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Skabelse af motivation og glæde henholdsvis bevægelse og ernæring

Projektbeskrivelse

Centriatlonen er en triatlon fra fjerde til niende klasse. Eleverne deltog i stafetløb eller enkeltvis i en
svømnings-, cykle- og en derpå følgende løberute. Til yngre elever fandtes der en stor legeplæne på
sportspladsen. Her var det elever fra niende klasse, der hjalp ved stationerne.

Projektets tidsrum

Skoleåret 2012/2013

Peer Education
tilgang

Studentermedarbejderen, lærerne og de uddannede elever (WPU sundhed) fra niende klasse
arbejdede sammen med triatlonens stationer, forklarede de yngre elever i forfeltet dagens forløb,
sports disciplinerne og stod dem til rådighed.

Projektets præsentation
Vellykket Centriatlon i Zentralschule Harrislee
Det var en perfekt sommerdag, da Centralskolen Harrislee‘s "Centriatlon" fandt sted. Over 290 atleter fra fjerde til niende
klasse deltog alene eller i stafetløb inden for kapløbet. Ved registreringen om morgenen var der allerede mange mennesker.
Hver deltager fik et startnummer, herefter blev cyklerne bragt i den rigtige position og sportsbeklædningen lagt parat. Det
første startskud faldt kl. 08.45 i centralskolens svømmehal. Herefter gik det videre per cykel og så ud på løbeturen, ligesom de
professionelle gør det. Afslutningen blev afholdt på sportspladsens løbebane. Løbets mål var på sportspladsens tartanbane.
Til styrkelse gav det vandbaserede drikkevarer og frisk frugt, som blev uddelt af medhjælperne.
Til alle, der ikke deltog i centrialonen, var der opbygget en stor legeplane. Her fandtes der: faldskærm, mode sportsarter som
slackline eller "Hockern", fodbold, bordfodbold, kast på mål og klatrevæg. Alle samledes endu engang ved en fælles
vinderpræsentation på sportspladsen og fejrede sammen en vellykket dag.
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Stolt præsenterer tre centriatleter deres medaljer, som de fik
for at svømme fire baner, at cykle 5,4 km og for at løbe 700
m.

Altid i trav… centriatlon-eleverne løb ud fra svømmehallen,
hen til cyklerne til den 5,4 km lange rute.
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