
Hvordan tager man til stævne?

Hvad skal vi huske?
● Tøj:

o En rød Amagertrøje! Kan købes af Elisa – mail kan findes på hjemmesiden.
o Tøj til alt slags vejr i udesæsonen
o Både indendørs- og udendørstøj i vintersæsonen – De fleste indendørshaller er ret

små, og opvarmning kan derfor være en udfordring. Derfor vil børnene ofte være
nødsaget til at varme op udenfor.

● Pigsko – Husk dit barns pigsko! Selvom stævnerne nu foregår indendørs skal de stadig
bruges. Der vil være indendørsstævner i vintersæsonen hvor det er nødvendigt at anskaffe
sig keramiske pigge (Kronborg Games f. eks.). Disse kan som regel købes til stævnerne for
50-60kr. Jeres barn kan selvfølgelig stadig stille op selvom de endnu ikke har pigsko☺

● Mad – hvis i skal være der længe, så husk en god frokost med masser af energi i. Hav også
gerne noget hurtig energi med i form af små snacks så som müslibarer, frugt eller mandler.
Dette er specielt vigtigt hvis dit barn har to konkurrencer tæt på hinanden.

● Drikke – Dit barn skal selvfølgelig have sin almindelige drikkedunk med vand med sig til
stævne. Derudover er det også en god ide at have noget med lidt energi i med, f. eks lidt
saftevand, juice eller kakao.

● Hjælp dit barn – Selvom der er en træner med ude til hvert stævne, er det ikke altid vi har
tid til at hjælpe hvert eneste barn, da vi som trænere skal hjælpe alle AAC-atleter. Derfor
vil en del af ansvaret også være på jer som forældre. Træneren vil umiddelbart kun være
til stede under selve konkurrencen og de tekniske discipliner vil altid blive prioriteret
højere end løbekonkurrencerne. Derfor vil dit barn selv skulle stå for sin egen opvarmning.
Her er det vigtigt, at du som forælder sørger for, at dit barn varmer op. Hvis i har nogle
spørgsmål er i altid velkomne til at kontakte den træner der er til stede på dagen!☺

● Kom i god tid! – Det er vigtigt at i kommer i god tid. Der kan opstå ændringer i tidsplanen i
løbet af dagen, så sørg for hele tiden at holde jer opdateret.

Hvordan tilmelder jeg mit barn?
www.amageratletik.dk→ Stævner → Terminsliste → Find stævnet og tilmeld dit barn nederst på
siden. Skriv i kommentarfeltet hvilke discipliner dit barn ønsker at stille op i. Her vil vi trænere
anbefale øvelser som 60m, længdespring, boldkast og kuglestød. Disse øvelser er lette at gå til, og
også vil blive trænet i løbet af sæsonen.

Gode stævner at tilmelde sig til hvor der vil være en træner til stede:

Sommersæsonen:
● Alle UP-stævner

o Foregår som regel i hverdagene både på vores eget stadion, samt hos andre klubber
i stedet for alm træning

o Discipliner varierer fra stævne til stævne

http://www.amageratletik.dk


● Tårnby Games - vores eget store stævne der ligger i starten af maj
● Copenhagen Games - Østerbro
● Copenhagen Open - Hvidovre
● Eurotrack - Frederiksberg
● Øst (for +12 år) - ændrer lokation hvert år
● DM/DMU (for +14 år) - ændrer lokation hvert år
● Afslutningsstævne - Greve

Vintersæsonen (som den normalt ser ud uden Covid-19):
● Vinterturnering – Foregår forskellige steder i landet. Her løber børnene 2 km ude i

terrænet. Til dette stævne løber man både individuelt og for sit 3-personers-hold. De
første 3 i mål fra klubben danner klubbens 1-hold. Regler og yderligere info kan findes på
dette link: http://vt.mars-net.dk/Home/Rule eller på AAC’s hjemmeside.

● Kronborg Games – Foregår i Snekkersten Idrætscenter. Her er det muligt at stille op i:
o 60m –  højde (starthøjde min 80 cm)  – længde – kugle

Der må kun benyttes keramiske pigge under disse stævner! Disse kan købes ved
sekretariatet under stævnet

● Hvidovre – Foregår på Hvidovre Stadion. De har en lille indendørs hal til højre for stadion.
Her er det muligt at stille op i:

o 50 m – 50 m hæk – kugle – skumspyd – længde – højde. Desuden trekamp (50 m –
længde – kugle)

● Sparta Børnestævne – Foregår i Spartas indendørs hal ved Østerbro Stadion d. 3/3-20. Her
er det muligt at stille op i:

o 40 m – længde – højde – kugle

Vi håber dette er brugbart, og at vi ser en masse af vores atleter til fremtidige stævner! ☺

http://vt.mars-net.dk/Home/Rule

