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 DANSK SKOLEIDRÆT, FYN 
Formandsberetning år 2014 v/Randi Fechtenburg 

 

 
 
År 2014 huskes nok mest på den ny skolereform og en helt ny 

arbejdstidsaftale for lærerene. Vi er i bestyrelsen meget spændte på, hvad det 

vil komme til at betyde for os. Vi glæder os over, at der i reformen er lagt 

meget vægt på bevægelse gennem hele skoledagen, og med en længere 
skoledag bliver der måske større mulighed for at komme ”ud af huset” og 

deltage i vores aktiviteter. 

Det er meget svært at måle, hvilken betydning det har haft for skoleidrætten 

det første halve år, men vi kan mærke, at mange lærere har meget travlt og 
føler sig presset i forhold til forberedelse. Det har betydet, at det i år har været 

sværere at få lærere til at være arrangører af vores stævner. Heldigvis har vi 

haft trofaste lærere, der trods arbejdspresset har haft overskud til at stå for 

flere af vores aktiviteter, og heldigvis har vi ikke mærket nedgang i forhold til 

deltagerantal til vores arrangementer. Vi håber på sigt, at alle kommer til at 
trives i skolereformen og ser frem til, at der på skolerne bliver justeret lidt 

således, at reformen netop bliver det, vi alle har ønsket; nemlig en bedre 

folkeskole med lærere, der har overskud til at give eleverne mange gode 

oplevelser og vil benytte sig af skoleidrættens mange tilbud. 
Vi har stadig et bredt udbud af aktiviteter og udbygger gerne med hjælp fra 

jer. Et af de nye tiltag i år var beachvolley, som bestemt blev en succes med 

205 elever fra 5. årgang samlet på en skøn solskinsdag med høj musik og spil 

på 8 beachbaner.  
Vi ser gerne et større samarbejde med de lokale foreninger og forbund, måske 

kan de få en vigtigere rolle i forbindelse med ”Den Åbne Skole”, hvor et 

samarbejde med undervisning i skolen kan evalueres og afsluttes med et 

stævne. Vi har gennem mange år samarbejdet med Vandpoloklubben Frem, O-
løbsklubberne i Faaborg og Odense, Odense Rugby Club, Dansk Volleyball 

Forbund, DGI badminton og i år har Odense Beachvolley Klub også været en af 

vores samarbejdspartnere.  

Vi har et stående tilbud fra Fynske Idrætsforbund, der gerne vil samarbejde 

om primært de små idrætsgrene, hvilket også giver os muligheder for at 
udbyde lidt andre aktiviteter. 

Vores nye hjemmeside kører nu optimalt efter lidt startvanskeligheder omkring 

tilmeldingerne til vores stævner. Siden bliver løbende opdateret med nye 

aktiviteter gennem hele skoleåret. Hvis I har billeder fra nogle af jeres stævner 
modtager vi dem gerne, da det kan være med til at give siden lidt mere liv. 
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I Netværket Idrætspolitisk Forum Fyn (IFF), som består af repræsentanter for 

de fynske idrætsorganisationer samt repræsentanter for forvaltningerne Fritid 
og sundhed i de fynske kommuner, har ”Den Åbne Skole” også været på 

dagsordenen. Jeg forsøger hver gang at formidle, hvad skoleidrætten kan 

bidrage med. Her tænker jeg på de kommunale Idrætsnetværk som stærke 

medspillere, samt alle de projekter Dansk Skoleidræt tilbyder kommunerne. 
 

  

Elevaktiviteter 

 
Dansetræf  

I november måned blev der afholdt dansetræf i FKS-hallerne i Højme og i 

Fritidscenteret i Aarup. Der var 397 drenge og piger tilmeldt til træffene. 

Dagen var delt ind i tre dele. Først blev eleverne undervist i Hip-hop, dernæst 

Latin og til sidst Standard-dans. Undervisningen blev varetaget af 4 meget 
dygtige instruktører fra EDS Elitedans Syd. Dagen sluttede af med en 

opvisning, hvor børnene viste, hvad de havde lært, og til sidst lavede 

instruktørerne en lille opvisning. 

Vi havde to rigtig gode dage med danseglade børn.  
En stor tak skal lyde til Flemming Nielsen fra EDS, Højmeskolen og 

Aarupskolen for et godt samarbejde. 

 

Volleyball 
Der har i 2014 været afholdt tre indledende volleystævner, som alle 

kvalificerer til deltagelse i Kredsfinalestævnet på Fyn. De to vindere af stævnet 

sikrer sig deltagelse i DM, som i år blev afholdt i Rødovre. 

Lærere fra Hjalleseskolen, Ubberud skole og Aarupskolen havde arrangeret de 

indledende stævner. Der var i alt tilmeldt 90 hold. Aarupskolen har aldrig før 
oplevet så stor tilgang til et stævne og havde rekord mange hold tilmeldt, 

hvilket betød at stævnet i år blev afholdt i to haller. 

Der blev kæmpet godt til alle stævner, og det er en fornøjelse at se, hvordan 

de enkelte hold udvikler sig gennem turneringen. Sammenhold og sammenspil 
bliver nogle af de vigtigste elementer, som turneringen skrider frem. 

Årets kredsfinale med 15 hold blev afholdt på Ubberud Skole, hvor Thomas KJ 

Larsen var en uundværlig hjælp i forbindelse med afholdelse af stævnet. Det 

blev pigerne fra Tingløkkeskolen og drengene fra Agedrup skole, der 
kvalificerede sig til DM.             

 

Overbygningstræf stunt og klatring 

Vi har i år afholdt 4 træfdage i Odense Klatrehal, på Vestre Skole og Sct. Hans 
Skole. 

Det har været nogle gode dage, hvor eleverne er blevet udfordret på 

samarbejde både i klatrehallen og gennem stuntforløbet. 
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Der deltog 280 elever fra 7 skoler. 

Vores stuntundervisere stopper desværre efter dette skoleår, så med mindre vi 

finder en, der kan overtage pladsen, må vi nok se dette arrangement som 

afholdt for sidste gang. 
 

Minibasketstævne for 4. og 5.klasser i Faaborghallerne 

Henrik Søder fra Enghaveskolen i Faaborg stod igen for at arrangere 

Minibasket-stævne i Faaborg. I år deltog V. Skerninge med 2 drengehold og 1 

pigehold, Sundskolen med 3 drengehold og 3 pigehold og Enghaveskolen med 
3 drengehold og 2 pigehold; i alt deltog ca. 100 børn med stor gejst og 

engagement.  

Med god hjælp fra Enghaveskolens store elever, der fungerede som dommere 

til selve stævnet, havde alle elever og lærere en særdeles god dag.  
Tak til Henrik og eleverne fra Enghaveskolen for deres engagement og 

arbejdsindsats, som fik dagen til at forløbe optimalt.  

 

Håndbold  
På trods af at håndbold først kom op på hjemmesiden senere i år, grundet ny 

skolereform, var der fin tilslutning til de to indledende stævner og til 

finalestævnet. 

Vi holdt de to indledende stævner på henholdsvis Tommerup Skole og i 
Ullerslevhallerne. Igen i år skal der lyde en kæmpe tak til Jacob fra Tommerup 

Skole og Jens fra Vibeskolerne, som arrangerede stævnerne med bravur. 

Jeg havde selv den fornøjelse at deltage i Tommerup, hvor vi havde en super 

dag med masser af gode kampe og glade elever. 

Som noget nyt afholdt vi finalestævne i Fyrtårn Tommerup, hvor 8 hold 
kæmpede om de to pladser til finalestævne. Der var mange tætte og 

spændende kampe, men i sidste ende blev det pigerne fra Haarby Skole og 

drengene fra Nymarkskolen, der trak det længste strå og gik videre til DM i 

Helsinge. 
Tusinde tak til alle deltagende hold. 
 

Vandpolotræf  
For 14. år i træk blev der afholdt vandpolotræf i Universitetets svømmehal, 

hvor Svømmeklubben Frem er medarrangør. Det var som sædvanlig en stor 

oplevelse for de deltagende elever, der prøvede kræfter med en idrætsgren, de 

fleste ikke havde erfaringer med i forvejen. 
Der blev givet en god introduktion af spillet, hvorefter der blev spillet en 

turnering. Midt på dagen var der opvisningskamp mellem elever og 

vandpolospillere fra Svømmeklubben Frem. Da stævnet hurtigt bliver booket, 

vil der fra næste skoleår være to stævner. Vi er meget glade for det 

samarbejde, vi har med Frem, da vi ikke kunne lave denne aktivitet uden dem. 
 

Basketball  

Basket kom først på hjemmesiden lidt sent i år, så der var kun hold til 

afholdelse af et finalestævne i Vester Skerninge. Vi får opdateret tidligere i 
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denne sæson og håber igen at kunne holde både indledende og finalestævne i 

november/december 2015. 

Der skal lyde en kæmpe tak til Torben Jensen fra Vester Skerninge skole for at 

planlægge dagens kampprogram og de 1. holds spillere fra Svendborg Rabbits 
basketball team, som dømte kampene.  

Efter mange og tætte kampe var det Tåsingeskolen, der løb med den endelige 

sejr i både pige- og drengerækken. Rigtig god tur til DM. 

Tusind tak til alle deltagende hold og skoler – I var med til, at dagen blev 

gennemført på en god måde og i den rette ånd. 
 

Kidsvolley/Teenvolley 

 

   
 

 

  
 
O-løb Odense 

Der var igen god opbakning i O-løbet i Åløkkeskoven i Odense med 330 løbere 

fra 6 skoler. 

De fleste løb parløb, men der var også nogle, der forsøgte sig med 

mærkeløbene. 
Odense Orienteringsklub deltog igen i år med ca. 20 frivillige, som fik løbet 

afviklet på bedste vis. 

 

 

Vi har i år udbygget samarbejdet med Dansk 
Volleyball Forbund. Det har betydet, at der har 

været afviklet endnu flere Kidsvolleystævner på 

Fyn. Der meldes hver gang tilbage om god 

struktur på disse stævner, der afvikles så alle i 

klassen kommer til at spille mange kampe, når 
der kæmpes om at blive klassevinder.  

Til mange af stævnerne i år blev der også 

kæmpet om et diplom til den klasse, der 

heppede mest og viste god ”kids karma”. 
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O-løb Fåborg 

Løbet i Svanninge Bakker voksede i 2014, hvor der deltog 425 løbere fra 8 

skoler. 

Et rigtigt hyggeligt løb hvor lærere og elever havde en god oplevelse i skoven. 
Faaborg Orienteringsklub gør et stort stykke arbejde for, at det skal lykkes og 

har igennem mange år haft Ole Gjøtterup som stævneleder. 

Vi måtte desværre sige farvel til Ole, der døde lige før jul, efter en 

sygdomsperiode. Ole har gennem mange år samarbejdet med os om O-løb 

stævnerne i Faaborg. 
 

Rundbold Odense 

Sanderumskolen var som sædvanlig afvikler af rundboldstævnet i Odense. Et 

hyggeligt stævne som opstart på skoleåret. Det er et stævne for 2. + 3. 
årgang, der mødes en formiddag, hvor der bliver prøvet kræfter med et af de 

mest spillede spil i skolerne. 

 

7-badminton 
Vi har igen i år haft et rigtig velfungerende samarbejde med DGI badminton. 

Der er blevet arrangeret rigtig mange stævner på fynske skoler i det forgangne 

år.  

Skoleturneringen bygger på 7 – badminton konceptet, hvor der bliver spillet 
kampe af syv minutter. Alle elever får i løbet af dagen mange kampe med 

forskellige medspillere og modstandere. Vi har haft stor gavn af alle de 

frivillige instruktører fra de lokale foreninger, der er kommet til skolerne på 

dagen for at hjælpe med at afvikle stævnerne.   

Vi vil gerne takke alle de frivillige instruktører og lærere, der har været med til 
at skabe denne succes. Også en særlig tak til Benny Andreasen fra DGI 

Badminton for sit opsøgende og koordinerende arbejde med skolerne. 

 

Høvdingebold 
Der blev afholdt flere høvdingeboldstævner rundt omkring på Fyn, hvor 

klasserne dyster om de bedste høvdinge.  

Høvdingebold bliver nu et af de faste DM’er og et tilbud for 5. årgang. 

 
Beachvolley 

I samarbejde med Odense Beachvolley Klub blev der afholdt et stævne, hvor 

205 elever var samlet til et fantastisk stævne. Alle deltagere var med i den 

fælles opvarmning, som de unge fyre fra beachklubben styrede, inden stævnet 

gik i gang en skøn septemberdag.  
Der var sørget for den helt rigtige beachstemning med musik i højttalerne og 

sol fra en næsten skyfri himmel.  

Bestemt en rigtig god oplevelse med en udendørssport, der er ved at vinde 

frem i Danmark. 
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Forskellige aktiviteter Langeland 

Henrik Jensen fra HC Ørstedskolen koordinerer og afholder rigtig mange 

stævner og aktiviteter for skoleidrætten på Langeland. Her kan bl.a. nævnes 
fodbold, hockey, høvdingebold, O-løb og kidsvolley. Vi er rigtig glade for dette 

samarbejde, som vi har med Henrik. 

 

Odense Skoleidrætsudvalg 
I Odense var idrætsnetværket samlet med ca. 40 lærere, der ville høre om et 

forløb med målstyret undervisning i overbygningen, som bl.a. Rosengårdskolen 

har været en del af. 

Mødet blev afholdt på den nye atletikbane ved UNI. Her fik lærerene også tid 
til at afprøve, hvilke muligheder den kan give til idrætsundervisningen. 

Udvalget støttes af Odense Kommune, skoleafdelingen, der bl.a. giver vand og 

sandwich til møderne. Vi er meget taknemmelige over opbakningen, der viser, 

at de tager vores arbejde alvorligt. 

 
Assens Skoleidrætsudvalg 

Udvalget har ikke været samlet i 2013, men der har heldigvis været fuld gang i 

aktiviteterne. Vi håber, at der fra næste skoleår kan pustes liv i udvalget igen. 

 
Faaborg-Midtfyn Skoleidrætsudvalg 

I Faaborg-Midtfyn Kommune har vi nu fået et Skoleidrætsudvalg op at stå. Der 

har i skoleåret 2014/15 indtil nu været afholdt 3 møder.  

Der arbejdes på at lave flere lokale stævner i samarbejde med Dansk 
Skoleidræt, Fyn.  

Desuden arbejdes der på at lave et brush-up kursus i mini-trampolin. Næste 

møde afholdes i slutningen af april. 
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Nordfyns Skoleidrætsudvalg 

Vi afholder i et samarbejde med de omkringliggende skoler rigtig mange 

stævner og aktiviteter for skoleidrætten på Nordfyn – omkring Otterup. Her 

kan bl.a. nævnes: Kom og vær med dag for 0. og 1. årgang, Kidsvolley for 2. 
årgang, Stjerneløb for 3. årgang, Badminton/høvdingebold for 4. og 5. årgang, 

atletik for 6. årgang, fodbold/basket for 7. årgang og volleyball for 8.årgang. 

Tak til alle deltagende lærere for at møde op hver gang – og tak til dem i 

idrætsnetværket, som er med til at planlægge og gennemføre. 

 
Dansk Skoleidræt – landsorganisationen 

 

Dansk Skoleidræt har som sædvanlig mange spændende aktiviteter/projekter i 

gang. Læs hvad de forskellige aktiviteter indeholder på skoleidraet.dk, hvor 
der også er mulighed for at købe undervisningsmaterialer. 

 

 

 Temahæfter 
Dansk Skoleidræt har udgivet et nyt tema- 

hæfte, der skal hjælpe skolerne med at  

håndtere reformens krav om 45 min. daglig 

idræt, motion og bevægelse i skole. 
 

De har også lavet en folder til kommunerne, 

der giver inspiration til konkrete aktiviteter, 

der kan implementeres på kommunernes 

skoler. 
 

 

 

 
 

 

 

 
Projekter 
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Desuden står Dansk Skoleidræt for afvikling af turneringer som DM for 

klassehold. 
De indledende stævner afvikles af Kreds Fyn. 

5. kl. – Høvdingebold 

6. kl. – Fodbold 

7. kl. – Atletik 

8. kl. – Håndbold og Basketball 
9. kl. - Volleyball 

 

ISF-CUP er for skolehold. Turneringerne afholdes hvert andet år. I 

skoleåret 2013/14 holdtes turneringen i håndbold, volley og badminton. 
ISF-CUP i Skolefodbold og ISF-CUP i Skolebasketball holdes i dette skoleår, 

2014/15. 

 

Skoleligaen gælder håndbold og fodbold. Turneringen er for skoler med 
henholdsvis håndbold og fodboldlinje, hvor håndbold/fodbold indgår som et 

væsentligt element i undervisningen over et helt skoleår. 

 

 

 
 

Afslutning 

 

En særlig tak skal lyde til alle de skoler, forbund, samarbejdspartnere og 
hjælpere, vi har rundt omkring på Fyn. Uden jer kunne alle vores 

aktivitetsdage og stævner ikke lade sig gøre. Også en tak til alle de lærere, der 

bruger skoleidrætten og sørger for, at en masse børn kommer ud og oplever 

den glæde, det giver at være med til et stævne eller en aktivitet. 
Tak til Dansk Skoleidræts ansatte i Nyborg, der også er med til at støtte op om 

samarbejdet omkring arbejdet i Dansk Skoleidræt, Fyn. 

Tak til den øvrige bestyrelse for arbejdet med at udvikle og tænke nyt omkring 

skoleidrætstilbuddene i kredsen. Det har været et hårdt år for alle, hvor det er 
lykkedes at få passet skoleidrætsaktiviteter ind i arbejdet på skolerne. Tak 

fordi I bliver ved og aldrig giver op. Tak fordi I altid er så positive. 

 

 

 

 
 


