
 

Kære AKF forældre 

   

 

Tirsdag den 24. maj 2022 skal vi til årets Triatlon.  

Et arrangement hvor vi er sammen på tværs af forskellige institutioner i Agerskov. Agerskov Ungdomsskole 

arrangerer det sammen med forskellige andre frivillige. En fællesskabsdag! 

 

 

 

Der er dog også mulighed for konkurrence. Alle elever får en chip om anklen, så de efterfølgende kan se deres tider 

for svømning, løb og cykling og selvfølgelig deres samlede tid. Der er præmier til dem, der bliver de hurtigste drenge 

og piger i indskoling (0.-3. klasse), mellemtrin (4.-6. klasse) og overbygning (7.-9. klasse). 

Distancer: 

Indskolingen: 

Svømmer: 50 m 

Cykler: 3,5 km 

Løber: 0,8 km 

Distancer: 

Mellemtrinnet: 

Svømmer: 100 m 

Cykler: 7 km 

Løber: 1,7 km 

Distancer: 

Udskolingen: 

Svømmer: 200 m 

Cykler: 11 km 

Løber: 2,7 km

 

Medbring: 

En rygsæk 

For indskolingen: Vigtigt at den kan sidde på ryggen, da eleverne skal trække deres cykel op til Agerskov 

Ungdomsskole. 

En sund madpakke 

Vi får is, så sukkerenergien er dækket 

Cykel og cykelhjelm  

Cyklen kan afleveres i skolegården mandag den 23. maj eller den 24. maj om morgenen. Hvis man har en cykel, der 

skal låses inde, kan den køres ind i gymnastiksalen, så skal den komme senest kl. 17 mandag den 23. maj. 

Gode sko til bevægelse 

Sko der kan bruges til løbe- og cykeltur 

Badetøj og håndklæde 

Det er vigtigt at badetøjet er i en plasticpose i rygsækken - så bliver det andet i tasken ikke vådt 

Alle elever i indskolingen skal denne dag svømme med vinger og bælte - det er reglen Der er mange mennesker til 

at hjælpe dem, så eleverne kan sagtens deltage, selvom de ikke kan svømme. 

 



 

En anderledes dag: 

Vi er til triatlon et par lektioner. Indskolingen skal til triatlon fra 8,25-10,35, mellemtrinnet fra 10-12 og overbygning 

fra 12,30-14,05. I de andre lektioner foregår der andre ting. Klasselærerne informerer jer om, hvad eleverne ellers 

skal medbringe til resten af dagen. 

Skoledagen slutter for alle kl. 14,05 denne dag. SFO er åben fra kl. 14,05 (+ morgen SFO). Hvis I, der plejer at hente 

jeres børn kl. 12,05, har behov for det denne dag, skriver I det til klaselæreren. 

Enkelte elever kan være forhindret i at deltage i alle discipliner, Det skal ligeledes skrives til klasselæreren. 

Det er to år siden sidste gang. Derfor er der en del elever, der ikke har prøvet det før og selvfølgelig også nogle af jer 

forældre. Skriv endelig til jeres barns klasselærer hvis I har spørgsmål. 

For alle interesserede vedhæfter jeg atletguiden. Her kan I få grundig information om løbet. Det er muligt for alle at 

deltage i et løb for alle om eftermiddagen. Det kan du også få info om i guiden.  

 

Vi glæder os til en fantastisk sportsdag! 

Venlig hilsen Linda 

 

 

 

 

Så længe siden…. Det kan ses 

på disse skønne piger. De ser 

lidt ældre ud nu  


