Aalborg Mesterskaberne i Streethåndbold -7.kl

Beskrivelse
Som en del af IDRÆTSMØDET er der mulighed for, at elever i 7. klasse kan dyste om Aalborg
mesterskaberne i street håndbold. Med Street håndbold har håndbold som idrætsgren fået en optur. Street
håndbold kan spilles på tværs af køn, alder og indeholder en høj grad af fair play. Tilmeld din 7. klasse og
giv dem en sjov og hyggelig dag. Der spilles mixhold med 2 piger og 2 drenge på banen samt frit antal
udskiftere. Man kan godt tilmelde flere hold pr. klasse. Stævnet arrangeres i samarbejde med Jysk
Håndbold Forbund, og der spilles efter følgende regler:
Street håndbold regler
- Spil fair uden fysisk kontakt.
- Ingen driblinger. Max. 3 skridt.
- 4 mod 4 spillere. Mixhold med 2 drenge og 2 piger på banen hele tiden.
- Spilles til ét mål. Med ét målfelt.
- Alle skal røre bolden, inden skud mod mål.
- Efter enhver afslutning bytter forsvar og angreb plads, og spillet sættes i gang fra midten.
- Enhver kan være målmand.
- Defensiv opdækning anbefales.
- Lad spillet “flyde”, undgå for mange spilstop ved for eksempel lille overtrådt, 4 skridt osv.
- Bruges der fysisk kontakt, skub osv. mod en modspiller, gives der straffekast.
____
- Sig “tak for kampen” efter hver kamp.

- Alle håndbolde kan bruges, især soft-, skum- og street håndbold-bolde.

Der er plads til 32 hold, og pladserne tildeles efter først-til-mølle-princippet.
I ugen op til udsendes program mv. for dagen.
Det er gratis at deltage, og skolen skal selv sørge for transport.

Ved spørgsmål eller lignende kontaktes Anders Sindberg på: ask-skole@aalborg.dk

Formål
At eleverne oplever glæden ved at dyste venskabeligt - herunder fairplay og holdånd.
En dag med idræt og bevægelse på dagsordenen.
Sted
Kildeparken
Gammel Kærvej 11
9000 Aalborg
Tilmelding
Beskrivelse af tilmeldingsprocedure

OBS - du tilmelder et hold med 4 spillere (hav gerne udskiftere til hvert hold), og ønskes flere
hold tilmeldt skal du booke flere pladser.

Dato
Tirsdag, 31 august, 2021 - 09:00
Gratis

Praktisk information
Udbyder
Foreningsplaymaker Sanne Fremlev

Forløbstype
Periode
31.08.2021
Yderligere oplysninger til periode
Klokken 9.00 - 14.00
Varighed
5 timer
Dette forløb er gratis.
Emneområde
Tværfaglige tilbud
Trivsel og socialt samvær
Idræt og bevægelse
Fag
Understøttende undervisning
Valgfag
Idræt
Tema undervisning
Faciliteter
Mulighed for at spise medbragt mad
Mulighed for toiletbesøg

Kontakt udbyder
Foreningsplaymaker Sanne Fremlev
Danmarksgade 17
9000 Aalborg

Forløb med formidler

Målgruppe

