
 

Invitation til deltagelse i UL 2019 i Aalborg 
 
SIFA har hermed fornøjelsen at invitere dig og din klub til at deltage i Ungdomslegene 30/7 – 
4/8 2019. 
UL bliver i år afholdt for 12. gang i Aalborg, og vi forventer omkring 1.500 deltagere fra nær 
og fjern. 
 

Deltagerne skal denne gang være født i 2003, 2004, 2005 eller 2006 – og vi ser selvfølgelig 
frem til at se netop dig. 
 

Åbningen af legene vil finde sted i Fjordparken i Aalborgs Vestby, og som noget nyt vil vi om 
lørdagen arrangere en kæmpe fælles aktivitetsdag samme sted – hvor der også sidst på 
eftermiddagen vil være afslutningsceremoni. 
 

Det overordnede program for UL ser således ud: 
 

Tirsdag 30/7: Ankomst og indkvartering for alle deltagere 
Onsdag 31/7: Idræt - åbning af Legene i Fjordparken 
Torsdag 1/8: Idræt – aftensmad og hygge i idrætterne 
Fredag 2/8: Idræt - aftensmad og deltagerfest på Freja 
Lørdag 3/8: Fælles aktivitetsdag i Fjordparken og Afslutning af Legene 
Søndag 4/8: Afrejse for alle deltagere 
 

Som deltager på Aalborgs officielle hold kan du denne gang overnatte på skolen – hvor din idræt 
er indkvarteret - deltage i spisningen morgen, middag og aften - 1. måltid er aftensmad den 30. 
og sidste måltid er morgenmaden den 4. 

Du kan også – mod forevisning af deltagerkort - benytte bybusserne gratis i alle dagene. 
Du vil desuden modtage vores officielle UL tøj bestående af jakke/trøje og T-shirt. 

Af Aalborgs 33 venskabsbyer får vi besøg af 20 byer: Almere (NL), Antibes (F), Edinburgh 
(GB), Fredrikstad (N), Fuglefjord (FO), Galway (IRL), Gdynia (P), Hefei (RC), Innsbruck (A), 
Karlskoga (S), Lancaster (GB), Nordurthing (IS), Rapperswil-Jona (CH), Rendsburg (D), Riga 
(LV), Riihimäki (SU),  Tulcea (RO), Varna (BUL), Vilnius (LT) og Wismar (D). 
 

Der vil blive dystet i 15 idrætter: Artistisk Gymnastik, Atletik, Badminton, Basketball, 
Bordtennis, Fodbold, Futsal, Fægtning, Golf, Håndbold, Judo, Karate, Svømning, Tennis og 
Triatlon. 
 

Deltagergebyret er fastsat til kr. 600,- pr. deltager, der indbetales til din egen klub efter 
nærmere aftale. 

Nedenstående tilmeldingsblanket afleveres hurtigst muligt og senest den 8. maj 2019 til egen 
leder, der samler og indsender til SIFA. 

Tilmeldingen skal underskrives af en af dine forældre. 

På gensyn til et forrygende UL 2019! 

 


