
 

Udvid dit repertoire af slagspil 
Træt af rundbold?  Så bliv klogere på cricket sammen med Dansk Cricket-Forbund (DCF) 

 
Gratis forløb med 2-timers kursus  
Indhold:  

• Introduktion til cricketspillet  
• Fokus på cricket tilpasset jeres alderstrin  
• Konkrete spil du kan tage med og bruge 
• Skriftlig spilvejledning til alle spil 
• Praktisk afprøvning af spil og øvelser 
 
Tilmelding:  

Skriv til DCF’s konsulent Carsten Martensen på  
carsten@cricket.dk at du er interesseret. 

Vi opretter hold efterhånden som tilmeldingerne 
modtages. Du får derfor først besked om mulige 
datoer efter din forhåndstilmelding. 

Se mere på cricket.dk og spilcricket.dk   

 
Fagmål 

Inddragelse af cricket i idrætstimerne muliggør  opnå-
else af en række fagmål, samtidig med at du præsen-
terer eleverne for et nyt og sjovt spil.   

Kroppen og dens muligheder:  
- udføre handlinger med forskellige boldtyper med 
såvel hænder som fødder, som slagredskaber  

Idrættens værdier:  
- forstå betydningen af fairplay og handle i overens-
stemmelse med fairplaybegrebet  

Idrættens kultur:  
- deltage i udvalgte idrætsaktiviteter fra andre kulturer  

 

Udvid dit repertoire af slagspil 
Træt af rundbold?  Så bliv klogere på cricket sammen med Dansk Cricket-Forbund (DCF) 

 
Gratis forløb med 2-timers kursus  
Indhold:  

• Introduktion til cricketspillet  
• Fokus på cricket tilpasset jeres alderstrin  
• Konkrete spil du kan tage med og bruge 
• Skriftlig spilvejledning til alle spil 
• Praktisk afprøvning af spil og øvelser 
 
Tilmelding:  

Skriv til DCF’s konsulent Carsten Martensen på  
carsten@cricket.dk at du er interesseret. 

Vi opretter hold efterhånden som tilmeldingerne 
modtages. Du får derfor først besked om mulige 
datoer efter din forhåndstilmelding. 

Se mere på cricket.dk og spilcricket.dk   

 
Fagmål 

Inddragelse af cricket i idrætstimerne muliggør  opnå-
else af en række fagmål, samtidig med at du præsen-
terer eleverne for et nyt og sjovt spil.   

Kroppen og dens muligheder:  
- udføre handlinger med forskellige boldtyper med 
såvel hænder som fødder, som slagredskaber  

Idrættens værdier:  
- forstå betydningen af fairplay og handle i overens-
stemmelse med fairplaybegrebet  

Idrættens kultur:  
- deltage i udvalgte idrætsaktiviteter fra andre kulturer  

 

Udvid dit repertoire af slagspil 
Træt af rundbold?  Så bliv klogere på cricket sammen med Dansk Cricket-Forbund (DCF) 

 
Gratis forløb med 2-timers kursus  
Indhold:  

• Introduktion til cricketspillet  
• Fokus på cricket tilpasset jeres alderstrin  
• Konkrete spil du kan tage med og bruge 
• Skriftlig spilvejledning til alle spil 
• Praktisk afprøvning af spil og øvelser 
 
Tilmelding:  

Skriv til DCF’s konsulent Carsten Martensen på  
carsten@cricket.dk at du er interesseret. 

Vi opretter hold efterhånden som tilmeldingerne 
modtages. Du får derfor først besked om mulige 
datoer efter din forhåndstilmelding. 

Se mere på cricket.dk og spilcricket.dk   

 
Fagmål 

Inddragelse af cricket i idrætstimerne muliggør  opnå-
else af en række fagmål, samtidig med at du præsen-
terer eleverne for et nyt og sjovt spil.   

Kroppen og dens muligheder:  
- udføre handlinger med forskellige boldtyper med 
såvel hænder som fødder, som slagredskaber  

Idrættens værdier:  
- forstå betydningen af fairplay og handle i overens-
stemmelse med fairplaybegrebet  

Idrættens kultur:  
- deltage i udvalgte idrætsaktiviteter fra andre kulturer  

 

Udvid dit repertoire af slagspil 
Træt af rundbold?  Så bliv klogere på cricket sammen med Dansk Cricket-Forbund (DCF) 

 
Gratis forløb med 2-timers kursus  
Indhold:  

• Introduktion til cricketspillet  
• Fokus på cricket tilpasset jeres alderstrin  
• Konkrete spil du kan tage med og bruge 
• Skriftlig spilvejledning til alle spil 
• Praktisk afprøvning af spil og øvelser 
 
Tilmelding:  

Skriv til DCF’s konsulent Carsten Martensen på  
carsten@cricket.dk at du er interesseret. 

Vi opretter hold efterhånden som tilmeldingerne 
modtages. Du får derfor først besked om mulige 
datoer efter din forhåndstilmelding. 

Se mere på cricket.dk og spilcricket.dk   

 
Fagmål 

Inddragelse af cricket i idrætstimerne muliggør  opnå-
else af en række fagmål, samtidig med at du præsen-
terer eleverne for et nyt og sjovt spil.   

Kroppen og dens muligheder:  
- udføre handlinger med forskellige boldtyper med 
såvel hænder som fødder, som slagredskaber  

Idrættens værdier:  
- forstå betydningen af fairplay og handle i overens-
stemmelse med fairplaybegrebet  

Idrættens kultur:  
- deltage i udvalgte idrætsaktiviteter fra andre kulturer  


