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DANSK SKOLEIDRÆT, FYN 

Formandsberetning år 2011 v/Randi Fechtenburg 

 

 
 

Skoleidrætten på Fyn lever i bedste velgående. Skoler og kommuner bakker 
fortsat op om vores aktiviteter og stævner, hvilket vi er meget taknemmelige 

for.  
Også i 2011 har mange fynske skoleelever deltaget i alle de gode kendte 

aktiviteter samt nye aktiviteter som styrkeprøven, høvdingebold, 
atletikmærke-dag m.m. Vores vision er fortsat at arrangere træf og stævner, 

hvor hele klasser kan deltage. Skoleidrætten er, som jeg flere gange har 
skrevet i min beretning helt unikt, da fokus er på, at alle skal deltage. Vi har 

tilbud til alle og afholder også stævner, hvor man kan kvalificere sig til DM 
indenfor atletik, basket, volley, fodbold og håndbold. Her får eleverne mulighed 

for at opleve et DM på skoleidrætsniveau.  
I år har Kreds Fyn afholdt DM i fodbold. Dette arrangement stod John Nielsen 

og Alexander Danker fra Sct. Hans skole for. Det var et meget flot 

arrangement, som jeg vil sige mange tak for. Dejligt at have skoler og 
personer, der selv tilbyder sin hjælp, når der skal ydes et stykke arbejde. 

Ligesom vi får hjælp fra lærere til at arrangere stævner/aktiviteter, har vi også 
et godt samarbejde med Dansk Volleyball Forbund, Odense Rugby Club og 

DGI- badminton, der er med til at øge vores udbud af aktiviteter på Fyn. 
 

Med de mange hjælpere rundt omkring ser fremtiden lys ud. Der dukker 
jævnligt nye hjælpere op, der gerne vil arrangere et stævne eller stå for en 

aktivitet.  Alle har travlt i hverdagen, men på en eller anden måde tror jeg, at 
de fleste idrætslærere får ny energi af at arrangere et stævne for deres elever. 

Det hænger måske sammen med den belønning, vi får, når vi ser vores elever 
løbe, grine, svede, råbe, græde, ”gå til den” og viser os en begejstring, som vi 

sjældent ser, når vi giver dem en stil for.  
Jeg tror på, at vi altid vil kunne finde lærere, der brænder for idræt, og som vil 

være med til at udvikle skoleidrætten på Fyn til glæde for vores elever. 

 
I 2011 lukkede mange skoler, og flere skoler blev lagt sammen. Der var 

sparerunder mange steder, og jeg var selvfølgelig spændt på, om skolerne 
stadig kunne finde midler til at være medlem af Dansk Skoleidræt Fyn. 

Heldigvis var det ikke børnenes oplevelser og deltagelse til vores stævner, der 
blev sparet på. Måske hænger det sammen med de traditioner, der 

efterhånden er bygget op på skolerne, når de melder hold til et volleystævne 
eller et dansetræf. Gode idrætsoplevelser hvor fællesskabet er vigtigt, følger 

med mange børns skolegang, og det prioriteres, når årsplanen skal laves. 
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Bestyrelsen har gennem mange år arbejdet på at oprette og/eller være med i 

de kommunale skoleidrætsudvalg i de fynske kommuner. I dag deltager vi i 
skoleidrætsudvalg i Nyborg, Svendborg, Nordfyn, Odense og Assens, hvor vi 

har et tidligere bestyrelsesmedlem siddende. Vi tror, at vores arbejde gennem 
de kommunale idrætsnetværk også er med til at styrke idrætsoplevelserne for 

børn og unge på Fyn. Vi får gennem disse udvalg et større kendskab og et 
bedre forhold til de lokale idrætslærere, hvilket gør det nemmere at arrangere 

flere stævner/aktiviteter. 

Vi arbejder også på at afholde lokale kurser for idrætslærerne, hvor vi har haft 
rytmik og redskabsgymnastik på programmet i Odense og har O-løb og 

kortforståelse i Assens Kommune (Tallerupskolen) d. 9. maj 2012. Det er 
meningen, at underviserne på disse kurser primært skal være lærere, der giver 

et indblik i nogle af de kundskaber, de kan og arbejder med i undervisningen. 
Vi er sikre på, at vi kan lære meget af hinanden, så hvorfor ikke udnytte det.  

 

 
Vores flyer blev for sidste gang sendt ud til skolerne. Fremover kan I ”kun” 

finder oplysninger om os på vores hjemmeside, hvor aktivitetssiden over 

diverse arrangementer nok er det vigtigste for jer. På hjemmesiden vil der 
løbende blive lagt aktivitetstilbud ud, men ellers kan I finde oplysninger om 

bestyrelsen, medlemsskoler, referater m.m.     
 

 
 
Vores samarbejde med CFU og Ane Sofie Andersen Hjort sluttede i år. Ane 

Sofie går på pension 29. februar 2012, og CFU har valgt ikke at ansætte en ny 
konsulent for idræt. Vi har været meget glade for dette samarbejde, der 

primært har drejet sig om idrætskurser. Gennem mange år har Ane Sofie 
været med til at sætte fokus på idrætsundervisningen i folkeskolen, og vi har 

haft mange spændende og udbytterige samtaler, hvilket jeg kommer til at 
savne. Mange tak for et godt samarbejde. 

I 2011 var følgende kurser på programmet: 
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 Judo, kamp- og samarbejdslege 
 Street Handball – både i idrætsundervisningen og i frikvarteret 

 Danse fitness i skolen 
 Fitness i skolen 

 Fitness som grundtræning, styrke, balance og kamp. 
 

På idrætslærernes dag var kurset 
 Digitale medier også i idrætsundervisningen.  

 

 

 
 

 
                                                              

Elevaktiviteter 
 

Kom og vær med for 5.klasser på Ollerup Idrætshøjskole 
Igen i år deltog mange elever, i alt 205, fra 5 medlemsskoler i aktivitetsdagen 

på Ollerup Idrætshøjskole, som blev afholdt tirsdag d. 22.november 2011. 
Eleverne blev udfordret i spring, at bevæge sig til musik, vandaktiviteter, 

boldspil og ude-aktiviteter. 
Der har været mange positive tilbagemeldinger fra elever og lærere, der deltog 

i dagen; så vi vil endnu engang sige en stor tak til de lærere og studerende, 
der stod for at arrangere dagen. 

 

 
Minibasketstævne for 4. og 5.klasser i Faaborghallerne 

Henrik Søder fra Enghaveskolen i Faaborg stod igen for at arrangere 
minibasketstævne i Faaborghallerne. I år var der elever med fra 3 

medlemsskoler fra Faaborgområdet; i alt 130 elever.  
Der var en særdeles god stemning og kampgejst, og alle elever spillede meget 

fair. 
Dommere og protokolførere var elever fra Enghaveskolen; tak for jeres 

indsats. 
Tak til Henrik for hans engagement og arbejdsindsats for at få dagen til at 
forløbe optimalt. 
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Håndbold  
Der blev i 2011 spillet håndbold I Agedrup, Tommerup og ikke mindst i 

Marienlystcentret i Odense. 
I første omgang havde vi satset på to indledende stævner i Agedrup og 

Tommerup, men da vi fik så mange tilmeldinger at vi havde brug for endnu et 
indledende stævne, slog John Nielsen fra Sankt Hans Skolen til med kort 

varsel. 
Efter 3 velorganiserede indledende stævner, afholdte vi finalestævnet i 

Marienlystcentret, hvor vi havde mulighed for at gøre brug af to haller. 

Alt i alt havde vi 31 klasser og ca. 300 børn til skolehåndboldstævne i 2011. 
Tusinde tak til de kompetente stævnearrangører. 

 
Vandpolotræf  

For 11. år i træk blev der afholdt vandpolotræf i Universitetets svømmehal, 
hvor Svømmeklubben Frem var medarrangør. I år var deltagerantallet 214 

elever fra 4 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 

2012. Dansk Skoleidræt takker for godt samarbejde; uden svømmeklubbens 
dygtige instruktører og ledere var dette vandpolotræf ikke muligt at lave.  
 

 

 

 

 

Basketball  
Der er i år blevet afviklet 5 indledende basketballstævner på Fyn, og uden 

mange idrætskollegers store indsats ville det ikke være muligt at gennemføre 
disse.  

Der har været 65 deltagende hold svarende til ca. 650 elever, som har prøvet 
kræfter med basketballspillet. Igen i år er dette en tilbagegang, men den 

økonomiske situation på skolerne taget i betragtning dog tilfredsstillende. 

Igen i år blev finalestævnet afholdt i Fåborghallerne. Det var endnu engang et 
velafviklet stævne, som forløb uden problemer, med rigtig god stemning og 
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fint spil. Til finalestævnet var det igen i år dommere fra Svendborg Rabbits, 
som afviklede kampene yderst kompetent, hvilket de deltagende lærere og 

elever var meget tilfredse med.  
En stor tak til Toftegaardsskolen for godt samarbejde og for hjælp med alt det 

praktiske omkring finalestævnet.  
Til DM i Skolebasket deltager Hunderupskolen (drenge) og Toftegaardsskolen 

(piger). 
 

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 og 

flere steder med hjælp fra Dansk Volleyforbund. Vores samarbejde med 
Volleyforbundet har fungeret i flere år og har meget stor betydning for os. Tak 

for et super ambitiøst samarbejde.   
 

Volleyball  
Volley blev spillet flere steder på Fyn. I alt deltog 13 skoler og ca. 1000 børn i 

volleystævnerne. Kredsfinalestævnet blev igen i år afholdt på Ubberud Skole. 
 

          
 
Rugby i skolen 

I samarbejde med Rugby Club Odense blev der igen i år afholdt rugby kampe 

for 5. årgang. I år fik alle de tilmeldte klasser besøg af en instruktør fra Rugby 
Club Odense i en idrætstime, hvor regler, øvelser og spil blev gennemgået, så 

klasserne var klædt godt på til at deltage i stævnet. De deltagende skoler var 
meget glade for det tilbud, hvilket også gav idrætslærerne lyst til at arbejde 

mere med rugby i idrætstimerne. I alt var 300 børn med til stævnet, som blev 
styret med stor kompetence af rugbyspillere. Mange tak for en stor indsats til 

Rugby Club Odense ved Samy Ayoub, der har lovet at fortsætte samarbejdet i 
2012. 
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Overbygningstræf stunt og klatring 

Der blev afholdt overbygningstræf 5 gange i Odense Klatrehal og på Vestre 
Skole. Der deltog ca. 230 elever fra 7 skoler, hovedsaglig fra Odense. 

Her får eleverne mulighed for uden konkurrence at afprøve deres grænser i 
klatrehallen, eller de lærer at afprøve teaterslagsmål(stunt). Der bliver grinet 

og arbejdet med små teaterstykker, faldteknikker og samarbejde. 
Selvtilliden bliver godt styrket for dem, der tør bevæge sig op i 15 meters 

højde i klatrehallen, hvor samarbejdet også er meget vigtigt. 

Stor tak til instruktør Jørn Mühl og tak til Vestre Skol, som lagde lokaler til. 
 

O-løb Odense 
I april blev der igen afholdt O-løb ved klubhuset i Åløkkeskoven med ca. 200 

løbere fra 5 skoler. Det er der, klubben har de bedste faciliteter for at lave det  
perfekte O-løb med emitbrik, så det er ligesom rigtige O-løb. Der er plads til 

flere Odense skoler kan deltag; mange skoler ligger jo i cykelafstand til 
Åløkkeskoven. 

Stor tak til Odense Orienteringsklub, der med de 20 O-løbere fik 
arrangementet til at køre på skinner. 

 
O-løb Fåborg. 

I september blev der afholdt O-løb i Svanninge Bakker med 169 løbere fra 5 
skoler fra Midt- og Sydfyn. Vi havde en rigtig god dag med masser af positive 

og glade børn, som fik afprøvet deres færdigheder i orientering i de store 

skove. Også her blev der brugt Emitbrikker, så man straks kunne se, hvordan 
man selv havde løbet, og hvor man havde lavet fejl. 

En stor tak til Fåborg Orienteringsklub og især til Ove Lund, som styrede 
arrangementet for sidste gang. Heldigvis har klubben nye kræfter på vej, som 

kører vores samarbejde videre. 
 

Rundbold Odense 
Rundbold stævnet i Odense er startet op via idrætsnetværket i Odense 

Kommune, og med Sanderumskolen som afvikler af stævnet. Sanderumskolen 
og Tingløkkeskolen er de faste deltagere, men i år fik stævnet også besøg 

udefra af Dreslette Skole og Frøbjerg Orte Skole, som selvfølgelig var 
velkomne. Det betød, at 333 elever havde en god dag, hvor der blev løbet og 

kæmpet.  
Tak til Sanderumskolen, der altid starter skoleåret med et veltilrettelagt  

stævne. 
            Rundboldstævne Horne                                                  Rundboldstævne Horne 
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Rundboldstævne for 2. og 3.klasser i Horne 
Der deltog 119 elever fra to forskellige medlemsskoler i rundboldstævnet i 

Horne. Der blev spillet mange kampe og eleverne deltog med glæde og gejst, 
så det blev en rigtig god dag. 

I år havde 7.klasserne fra Horne Skole fået opgaven at opvarme eleverne og 
bagefter dømme rundboldkampene. Dette gjorde de særdeles godt, så hermed 

tak til eleverne fra 7.kl. 
 

Fodbold 

Fodbold blev igen afviklet med stor hjælp fra Sct. Hans skole. Deltagerantallet 
er stadig meget begrænset, men stævnet fortsætter også næste år. 

 
7-badminton 

Badminton i Nyborg. 
I samarbejde med DGI har vi fået et lokalt badmintonsamarbejde op at køre, 

så vi netop har afholdt stævner i Ørbæk, Ullerslev og Nyborg for 4. og 5. 
klasser. Det har været en stor succes med 560 spillere, og næsten alle skoler 

deltog. Der er kommet mange positive tilbagemeldinger fra elever og lærere 
over dette stævne. 

Man spiller nemlig på halvbaner, så der bliver spillet dobbelt så mange kampe, 
som der normalt er plads til. Desuden har lærerne inddelt eleverne, så de 

spiller mange kampe mod elever på samme niveau. 
Der bliver i den kommende tid afholdt lignende stævner for 8. klasser i de 3 

byer. 

 
Høvdingebold 

I Dalumhallen blev der i 2011 afholdt kredsfinalestævne i Høvdingebold. Begge 
haller var i brug, og der var en super stemning blandt deltagerne, der havde 

lavet banner, skjolde og slagsange, der skabte den helt rigtige kulisse til 
stævnet. Besøget fra to værter fra DR Ramasjang var også med til at gøre 

stævnet til en stor oplevelse for de deltagende skoler. 
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Svendborg Skoleidrætsudvalg  
I 2011 var der et enkelt nyt tiltag lokalt i Svendborg. 

I samarbejde med den lokale American Football klub afholdt vi de åbne 
Svendborgmesterskaber i Flagfootball for 5. årgang. Stævnet blev en stor 

succes, og vi håber, at kunne gentage stævnet i maj 2012. 
Et stævne i høvdingebold blev ligeledes vel modtaget, omend de begrænsede 

muligheder for at tilmelde hold var til noget besvær. 
 

De decentrale aktiviteter i Svendborg såsom langbold, floorball, aktivitetsdag, 

kidsvolley m.m. blev igen afviklet til glæde for mange elever og lærere.  
Sidste års satsning på atletikmærkestævne fortsattes, og igen med god 

deltagelse fra de lokale skoler. Vi kunne dog kun fylde stadion 1 dag, men 
prøver igen med 2 dage i den kommende sæson. 

Vi har kunnet spore en let dalende interesse, og det kniber også med at få 
skolerne til at melde sig som arrangør. Jeg regner med, at det skyldes de 

mange andre opgaver på skolerne, som den nye skolestruktur har 
nødvendiggjort. Alle skoler i Svendborg bliver fremover tilknyttet 

Idrætsskoleprojektet, så jeg har en forventning om, at der vil blive større 
opbakning til og behov for aktiviteter i området fremover. 

 
Skolerne på Langeland har en mangeårig tradition for afvikling af lokale 

stævner i O-løb, atletik, kidsvolley, indefodbold m.m. og på grund af lokale 
ildsjæle er der god gang i aktiviteterne på øen. 

Til sidst skal lyde en tak til de mange lokale arrangører. 

 
Odense Skoleidrætsudvalg 

Skoleidrætsnetværket i Odense har hvert år mange spændende idrætstemaer 
på programmet. I år har idrætslærerne været samlet om aktiviteter som 

springgymnastik, skolegolf, indskolingsaktiviteter og softball, desuden har vi 
debatteret Faghæfte 21, SundSkoleNettet og ikke mindst hentet inspiration fra 

hinanden, hvilket måske er en af de vigtigste ting ved at mødes to gange om 
året. 

Odense Kommune støtter som sædvanlig op om vores virke og bidrager med 
forplejning til vores møder. Vi er meget glade for den støtte kommunen viser 

os, og håber på, at de til gengæld får nogle engagerede idrætslærere, der gør 
en forskel ude på skolerne. Det kendskab idrætslærerne har fået til hinanden 

virker positivt på den måde, at vi bruger hinanden, når der skal løses opgaver 
til afholdelse af aktiviteter for børnene i Odense Kommune, men også hvis vi 

har brug for ideer til undervisningen eller andet, der har med vores arbejde at 

gøre. 
Vi mangler stadig at alle skoler deltager til vores møder/inspirationsdage, men 

vi ser lyst på fremtiden, og håber på, at vi en dag har alle skoler med. 
 

Nordfyns Skoleidrætsudvalg 
Rundt om i kommunen foregår der en del aktiviteter, hvor de lokale skoler 

dyster imod hinanden, men så snart der skal køres i bus, er det lidt sværere. 
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Nordfyns Håndboldklub og Otterup Håndbold er gået sammen og arrangerer et 
stævne for alle kommunens 5. klasser. Stævnet afholdes skiftevis i Otterup og 

i Bogense. 
I og omkring Otterup by har vi et idrætsudvalg, som sammen med de 

deltagende lærere arrangerer et stævne eller en aktivitetsdag for alle årgange 
fra 0.-8. årgang: 

 0. kl. Børnehaveklasseaktiviteter og lege 

 1. kl. Kom og vær med dag 

 2. kl. Kidsvolleyball 

 3. kl. Stjerneløb 

 4. og 5. kl. Høvdingebold 

 6. kl. Atletik 

 7. kl. Basket og fodbold, drenge og piger hver for sig 

 8. kl. Volleyball. Pige, drenge og mix rækker. 

Atletik Otterup september 2011 

Torsdag den 29. september 2011 skinnede solen fra en skyfri himmel for første 
gang i flere dage, og det er altså bare de bedste forhold at afholde 

atletikstævne under. 

6. klasses elever fra Otterup skole, Skovløkkeskolen og Otterup Realskole 
mødtes på Otterup stadion for at dyste i de kendte discipliner. Længdespring, 

højdespring, spydkast, boldkast, kuglestød, 60 meter og 800 meter løb.  
Alle får udleveret et personligt ”scorekort” og cirkulerer så imellem 

aktiviteterne og får skrevet opnåede resultater på. De deltagende lærere fra 
alle skoler hjælper med at tage tid og måle ud. Efter at Ole Einfeld er stoppet 

på Otterup skole, har vi de sidste mange år haft den glæde at have ham til at 
hjælpe os på Otterup stadion – intet atletikstævne uden Mr. Atletik Otterup.  

Den Nordfynske ugeavis ”Lokal Journalen” bragte ugen efter en fin artikel, 
hvor en del elever kunne se sig selv. 

Kidsvolley Otterup oktober 2011 
2. klasserne fra Otterup skole, Skovløkkeskolen og Otterup Realskole mødte 

forventningsfulde op til dette stævne. Alle havde øvet sig hjemmefra, og der 
blev spillet en masse gode kampe. Hallen genlød af jubel og glade stemmer, 

og det er helt sikkert, at mange skal hjem og udvikle teknikkerne videre. 

Igen var ”Lokal Journalen” på plads med en artikel. 
Høvdingebold januar 2012 

4. og 5. klasser fra Otterup skole, Skovløkkeskolen, Nordvestskolen og Otterup 
Realskole var mødt frem, for nu skulle der dystes i den ædle sport 

Høvdingebold. 
Alle havde øvet sig derhjemme – det var tydeligt. Efter mange spændende 

kampe i de to haller (alle mødte alle i 2 puljer i hver hal) endte dagen med et 
brag af en finale kamp imellem et hold fra Nordvestskolen og et hold fra 

Otterup skole. Nordvestskolen vandt 2-0 og går dermed videre til stævnet i 
Dalumhallerne i april. 
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Klavs Wind fra Fyens Stiftidende skrev en artikel, som blev bragt både i den 
store Stift og i den lokale Ugeavisen Nordfyn. 

 
Assens Skoleidrætsudvalg 

Det kommunale skoleidrætsudvalg består af repræsentant for hver skole. P.t. 
mangler der kun deltagelse fra 3-4 skoler. De øvrige er alle bevilliget timer til 

at deltage. Udvalget mødes 4 gange om året på skiftende skoler, således alle 
får set hinandens arbejdspladser og faciliteter. På møderne idéudveksler vi og 

inviterer hinanden til lokale stævner og kurser. 

 
 

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. 
 

 Skolernes Motionsdag 
Hvert år udvikler Dansk Skoleidræt nyt materiale til Skolernes 

Motionsdag, som alle skoler kan modtage gratis. I år var temaet Fitness.  
 

 

                               
                Opvarmning til Skolernes Motionsdag 

 

 
 Djeeo og Dansk Skoleidræt arrangerer også i dette skoleår DM i DJEEO, 

som er et spil, der primært henvender sig til overbygningen. Djeeo er en 
slags udendørs computerspil, der kombinerer moderne teknologi (GPS og 

telefoner) med en række faglige og fysiske udfordringer. Det er muligt at 
låne spillet på CFU, hvis man har deltaget på kurset. 

 Styrkeprøven. Dansk Skoleidræt tilbyder alle 8. klasser på danske 
skoler at deltage i en ny nordisk konkurrence fra Nordisk Skoleidræt. Her 

skal 8. klasser fra hele Norden konkurrere mod hinanden – uden at 
forlade deres egen skole. Konkurrencen består af otte simple fysiske 

øvelser, som alle elever i klassen skal udføre. Klassens samlede 

gennemsnit indgår i konkurrencen. 
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 Dansk Skoleidræt ønsker med Sæt Skolen i Bevægelse at sætte fokus 
på, at bevægelse ikke behøver at være forbeholdt idrætstimerne, men 

uden besvær også kan integreres i alle fag. Forskning viser, at motion 
ikke alene giver nogle sundere og gladere børn, men også medvirker til 

at øge indlæringsevnen. Med initiativet opfordrer skoleidrætten til, at alle 
elever i løbet af deres skoledag lever op til Sundhedsstyrelsens og WHO’s 

anbefalinger om 60 min. daglig bevægelse. 
 Styr på Sundheden er et pilotprojekt, der er opstået i samarbejde 

mellem TrygFonden og Dansk Skoleidræt. Pilotprojektets formål 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.  

  

 

 Høvdingebold i skolen blev igen en succes i 2011, hvor mange skoler 
deltog i en landsdækkende turnering, der til sidst spillede finaler i DR-

byen. 
Høvdingebold kan spilles af alle. Det er et sjovt og hurtigt boldspil, der 

fremmer bevægelse, koordination og boldkontrol. 
Udover at spille høvdingebold i idrætstimerne er der også udviklet et 

undervisningsmateriale, der sikrer, at alle i klassen har en aktiv rolle. 
 Ung Puls er et digitalt og tværfagligt undervisningsmateriale, der 

handler om unges liv og sundhed med udgangspunkt i det brede og 
positive sundhedsbegreb. Det handler om at bevæge sig og være fysisk 

aktiv i læringen med fokus på de naturvidenskabelige fagområder og 
med anvendelse af digitale og mobile medier. Materialet kan bruges til 

klasserne på overbygningen og på ungdomsuddannelserne.  
Klik ind på www.ungpuls.nu, og lad eleverne blive klogere på sig selv, 

deres krop og sundhed, mens de får pulsen op og sved på panden. 

 
 

Desuden står Dansk Skoleidræt for afvikling af turneringer som DM’erne 
for klassehold. For 6.-7. klasse er det i atletik og fodbold, imens 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 2011/12 holdes turneringen i håndbold, volley og badminton. ISF-

CUP i Skolefodbold og ISF-CUP i Skolebasketball holdes igen i skoleåret 

http://www.ungpuls.nu/
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2012/13. 
Skoleligaen gælder håndbold og fodbold. Turneringen er for skoler med 

henholdsvis håndbold og fodboldlinje, hvor håndbold/fodbold indgår som et 
væsentlig element i undervisningen over et helt skoleår. 

 
 

 
 

Afslutning 

 
Afslutningsvis vil jeg takke alle vores samarbejdspartnere, det gælder lærere, 

pensionerede lærere, skoler, efterskoler, kommuner, foreninger, 
organisationerne DGI og DIF og alle, der frivilligt har hjulpet til for et godt og 

konstruktivt samarbejde. Jeg ønsker at det må fortsætte. 
Tak til Dansk Skoleidræts kontor i Nyborg, der også er med til at støtte op og 

samarbejde omkring arbejdet i Dansk Skoleidræt, Fyn. 
I år har Karen Rasmussen og Jacob Thomsen valgt at stoppe i bestyrelsen. Det 

har været en glæde at arbejde sammen med jer. Karen fortsætter arbejdet i 
det kommunale skoleidrætsudvalg i Nyborg, så vore veje skilles ikke helt. 

Mange tak for indsatsen gennem mange år. 
Endelig skylder jeg at takke den øvrige bestyrelse for arbejdet omkring den 

fortsatte udvikling af skoleidrætstilbuddene i kredsen. Bestyrelsen er 
sammensat af nye og ”gamle” medlemmer, der arbejder godt sammen til gavn 

for skoleidrætten på Fyn. Tak for den altid positive måde I arbejder på. 

 
 

 
 

 

 


