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Pressemeddelelse,	  tirsdag	  d.	  26.	  februar	  	  
	  

Olympisk	  nyhed	  kommer	  til	  Egedal	  
	  
Som	  noget	  helt	  nyt	  er	  Bordtennis	  på	  programmet	  til	  OL	  –	  Skole	  OL	  vel	  at	  mærke.	  	  
Fredag	  d.	  8	  marts,	  torsdag	  d.	  11	  april	  og	  fredag	  d.	  12	  april	  afholdes	  der	  nemlig	  Skole	  OL	  
Bordtennisstævne	  i	  Egedal.	  
	  
Det	  bliver	  således	  skrevet	  olympisk	  historie	  på	  Stengårdsskolen	  og	  det	  kommer	  ikke	  til	  at	  gå	  stille	  
for	  sig.	  Team	  Egedal	  /	  Ølstykke	  BTK	  er	  nemlig	  vært	  for	  Egedal’s	  første	  Skole	  OL	  Bordtennisstævne	  
nogensinde.	  I	  løbet	  af	  de	  3	  stævnedage	  vil	  9	  skoleklasser	  (4.	  og	  5.	  klasser)	  fra	  Lærkeskolen,	  
Toftehøjskolen	  og	  Stengårdsskolen	  indtage	  Team	  Egedal	  /	  Ølstykke	  BTK	  ’s	  klublokaler.	  	  
	  
”Ideen	  og	  filosofien	  bag	  Skole	  OL	  er	  rigtig	  god,	  så	  vi	  er	  meget	  glade	  for	  at	  være	  med.	  Vi	  glæder	  os	  
til	  at	  møde	  eleverne,	  og	  vise	  dem	  den	  sport	  vi	  brænder	  så	  meget	  for.	  Vi	  er	  sikre	  på,	  at	  de	  nok	  skal	  
få	  en	  rigtig	  god	  dag”,	  siger	  Mikael	  Mikkelsen,	  formand	  for	  Team	  Egedal	  /	  Ølstykke	  BTK.	  
	  
Hvem	  er	  byens	  bedste	  klasse?	  
Meget	  er	  på	  spil	  for	  eleverne	  –	  både	  titlen	  som	  Egedal’s	  bedste	  bordtennisklasse	  og	  en	  plads	  i	  den	  
store	  Skole	  OL	  Finale	  i	  Aarhus	  i	  juni	  2019.	  
	  
Fakta	  om	  Skole	  OL	  

• Danmarks	  Idrætsforbund	  (DIF)	  og	  Dansk	  Atletik	  Forbund	  (DAF)	  står	  bag	  Skole	  OL,	  som	  støttes	  af	  
TrygFonden	  og	  Nordea-‐fonden.	  

• Skole	  OL	  er	  OL	  i	  børnehøjde,	  og	  er	  baseret	  på	  de	  tre	  børneolympiske	  værdier:	  fællesskab,	  
færdighed	  og	  fairplay.	  

• Skole	  OL	  er	  klassekonkurrencer	  for	  elever	  i	  4.-‐7.	  klasse.	  
• Eleverne	  kan	  konkurrere	  i	  atletik,	  bordtennis,	  bowling,	  bueskydning,	  crossløb,	  orienteringsløb,	  

roning	  og	  svømning.	  
• Parasport	  indgår	  også	  i	  Skole	  OL,	  så	  børn	  med	  fysiske	  udfordringer	  kan	  få	  en	  god	  oplevelse	  til	  Skole	  

OL.	  
• De	  bedste	  klasser	  kvalificeret	  sig	  til	  Finalen	  som	  afholdes	  den	  18.-‐21.	  juni	  på	  Ceres	  Park	  og	  Arena	  i	  

Aarhus.	  
• Læs	  mere	  på	  www.skoleol.dk	  	  

	  
	  
Ønskes	  yderligere	  oplysninger	  om	  selve	  stævnet	  eller	  ønsker	  du	  selv	  (ungdom,	  senior,	  eller	  
BAT60+)	  at	  prøve	  kræfter	  med	  bordtennissporten	  er	  du	  velkommen	  til	  at	  kontakte	  Mikael	  
Mikkelsen	  på	  tlf.	  2757	  5535,	  eller	  helst	  via	  e-‐mail:	  btkteamegedal@gmail.com 
	  


