
 

 

 
 

  
 

Hvad kan du forvente? 
Hvis du vælger at deltage i Efterskole DM i Crossfit den 25. maj, kan du 
forvente at få din krop banket godt og grundigt igennem. Du vil komme 
til at deltage i en individuel konkurrence og udover det, vil vi kåre en 
samlet efterskolevinder.  

Konkurrencen består af 4 events som man kender det fra Crossfit Games.  
De tre første  events bliver meldt ud lang tid i forvejen, så man kan træne 
dem. Det sidste finale event bliver først offentliggjort på selv dagen. 

Vi vil derefter være i stand til at kunne kåre efterskolernes stærkeste 
dreng/pige og Danmarks stærkeste efterskole! 

Der vil i øvrigt også være et sideløbende Strong Man event, hvor hver 
efterskole frit kan deltage i 5 forskellige discipliner. 

Eventet starter kl. 9 og slutter kl 14:15, så kom med masser af energi og 
konkurrenceånd! 

 

 

 

 

 



   
 

Individuel konkurrence 

Den individuelle konkurrence fungerer således: Der er som sagt 4 events man deltager i. Ud fra hvert event vil man få points ud 

fra sine præstationer. Den pige og dreng der har fået flest point af alle, vil være samlet vinder og kåres som den fitteste teen i 

DK. Der er flotte præmier til 1, 2 og 3 pladsen. 

Hold konkurrence 

Man stiller automatisk op i en holdkonkurrence. 

Hold konkurrencen vil fungere således: Point for de 4 højst placerede drenge og de 4 højst placerede piger fra hver efterskole 

lægges sammen. Det hold der scorer flest points tilsammen på hele dagen, vil blive kåret som Danmarks stærkeste efterskole.  

Strong Man event 

Strong man event vil foregå således: Stærkeste dreng/pige i hver disciplin vinder. 

5 forskellige events: 

• Traktortræk 

• Dødløft 

• Squat 

• Bænkpres 

• Vende traktordæk  

, 

For den videre planlægning har vi brug for en hurtig tilbagemelding på, om I vil være interesseret i at deltage. SU 1. december 

2021. 

Skriv til nehomann@Icloud.com for tilmelding eller yderligere spørgsmål.  

 
 
 
 
 
 


