AAMs unge atleter hjælper Gyldendal med undervisningsmateriale i Atletik
Torsdag den 2. juli var der høj aktivitet på Skovvang Stadion, hvor Gyldendal Uddannelse var på
besøg med et 5-mands team bestående af filmfotografer og instruktører og de unge atleter i Allerød
Atletik og Motion lavede længdespring, kastede med bolde, løb over hække, sprintede og meget
andet.
Formålet var at lave digitalt undervisningsmateriale til brug på mellemtrinnet, dvs. 3-6 klasse i
folkeskolen. De unge atleter demonstrerede deres færdigheder i flere af atletikkens discipliner og
kan nu se frem til, at deres jævnaldrende i skolerne i Danmark også kan få glæde af deres kunnen.
Der var aktiviteter fra kl.10 til 14.30, kun afbrudt af en frokostpause, hvor Eva sørgede for frokost til
alle med en variation af sandwiches, som blev værdsat af både store og små. Specielt vore yngre
atleter viste stor appetit efter formiddagens anstrengelser, toppet med hvad der vist må være en
klubrekord for 10-årige i form af 7 sandwiches.
Alle 12 fremmødte atleter optrådte i løbet af dagen – alene eller i en gruppe – foran kameraerne.
Undervisningsvideoen vil foreligge en gang efter sommerferien og Gyldendal vil stille et login til
rådighed for os i AAM i en begrænset periode, så vi alle kan se resultatet.
Tak til Flavia – mor til Emilia og Noah – for de mange billeder, som I kan se her:
https://1drv.ms/u/s!Aln-L54GrI2npiBJ2H7B880m-K4z?e=plGhtm
Som det fremgår af billederne, var det også en god lejlighed for vore 15 årige atleter til at
demonstrere deres gode evner til at aktivere de yngre atleter. Vore 15 årige atleter – Alma, Laura,
Mads og Toby – vil allerede i uge 31 (kl. 10-14 alle dage 27-31 juli) være instruktører på AAMs
sommerskole i Atletik, som er åben for alle unge, også ikke-medlemmer. Sommerskolen er gratis for
deltagerne, qua et tilskud fra Allerød Kommune, men man skal tilmelde sig via
allerodam@gmail.com
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