9 og 14.15-15.15 (se bilag X). Foruden samling af hele klassen og skal I 

ved fotograferingen oplyse fotografen om jeres klassenavn og den mail, som vi må sende klassebilledet til.  

Infotelt 

Har I spørgsmål undervejs i Skole OL Finalen, er I velkomne til at henvende jer i infoteltet. Det er placeret til højre for check in, lige inden I kommer 

ind på stadion (se bilag A). 

I er ligeledes velkomne til at spørge de frivillige om hjælp. De kan svare på de fleste spørgsmål omkring det praktiske, mens de mere specifikke 

spørgsmål om konkurrencen skal stilles i infoteltet. 

 

Samaritter 

Der er samaritter og læger til stede ved Skole OL Finalen. Disse holder til ved infoteltet og vil være til stede på ruten ved motionsløbet. Der er 

ligeledes lokale beredskabsplaner for svømmehallen, bowlinghallen og sejlsportscentret, hvis uheldet skulle være ude her.  

 

For at lette arbejdet for samaritterne og lægerne, beder vi jer indsamle SUNDHEDSKORT for alle elever, samt notere, hvis nogle af eleverne har 

særlige medicinske behov.  

Skrald 

Som noget nyt i år, skal vi alle hjælpe hinanden med at sortere affald til Skole OL Finalen. Dette gør vi for at skåne miljøet og være ansvarlige over 

for vores planet. Der bliver opsat affaldsspande til hhv. 1) trash, 2) plastic og 3) food + paper. Der vil være klar og tydelig information omkring 

dette på dagen, men informér gerne eleverne om dette nye tiltag på forhånd.  

 

Lad os hjælpe hinanden med at holde stadion pænt fra start til slut. Saml jeres skrald op og ryd op efter jer, inden I går hjem – og smid affaldet i 

de rigtige affaldsspande. Så hjælper I med at mindske arbejdet for de mange frivillige.  
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De frivillige 

Det kræver mange hænder at afholde Skole OL Finalen. Mange af de dommere og hjælpere, I ser på stadion, er frivillige. Husk at respektere dem 

og den indsats de gør og giv dem gerne en high-five for deres gode arbejde! 

Bagageopbevaring og værdigenstande 

Der er bagageopbevaring i Hal 1. Opbevaringen er som udgangspunkt ubemandet og er på eget ansvar! 

Vi opfordrer til, at man lader computer, iPad og andre værdigenstande blive hjemme, da vi gerne vil undgå tyveri under Skole OL Finalen. Hvis det 

er nødvendigt at medbringe, bør I skiftes til at holde øje med tingene.  

Transport 

Skoler i Aarhus Kommune: Alle er velkomne til at cykle eller arrangere kørsel blandt forældrene i klassen. 

Alternativt har følgende busser stoppested nær Ceres Park & Arena: 

Linie 11 (Stavtrup - Harlev)>> Bussen holder ved Cykelbanen 

Linie 16 (Hasle - Holme Parkvej)>> Bussen stopper ved Tivoli Friheden 

Linie 18 (Mejlby/Elev - Moesgård Museum)>> Bussen holder ved Cykelbanen 

 

Skoler fra resten af landet: Der er arrangeret shuttlebusser fra Aarhus Banegård til Ceres Park & Arena om morgenen. Sidste afgang er kl. 08:30. 

Der er ligeledes arrangeret shuttlebusser tilbage til Aarhus Banegård, når Skole OL Finalen er slut. Busserne afgår fra parkeringspladsen lige ude 

foran indgangen til stadion. 

Parkering 

Kommer I med bus, skal de parkere på den vestlige P-plads P2 med ankomst fra Jyllands Allé. Kommer I med bil, er der ligeledes drop-off på P-

plads P2.  

 

Se parkeringsoversigt på Bilag C. 

http://umbraco.midttrafik.dk/media/5198/11.pdf
http://umbraco.midttrafik.dk/media/5203/16.pdf
http://umbraco.midttrafik.dk/media/5205/18.pdf
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Overnatning 

Alle klasser med længere transporttid end 120 minutter kan få gratis overnatning i den Skole Olympiske By på Holme Skole dagen inden Skole OL 

Finalen. Transporttiden skal beregnes som almindelig kørsel på Google Maps fra skolens adresse til Ceres Park & Arena. 

 

Hvis I skal overnatte, foregår overnatningen i den Skole Olympiske By på Holme Skole, Mølleskovvej 11, 8270 Højbjerg. Der vil være overnatning på 

skolen og i telte på skolens boldbane Tilmelding til overnatning foregår via dette link: https://goo.gl/forms/HEUmb6KxyUDBi1lY2 (bestilles senest 3/6 

2019). 

 

I kan checke ind fra kl. 16.00-19.00 dagen før jeres konkurrencedag. Om morgenen vil der være gratis morgenmad samt gratis shuttle-busser til 

Ceres Park & Arena.  

 

I kan forudbestille aftensmad, hvis dette ønskes. Aftensmaden bliver serveret mellem kl. 18.00-20.00. Aftensmaden koster 50 kr. pr. person, og 

bestilling af denne foregår på ovenstående link. 

 

Ved ankomst på skolen vil I få udleveret en infoguide med skolens regler, kontaktinfo til yderligere hjælp og tilhørende kort over skolens 

faciliteter, så I kan finde toiletterne, spisesalen mv. I vil ligeledes få udleveret en nøgle til jeres overnatningslokale.  

OBS: I skal selv medbringe liggeunderlag og soveposer. 

Refundering af transport 

Alle deltagende klasser uanset geografisk placering kan få refunderet halvdelen af transportomkostningerne til Skole OL Finalen. 

 

For at få refunderet transportomkostningerne skal man EFTER Skole OL Finalen udfylde og indsende et refunderingsskema, som bliver tilsendt i 

ugen efter Skole OL Finalen. Her bliver en eventuel aftensmadsbetaling modregnet.  

 

 

https://goo.gl/forms/HEUmb6KxyUDBi1lY2
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Konkurrenceprogram 
Finale 

 
 

 

 
 
 

Konkurrenceprogram 
Disciplinerne i finalen er først seedningsdisciplinen – Klassens Jonglører, der har til formål at seede klasserne til de to afgørende duel-discipliner. 

De to duel-discipliner er Mixed Double og Megabord. Klasserne er på forhånd delt op i to grupper af læreren, hvor den ene gruppe består af 4 

mixed par, hhv. 4 piger og 4 drenge, som skal spille Mixed Double og den anden gruppe er resten, som skal spille Megabord. Grupperne forbliver i 

deres duel-disciplin - altså, der byttes IKKE rundt. 

 

Præmier 
Vinderklassen får guldmedalje til hver elev, andenpladsen får sølvmedalje til hver elev og tredjepladsen får Bronzemedalje til hver elev 
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Discipliner 
Se side 18-20. 

 

Klassens Jonglører Special (hele klassen) Seedningsdisciplin 
 

Afgørende duel-discipliner: 

• Mixed Double - den olympiske disciplin (4 piger og 4 drenge)   

• Megabord (resten af klassen) 

Når de to afgørende cupturneringer er afgjort, lægges placeringspoint fra hver afgørende duel-disciplin sammen fx klassen, der bliver nr. 2 i 

Mixed Double og nr. 5 i Megabord får 7 finalepoint. Ved pointlig gælder afgørelsen af placeringspoint fra Mixed Double.  

 

Klassen med det laveste finalepoint vinder Skole OL Bordtennis finalen.  
 
 

 

Fællesskab – Færdighed – Fairplay 
 

God kamp! 
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Kamppladsopstilling 
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Finaleforberedelse 

Det vil være en god ide, at klasserne har trænet og øvet på de tre finalediscipliner, så klassen er med på, hvad det går ud på til finalen. Kontakt 

gerne din lokale klub, som kan være behjælpelig med træningen. Dette program med disciplinbeskrivelser kan være udgangspunktet for at 

træne specifikt på disciplinerne.  

 

På selve dagen efter 2 km. løb, møder eleverne i indendørs idrætstøj i hallen. T-shirten må IKKE være hvid og spilleskoene SKAL have lyse såler. 

Der må ikke spilles i bare tær. Klassen tager de udleverede bat med. Har skolen andre bat, er det også fint og har elever eget personlige bat, er 

det også tilladt at anvende eget bat. Bolde leveres af Dansk Bordtennis Union. Der vil være ekstra lånebat i sekretariatet.  

Klasselæreren skal aflevere en startopstilling (se ex på en elevliste) med hvem, der skal spille Mixed Double, hvem der skal spille Megabord og 

hvem der skal være reserver for Mixed Double. Se elevlisten sidst. På listen skal elevens køn fremgå ud fra Mixed Double. En anden form for 

elevliste er også ok.  

Finaleafvikling 

Læreren afleverer Elevliste i sekretariatet mellem kl. 8.00 – 9.00 på selve finaledagen. Klassen følger det det generelle program. Se indledning. Kl. 

11.00 tager alle plads på tribunen ud fra det respektive klasseskilt.  

 

Herefter vil de 4 første klasser afvikle Klassens Jonglører Special og bagefter vil de sidste 4 klasser afvikle disciplinen. Formålet med at seede 

klasserne 1-8 i Klassen Jonglører Special er at eliminere sportslige tilfældigheder. Denne disciplin tester basal boldkontrol og koncentration. 

Efter seedningen går klasserne i de to grupper ud til deres respektive bord. De to cupturneringer foregår samtidigt i hallen.  

 

Pause foregår, når klasser ikke er i aktivitet. De klasser, der ikke går videre kan deltage i side events uden for hallen på parkeringspladsen eller se 

på fra tribunen.  

 

OBS. Det er vigtigt at meddele sin lærer, hvis man forlader klassen eller området.  
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Program 

kl. 10.40 Opvarmning sker ved bordene i Opvarmningsområdet. 

kl. 11.00 Instruktion. Opstilling på tribunen for alle klasser. 

kl. 11.15 Klassens Jonglører Special (2x2 min.) Instruktion + Afprøvning + Konkurrence + Seedning + Pause 

kl. 11.45 Kvart- og semifinale Mixed Double – den olympiske disciplin og Megabord  

kl. 13.30 Finale- og bronzekampe Mixed Double og Megabord. 

kl. 14.30 Resultatopgørelse 

kl. 15.30 Fælles præmieoverrækkelse på stadion for alle idrætter. 

Cupturneringsstruktur for Mixed Double og Megabord.  
Cupturneringen starter som en kvartfinale, hvor fx nr. 1 møder nr. 8 osv. Se figur. Finaler og bronzekamp spilles senere på samme tid både for 

Mixed Double og Megabord.  

NB. Der er to reservespiller blandt gruppen i til Megabord, som sættes ind i Mixed Double, såfremt en spiller bliver skadet, så der altid er 4 mix par, 

der repræsenterer klassen. 

Placeringspoint 1-8 

Finalevinderklassen fra hver duel-disciplin får 1 placeringspoint. Sølvmedaljevinderen 

får 2 placeringspoint. Bronzevinderklassen får 3 placeringspoint. Taberklassen af 

bronzekampen får 4 placeringspoint. Placeringerne fra 5-8 afgøres ved, at nr. 5 bliver 

den klasse, der i kvartfinalen tabte til den senere vinderklasse. Nr. 6 bliver den klasse, 

der i kvartfinalen tabte til den klasse, der senere bliver nr. 2. Nr. 7 bliver den klasse som i 

kvartfinalen tabte til den senere ”bronzevinder” og nr. 8 bliver den klasse, som i 

kvartfinalen tabte til den klasse, der slutter som nr. 4.  Klassens placeringspoint fra 

Mixed Double lægges sammen med klassens anden gruppe i Megabord. Det 

sammenlagte point giver finalepoint.  Klassen med det laveste finalepoint vinder.  
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Finalediscipliner 
 

 KLASSENS JONGLØRER SPECIAL 

BESKRIVELSE Klassen står i et afgrænset felt, hvor hver elev har et bat og en bold hver. Når startfløjten lyder, 

jonglerer alle elever i 2 min. Taber en elev bolden, går vedkommende ud af området. 

• Disciplindommeren tæller antallet af igangværende jonglører efter både 1 og 2 min. 

 

DELTAGERE En hel klasse uanset antal. 

 

DOMMERKENDELSER • En bold går tabt, når den berører gulv eller falder uden for det afgrænsede område.  

• En bold må ikke holdes stille med nogen dele af krop, trille eller ligge på battet. 

• En bold må gerne berøre/studse en jonglørs krop/beklædning, så længe den fortsat holdes 

i gang og ikke har berørt gulvet. 

• Hvis to eller flere spillere støder sammen med kroppen under jonglering, dømmes kun 

”udgår!”, for dem, der ikke fortsætter jongleringen. 

• Hvis en elev med forsæt forstyrrer en elev fra en anden klasse hen over en banden, 

modregnes 5 point for den klasse, som har forstyrret. 

 

POINTOPGØRELSE Efter 1 min. tælles antallet elever, der fortsat jonglerer. Hver elev giver 2 point 

Efter 2 min tælles antallet af tilbageværende elever. Hver elev giver 5 point.  

Pointene lægges sammen og den klasse, der har fået flest point, seedes som nummer 1.  

Ved pointlighed mellem to eller flere klasser, er det flest antal elever efter 2 min og ved 

pointlighed her, tages lokalstævnet slutresultat. 
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 MIXED DOUBLE – DEN OLYMPISKE DISCIPLIN 

BESKRIVELSE Der skal spilles 5 sæt. Hvert par spiller et sæt til 11 mod den anden seedede klasse.  

Når det 5. sæt spilles, indsætter læreren et af mixed doubleparrene igen.  

Regler i Mixed Double: 

• Der skal trækkes lod om, hvilken klasse, der starter med at serve.  

• Ved hvert sætskifte skifter serven til det modsatte hold – også ved det 5. sæt. 

• Klassegruppen forbliver i samme bordende under hele kampen af logistiske årsager. 

• Der skal serves diagonalt og spillerne i parret skal slå til bolden skiftevis. 

• Når den ene i parret har servet to gange, bytter de plads og modstanderen, som 

modtog serven, skal så serve. 

• Netserv skal slås om og tæller ikke point. 

 

DELTAGERE 4 mixed par (4 piger og 4 drenge) fra en klasse.  

Der skal fremgå to reserver i Mixed Double, så der hele tiden er 4 mixed par. 

 

DOMMERKENDELSER Fejlbolde giver point til modstanderen: 

• Hvis der ikke serves diagonalt 

• Hvis bolden ikke ryger korrekt over nettet. 

 

POINTOPGØRELSE Klassen, som vinder flest sæt, vinder kampen og går videre. Den tabte klasse i kvartfinalen går 

ud af cupturneringen. Der skal spilles om bronzepladsen samtidigt med finalen.  

Vinderklassen får 1 placeringspoint, nr. 2 får 2 placeringspoint osv. Se placeringspoint. 
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 MEGABORD 

BESKRIVELSE Der er to Megaborde (4 sammensatte borde). Først spiller nr. 1-8 og 2-7 tre sæt. Derefter 3-6 og 4-5. 

Klassegruppen stiller op bag bagbanden på nær to spillere, der står fremme ved bordet.  

Der spilles 3 sæt, men på lidt forskellig måde. 

Første og andet sæt spilles til 21 point. Klassen, der vinder et sæt, får et ”liv”, som må bruges i 3. sæt.  

Der trækkes lod om serven. Når der er spillet 1 bold, skifter begge hold på begge sider og spillerne 

går bag bagbanden i kø. Der rykker to nye spillere frem fra hvert hold, som spiller den næste bold.  

Spillerne skal skiftes til at slå.  

Tredje sæt spilles der IKKE om point, men hvor spilleren af de to, som taber bolden, går ud af spillet.  

Den næste i køen går ind i kampen og der serves på ny. Der bliver ved med at spille, indtil der ikke er 

flere elever på det ene hold (klassegruppe) inklusiv ekstra spillere med et liv.  

Læreren må på hvilket som helst tidspunkt indsætte en udvalgt elev fra en af dem, som er gået ud, 

hvis klassen har et eller to liv. Dette skal ske, når en bold er afsluttet. Hvis alle spillere er gået ud og 

klassen har liv tilbage, kan læreren indsætte en spiller og der spilles fortsat videre. 

Et hold vinder kampen i tredje sæt, når der ikke er flere spillere og liv tilbage på modstanderholdet. 

 

VARIGHED En kamp a 3 sæt er ca. 25 -30 min. 

DELTAGERE En klasse minus 8 elever (ca. 10 – 20 elever). 

 

DOMMERKENDELSER Regler i Megabord: 

• Der skal trækkes lod om, hvilken klasse, der server.  

• Der skal IKKE serves diagonalt – altså over på hele det andet bord. 

• Serven skifter efter hver 2. serv. 

• Spillerne i parret kan slå til bolden i vilkårlig rækkefølge som fx i badminton. 

• Netserv og andre fejlserve skal slås om og tæller IKKE point, dog kun 3 forsøg ellers point 

• Klassegruppen forbliver i samme bordende under hele kampen af logistiske årsager. 

• En bold må røre modstanderens bordhalvdel én eller to gange (overbærenhed). 

 

POINTOPGØRELSE Der spilles IKKE med to overskydende bolde i sæt. 

Den klassegruppe, der har vundet tredje sæt, vinder og går videre.  

Vinderen af Megabord giver 1 placeringspoint, 2. pladsen giver 2 point osv.  
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Bueskydning O-løb

Sprint

At let ik

Stævne
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A1     A2     A3     A4     A5      A6      A7     A8

D5

D6

Scene

TD-HAL

Parasport

Bord

tennis
RoningBagageopbevaring

Mødested 

t i l indmarch

Sideevent s O-løb

Mangepost løb

Klassebil lede

Hækkeløb

Spr int  60 og 80 m.

Længdespring 2 Længdespr ing 1

Kast  1

Kast  2

300 m.

St afet  10x60 m.

 
 
 

 

 

 

 

 

  

Bilag A – Stadionoversigt 
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BILAG B: SKOLE OL MOTIONSLØB RUTE – 2 KM 
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BILAG C – PARKERINGSOVERSIGT 

P2: Parkering 
busser + biler 

SPÆRRET 
(SIDEEVENTS) 

SPÆRRET 
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Elevliste Bordtennis Mixed Double 

Skole:   Klasse: 

Elevens navn Køn Evt. bem. 

  Pige   

  Dreng   

  Pige   

  Dreng   

  Pige   

  Dreng   

  Pige   

  Dreng   

  Pige Reserve 

  Dreng Reserve 

   

NB: Elevlisten afleveres i sekretariatet fra kl. 8.00 på konkurrencedagen  
NB: Reservespillere deltager i Megabord, når de ikke fungerer som reserve.   

 


