
Praktisk information til Atletikcamp 2022 
 
Kære forældre. 
 
Nu er der ikke længe til Aalborg Atletikcamp 2022, og vi glæder hos rigtig meget til at byde jeres børn 
velkommen. Lidt over 50 deltagere i alderen 5-13 år er tilmeldt. 
 
Her er nogle praktiske informationer: 
 

Beklædning 
Tag tøj med til al slags vind og vejr.   
Gode løbesko.  
Husk at tage solcreme på hjemmefra, hvis der er sol. 
 

Madpakke 
Hav en stor energirig madpakke med. Vi sørger for saft samt frugt/grønt om formiddagen. 
 

Program og aktiviteter 
• Se det overordnede program på hjemmesiden: www.aalborgatletik.dk/atletikcamp 
• Ved ankomst mandag morgen bliver man krydset af ved indgangen til klubhuset og får samtidig 

udleveret t-shirt. 
• Atletikcampen afvikles primært på stadion, mens nogle aktiviteter som opvarmning vil foregår i de 

omkringliggende skove eller parker. 
• Den sidste dag af campen, torsdag, slutter vi af med et sjovt atletikcampstævne, hvor deltagerne 

prøver de discipliner, som er blevet trænet i løbet af ugen. 
 

Fotografering og GDPR 
Til Atletikcamp vil der blive taget en del billeder af jeres børn. Billederne lægges efterfølgende op på 
hjemmesiden, og enkelte billeder vil normalt bruges til PR efterfølgende. 

• Udvalgte billeder fra atletikcampen offentliggøres på www.aalborgatletik.dk/galleri 
• Gruppebilledet bruges og printes i forskellige sammenhæng bl.a. til diplomer og PR. 
• Enkelte billeder bruges i PR sammenhæng for atletikcampen. 

 
Udvalgte billeder hvad er det? 
Hermed betegner vi almindelige og harmløse billeder, der kan offentliggøres uden samtykke ud fra 
datatilsynets regler. Der foretages altid en helhedsvurdering af billedet inden offentliggørelse. 
 
Ønskes det, at vi er opmærksomme på brug af billeder af jeres barn eller har spørgsmål så 
kontakt Julian Schlegel. 
 



Kage 
Vi kunne godt tænke os at slutte hver dag med et lille stykke kage. 
Vi mangler derfor kagebagere. Har du lyst til at bage så kontakt Julian: tlf. 24 85 64 16 eller 
julian@aalborgatletik.dk 
 

Pasning 
Der er mulighed for pasning en time før og efter campen hver dag. 08:00-09:00 og 14:00-15:00. 
Skriv til hos, vi man ønsker pasning. 
 

Trænere 
Trænerteamet består af trænere, der enten er ungdomstrænere eller atleter i klubben.  
 
 
 
Skriv endelig eller ring, hvis I har spørgsmål. 
 
Med venlig hilsen 
Projektleder Aalborg Atletikcamp 2022 
Julian Schlegel 
 
Email: julian@aalborgatletik.dk  
Tlf: 24 85 64 16 
 


