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Vil du hjælpe? 
EUROPEAN OPEN CHAMPIONSHIPS PÅ FREDERIKSBERG 5. – 7. AUGUST 2022 

 

   

Min første og største 

oplevelse som 

stacking forælder.  
 

MORTEN H. CHRISTENSEN:  
 

 

I 2019 blev min søn Tobias udtaget til VM i 

Spanien. Så jeg tog med sammen med det 

danske landshold og andre stacking forældre. 

Det blev en fantastisk oplevelse, som Tobias og 

jeg deler, og jeg aldrig glemmer.  

 

Den stærke holdånd og opbakning kom bag på 

mig. Alle hepper på alle, der gives high-five til 

modstanderholdet og der trøstes og siges ”kom 

igen” på tværs af alle nationaliteter. 

Tobias mødte sine største idoler fra YouTube i 

levende live. Og da hans relayhold vandt bronze 

måtte jeg knibe en tåre. 

Jeg fik en ekstra ”familie” af stackere, trænere 

og andre forældre og er er nu også selv stacker. 

 

VI HAR BRUG FOR HJÆLP ! 
 

 

Den 5. – 7. august 2022 er Danmark vært for 

European Open Championships. Turneringen 

afvikles i Bülowshallen og Kedelhallen på 

Frederiksberg. 

Der forventes et stort antal udenlandske deltagere 

og mange tager familien med. De skulle gerne have 

en fantastisk oplevelse både før, under og efter 

turneringen. Derfor venter der de danske arrangører 

en stor opgave. 

”Turneringen rangerer på højde med VM” fortæller 

FSSKs formand Henrik Engell-Hedager. ”Så det er 

en stor mulighed for at vise vi sagtens kan 

arrangere en turnering på dette niveau. Samtidig er 

det en gylden mulighed for at promovere sport 

stacking i mange danske medier”. 

Det kræver mange frivillige at få sådan en turnering 

op at køre, så vi har brug for al den hjælp vi kan få. 

Der er masser af forskellige arbejdsopgaver. Uanset 

om du er ung eller gammel og om du har lyst til at 

hjælpe et par timer eller flere dage, er der brug for 

dig. Se mulige arbejdsopgaver i næste kolonne. 

Hvis du selv vil give en hånd eller har et 

familiemedlem, en ven eller en kollega som har 

lyst til at hjælpe eller kan noget særligt, så skriv 

til vores mail fssk0302@gmail.com.  

Skriv også hvis du kender nogen som kan noget 

særligt til åbningsceremonien. Fx spille på glas, 

trylle, synge, danse, etc.  

 

 

• Dommer/linjedommer (du får kursus 

inden turneringen). 

• Fotograf/kameramand. 

• Opsætning/nedtagning af måtter, timere 

og displays m.m. 

• Stå i merchandise-bod. 

• Nurse om danske deltagere/arrangører. 

• Indtastning af resultater. 

• Speaker. 

• Finde sponsorer. 

• Arrangere åbningsceremoni. 

• Lave reklame for arrangementet. 

• Skaffe rabataftaler med hoteller o.l. 

• Arrangere udflugter/ture for deltagere og 

deres famile i dagene før turneringen. 

• Opstilling/afrydning. 

• Uddele medaljer. 

• Styre storskærm. 

• Køre deltagere/arrangere transport fra 

lufthavn til hotel/hal. 

• Kontakt med presse/medier. 

• Og meget mere! 

 

 

 

Side 1 

Største sport stacking  
turnering i DK nogensinde!!! 
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Også VM kommer til 

Frederiksberg!  
 

HENRIK ENGELL-HEDAGER:  
 

 

På grund af Corona kan verdensmesterskaberne 

heller ikke i år afholdes på en stor lokation. 

I stedet bliver VM lavet som en såkaldt ”hybrid-

turnering” med lokationer i Asien, Nordamerika 

og Europa.  

I Europa er lokationerne, Spanien, Tyskland og så 

selvfølgelig Danmark! 

Præcis hvordan turneringen kommer til at foregå 

er ikke fastlagt endnu. Men det er sikkert det 

foregår i KU.BE den 8. – 10. april 2022. 

”Uanset formatet kommer vi til at være helt klar”, 

siger Henrik. ”Vi har tradition for en pæn dansk 

medaljehøst til VM, og det har vi tænkt os at 

fortsætte med". 

Der kommer til at være masser af god stacking, så 

kom til KU.BE og hep på Danmark. Nærmere 

program følger på vores hjemmeside. 

 

 

 

Ovenfor: Tre af de danske deltagere til den europæiske 

turnering. Fra venstre er det William, Alexander og 

Viggo. Billedet er fra DM 2021. 

 

Efter de indledende møder går de 4 bedste hold 

videre til semifinaler og finaler. Disse afholdes 

fysisk på Frederiksberg i forbindelse med 

European Open Championships i august. 

Forhåbentlig går det danske landshold videre, så 

vi kan få opbakning til semifinale/finale fra et 

stort hjemmepublik. 

Simon Rueskov Schleicher er 

medarrangør/iniativtager til turneringen og kan 

derfor ikke være holdleder for det danske hold. 

Det må han overlade til klubformand Henrik 

Engell-Hedager. 

Deltagerne på det danske hold glæder sig også. 

Alexander siger: ”Det er fedt at kunne kæmpe 

mod nogen af de bedste fra Europa. Og jeg tror, 

vi har en ret stor chance for at få medaljer”. 

Simon og de andre arrangører håber på, at der 

kommer yderligere lande med til efteråret. 

EUROPÆISK LANDSKAMP 

ONLINE OG LIVE! 
 

 

Vi har længe ønsket os en europæisk 

landsholdsturnering, så de bedste danske stackere 

jævnligt kan blive udfordret mod de bedste fra 

stackere fra resten af Europa. 

Og nu er det endelig lykkedes. Der er blevet 

stablet en turnering på benene med deltagelse fra 

Schweiz, UK, Tyskland og Spanien”. 

De indledende runder foregår online, hvor alle 

hold møder hinanden igennem foråret. Runderne 

live streames. Så hold øje med vores facebook 

gruppe (FSSK) for tidspunkter for live streams. 
 

 

Opslagstavlen 

      
 

Træningstider: 

Mandag kl. 16.00 – 17.15 i KU.BE. 

Onsdag kl. 16.00 – 17.15 i Bülowshallen. 

Torsdag kl. 16.00 – 18.00 i KU.BE. 

Lørdag kl. 10.00 – 12.30 i Bülowshallen. 

Mød bare op – også selv om du ikke er medlem 

endnu. Du kan deltage gratis til 2 træninger for at 

se, om det er noget for dig. 

Adresse KU.BE: Dirch Passers Allé 4, 2000 

Frederiksberg. 

Adresse Bülowshallen: Bülowsvej 34, 1870 

Frederiksberg C. 

Generalforsamling: 

Onsdag den 16. marts kl. 17.30 holder FSSK 

generalforsamling i Bülowshallen. 

Alle er velkomne og foreningen byder på lidt at 

spise og drikke. 

Nærmere information følger. 

 

Vidste du… 

… at Andrea Kristensen fra Danmark nu har 

været verdensmester for piger/kvinder i over 

1.000 dage hvad angår fysiske turneringer? VM i 

2020 blev aflyst og i 2021 blev VM holdt online 

– begge dele på grund af Corona. 

Side 2 

 

 

Ny europæisk turnering  
med finale på Frederiksberg. 

Vi har nu opdateret og opfrisket 

vores hjemmeside www.fssk.dk, 

hvor du blandt andet finder 

resultater og videoer og fra 

klubmesterskaberne. 

Vi er også på Facebook (FSSK), 

YouTube og Instagram.  

Klik på links her ovenfor og del, 

like og abonner gerne. 

https://www.facebook.com/groups/1185629241452858
https://www.youtube.com/channel/UCKhc8mf4vocmteVJY3rItuw
https://www.instagram.com/fssk_officiel/

