Snedsted 23/05‐2018
PRESSEMEDDELELSE:

Medaljer til 5‐6 klasse fra Bjergby Friskole for bedste 6. klasse resultat i
Thy‐Mors Skole OL‐Bueskydning. Nu skal bedste 5. klasse findes.
Igen i år afholder Thy Bueskyttelaug lokale Skole OL‐stævner i disciplinen bueskydning.
5‐6 klasse fra Bjergby Friskole har allerede ved lokalstævne afholdt d. 3. maj kvalificeret sig til
finalen som bedste 6. klasse. Ved lokalstævnet skød de mod 4‐6 klasse Outdoor fra Tingstrup
Skole.
Torsdag d. 24. maj afgøres det hvilken 5. klasse, der kommer til at repræsentere Thy‐Mors. 5a og
5b fra Sjørring Skole har allerede været til lokalstævn og på lokalstævnets sidste dag, d. 24. maj
skal 5‐6 klasse fra Thy Privatskole og 5 klasse fra Tilsted Skole prøve om de kan ramme endnu
bedre.
Skole OL er Danmarks officielle olympiske skoleaktivitet for børn, bestående af klassekonkurrencer i for‐
skellige sportsgrene for 4. – 7. klassetrin. Mere end 100.000 konkurrerer i atletik, bowling, bueskydning,
roning, svømning, parasport eller crossløb. Fælles for alle sportsgrene i Skole OL er, at det er HELE klas‐
sen, der konkurrerer sammen som et hold, uanset om klassen løber, springer, kaster, skyder med bue og
pil, ror eller svømmer.
I skole OL‐disciplinen bueskydning deltager på landsplan godt 3.000 elever fra over 100 klasser. Den
bedste 5. klasse og den bedste 6. klasse fra hver af de 15 lokale bueskyttelaug, som landet rundt arrange‐
rer lokalstævner, kvalificerer sig til det store finalestævne på Ceres Park og Arena i Aarhus d. 12.‐16. juni
2018. Til finalen vil der være mere end 8.000 deltagere fordelt på de fire dage (en dag pr. klassetrin).
PRESSEINVITATION:
Torsdag d. 24. maj findes vinderen af 5. klassegruppen når 5‐6 klasse fra Thy Privatskole skyder
mellem kl. 09:15 og 11:15 og 5a fra Tilsted Skole skyder mellem kl. 12:15 og 14:15 på Næstrup Skyt‐
tecenter, Næstrupvej 32, 7700 Thisted.
Torsdag d. 31. maj kl. 08:30 overrækkes lokalvindermedaljer ved morgensamlingen på Bjergby
Friskole, Friskolevej 13, 7950 Erslev til 5‐6 klasse fra Bjergby Friskole. 5‐6 klase fra Bjergby Friskole
skød meget koncentreret og vandt 6. klassegruppen med en gennemsnitlig score på hele 60,15 point.
Fredag d. 1. juni kl. 17:15 til 19:45 afholder Thy Bueskyttelaug ekstratræning for de to lokale vinder‐
klasser på Næstrup Skyttecenter, Næstrupvej 32, 7700 Thisted, så klasserne kan være bedst muligt
forberedt til at repræsentere Thy‐Mors ved Skole OL‐finalen i Århus. Ved ekstratræningen deltager et
par af Thy Bueskyttelaugs ungdomsskytter, som var med ved Skole OL‐finalen sidste år.
Alle tre arrangementer er åbne for pressen.

De lokale Skole OL‐stævner afholdes i et samarbejde mellem Thy Bueskyttelaug, Bueskydning Danmark
og Danmarks Idrætsforbund. Se mere på https://bueskydningdanmark.dk/bueskydning‐skole‐ol/ eller
https://skoleol.dk.
”Skole OL‐Bueskydning egner sig rigtig godt til at skabe sammenhæng mellem skolen og foreningslivet. Ud‐
sigten til at kvalificere sig til en spændende finaledag er et godt skridt på vejen mod at inspirere og motivere
børn til at dyrke idræt. Mere idræt og i særdeleshed bueskydning fremmer fokus og fordybelse, fællesskab og
venskab i sund konkurrence – egenskaber der er gode at tage med i skole. I Thy Bueskyttelaug støtter vi der‐
for gerne op om Skole OL til glæde og inspiration for børn og unge i Thy og Mors”, udtaler Lars Andersen,
formand i Thy Bueskyttelaug.
”Det har været en spændende oplevelse for eleverne at deltage i bueskydning. Ingen af eleverne har prøvet
kræfter med disciplinen før, hvilket gør at alle starter med samme udgangspunkt. Eleverne får mulighed for
at vise nye sider af sig selv og det styrker fællesskabet”, udtaler Lisbeth Kjær, skoleleder for Bjergby Fri‐
skole. ”Vi er meget stolte af, at de klarede sig så flot. Vi håber de får en god oplevelse til finalen på Ceres
Park og Arena.”
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