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 Dansk Skoleidræt, Nordjylland 

Indledning 

Den nye skolereform/ arbejdstid har givet store udfordringer for vores 

kreds, men generelt er vi kommet styrket ud af året. 

Kredsbestyrelsen 

Er primært centreret om 3 skoler Karensmindeskolen og 

Bavnebakkeskolen i Støvring samt Gug Skole, Aalborg. Det har været en 

styrke i det daglige arbejde, da der er kort afstand fra beslutning til 

handling. Vi forventer dog at skolereformen i det kommende år, giver 

mulighed for at andre kommuner kan blive endnu bedre repræsenteret. 

Kun Vest Himmerland har sendt en repræsentant, nemlig Tanja Soelberg, 

Farsø Skole. Velkomme til Tanja! 

På kassererposten er der sket udskiftning. 

Vi siger tak til Rasmus Bjerring for et KÆMPE arbejde og er glad for at 

Rasmus forsætter i ad hoc tjenesten. 

Velkommen til den nye kasserer Klaus Johnsen, Bavnebakkeskolen 

Det faglige udvalg  

består af formand Anders Sindberg, Jannie Lynge samt undertegnede. 

Udvalget er først begyndt at virke i dette skoleår. På vores hjemmeside 

dukker der i april måned nyt op angående sikkerheden i 

idrætsundervisningen. 

 

 



Hjemmesiden 

 er blevet fornyet i år. Det er super dejligt. 

Vi forventer at den kan være med til at styrke vores forening. 

Siden bliver jævnligt opdateret af Jesper sommer og alle tilmeldinger til 

elevstævner samt lærerkurser foregår her. 

Medlemmer 

Fordelingen ser sådan ud dags dato, taget direkte fra vores hjemmesides i 

parentes 2013 

Aalborg 31(27), Rebild 9, Hjørring 3 (2), Jammerbugt 4, Brønderslev 1, 

Vest Himmerland 7 (6), Mariagerfjord 4 (3), Frederikshavn 4, Læsø 1. I alt 

64 skoler (57skoler). Så det går stille og roligt fremad.  

Kun Læsø og Rebild er repræsenteret af alle kommunens skoler. 

Formanden har især hjulpet Frederikshavs kommune. Det har sat sine 

spor. De er nu i fuld gang med at etablere et idrætsudvalg, med 

repræsentanter fra alle 4 nye skoledistrikter.  

Undertegnede og Chr. Ditlevsen fra sekretariatet var i februar måned til 

møde med de 10 skolechefer i Region Nordjylland. Det var et 

spændende møde, der giver håb for det fremtidige samarbejde med 

kommunerne.  

 

Økonomi 

Det har været et særdeles godt år. Medlemskontingent, indtægter fra 

høvdingebold (Nordea Fonden) samt ikke mindst overskuddet fra 

lærerkurser har bevirket ,at vi har fået det bedste resultat i foreningens 

nyere historie. 



Derfor har kredsbestyrelsen besluttet at ansætte undertegnede pr. 

1.august 2015 i en 20 % stilling = en hel dag (fredag).Det koster ca.90.000, 

årligt. De første 90.000 er hensat til dette formål. 

Vi forventer i de kommende år, at have økonomi til at fortsætte 

ansættelsen af undertegnede. 

Den nye skolereform har simpelthen gjort det nødvendigt. 

Foreningen har nu et aktivitetsniveau der kræver en ansættelse, ellers 

kan det umuligt fungere. Lige nu underviser formanden 28 timer om 

ugen. Så det har været / er et overlevelses år, men vi glæder os til den 

1.august 2015. Så bliver der mere styr på tingene = tid til at ekspandere.. 

Tak for støtten fra vores sponsorer.  

J.I. Sport (hovedsponsor), A-Sport (Hovedsponsor) Olesen Busser, Sport 

Direct og Nordea fonden. 

Aktiviteter. 

Her skal nævnes nogle udvalgte 

Basketball. Her er status quo 

Håndbold. Vi håber at stævnerne i Fjerritslev og Frederikshavn igen 

kommer på plakaten. 

Høvdingebold er nu blevet et DM stævne for 5.kl. 

Høvdingebold er stadigvæk vores flagskib. Lige nu er vi i fuld gang med at 

afvikle 16 stævner rundt omkring i hele Nordjylland. Så det går 

forrygende efter omstændighederne. 

4.kl.kan deltage i de indledende stævner. Stævnestrukturen ændres 

næste år så finaledeltagerne for bedre mulighed for at forberede sig. 



Kidsvolley. 

Mange stævner er blevet aflyst. 

Formanden har ikke haft mulighed for at forlade egen skole. 

Det forventes at vi vender tilbage til det gamle niveau 

Skolemælk Cup. Er blevet aflyst. Arla har ikke fornyet kontrakten. øv 

Atletik 

Vi har haft to stævner på plakaten sep.2014 og 23.april 2015. 

Vi forventer 2-4 stævner i næste skoleår. 

Kinn Ball for 10.kl.kommer på stævne oversigten næste år. 

Forårsfestivalen 2015.Se www.skoleidraet.dk er støttet af Nordea 

Fonden. 

Vi har 3 elevstævner tilmeldt dette års Forårsfestival, nemlig  

4.årgangs stævne på Katbakken, Øster Hornum. 

5.årgang. Natur og Idræt i Rold Skov, Skørping Skole 

6.årgang Cros Country, Jamborettepladsen, Rold Skov 

Kurser. 

Vores halve dag kursus i marts 2014 blev omdøbt til Nordjyllands 

Idrætslærerkursus. Med over 70 deltagere blev det et kanon kursus. 

Det kan vi roligt sige om de 4 kurser ”Idræt som prøvefag”. 2 i Støvring og 

et i Jerup samt Arden. 

Så alt i alt har vi set over 275 lærere på vore kurser. 

Fantastisk. Det er en rekord vi virkelig skal ligge os i selen for at slå. 

http://www.skoleidraet.dk/


Derfor udbyder vi 4 kurser i efteråret og 2 kurser i foråret 2016 

Efterårets kurser sætter fokus på indskolingen og overbygningen. 

Lærer Volley stævnet forløb som sædvanligt storartet.ca 40 deltagende 

skoler. Stævnet den 17.april 2015 ser ud til at lande på 15 -25 skoler. Det 

må vi vist give reformen ”æren” for. 

Nyborg 

Her er der mere end travlt. Prøv at orientere dig på deres hjemmeside. Så  

får du at vide hvorfor! 

Der er nu over 20 ansatte og flere er på vej. Det er især fondene der giver 

mulighed for denne ekspansion. 

En stor TAK skal rettes til generelsekretær Niels Grinderslev samt 

sekretariatet.De gør en super indsats 

Samarbejdspartnere 

Den 1.april 2015 træder en associeringsaftale mellem Dansk Skoleidræt, 

Nordjylland og DGI i kraft. 

Det bliver særdeles spændende. Hold dig orienteret på vores 

hjemmesider. 

Efterskolerne 

Undertegnede har været til møde med formanden for de Nordjyske 

efterskoler i dec.2014. Det lover godt for det fremtidige samarbejde. 

Friskolerne bliver et fokus punkt i det kommende år. 

 



Alt i alt ligger der et særdeles spændende år foran os i Dansk Skoleidræt, 

Nordjylland. 

Vi håber på medvind hele vejen rundt. 

 

24.marts 2015 

Gunnar Sigaard Simonsen 

Formand, Dansk Skoleidræt, Nordjylland 

 

 

 

 

 

 


