Pressemeddelelse
Nyt – nyt – skoleturnering i kegler for 3. og 4. klasser.

Fyns Kegle Union vil i samarbejde med Dansk Kegle Forbund, Fynske Idrætsforbund samt Dansk Skoleidræt
lave en skoleturnering i keglespil for 3. og 4. klasserne på Fyn.
Forsøgsvis startes skoleturneringen op på Fyn i ugerne 45, 46 og 47 – og med finale i Odense den 5.
december 2012. Der er keglebaner i Nyborg, Odense og Middelfart. Alle skoler er velkomne til at tilmelde
sig. Tilmeldingen skal ske via Dansk Skole Idræts hjemmeside, www.daskfyn.dk. De skoler, der har langt til
keglebanerne vil have mulighed for at søge om transporttilskud hos arrangørerne.
Der spilles i Middelfart om mandagen, i Nyborg om onsdagen og i Odense om torsdagen. Der vil være
mulighed for at der i Middelfart og Nyborg kan deltage 6 klasser hvert sted og i Odense 12 klasser.
Deltagelsen vil ske ved ”først til mølle”- princippet, såfremt der er flere skoleklasser, der vil deltage. Når alle
klasserne har spillet vil der i hver by blive kåret en ”bymester” og derefter deltager disse 3 bymestre samt
den bedste nr. 2 i finalen i Odense. Der vil være præmie til klassekassen til nr. 1 og 2 i hver by, ligesom der
vil være præmier til klassekassen til finaledeltagerne.
Arrangementet er for alle eleverne i klassen. Der er afsat 2 timer pr. klasse til at alle eleverne i klassen skal
spille 40 slag over 4 baner. Alle elevernes resultater lægges sammen og så beregner man gennemsnittet for
klassen og det er det gennemsnit, der bliver klassens resultat. Den klasse, der har det højeste resultat
vinder.
Keglespillet er et koncentrationsspil og det er for alle. Man kan spille kegler fra man er 8 år. Det findes 2
forskellige størrelser kugler man spiller med afhængig af alder og størrelse. Da skoleturneringen henvender
sig til 3. og 4. klasser vil turneringen blive spillet med den lille kugle.
Når skoleturneringen er afprøvet på Fyn er det meningen, at skoleturneringen skal være landsdækkende, så
der bliver en turnering for Jylland, Fyn, Sjælland og København – og med finale for den bedste klasse i hver
union.
Se også mere om keglesporten på Fyns Kegle Unions hjemmeside – www.fku-kegler.dk

