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I beretningen fra 2012 valgte jeg at hæfte mig ved Dansk Skoleidræts betydning for arbejdet med 
at sætte aftryk på den forestående folkeskolereform. Med den vægtning og hensigt der fremstår i 
den færdige lov vedrørende Idræt og bevægelse i skolen kan den mission kun  betegnes som 
værende vellykket. Dansk Skoleidræt ER en markant aktør på dette område. 
 
Men man kan i et tilbageblik på 2013 ikke undlade at nævne lockouten i foråret. Ikke kun fordi det 
betød aflysninger af aktiviteter, men også fordi der anes eller ligefrem frygtes nogle 
efterdønninger af den behandling man udsatte lærerne for, og de virkninger det kan få på 
engagementet og gejsten til at indføre de nye tiltag. Det kan kun fremtiden vise. 

Vi konstaterer endnu engang tilfredshed med antallet af deltagere til vores aktiviteter lokalt. 
Skolernes hjælp med faciliteter og ofte også stævneledere og dommere fungerer meget bedre, og 
vi har også fået øget vores korps af eksterne hjælpere.  Sidste års tiltag med opfølgning på 
skolernes tilmeldinger har nedsat frustrationerne over aflysninger og ændringer markant. 
 
Vores indtog på markedet med at udbyde kurser blev mildt sagt ingen succes. Vi var sent ude, men 
det har også bevirket, at vi i den kommende periode tager en dyb indånding og ser hvordan lov 
409 implementeres. Vi vil ikke afvise igen at arrangere kurser, men finder det nødvendigt at 
afvente det kommende år. 
 
Økonomisk har vi fået vendt skuden og er kommet ud med et resultat der gør, at vi står godt 
rustet til at møde de udfordringer der vil vise sig i det kommende år. 
 
Tak til Nyborg for hjælp og modspil vedrørende alt fra hjemmesiden til behandling af afgørelser 
ved vores stævner. Velkommen til vores nye generalsekretær Niels Grinderslev – vi glæder os til 
samarbejdet. 
 
Tak til kommuner og skoler for jeres tilskud og deltagelse, og tak til de lærere og elever der aktivt 
har hjulpet ved afviklingen af vores stævner og aktiviteter. 
 
Til slut tak til kredsbestyrelsen for arbejdet i 2013. Jeg er forsigtig optimist med hensyn til at få 
yngre kræfter i bestyrelsen, så vi bliver flere til at bære byrden. 
 
 
 

På kredsbestyrelsens vegne 
 

Niels Erik Christensen 
Formand 

 
 
 
 
 



 

Aktiviteter 

2012 2013 

Antal 

elever 

Antal hold/          

klasser 

Antal 

elever 

Antal hold/          

klasser 

      
Basketstævne 4.- 5. kl. 530 62 hold 405* 22 klasser 

Basketstævne 6.- 7. kl. 990 122 hold 1175 145 hold 

Basketstævne 8.- 9. kl. 710 88 hold 620 77 hold  

Kom og svøm med for 5. kl. 300 13 klasser 320 14 klasser 

Bold- og legedag for 3. kl. 260 14 klasser 316 13 klasser 

Volleystævne for 8.- 10. kl. 880 110 hold 1064 133 hold 

Stunt, aerobic og 

cheerleaders 
610 30 klasser 493 22 klasser 

Aktivitetsdag for 4. kl. 140 6 klasser 160  7 klasser 

Håndbold 8. – 9. kl. 170 17 hold 80 8 hold 

Kaptajn Klo for 0.- 2. kl. 2550 125 klasser 2850 98 klasser 

Atletikstævne for 6.- 7. kl. 510 34 hold 465 31 hold 

Fodboldstævne 6.- 7. kl. 480 32 hold 420 28 hold 

Høvdingebold 530 22 klasser 530 22 klasser  

Kidsvolley for 2.- 3. kl. 1400 70 klasser 1688 80 klasser 

Kidsvolley for 4.- 5. kl. 1270 64 klasser 1143 52 klasser 

Teenvolley 6.- 7. kl. 1080 53 klasser 1183* 52 klasser 

Samlet deltagerantal 

12.410 

Stigning på 19 % i 

forhold til 2011 

 

12.912 

Stigning på 4 % i  

forhold til 2012 

 

Tallene med * angiver, at det er det tilmeldte antal. Aktiviteterne blev ikke 

gennemført grundet lærerkonflikten. 

 


