
SKÆLSKØR - ALGADE 18 - TLF. 59 57 60 40 - SKAELSKOER@SPKS.DK

Nu nærmer vi os igen det årlige Skolefodboldstævne, der 
afholdes for 46. gang og finder sted i Skælskør Hallen i 
weekenden 26. til 27. januar 2019.

Det vil være “gamle kendinge” fra de tidligere år, som står bag, 
og igen i år gør vi vores yderste for at arrangere et stævne, 
som lever op til de foregående års brag af en fodboldweekend 
med mange børn og unge, forældre og bedsteforældre på 
lægterne, stemning og højt humør.

Pige- og drengerækker for alle klassetrin
Som altid spilles der i en række for piger og i en række for 
drenge i følgende klassetrin:

• 0. klasse - mixrække
• 1.-2. klasse
• 3.-4. klasse
• 5.-6. klasse
• 7.-8. klasse
• 9.  klasse
• lærerkamp

    

Tilmelding
Tilmelding skal ske til Sparekassen Sjælland-Fyn senest
mandag 17. december 2018.

Tilmeldingsblanketter kan hentes på 
www.spks.dk/skolefodbold. 

Blanketten afleveres i Sparekassen Sjælland-Fyns filial i 
Skælskør på Algade 18 eller mailes til kal@spks.dk.

Vi ved endnu ikke, hvornår de forskellige hold skal spille 
(lørdag eller søndag). Det afhænger af tilmeldinger, men 
hvis der er ønsker om en bestemt spilledag, så skriv det 
på tilmeldingen, og vi vil så gøre, hvad vi kan.

Med venlig hilsen og på gensyn!

   I SAMARBEJDE MED SKÆLSKØR BOLDKLUB & IDRÆTSFORENING
   www.sb-i.dk

på tilmeldingen, og vi vil så gøre, hvad vi kan.

PIA KIMER JACOBSEN
Filialdirektør

Sparekassen Sjælland-Fyn 

SPAREKASSEN INVITERER

SKOLEFODBOLD 2019
I SKÆLSKØR HALLEN



Vi håber at se jer til Sparekassen Sjælland-Fyn Skolefodbold 2019 
26. til 27. januar. 

Skole (sæt kryds):

      Boeslunde Skole
      Eggeslevmagle Skole

      Kirkeskovsskolen

      Omø Skole

      Skælskør Skole

      Julemærkehjemmet Skælskør

      Flakkebjerg Skole

      Dalmose Centralskole

      Ll. Egede Friskole

      Hashøjskolen

      Lærerhold - angiv skole 

     Angiv klasse: Pige-/drengehold (sæt kryds)

    Pigehold
    Drengehold

Holdets navn 

Spillernes navne:

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
6. 
7.

Holdleders navn og adresse

Holdleders mobilnr. og mailadresse

Holdleders underskri� 

FOR ALLE HOLD ER DER FØLGENDE REGLER:

• Der skal være mindst fem spillere og højst syv pr. hold

• Spillerne skal være fra samme klasse

• Spillerne må kun deltage på ét hold

• Ved mixhold stilles der op i drengerækken (1. kl. - 9. kl.)

• 0. klasse har kun en række (mix).

Aflevér tilmeldingen i Sparekassen Sjælland-Fyns filial
i Skælskør, Algade 18, 4230 Skælskør, eller send den pr. 
mail til kal@spks.dk.

Sidste tilmeldingsfrist er mandag 17. december 2018.

Tilmeldingsblanket: 
Sparekassen Sjælland-Fyn
Skolefodbold 2019 

Holdets navn 

Spillernes navne:

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
6. 
7.

Holdleders navn og adresse

Holdleders mobilnr. og mailadresse

Holdleders underskri� 

FOR ALLE HOLD ER DER FØLGENDE REGLER:

• Der skal være mindst fem spillere og højst syv pr. hold

• Spillerne skal være fra samme klasse

• Spillerne må kun deltage på ét hold

• Ved mixhold stilles der op i drengerækken (1. kl. - 9. kl.)

• 0. klasse har kun en række (mix).

Aflevér tilmeldingen i Sparekassen Sjælland-Fyns filial
i Skælskør, Algade 18, 4230 Skælskør, eller send den pr. 
mail til kal@spks.dk.

Sidste tilmeldingsfrist er mandag 17. december 2018.

HUSK TILMELDING
SENEST17. DECEMBER


