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En tur gennem Holbæk Kommune

EUC har fundet
sine skolemestre

Realskolen havde naturligvis eget banner med i den aarhusianske
OL-svømmearena

Realskolebørn i OL-finale
HOLBÆK: 4.a, 4.b og 4.c fra
Holbæk Private Realskole
har kæmpet sig hele vejen
til Skole OL’s finale i svømning.
Finalen fandt sted på Ceres Park og Arena i Aarhus,
hvor op mod 12.000 elever
deltog.
Ud af 250 deltagende klasser i svømmekonkurrencerne i årets løb, blev de tre
Holbæk-klasser
udtaget
sammen med 14 andre klasser fra resten af landet. De
17 klasser dystede i en 10-

kamp, hvor hver elev skulle
svømme to-tre gange i løbet
af dagen.
- Børnene i alle tre klasser svømmede fantastisk
godt og vi er stolte af deres
resultater. Det var et fedt
arrangement og man kunne
virkelig mærke de tre f’er
der blev lagt vægt på, nemlig fairplay, fællesskab og
færdighed, siger lærerne fra
Realskolen.
4.a endte på en 7. plads. 4.c
endte på en 12. plads og 4.b
endte på en 13. plads.

HOLBÆK: Traditionen tro
blev der i ugerne op til sommerferien holdt skolemesterskaber på EUC Nordvestsjælland, hvor elever på
uddannelserne til tømrer,
elektriker, smed, bygningsmaler, murer og personvognsmekaniker dystede i
deres fag - afsluttet med kåringen af 11 vindere.
De skal nu skal videre til
regionsmesterskaberne,m
og endnu længere fremme
venter så DM i Skills 2019,
som holdes i Næstved.
I alt 24 elever knoklede løs
til de årlige skolemesterskaber rundt omkring i skolens
værksteder med forskellige
opgaver - både teoretisk og
praktisk.
Eleverne havde omkring
to dage til opgaverne og
kæmpede derfor både mod
tiden og hinanden, men det
var ikke til at se på dem undervejs.
Der var lutter koncentrerede blikke i de mange timer, de arbejdede.
Der var ikke tid til at være
nervøse.
Mesterskaberne blev afsluttet torsdag omkring
middag, hvor elevernes ar-

bejde var blevet bedømt, så
der kunne findes 11 vindere
- som skal kæmpe på skolens vegne ved de regionale
mesterskaber senere på
året.
Blandt dem er Katrine
Mittå Madsen, som blev den
bedste blandt malerne.
- Jeg synes, det var meget
spændende at være med i.
Jeg har været med i to konkurrencer før på grundfor-

Snavsede fingre
og våde tæer

Årets tourhold kom fint igennem den 650 kilometer lange tur. I forgrunden har Adam sneget sig ind på
billedet - han er søn af en af de tapre ryttere. 
Privatfoto

58 cyklister samlede penge ind
JYDERUP: Deltagerne i Tour
de Sjælland har været på en
meget vellykket tour med
start og mål i Jyderup.
De stolte cykelmotionister
kom alle godt i mål efter 650
kilometer over fire dage i
den smukke sjællandske natur.
Løbet blev skudt i gang af
Claus Sørensen, fra Jyderups Fremtid.
Første dag gik til Skælskør, ad den sjællandske
vestkyst, anden dag gik turen til Haslev.
Tredje dag var der skruet
op for ambitionerne, da det

var tourens længste etape,
konge etapen på 207 kilometer, hvor overnatningen
fandt sted i Tisvildeleje, inden touren gik hjem til Jyderup dagen efter.
Ved hjemkomsten til Jyderup samledes de seks hold på
torvet, hvorefter turen gik
igennem byen med flagalle
til Jyderup Stadion, hvor
familie, venner og interesserede ventede.
Der blev klappet og hujet
da rytterne kom i mål. Derefter blev touren fejret med
kolde og velfortjente fadøl,
champagne og grillpølser.

Ud over at promovere glæden ved at cykle har Tour
de Sjælland har til formål
at samle penge ind til gode
formål.
Dette års tour mundede ud
i, at man kunne overrække
150.000 kr. til direktør Helle
Ousted fra Cystisk Fibrose
foreningen.
Overrækkelsen blev klaret af Tour de Sjællands
styregruppe, som består af
Henriette Bøgh, Jesper Petersen, Ivan Frederiksen,
Hans Jepsen, Palle Rasmussen og Stig Friisbæk.

REGSTRUP: RegstrupSpejderne har været på åvandring ved Grønne Hjerte.
Her hørte de om naturen,
hvad der hører til i naturen,
og hvad der ikke gør.
18 børn i alderen seks til
ni år rensede op i åen og
fyldte en trillebør - børnene
fik snavs under fingrene og
våde tæer.
Området har også allerede
været brugt til et par klasseture og en fødselsdag, og en
klasse fra den lokale skole
kommer på telttur i slutningen af august.
Og så vil der sidst på sommeren blive etableret en
shelterplads, når finansieringen er på plads, lyder
meldingen fra Grønne Hjertes Jimmy Singerholm.

Grønne Hjerte er også
lig med den fineste natur
- næsten midt i byen.
Privatfoto

11 lokale mestre. Bagerst fra venstre ses Daniel Larsen (murer), Jack
Kønicke Modin Christensen (smed), Morten Huniche Christensen
(tømrer), Daniel Lyngsø (tømrer), Thomas Mogensen (murer),Nichlas
Hoff Pedersen (mekaniker), og forrest f.v. er det Christina Jensen
(maler), Katrine Mittå Madsen (maler), Elias Juhl-Laugesen (smed),Micki Blas Petersen (elektriker), Mathias Luis Dahlgaard (mekaniker).
Foto: EUC Nordvestsjælland

løbet, som jeg også vandt.
Jeg elsker virkelig konkurrencer indenfor fagene, og

jeg elsker generelt bare at
arbejde i mit fag, forklarer
hun.

