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DANSK SKOLEIDRÆT, FYN 

Formandsberetning år 2010 v/Randi Fechtenburg 

 

 
 

I 2010 har over 8000 fynske skoleelever været med til mange forskellige 
oplevelser gennem skoleidrætten. Rundt omkring på skolerne på Fyn har der 

været afviklet stævner og træf, hvor eleverne er blevet udfordret gennem leg 
og fysisk aktivitet. Udvalget af aktiviteter er varieret og er planlagt, så man 

kan deltage med hele klasser, hvilket gør skoleidrætten til noget helt specielt.  
Et af vores formål er at give alle skolens elever mulighed for at opleve glæde 

ved idræt og fysisk udfoldelse, samt at støtte og udvikle undervisningen i 
idræt. Vi forsøger at leve op til dette og ser derfor med jævne mellemrum på, 

om vi skal finde nye aktiviteter og/eller ændre på regler m.m. I den forbindelse 
blev der i 2010 på landsplan vedtaget en ny regel for holdsammensætning i de 

discipliner, hvor man kan gå videre til DM (basket, volley, håndbold, fodbold 
og atletik), der betød, at man kun måtte sammensætte hold fra 2 klasser. 

Dette blev vedtaget for, at skolerne skulle være mere ”lige”, når de mødte 

hinanden. Reglen skal selvfølgelig evalueres, og her vil vi gerne høre jeres 
mening. Har reglen haft nogen betydning for jer? Hvilken? 

Ligeledes er det selvfølgelig også altid spændende at høre fra jer, hvis I har 
ideer til nye aktiviteter, så skoleidrætten på Fyn fortsat kan udvikle sig. 

 
I de år jeg har været formand, har jeg oplevet engagerede lærere, der har 

hjulpet os med at afvikle stævner og træf. Det kendskab vi efterhånden har 
fået til jer ude på skolerne gør, at vi stadig kan opretholde de mange 

aktivitetstilbud, vi har. Jeg tror, at vi skal værne om dette netværk og den 
personlige kontakt, vi har fået opbygget. Den er meget vigtig for 

skoleidrættens beståen. Men lige så vigtigt er, at vi får flere ind i dette 
netværk. Her tænker jeg på vores unge kolleger. Vi må alle være med til at 

gøre dem til en del af skoleidrætten. Netop de unge har måske lige den nye 
idé, der skal på programmet næste skoleår? Hvem ved? 

 

Slutningen af 2010 blev præget af debatter om nedskæringer og lukninger af 
skoler. Dette har vi selvfølgelig også talt om i vores bestyrelse, da det kan 

komme til at få stor betydning for vores organisation. Vi håber selvfølgelig 
fortsat på jeres støtte, og ikke mindst jeres medlemskab. I 2010 var 79 % 

medlem af Dansk Skoleidræt Fyn, og mon ikke vi kan leve op til det næste år, 
eller måske gøre det endnu bedre?? Det håber vi. 
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Vores arbejde omkring de kommunale skoleidrætsudvalg har stadig en stor 

prioritet. Jeg tror på, at vi via den vej kan få flere med i samarbejdet omkring 

de lokale idrætsaktiviteter for eleverne, og måske også åbne nye spændende 
veje til andre former for samarbejde, f.eks. afholdelse af kurser for hinanden 

m.m. Her har vi allerede planlagt et kursus om rytmik og redskabsgymnastik 
d. 22/3 - 11 gennem skoleidrætsnetværket i Odense Kommune.  

Jeg tror på, at det tætte og de vedkommende relationer vi kan få, kan føre 
meget med sig.  

 
På vores hjemmeside, (som I kan komme ind på ved at gå på Dansk 

Skoleidræts hjemmeside, skoleidraet.dk, og derefter klikke på kredsens sider 
og videre til Fyn) kan I selvfølgelig finde alle vores aktivitetstilbud, men også 

referater af vores møder, medlemsskoler, bestyrelsesmedlemmer m.m.  
Husk at komme forbi siden mange gange i løbet af skoleåret, da der jævnligt 

bliver lagt nye aktiviteter på.  
 

De korte lærerkurser på CFU var også i år planlagt i samarbejde med 

fagkonsulent Ane Sofie Andersen Hjort. Vi mødes et par gange om året, hvor vi 
planlægger kurserne. I 2010 var følgende kurser på programmet: 

 Inspiration til udendørs idrætsundervisning 
 Fitness i skolen 

 Golf i skolen                                                               
 Kidsvolley og teenvolley                                             

 Slip legen fri i fede legemiljøer                                
 Vanddans og bevægelse til musik i svømmehallen 

På idrætslærernes dag var kurset: 
 1000 ideer til idrætsundervisningen indendørs. 

Der har desværre ikke været mange tilmeldte til kurserne, hvilket har betydet, 
at nogle af kurserne er blevet aflyst. 

Hvad grunden til det kan være, er svært at sige, men økonomi og lærernes 
nye arbejdstid kan måske være årsagerne? 

Vores ide om at samle idrætslærerne på Fyn en gang om året til debat og 

orienteringsmøde på CFU i Odense led i 2010 en stille død. Vi har gennem 
årene haft spændende emner på programmet, og altid været godt informeret 

om alt nyt fra undervisningsministeriet. Men da tilslutningen ikke var stor, blev 
vi enige om ikke at bruge flere kræfter på netværket. 

Vi har altid været meget glade for samarbejdet med CFU og Ane Sofie 
Andersen Hjort, som ofte kaster nye og spændende bolde i luften. Tak for et 

rigtigt godt samarbejde, som forhåbentlig fortsætter mange år endnu. 
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Elevaktiviteter 
 

Kom og vær med for 5.klasser på Ollerup Idrætshøjskole 
Igen i år deltog mange elever, i alt 154, fra 6 medlemsskoler i aktivitetsdagen 

på Ollerup Idrætshøjskole, som foregik tirsdag d. 23.november 2010. 
Selv om der i år var en ny ansvarshavende for dagen, forløb dagen ligesom de 

andre år særdeles tilfredsstillende.  
Eleverne blev udfordret i spring, at bevæge sig til musik, vandaktiviteter, 

boldspil og udeaktiviteter. 

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 har stået for at arrangere dagen. 
 

Minibasketstævne for 4. og 5.klasser i Faaborghallerne 
Henrik Søder fra Enghaveskolen stod igen for at arrangere minibasketstævne i 

Faaborghallerne. I år var der elever med fra 3 medlemsskoler, i alt 130 elever.  
Der var en særdeles god stemning, og alle elever spillede meget fair. 

Tak til Henrik for hans engagement og arbejdsindsats for at få dagen til at 
forløbe optimalt. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Håndbold  

I 2010 har vi afviklet skolernes håndboldstævne på Fyn 2 gange. Først i 
vinteren i uge 7 for skoleåret 2009/10. 

Igen havde vi 3 indledende stævner i Tommerup, Agedrup og Ullerslev, som 
blev afviklet på bedste vis. Afslutningen var finalestævne i Agedrup, hvor de to 

vindere kvalificerede sig til DM stævnet, som Ullerslevs drenge flot gik hen og 
vandt på hjemmebane i Nyborg kommune. 

Allerede i uge 44 afholdt vi skolernes håndboldstævner igen for skoleåret 
2010/11, da DM stævnet er rykket frem til starten af 2011. 
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Endnu en gang havde vi tre supergode indledende stævner i Tommerup, 
Agedrup og Ullerslev. Vi havde ikke helt så mange tilmeldte hold, det kan 

skyldes det nye tidspunkt for afholdelsen. 
Igen var Ullerslevs drenge dominerende, og vandt Fynsmesterskabet i Agedrup 

sammen med Paarupskolens piger. Begge hold har kvalificeret sig til DM 
stævnet, som foregår i Vejen kommune i januar 2011. 

 
Gymnastiktræf 2010. 

Ingen afvikling pga. af for få tilmeldinger. 

 
Vandpolotræf  

For 10. år i træk blev der afholdt vandpolotræf i Universitetets svømmehal, 
hvor Svømmeklubben Frem er medarrangør. I år var deltagerantallet 176 

elever fra 3 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 

2011. 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 6 indledende basketballstævner på Fyn, og uden 
mange idrætskollegers store indsats ville det ikke være muligt at gennemføre 

disse.  
Der har været 102 deltagende hold svarende til ca. 1000 elever, som har 

prøvet kræfter med basketballspillet. Hvilket er en lille 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 yderst tilfredsstillende med rigtig god stemning 

og fint spil. Til finalestævnet var det i år dommere fra Svendborg Rabbits, som 

afviklede kampene yderst kompetent, hvilket de deltagende lærere og elever 
er meget tilfredse med.  
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En stor tak til Toftegaardsskolen og Fåborg Sundskole for godt samarbejde og 
for hjælp med alt det praktiske omkring finalestævnet.  

Til DM i Skolebasket deltager Ida Holsts Skole (drenge) og Toftegaardsskolen 
(piger). 

 
Volleyball  

Januar 2010 blev de indledende stævner afviklet i skolernes 
volleyballturnering. 

Antallet af indledende stævner er faldet, men på alle spillesteder meldtes om 

masser af god og underholdende volleyball. Eleverne er optaget af spillet og 
den sociale kontakt, som opstår mellem skolerne. 

Kredsfinalestævnet blev afviklet i Ubberud med Ubberud skole som arrangør. 
Et særdeles velgennemført og godt arrangement. God spænding undervejs og 

masser af heppekor og slagsange fra sidelinierne. 
Tak til elever og deltagende lærere for opbakning og engagement. 
 

          
  
 

Kidsvolley/Teenvolley 
Der har rundt omkring på Fyn været afholdt rigtig mange kids – og 

teenvolleystævner. Vores meget gode samarbejde med Dansk Volley Forbund 
har gjort det muligt at få rigtig mange stævner afviklet i 2010. Vi er meget 

glade for samarbejdet, som også fortsætter næste år. 
Der er stor tilslutning til disse stævner, hvilket har betydet, at vi enkelte steder 

har lavet flere stævner for at få alle med; dejlig udvikling. 

 
Skolefitness 

Skolefitness har som et nyt tiltag været på programmet to gange i 2010. Det 
første stævne blev afviklet i januar, andet stævne i december. I Skolefitness 

dyster eleverne i mavebøjninger, armstrækninger, balance, sjipning, 
rygbøjninger, sidehop og hæng i ribben. Det er en fornøjelse, at se hvor 

eleverne går til den og kæmper alt, hvad de kan for at få flest armstrækninger 
m.m. Skolefitness er stadig under udvikling, så vi kan finde den helt rigtige 

måde, at afvikle stævnet på. Alle i klassen deltager, og piger og drenge dyster 
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hver for sig og samler point til deres klasse. Stævnet afsluttes med en stafet, 
hvor alle klasser kæmper mod hinanden samtidig. 

 
Rugby i skolen 

Skole rugby blev en succes i 2010 med i alt 321 elever fra 5. og 6. årgang som 
deltagere. Stævnet blev afviklet med stor hjælp fra Dansk Rugby Union og ikke 

mindst Rugby Club Odense, som stillede dommere til alle kampe. Man behøver 
ikke at have spillet rugby for at deltage i stævnet, men man skal være klar på 

at kæmpe og gå til den, og det blev der bestemt gjort. Alle gik til den med alt, 

hvad de havde i sig, så det blev nogle meget spændende og ”vilde” kampe at 
se på. Piger og drenge spillede på hver deres hold. 

 
Overbygningstræf stunt og klatring 

Igen i år var der stor søgning til overbygningstræf i Odense. Der deltog ca. 370 
elever fra 8 forskellige skoler. Det er et træf for de klasser, som ikke har behov 

for den store konkurrence, men mere vil have nogle gode sociale oplevelser 
med klassekammeraterne.  Man kan virkelig fornemme, hvor sjovt eleverne 

har det, når de skal øve sig i teaterslagsmål og lære faldeteknik. Senere får 
mange afprøvet deres mod, når de skal klatre 10-15 meter op ad en lodret 

væg, og bagefter oplevelsen komme ned med en styrket selvtillid.  Tak til 
Vestre skole, Odense Friskole og Skt. Hans skole som lagde gymnastiksal til 

stuntdelen.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
O-løb 

I april måned var der igen O-løb i Odense med 204 løbere fra 6 skoler i Odense 
og Midtfyn. Det var anden gang at løbet var lagt ud ved Odense 

Orienteringsklubs klubhus. Det er der, vi har alle faciliteterne til et godt løb, så 
man kan undre sig over hvorfor flere Odense skoler, der bor i cykelafstand ikke 

tilmelder sig. 
Selve løbet gik fint, og det er et fint klassearrangement, som de fleste får 

meget ud af. En stor tak til Odense Orienteringsklub og de ca. 20 hjælpere 
som var klar i skoven på løbsdagen. 

I september havde vi O-løb i Svanninge Bakker med 250 elever fra 5 skoler. 
Der er der jo nogle af de bedste forhold for O-løb, som man kan tænke sig, og 

med den nyeste teknologi med brug af emit-brikker, er det også blevet 
nemmere at få resultater hurtigt ud til elever og lærere. En stor tak til Fåborg 

Orienteringsklub og de ca. 20 hjælpere i skoven og ved målområdet. 
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Rundbold 

Rundboldstævnet på Sanderumskolen i Odense er et meget hyggeligt stævne, 
der blev oprettet gennem idrætsnetværket i Odense for 5 år siden, og som 

efterhånden er blevet en tradition for skolerne, som deltager. Igen i år var 
stemningen i top og stævnet afholdt i en god atmosfære.  

Tak til Heidi Simonsen for et veltilrettelagt stævne.  
 

 
Fodbold 

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

skolefodbold arrangeres af Sct. Hans skole. 
 

7-badminton 
7-badminton i Ørbæk måtte aflyses på grund af manglende tilmeldinger. 

  
Dansetræf for 4. klasser 

I 2010 nøjedes vi med et dansetræf. Det var til gengæld velbesøgt. 193 elever 

fra 4. klasser deltog i træffet i FKS-hallerne i Odense. Igen i år var det de 
dygtige instruktører fra OASK – Odense Amatør Sportsdanser Klub, som fik 

gang i dansen, der som sædvanlig bød på et varieret dansetilbud fra 
showdance og hip-hop til vals, hvor piger og drenge skulle danse som par. Det 

var lidt ”farligt”, men eleverne var gode til at engagere sig, da først den 
værste generthed havde lagt sig. Det var en rigtig god oplevelse for de 

deltagende 4. klasser. 3 timers koncentreret fysisk aktivitet gjorde, at der var 
træthed at spore til slut, men den var som blæst væk, da instruktørerne 

stillede op til ”Vild med Dans” og gav en lille opvisning i, hvordan dansen ser 
ud, når man har trænet i rigtig mange år.  

Vi havde i år valgt at tage et lille gebyr på 10 kr. pr. deltager for at dække en 
lille del af den udgift, der går til aflønning af instruktører.  

 
Aktivitetsdag for 3. klasse  

Aktivitetsdag for 3. klasser blev i 2010 afholdt 2 steder på Fyn. Der var 

aktivitetsdage på Vejstrup Ungdomsskole og Bernstorffsminde Efterskole. 
Begge steder stiller man sig til rådighed med fysiske rammer og elever, som 

tilrettelægger et meget spændende og varieret program for deltagerne. På 
begge skoler får eleverne i 3. klasse en god efterskoleven for en dag. Det er et 

fantastisk koncept, hvor eleverne føler sig taget rigtig godt af, og ingen tvivl 
om at de er i trygge hænder. Vi er rigtig glade for, at Vejstrup og 

Bernstorffsminde efterskoler stadig vil være værter.  
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Igen i år skal der lyde en stor tak til arrangørerne, som gør et rigtig godt 
stykke arbejde med at arrangere en spændende dag for 3. klasserne. 

 
Lærevolley 

Fredag d. 29.10.10 blev der i V.Skerningehallen afholdt lærervolleystævne 
med mange forskellige hold fra Fyn. 

Stævnet gik rigtigt godt og der blev hygget, snakket og spillet meget. 
Stævnet var delt op i en øvede og en hyggerække. 

Det var Munkebjergskolen, der vandt i begge rækker, så de kunne tage derfra 

med en lille præmie. 
Alt i alt et rigtigt hyggeligt stævne, som vi glæder os til at afholde igen til 

næste år. 
 

Minihåndbold 
Fredag d. 15.04.10 blev der i Gudmehallerne afholdt minihåndboldstævne 

for 4. klasse. 
Stævnet var bygget op sådan, at der blev spillet i puljer og derefter 

placeringskampe. Dvs. at alle hold (skoler) fik lige mange kampe, ca. 8 hver. 
Til stævnet var der 8.-9. klasser fra Sct. Michaels og Gudme Skole til at føre 

dommerbord og dømme kampene. Dette foregik til alles tilfredshed. 
Alle elever og lærere hyggede sig og gav udtryk for, at det var et godt stævne. 

 
Atletik 

Atletik blev desværre aflyst pga. manglende tilmeldinger. 

 
Skolernes Motionsdag 

Alle skoler kunne i år modtage et gratis inspirationshæfte om temaet løb 
udarbejdet af Allan Zachariasen og Dansk Skoleidræt. Det var et meget 

inspirerende hæfte, der også kan bruges i idrætsundervisningen. 
 

                               
                Opvarmning til Skolernes Motionsdag 

 
Tennis i skolen 

Et fleksibelt tilbud om leg og træning i skolen. Målgruppen er ca. 4. – 5. kl. og 
idrætslærere på alle klassetrin. Eleverne vil blive leget igennem 

tennisopvarmning, ketcher-greb, slagøvelser, tennis småspil og kampspil. 
Lærerne vil opleve, hvordan tennis kan organiseres med mange spillere på 
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banerne og samtidigt få tennisøvelser og lege med, så tennisforløbet kan vare 
de næste 3 uger. Arrangementet kan afholdes i hal eller på tennisbaner og 

mindst som dobbeltlektion og gerne mere efter aftale. Tilbuddet er rettet til de 
skoler, hvor der i området er en tennisklub. Klubben vil efterfølgende fortælle 

om muligheden for at dyrke tennis i lokalområdet. 

 

Badminton i skolen 
Du kender overvejelserne omkring planlægningen af et badmintonforløb i 

idrætstimerne, for mange børn i forhold til baner og ødelagt udstyr gør forløbet 
nærmest umuligt. Skæve ketsjere, sprængte strenge og bolde, der er slået til 

plukfisk, og tanken om 40-50 børn til fem baner kan tage pusten fra selv den 
mest ihærdige. DGI vil gerne gøre op med dette og giver derfor igennem 

arrangementet ”Badminton i Folkeskolen” en hjælpende hånd med inspiration 
til dig og udstyr til børnene. 

 

 
 

Gymnastikkaravanen 
Er et tilbud om at få besøg af en eller flere instruktører fra DGI, der 

medbringer en bil med masser af bløde redskaber og tilrettelægger en 
gymnastikdag for eleverne. Der arrangeres efter aftale lektioner for forskellige 

alderstrin – ligesom der kan laves aftaler med den lokale SFO. 

 
Svendborg Skoleidrætsudvalg  

I 2010 var der enkelte nye tiltag lokalt i Svendborg. 
I samarbejde med den lokale American Football Club blev der afholdt et kursus 

i flagfootball. 
Et kursus for lærere i squash måtte aflyses på grund af manglende interesse, 

men vi prøver igen næste år. 
Et nyt stævne i høvdingebold blev vel modtaget. 

De decentrale aktiviteter i Svendborg såsom langbold, floorball,stjernetræf, 
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. 
Skolerne på Langeland har en mangeårig tradition for afvikling af lokale 

stævner i O-løb, atletik, kidsvolley 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. 
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Odense Skoleidrætsudvalg 
Skoleidrætsnetværket i Odense har efterhånden stor opbakning af 

idrætslærerne i Odense. Vi mangler stadig at få alle med, men vi udvikler os 
stadig og ser flere og flere komme med. 

I september inviterede netværket til en kursusdag med et indhold, der bød på 
bevægelse i skolegården samt spændende oplæg til debat om 

idrætsundervisningen i folkeskolen. 
Med idrætslærere som instruktører og instruktører udefra var kinn-ball, pin-

ball, streethandball og rugby på programmet. Men det blev også en dag, hvor 

der blev planlagt forskellige idrætsstævner/træf for de odenseanske 
skoleelever. Denne dag blev støttet af Odense Kommune, der betalte 

forplejning for deltagerne. Vi er meget taknemmelige for dette samarbejde og 
støtte, da det også viser, at Odense Kommune er interesseret i at opgradere 

idrætslærernes status. 
Vi håber fortsat på denne støtte i 2011 og ser frem til at kunne tilbyde flere 

spændende dage for idrætslærerne i Odense Kommune. 
Næste møde i netværket er d. 22. Marts, hvor bl.a. spring og gymnastik er på 

programmet. Som et led i nye tiltag er dette kursus åben for alle idrætslærere 
på Fyn. 

 
 

 
 
 

 

 
Nyborg Skoleidrætsudvalg 

De indledende møder er så småt startet op, og enkelte konkrete aktiviteter er 
under udarbejdelse. Det bliver spændende at se, hvad Nyborg kommer med af 

nye ideer og indspark. 
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Dansk Skoleidræt – landsorganisationen 

 
Dansk Skoleidræt har som sædvanlig mange spændende aktiviteter/projekter i 

gang: 
 10.10.10 kl.10.10 blev der lagt op til, at skolerne skulle opfordre 

eleverne til at sætte gang i bevægelse for hele familien, og derefter 
sende et billede ind til skoleidræt. Denne dag var en søndag, så i år var 

idrætslærerne med på sidelinjen. Der blev udloddet en Wii til vinderen. 

 I forbindelse med Skolernes Motionsdag blev der i år udarbejdet et 
temahæfte omkring løb, som kan bruges i undervisningen.   

 Høvdingebold i skolen blev en succes i 2010 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 sikre, at alle i klassen har en aktiv rolle. 

 

 
 

 
 ”Sæt Skolen i Bevægelse” sætter fokus på, at bevægelse ikke behøver 

at være forbeholdt idrætstimerne. Materialet kan købes i butikken. 
 Idrætslærernes Forum satte fokus på læreren som rollemodel og 

inspirator til mere bevægelse i hverdagen. Der blev budt på en masse 
inspiration til din rolle som idrætslærer, både i form af praktiske og 

teoretiske input og eksempler fra den virkelige verden. 
Der blev i forbindelse med Idrætslærernes Forum udgivet et nyt 

undervisningsmateriale ”Fitness i skolen” for 7.-10. klasse som kan 
købes gennem Dansk Skoleidræt. 

 Ultimat Frisbee har fokus på fairplay, hurtighed, overblik og 

samarbejde og er en sport, hvor alle kan være med. Få et kursus på din 
skole og få ny inspiration i en sport, der egner sig godt til 

idrætsundervisningen. 
 Skolesport henvender sig til skoler og er et enkelt koncept med mange 

muligheder og faglige argumenter. Alle skoler kan igangsætte 
Skolesport. Skolesport handler om at give børn bedre mulighed for at 

dyrke idræt i deres nærmiljø og på de tidspunkter på dagen, hvor det 
passer dem. 
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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, 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 for skolehold er for elever født i 1994-96. Her kan man deltage i 

fodbold, basket, håndbold og volley. Vinderne kvalificerer sig til skole-VM i 
ISF-regi. 

Skoleligaen gælder håndbold og fodbold og er for elever født i 1994-96. 
Turneringen er for skoler med henholdsvis håndbold og fodboldlinje, hvor 

håndbold/fodbold er en integreret del af undervisningen i hele skoleåret. 
 

 
Dette er kun et udpluk af, hvad der sker i Dansk Skoleidræt. På hjemmesiden 

skoleidraet.dk kan I altid finde dagens nyhed, og selvfølgelig også følge med i 
alt, hvad der sker omkring skoleidrætten. Ligeledes kan der på siden bestilles 

og købes undervisningsmaterialer m.m. 
 

Afslutning 
 

Til slut vil jeg takke alle de hjælpere, vi har. Lærere, pensionerede lærere, 

skoler, efterskoler, kommuner, foreninger, organisationerne DGI og DIF, og 
andre der frivilligt har hjulpet til. Tak til kontoret i Nyborg, der altid er klar 

med hjælp, hvis vi har brug for det. Desuden en stor tak til Kulturregion Fyn 
for økonomisk støtte efter amtet blev nedlagt. Det er desværre sidste gang vi 

kan takke dem, da de ikke mere yder tilskud til organisationen.  
Lotte Jacobsen og Lars Hansen ønsker begge at træde ud af bestyrelsen. Tak 

for jeres store arbejdsindsats. I har præget skoleidrætsarbejdet i en positiv 
retning, og vi er meget glade for, at I fortsat vil hjælpe os med nogle opgaver. 

Til allersidst en stor tak til bestyrelsen. Jeg er meget glad for samarbejdet med 
jer. I bidrager alle med nye ideer og er udviklingsorienterede, hvilket 

skoleidrætten har brug for. Tak for et rigtigt godt samarbejde. Jeg er sikker 
på, at vi sammen kan styrke arbejdet med og omkring idrætten på de fynske 

skoler. 
 

 


