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Så gik endnu et år med skoleidrætsaktiviteter. Som sædvanlig har det været et travlt år 
med små og store stævner samt diverse aktivitetsdage som dansetræf, dart, stunt og 
klatring, vandpolotræf m.m. Udbuddet er varieret, så vi tilgodeser flest mulige. Vi ønsker 
at have tilbud for alle klasser og skoler, så lærere og elever kan finde lige det, der passer ind 
i deres klasses årsplaner. Vores mål med skoleidrætten er, at man kan deltage med hele 
klassen, så både det sportslige og det sociale bliver tilgodeset.  
Vi blev i år ramt af en konflikt, der betød, at vi desværre var nødt til at aflyse nogle stævner 
i foråret pga. lockouten.  
  
Vores stabile samarbejdspartnere som Dansk Volleyball Forbund, Odense Rugby Club og 
DGI-badminton afvikler stadig mange stævner for os. Det er vi meget taknemmelige for, da 
det betyder endnu flere stævner og oplevelser for vores elever. 
Rundt omkring på de fynske skoler har vi også et netværk af lærere, der hjælper og 
arrangerer stævner og aktivitetsdage i samarbejde med os, hvilket betyder meget for os. 
Det letter arbejdet meget, at vi er flere om det. 
Vi har de sidste par år arbejdet for at lave små lokale stævner, så skolerne kan cykle til 
hinandens arrangementer. 
 
Sidst på året blev den nye skolereform vedtaget. Det er spændende at se, om det kommer 
til at få indflydelse på skoleidrætsarbejdet. Med bl.a. mere fokus på bevægelse i skoletiden, 
understøttende undervisning og med prøve i idræt, synliggøres vigtigheden af at børn og 
unge skal have en skoledag med masser af fysisk aktivitet. Vi håber på, at disse 
forandringer gør, at vi kan være med til at sikre, at alle børn og unge i fremtiden kommer 
til at leve op til sundhedsstyrelsens anbefalinger om 60 minutters daglig fysisk aktivitet og 
ikke mindst fremme sundhed, læring og trivsel på skolerne. 
Der bliver nok at tage fat på, men mon ikke vi kan bidrage til et varieret tilbud om fysisk 
aktivitet for eleverne i skolen. Vi må gøre vores bedste. 
 
Vores samarbejde med Fynske Idrætsforbund, hvor vi har haft Dart på programmet i 2013, 
kan udvikles endnu mere. Det er primært de små idrætsgrene vi har i tankerne i dette 
samarbejde. 
Så hvis I har ideer til nogle idrætter, som I gerne ser som skoleidræts aktiviteter så giv 
gerne en melding, så vi kan arbejde videre med det. 
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I Netværket Idrætspolitisk Forum Fyn (IFF), hvor medlemmerne består af repræsentanter 
for de fynske idrætsorganisationer samt repræsentanter for forvaltningerne fritid og 
sundhed i de fynske kommuner, blev der også snakket om den nye skolereform, og hvilken 
betydning det kan få for foreningernes samarbejde med skolerne. 
Vi mødes i netværket ca. 4 gange om året. Her vil vi tæt kunne følge med i, hvad der sker i 
de fynske kommuner og idrætsorganisationer.   
 

 
www.daskfyn.dk/mobil 

 
I slutningen af året blev det bestemt, at vi skulle have ny hjemmeside. Den er nu under 
udvikling og er i skrivende stund meget tæt på at åbne. 
Her vil I som altid kunne finde alle de oplysninger, I skal bruge i forbindelse med vores 
aktiviteter, men også andre gavnlige informationer bl.a. omkring bestyrelsen, 
medlemsskoler m.m. 
Husk også at der jævnligt dukker nye aktiviteter op. Så besøg vores hjemmeside jævnligt, 
måske er der lige kommet et tilbud, der passer din klasse. 
 

Elevaktiviteter 
 

To Aktive idrætsdage på Ollerup Gymnastikhøjskole  
Tirsdag d. 19.november og torsdag d. 21.november blev der afholdt Aktivitetsdage på 
Ollerup Gymnastikhøjskole; hvor der deltog i alt ca. 500 elever.  
Eleverne blev udfordret i spring, gymnastik, rytme leg og dans, boldspil, ude-aktiviteter og 
for nogle også vandaktiviteter. 
Der har været særdeles positive tilbagemeldinger på arrangementet; så herfra skal lyde en 
stor tak til de lærere og studerende, der har stået for at arrangere dagene. 
 
Dansetræf 2013 
I november måned blev der afholdt dansetræf i FKS-hallerne i Højme og i Fritidscenteret i 
Aarup. Der var 377 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 
OSF/OASK. 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 OSF/OASK, Højmeskolen og Aarupskolen 
for et godt samarbejde. 
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Overbygningstræf stunt og klatring 
Der var igen 5 træfdage i Odense Klatrehal og i en gymnastiksal. Der deltog ca. 300 elever 
fra 8 skoler. Der var god stemning i gymnastiksalen, hvor der blev grinet, ”sloges” og lært 
faldeteknik m.m. I klatrehallen var det samarbejdet om at nå 8-10 eller 15 m. op af 
klatrevæggen, der var det vigtigste. 
 
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 elever fra Sundskolen, Toftegaardsskolen og Enghaveskolen med stor 
gejst og engagement. Med god hjælp fra Enghaveskolens store elever, der fungerer som 
dommere til selve stævnet, havde alle elever og lærere en særdeles god dag.  
Tak til Henrik Søder og de store elever fra Enghaveskolen for deres engagement og 
arbejdsindsats for at få dagen til at forløbe optimalt.  
 
Håndbold  
Vi har i år afviklet to indledende stævner i Tommerup i 
Højfynshallen, og som noget nyt har vi afholdt indledende stævne 
i Kerteminde. Udover de to indledende stævner, blev der afholdt 
et mini indledende stævne i Ullerslev, hvor klasserne fra Ullerslev 
mødte hinanden indbyrdes. Det hele kulminerede med et flot 
finalestævne i Marienlystcentret.  
Som sædvanlig skal der lyde en kæmpe tak til 
stævnearrangørerne til alle stævnerne, de har igen i år sørget for 
at stævnerne er blevet afviklet med stor dygtighed. 
Der har været masser af fin håndbold og glade skoleelever. 
I sidste ende var det drengene fra Langeskov og pigerne fra 
Tåsinge, der kvalificerede sig til et super DM finalestævne, som 
blev afviklet i Hammel og Århus samtidig med EM i herrehåndbold. 
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Vandpolotræf  
For 13. år i træk blev der afholdt vandpolotræf i Universitetets svømmehal, hvor 
Svømmeklubben Frem er medarrangør. I år var deltagerantallet 251 elever fra 5 
medlemsskoler, som prøvede kræfter med vandpolosporten. 
Der blev givet en god introduktion af spillet, hvorefter der blev lavet øvelser i vandet og 
spillet turnering. Midt på dagen var der opvisningskamp mellem elever og 
vandpolospillere fra Svømmeklubben Frem. Både lærere og elever gav udtryk for, at de 
havde haft en sjov og oplevelsesrig dag. 
Vi har allerede nu lavet aftale med Svømmeklubben Frem om et arrangement i 2014. 
Dansk Skoleidræt takker for godt samarbejde, uden svømmeklubbens dygtige instruktører 
og ledere var dette vandpolotræf ikke muligt at lave. 
 
Basketball  
Der er i år kun blevet afviklet to basketballstævner på Fyn, hvilket skyldes få tilmeldinger 
og skolernes økonomi. 
Der har været 30 deltagende hold svarende til ca. 300 elever, som har prøvet kræfter med 
basketballspillet. Dette er en tilbagegang i forhold til tidligere år. 
I år blev finalestævnet afholdt i Vester Skerninge Hallen. Det var gode velafviklede 
stævner, som forløb uden problemer med rigtig god stemning og fint spil. Til finalestævnet 
var det igen i år dommere fra Svendborg Rabbits, som afviklede kampene yderst 
kompetent, hvilket de deltagende lærere og elever er meget tilfredse med. 
En stor tak til Vestermarkskolen for godt samarbejde og for hjælp med alt det praktiske 
omkring finalestævnet. 
 
Kidsvolley/Teenvolley 
De mange Kids- og Teenvolley stævner, der efterhånden bliver afviklet på Fyn, er som 
sædvanlig en succes. Stævnerne bliver afholdt i en god atmosfære, hvor børnene er med til 
at dømme. Flere steder får vi hjælp fra Dansk Volleyforbund til afholdelse af stævnerne.  
I forbindelse med at der i år blev afholdt EM for herrer bl.a. i Odense, stod volleyforbundet 
for et kæmpe udendørsstævne på Tingløkkeskolen i Odense, hvor ca. 200 børn spillede i 
skønt vejr og med fuld musik i højttalerne, var stemningen i top. De to vindende hold blev 
belønnet med en tur i Fælledparken, hvor de skulle dyste med andre skoler fra hele landet, 
og derefter billetter til EM finalen, som blev spillet i Parken. En fantastisk oplevelse. 
Vores samarbejde med volleyforbundet har fungeret i flere år; et samarbejde, som vi sætter 
meget stor pris på.   
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O-løb Odense 
Der deltog 131 elever fra 3 skoler i Åløkkeskoven i april måned. Eleverne kunne vælge at 
løbe bronze, sølv eller guldbane, eller de kunne vælge at løbe som par. 
Ved hjælp af de nye emitbrikker kan vi nu afvikle løbene hurtigere og mere præcist, 
desuden er fejlfinding blevet lettere at opspore. 
Stor tak til Odense Orienteringsklub, som stod for det praktiske arbejde i skoven. 
 
O-løb Fåborg 
Der deltog 175 elever fra 6 skoler ved Gåsebjergsand i Fåborg. Der var som sædvanlig en 
god stemning og alle elever var motiverede og klar til udfordringer i skoven 
En stor tak til Fåborg Orienteringsklub. 
 
Rundbold Odense 
En af de aftaler vi for mange år siden blev enige om i det kommunale skoleidrætsnetværk, 
holder vi stadig fast i. Det er rundboldstævnet på Sanderumskolen. 
Det er blevet en tradition for de lokale skolers 2. og 3. klasser, som starter skoleåret op 
med dyst i rundbold. 
 
7-badminton 
Vi har igen i år haft et rigtigt 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 
Igen i år var høvdingebold en succes, hvor vi kunne sende et fynsk hold til finalen, da de 
havde vundet titlen som Det Mest Værdifulde hold. 
Finale stævnet blev afholdt i Prismen på Amager. 
 

 
 
Der blev afholdt flere stævner på Fyn, hvor der blev kæmpet til sidste blodsdråbe. 
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Svendborg Skoleidrætsudvalg  
Vi har i år ikke haft nogen kontaktperson fra Svendborg. Der har heldigvis været afviklet 
mange stævner, da skoler og lærere har været meget hjælpsomme. Preben Hansen, som 
tidligere har været i vores bestyrelse, har været med til at fastholde og arrangere bl.a. 
Ironkid, kidsvolley og høvdingebold.  
 
Odense Skoleidrætsudvalg 
Hvert år samles vi 2 gange, hvor vi afholder kurser både med instruktør udefra og med os 
selv (idrætslærerne) som kursusleder. Det er meget spændende at komme rundt på 
skolerne og se, hvad man arbejder med i idræts-undervisningen rundt omkring på 
skolerne. 
Programmet for 2013 var en dag på Højby Skole, hvor Thinesh Baskaramoorthy havde 
sammensat en dag, hvor motorik, boksning, World of Warcraft Dance gjorde dagen meget 
spændende.  
I efteråret havde vi arrangeret en tur på Stige Ø, hvor vi havde fokus på friluftsliv. 
Madlavning på bål, moutain bikes, kanosejlads og Woop App blev afprøvet, og ideer til 
undervisning i friluftsliv blev debatteret. 
Efter sådan en dag var vi alle fulde af energi og var meget taknemmelige over at være 
idrætslærere med de muligheder, det også giver.   
 

    
 

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. 
 
Nordfyns Skoleidrætsudvalg  
På de nordfynske skoler har man valgt at lave et stævne/en aktivitet på hver årgang: 
Alle 0. klasser - op imod 150 elever - mødtes i Otterup hallerne, og så blev der ellers leget, 
løbet, sunget og hygget. Der var 3 stationer i hver hal og alle skulle nå hele vejen rundt. 
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Det var 0. klasses lederne, der sammen fandt ud af, hvad der skulle være på de 6 stationer - 
samt gennemførte det. 
Kom og vær med dag for 1. årgang fandt sted i marts måned. Der var i 5 aktiviteter: 
redskabsbane, boldspil, bowling, musik og bevægelser samt stafetter. Alle blev delt ind på 
et hold på tværs af klasser og skoler. Alle lærere var i gang, og eleverne havde en rigtig god 
dag. 
2. årgang spillede kidsvolley og det var tydeligt, at alle havde øvet sig derhjemme. Der blev 
spillet rigtig mange gode kampe. 
3. årgang cyklede ud til Skovløkkeskolen, og her havde de ældste elever hjulpet med at lave 
et stjerne løb, som alle skulle rundt på. Det blev en god og aktiv dag, hvor alle var godt 
trætte, da de cyklede hjem igen. 
4. årgang og 5. årgang deltog i vores høvdingebold stævne. Der var 24 deltagende hold og 
efter mange spændende kampe, blev dagens vinder 5. klasse fra Otterup Realskole. 
5. årgang var også heldige at deltage i DGI´s Badminton i skolen - se fælles beskrivelse. 
6. årgang deltog i Fyns kredsens stævne i atletik, hvor vinderne ville gå videre til DM. Alle 
skoler fra Otterup og omegn var mødt op og desuden var Frøbjerg Orte Friskole og 
Sanderumskolen draget mod nord. Sanderumskolen vandt både hos pigerne og drengene, 
men der blev ydet god modstand fra alle sider. Tak til Ole Einfeldt, tidligere lærer på 
Otterup skole, som endnu engang kom, brugte en dag og hjalp os med at afvikle stævnet. 
7. årgang kom fra Otterup Realskole, Kystskolen - afdeling Krogsbølle og Sletten skole-  
afdeling Otterup. Pigerne startede med at spille fodbold om formiddagen, hvor drengene 
spillede basketball, og så byttede de efter pausen.  
8. årgang spillede volleyball og der var deltagelse fra alle overbygningsskolerne i Otterup 
og omegn.  Der blev spillet i en drenge-, pige- og mix-række. Alle havde trænet op til 
stævnet, og der blev spillet mange lige og spændende kampe. 

 

Dansk Skoleidræt – landsorganisationen 
Dansk Skoleidræt har som sædvanlig mange spændende aktiviteter/projekter i gang. Her 
en lille appetitvækker, men alle aktivitetstilbud findes på skoleidraet.dk, hvor der også er 
mulighed for at købe undervisningsmaterialer. 
 
 

 Temahæfter 
Dansk Skoleidræt har udviklet to temahæfter:  
”Læring i bevægelse” som fortæller om hvorfor 
fysisk aktivitet er en vigtig en del af skoledagen, 
og ”Ny skole i Bevægelse” der giver et bud på, 
hvordan reformens krav om 45 minutters daglig 
fysisk aktivitet kan tænkes ind i skoledagen. 
Begge hæfter er bestemt værd at læse. 
Alle skoler har allerede modtaget bladene gratis, 
men ønsker i flere, kan de købes i Dansk 
Skoleidræts butik til 10 kr. pr. stk. 
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 Easybasket 
Dansk Basketball Forbund og DGI basketball har udviklet et Easybasket koncept i 
samarbejde med Dansk Skoleidræt, som gør det lettere at spille basket i skolen, da 
reglerne er tilpasset så eleverne bliver mere fortrolige ved spillet. 
 

 MoveMentors 
Formålet med MoveMentor er at anerkende og motivere alle 
unge bevægelsesambassadører fra 13-17 år. Her vil man 
forsøge at skabe et netværk af unge, der deler de samme 
interesser. En facebook-side danner rammen for netværket og 
indholdet 

 Gamebooster 
Gamebooster er en videreudvikling af Legepatruljen, der skal sætte gang i 
turneringer og aktiviteter i frikvarteret for elever i 7.-9. kl. Dansk Skoleidræt 
tilbyder endagskursus, hvor eleverne bliver uddannet til GameBoosters. 

 

 Skolesport er en ny måde at tilbyde idræt på – både for børn, som skal være med 
og for de unge og voksne, som skal stå for det. Skolesport er idræt og bevægelse på 
hjemmebane – en metode til, at endnu flere børn og unge kommer til at bevæge sig 
– også i fritiden. 
 

 Gåbus 
Hvis man vil have sine elever til at være mere fysisk aktive og undgå trafik propper 
af biler foran skolen og træne dem i trafikken er gåbusser måske en ide. 
Dansk Skoleidræt uddanner elever fra 7.-9. klasse til at være ”chauffører”, så de kan 
føre en gruppe af yngre elever via en fastlagt rute med indlagte stoppesteder sikkert 
til skolen. 

 

 Styr på Sundheden 
Formålet er at skabe bedre vilkår for skoler til at implementere faghæfte 21, som 
omhandler sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Derudover 
fokuserer Styr på Sundheden også på daglig bevægelse i skolen.  
Et projekt, der passer fint til den nye skolereform. 
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Desuden står Dansk Skoleidræt for afvikling af turneringer som DM’erne for 
klassehold. For 6.-7. klasse er det i atletik og fodbold, mens det for 8.-9. klasse gælder 
basket, håndbold og volley. Der afvikles indledende kredsstævner, som afvikles af os, 
hvorefter vinderne samles til DM. 
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 igen i skoleåret 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. 
 
Sidst på året sagde vi farvel til Dansk Skoleidræts generalsekretær Steen Hjort, som 
valgte at gå på efterløn. Steen har i mange år har gjort et stort stykke arbejde for Dansk 
Skoleidræt, og været med til at sætte mange spændende projekter i gang og fået samlet 
en stab af dygtige medarbejdere på kontoret i Nyborg. 
Vi har dermed også sagt velkommen til Niels Grinderslev, som er blevet ny 
generalsekretær. 
Vi glæder os meget til samarbejdet og er sikre på, at Niels vil føre skoleidrætten på nye, 
spændende veje. 

   

Afslutning 
En særlig tak skal lyde til alle de skoler, forbund, samarbejdspartnere og hjælpere, der 
stiller sig selv og medlemmer til rådighed til vores arrangementer. Uden jer kunne alle 
vores aktivitetsdage og stævner slet 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 glæde, trivsel 
og motion. 
 
Tak til Dansk Skoleidræts ansatte i Nyborg, der også er med til at støtte op om samarbejde 
omkring arbejdet i Dansk Skoleidræt, Fyn. 
Christian Ditlevsen, som i mange år har været med i bestyrelsen, valgte at søge nye 
udfordringer uden for skolen, men heldigvis ikke uden for skoleidrættens verden, da han i 
december fik job som projektleder i Dansk Skoleidræt. Det betyder forhåbentlig, at vi kan 
fortsætte samarbejdet. Christian har gennem sit arbejde i Kreds Fyn, været med til at 
udvikle skoleidrætten på Fyn i en positiv retning. Tak for dit store engagement, du vil være 
savnet. 
Tak til den øvrige bestyrelse for arbejdet med at udvikle og tænke nyt omkring 
skoleidrætstilbuddene i kredsen. Både på bestyrelsesmøderne og mellem møderne bliver 
der arbejdet på højtryk for at få aktiviteter på plads. Tak for et konstruktivt samarbejde. 
 


