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DANSK SKOLEIDRÆT, FYN 
Formandsberetning år 2015 v/Randi Fechtenburg 

 

 
 
Jeg bliver altid så glad, når jeg står i en hal fyldt med glade og aktive børn eller unge. Om 
det er et DM-kvalificerende stævne eller et træf, hvor man skal prøve en aktivitet for første 
gang, og hvor det handler om at være sammen med sine klassekammerater til en sjov dag 
med idræt på programmet, er det den samme glæde. – Og jeg er så heldig, at jeg ofte 
befinder mig i den situation  
Skoleidrætten lever stadig i bedste velgående og det skyldes, at der heldigvis er mange 
andre end mig, der har det på samme måde. Mange lærere og pædagoger benytter sig af de 
mange forskellige tilbud vi har, og deltager gerne med deres elever til vores aktiviteter. 
Ligeledes har vi også lærere der tilbyder at hjælpe os med at afvikle de mange stævner og 
træf. Vi kan dog altid bruge flere ”afviklere” så meld jeg gerne på banen, hvis I har lyst til at 
afvikle et stævne på jeres skole. I bestemmer helt, hvilken aktivitet, det skal være. Om det 
er rugby, rundbold, eller fodbold gør ikke det store. Bare byd ind med, hvad der passer til 
jeres skole og ønsker. 
Vi har gennem 2015 haft et godt samarbejde med mange foreninger, der tilbyder deres 
kompetence og hvor også nogle af dem møder op på skolerne inden, de står som arrangør 
af et stævne. Dette er vi meget glad for, da det også bidrager til, at vi kan have et varieret 
tilbud på hylderne. 
I 2015 var første gang at Skoleidrættens Forårsfestival var på programmet. På Fyn blev det 
afholdt i Odense hvor ca. 350 elever var samlet til en dag med tennis, strandhåndbold, 
beachvolley, sports-akrobatik, teenvolley og badminton. På denne dag var det 
foreningerne, der stod for alle aktiviteter, hvor eleverne havde mulighed for at snuse til tre 
forskellige idrætsgrene. Det blev en super dag, der blev startskuddet til endnu flere 
forårsfestivaler i 2016, hvor det pt. er planlagt forårsfestivaler i Ringe, Tommerup, 
Svendborg og hele fire i Odense. Tanken med forårsfestivalerne er, at skabe den første 
kontakt mellem skole og forening, hvilket forhåbentlig kan udvikle sig til et varigt 
samarbejde. 
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Elevaktiviteter 
 
Dansetræf  
I november måned blev der afholdt dansetræf i Korup Kultur- og Fritidscenter og i Aarup 
Fritidscenter. Der var 258 drenge og piger tilmeldt til træffene. En nedgang på 139 børn 
sammenlignet med året før. 
Dagene var delt ind i tre dele. Først blev eleverne undervist i hip-hop, dernæst latin-dans 
og til sidst standarddans. Undervisningen blev varetaget af tre 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 Vang Nielsen fra EDS, Korup 
Skole og Aarupskolen for et godt samarbejde. 
 
Volleyball 
Der har i 2015 været afholdt to indledende volleystævner, som begge kvalificerede til 
deltagelse i kredsfinalestævnet på Fyn. De to vindere af stævnet sikrede sig deltagelse i 
DM, som i 2015 blev afholdt i Ikast. 
Der blev kæmpet godt til alle stævner og det var en fornøjelse at se hvordan de enkelte hold 
udviklede sig gennem turneringen. Sammenhold og sammenspil blev nogle af de vigtigste 
elementer som turneringen skred frem. Årets kredsfinale med 14 hold blev afholdt på 
Aarupskolen.  
Lærere fra Ubberud skole og Aarupskolen havde arrangeret de indledende stævner. Der 
var i alt tilmeldt 57 hold. En nedgang på 33 hold sammenlignet med året før. Det har i 
dette skoleår været en udfordring både at finde skoler der ville afholde stævner, samt finde 
skoler der ville tilmelde sig de indledende stævner på Fyn. 
I 2016 er det lykkedes os igen at finde lærere på Hjalleseskolen, Ubberud Skole og 
Aarupskolen der vil arrangere stævner. På alle tre skoler er det helt nye lærerteams der 
arrangerer stævnerne og vi glæder os til det fremtidige samarbejde. 
 
Skolehockey 
For første gang blev der afviklet skolehockey for 1.-4 
klasse. Fieldhockey er en sjov og intens holdsport. I 
samarbejde med Hockeyklubben Odin blev dette 
stævne tilbudt på kunstgræsbanen ved Hjallesehallen. 
Det er en sport for både drenge og piger i alle aldre. 
Odin stod for dagen, der blev afviklet super prof, med 
dommere-baneledere til alle kampe. Vi håber på at 
kunne samarbejde med klubben igen næste skoleår. 
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Overbygningstræf med stunt og klatring 
Der blev afviklet fire træfdage med klatring og stunt. Dette arrangement har efterhånden 
kørt i mange år. Der bliver hurtigt fyldt op, og elever og lærere giver udtryk for stor 
tilfredshed, fordi eleverne her bliver udfordret på en anden måde end de traditionelle 
arrangementer. 
En stor tak til Jørn Muhl, der endnu en gang tog sig af stuntdelen. 
Der deltog 7 skoler med i alt ca. 290 elever. 
  
Håndbold  
I år har vi haft 2 indledende stævne og et finalestævne på Fyn.  
Vi startede i Fyrtårn Tommerup med et stævne med højt humør og højt niveau. Vi havde 
rigtig mange gode og seværdige kampe. Dagen efter var det Ullerslevs tur. Også her gik det 
fantastisk, og som sædvanlig skal der lyde en kæmpe tak til Jens Voetmann for at 
arrangere stævnet. 
Ugen efter havde vi så finalestævne i Tommerup, med masser af spændende kampe, og 
mange glade elever.  
I sidste ende var det Næsby skole for pigerne og Nymarkskolen for drengene der trak det 
længste strå, og drengene fra Nymarkskolen gik hele vejen og vandt DM. Stort tillykke med 
titlen. 
I alt med finalestævnet har vi haft ca. 390 elever til at spille skolehåndbold i 2015. 
 
Vandpolotræf  
Vandpolotræffet i UNI’s svømmehal i Odense blev som sædvanlig en stor oplevelse for de 
deltagende elever. Her prøver eleverne kræfter med en idrætsgren, de fleste ikke har 
erfaringer med i forvejen. Det var 15. år i træk vi havde Svømmeklubben Frem med som 
medarrangør. 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. 
 
Rundbold 
I maj måned blev der afholdt rundboldturnering på Landsstævnepladsen i Svendborg. Der 
deltog 16 hold fra forskellige skoler i kommunen. Det var en fantastisk dag med god 
stemning trods den store mængde regn der kom. Alle børn var aktive hele tiden fra kl. 
9.00-13.30. Dagen sluttede med en præmie til det hold der samlet havde fået flest point i 
løbet af dagen. 
 
Samværsdag for 3. klasse 
Vejstrup Efterskole (maj måned) og 
Bernstorffminde Efterskole (juni måned) 
En rigtig god samværsdag for alle 3.klasser. Der var fuld fart på, der blev leget, danset og 
arbejdet med boldlege, redskaber, musik, alternative idrætter og udendørs aktiviteter. Alt 
sammen var på tværs af skoler, klasser og køn. Alle fik en efterskoleelev som ven for en 
dag. En fantastisk dag hvor der var smil på læben fra både de store og små. 
Der deltog 250 elever på Vejstrup Efterskole og 250 på Bernstorffsminde Efterskole  
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Basketball  
Der var i år tilmeldinger nok til to stævner. Vi afholdt et stævne for 6.-7. årgang og et for 
8.-9. årgang. 
Der skal lyde en kæmpe tak til Torben Jensen fra Vester Skerninge skole for at planlægge 
kampprogrammer og til 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 
drengerækken. Værterne fra Vestermarkskolen sejrede i pigerækken. Tillykke til begge 
skoler og 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. 
 
Mini-OL 
Afholdt på Thurø, hvor seks skoler deltog. En rigtig god dag fyldt med energi og 
udfordringer. Der var også gode ideer til idrætsundervisningen, som man kunne tage med 
hjem. 
 
Kidsvolley/Teenvolley 
Igen i år har der været godt gang i kids- og teenvolleystævner 
rundt omkring på Fyn. Vi har haft mange af vores foreninger 
med til at afvikle stævnerne, hvilket også har betydet, at nogle 
af stævnerne har været afviklet udendørs på græs. De udendørs 
stævner har været super, da man her har skabt en god 
stemning med musik og sol og selvfølgelig kidsvolley. 
 
Til mange af stævnerne blev der igen i år også kæmpet om et 
diplom til den klasse, der heppede mest og viste god ”kids-
karma”. 
                               
O-løb i Odense 
Der deltog seks skoler med i alt 250 elever fra 6.-10. klasse. 
Odense Orienteringsklub sørgede for, at alle elever kom rundt i 
skoven. Desværre var der en del problemer med emit-
brikkerne, som betød, at eleverne ikke kunne får deres 
resultater så hurtigt, som vi gerne ville. 
Vi fik dog med de 20 hjælpere en god dag i skoven, og dejligt at 
se, at børnene nu kommer omklædte til løbet. 
 
O-løb i Fåborg 
Der deltog 400 elever fra otte skoler til en skøn dag i Svanninge Bakker. Fåborg 
Orienteringsklub var med til at give alle elever en god dag i skoven. 
 
7-badminton 
Vi har igen i år haft et rigtig velfungerende samarbejde med DGI badminton. Der er blevet 
arrangeret 162 stævner på fynske skoler, hvor 8228 skoleelever har spillet badminton i det 
forgangne år.    
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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. 
 
Skoleidrættens Forårsfestival 
Skoleidrættens Forårsfestival blev afviklet for første gang. Dette fandt sted i Odense i og 
omkring Dalumhallerne, hvor der var adgang til begge haller og et udendørsområde med 
beachvolleybane, strandhåndbold og tennisbaner. 
Det blev en succes, hvor mange af de lokale skoler deltog, og fik den første kontakt med de 
forskellige foreninger, der var til stede. 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
I 2015 har vi for første gang afholdt høvdingeboldstævne i 
Allested-Vejle Fritidscenter. Nogle 6. klasses-elever fra 
Brobyskolernes afdeling Allested-Vejle stod for opvarmningen 
til stævnet, hvilket de gjorde rigtig godt – tak for hjælpen. I 
stævnet deltog 14 hold fra fire forskellige skoler. Der blev spillet 
og kæmpet med god gejst, og vi fik mange positive 
tilbagemeldinger fra både elever og lærere. Alt i alt en god dag.  
 
                                      
Beachvolley 

I samarbejde med Odense Beachvolley Klub blev der afholdt et 
stævne på en skøn septemberdag, hvor ca. 200 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.  
Der var sørget for den helt rigtige beach-stemning 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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Langeland Skoleidrætsudvalg 
Henrik Jensen fra Ørstedskolen koordinerer og afholder rigtig mange stævner og 
aktiviteter for skoleidrætten på Langeland.  
Der afholdes mange forskellige arrangementer på Langeland, de fleste af aktiviteterne kan 
I finde på Dansk Skoleidræts hjemmeside, men der er også aktiviteter, der kun er for 
Langeland, bl.a. den Langelandske bolddag, hvor øens 7. klasser samles eller O-løbet på 6. 
årgang, hvor eleverne løber sammen med de kammerater, som de skal i klasse med efter 
sommerferien. 
Desuden er der et godt samarbejde med DGI om badminton. 
Skolernes Motionsdag på Ørstedskolen er noget helt specielt. Der laves moveathon hvor de 
i de lige år arbejder sammen med UNICEF og i de ulige år med en lille by i Ghana, som de 
har lærerudveksling med.  
Det er en stor ting på mellemtrinnet, hvor der hvert år samles 25.000-35.000 kr. ind. 
Dejligt, når idrætten kan ”træde ud” af fagrammen og åbne sig mod resten af verden. 
 
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. I 2016 bliver idrætsudvalget også aktive omkring Skoleidrættens Forårsfestival. 
 
Assens Skoleidrætsudvalg 
Udvalget har ikke været samlet i 2015, 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 
Vi har i 2015 afholdt et brush-up kursus i redskaber med fokus på skumredskaber. Vi 
havde 20 deltagere til kurset og en dygtig instruktør fra Bernstorffsminde Efterskole.  
I 2015 er vi gået i gang med at planlægge en forårsfestival, som kommer til at løbe af 
stabelen ved Midtfyns Fritidscenter den 26. maj 2016.  
Vi afholder 4-6 møder om året. Det er dog meget forskelligt, hvor mange skoler der 
deltager i vores møder. Vi kunne ønske os, at alle skoler i Faaborg-Midtfyn Kommune var 
repræsenteret hver gang vi afholder møder.  
 
Nordfyns Skoleidrætsudvalg 
Vi afholder, i et samarbejde med de omkringliggende skoler, rigtig mange stævner og 
aktiviteter for skoleidrætten på Nordfyn – pt mest i og omkring Otterup, men vi ønsker at 
udvide med øget aktivitetsniveau omkring Søndersø og Bogense.  
Af aktiviteter 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. 
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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 endnu et tema hæfte, Læring i bevægelse   
Se desuden hæftet, der skal hjælpe skolerne med at håndtere reformens krav om 45 min. 
Daglig idræt, motion og bevægelse i skole samt et hæfte til kommunerne omkring konkrete 
aktiviteter, der kan implementeres på kommunernes skoler 
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Projekter

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
                
 
 
 
 
 

DM’erne 
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 2015/16 
holdes turneringen i skolehåndbold og skolevolleyball.  
 
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. 
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Afslutning 
En stor tak skal lyde til alle de skoler, foreninger, 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 rigtig mange 
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 omkring 
arbejdet i Dansk Skoleidræt, Fyn. 
 
En særlig tak skal lyde til bestyrelsen, der arbejde hårdt med diverse aktiviteter og 
arrangementer. Jeg er meget taknemmelig for det samarbejde vi har, hvor alle altid gør 
deres bedste for at udvikle skoleidrætten. Der er desværre to meget gode og stabile 
bestyrelsesmedlemmer, der forlader os i år. 
 
Morten Bladt ønsker at træde ud, da han mener, at der skal yngre kræfter til. Morten har 
været vores faste O-løbs og overbygningstræfs-arrangør. Han kom til skoleidrætten i 1985 
og har dermed været i bestyrelsen i 30 år   Det er der nok ikke mange, der kan komme 
efter. Morten har lagt mange timer og energi i sit arbejde, og bliver helt klart svær at 
undvære. Tusind, tusind tak for din indsats, det har været super, duper. 
 
Vibeke Munck ønsker at træde ud, da hun nu er blevet skoleleder. Dette tager desværre 
så meget at Vibekes tid, at hun ikke også kan have sit kasserer job i skoleidrætten. Vibeke 
har altid haft styr på hele biksens økonomi og vi har aldrig været i tvivl om det kæmpe 
stykke arbejde, som det har krævet. Vibeke har også været med længe. Har været ude i en 
lille periode, for så at vende tilbage alt i alt har Vibeke arbejdet 17 år i skoleidrætten på 
Fyn. Også tusind tak for din store arbejdsindsats. 
 
Vi kommer virkelig til at savne jer begge. 
 
Håber fortsat I vil følge os, og måske en dag igen få tid og lyst til at lave et stykke arbejde 
for os. 
 

 


