Invitation til

Virum STJERNE Cup
Kidsvolley skolestævner i Virumhallerne
Under STJERNE Cup stævnerne
dygtiggør spillerne sig i en
alderstilpasset idræt. Samtlige hold á
4-6 spillere coaches af en ældre elev,
der under stævnet afslutter sit
STJERNE for en dag forløb.

Stævnekalender:
3. årgang: Tirsdag 7. maj
2. årgang: Onsdag 8. maj
1. årgang: Torsdag 9. maj
0. årgang: Fredag 10. maj

Til lærere: stjernecupvirum.dk/program
Til forældre: stjernecupvirum.dk/parents
Tilmelding: stjernecupvirum.dk/tilmeld
S.u. 25. februar.

Baggrund og Vision:
Vores vision er at (ud-)danne børn og unge til at
tage ansvar. Virum STJERNE Cup og STJERNE for en
dag arrangeres af TEAMbrolin i samarbejde med
Fællesrepræsentationen for idrætsforeninger i
Lyngby-Taarbæk Kommune (FIL) og med støtte
fra en sponsor, så skoler deltager gratis.
Ambitionen er at tilbyde alle skoler i LyngbyTaarbæk kommune mindst ét STJERNE Cup
stævne årligt i Lyngby Idrætsby og/eller i
Virumhallerne fra skoleåret 2019/20.
Venlig hilsen Mogens W. Brolin
mogens@teambrolin.dk , mob 3070 2233

Invitation til
STJERNE for en dag
På bagsiden

"Jeg tør udvikle mit talent og hjælpe andre – gør du?"

Invitation til

STJERNE for en dag
for 6. årgang
STJERNE for en dag visionen er at invitere unge til - i trygge
rammer - at øve sig i at danne positive menneskelige relationer,
både dem der vil gøre en forskel, og dem der skal støttes til at
kunne gøre en forskel. Forløbet over to dage skal styrke den
enkeltes selvværd samtidig med at deltageren agerer rollemodel og
viser nærvær for det hold som coaches under det afsluttende
idrætsstævne. STJERNE for en dag deltagerne tager ansvar for
egen og andres læring.

Tilmelding: stjernecupvirum.dk/tilmeld S.u. 25. februar
Dag 1: Mandag 6. maj 2019
Med kidsvolley STJERNE Cup som ramme sættes der fokus på at danne positive
relationer. Korte lektioner med teori, som efterfølgende omsættes
i praksis. Parallelt indøves regler, stævnestruktur og point
system. Under optakten til hver kamp løses opgaver med
fokus på menneskelige relationer og træning i coaching.

Dag 2: Èn dag 7.-10. maj 2019
6. klasseeleverne skal dag 2 anvende deres nye
kompetencer, når de er coach for hvert
sit hold under kidsvolley skolestævne for
0.-3. årgang.

Læs mere på stjernecupvirum.dk
Venlig hilsen Mogens W. Brolin
mogens@teambrolin.dk, mob 3070 2233
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