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 Dansk Skoleidræt, Nordjylland 

Indledning 

Det blev generelt et godt år for vores organisation, målt på samtlige 

parametre. Den nye skolereform har været medvirkende hertil, samt et 

solidt arbejde af stævneledere og kredsbestyrelsen. 

Kredsbestyrelsen 

Er primært centreret om 3 skoler Karensmindeskolen og 

Bavnebakkeskolen begge Støvring samt Gug Skole i 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 repræsenteret. Det glæder vi 

os til. 

Det faglige udvalg  

består af formand Anders Sindberg, Jannie Lynge samt undertegnede. 

Udvalget er først begyndt at virke i dette skoleår. Nogle af 

arbejdsopgaverne kan nævnes her. Kurser, lærervolley, sponsorer, 

årshjul, kontakten til fagligt udvalg Nyborg, servicering af de faglige 

udvalg på skolerne samt vedtægtsændringer. 

Hjemmesiden 

Bliver fornyet her i foråret 2014. Det har været meget påkrævet. Jesper 

Sommer er hovedansvarlig webmaster. Det kommer helt sikkert til at 

løfte vores organisation. 

 



Medlemmer 

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

øverste bjælke: medlemsskoler:  

Aalborg 27, Rebild 9, Hjørring 2, Jammerbugt 4, Brønderslev 1, Vest 

Himmerland 6, Mariagerfjord 3,Frederikshavn 4, Læsø 1. I alt 57skoler.  

Det er sikkert en lille stigning idet flere skoler er blevet sammenlagt. Kun 

Læsø og Rebild er repræsenteret af alle kommunens skoler. Formanden 

har især hjulpet Jammerbugt og Frederikshavs kommune. Det har sat sine 

spor, især Frederikshavn har rykket. De er nu i fuld gang med at etablere 

et idrætsudvalg, med repræsentanter fra alle skolerne i kommunen. Man 

sigter på at tilbyde elevstævner for 3.-9.årgang inspireret af bl.a. Rebild 

kommune. 

I det kommende skoleår sættes der yderligere fokus på Mariager Fjord  

Kommune. 

Som noget nyt har vi nu et kartotek over medlemsskoler. Så vi kan skrive 

direkte til den enkelte  skoleleder/ idræts kontakt person. Jane er 

tovholder. 

Økonomi 

Efter et katastrofe år ( 2012) med et drønende underskud på over 30.000 

er skuden for første gang vent i formandens ”regeringsperiode”. Vi kom 

ud med et overskud på mindst 50.000, og forventer at have en 

kassebeholdning den 31.1.2014 på mindst 90.000. Det er primært 

medlemskontingent samt indtægter fra høvdingebold, der har skæppet i 

kassen. Den gode økonomi giver os nye handlemuligheder. Vi kan derfor 

for første gang frikøbe stævneledere til nye førstegangs stævner. Dette 

træder i kraft i det kommende skoleår. 



Tak for støtten fra vores sponsorer.  

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

fonden og Arla. 

Aktiviteter. 

Her skal nævnes nogle udvalgte 

De traditionelle DM discipliner basket og håndbold er blevet styrket. 

Basketball. Her holdt vi for andet år i træk DM i Nibe. Det gik forrygende 

bl.a. takket være Lars og Chr.  

I Støvring holder vi nu 3 stævner på 3 forskellige dage i samarbejde med 

Klubben SIF og forbundet. Klaus er koordinator. 

Håndbold. Her har der været nye stævner i Frederikshavn (gymnasiet), 

samt på Fjerritslev skole. 

 

Høvdingebold 

Er stadigvæk vores flagskib. Lige nu er vi i fuld gang med at afvikle de 18 

stævner rundt omkring i hele Nordjylland. Så det går forrygende. For 

første gang bliver der 24 hold i regionsfinalen den 25.april. Det bliver et 

brag af en finale. DR møder op samt de tre stribede dommere som alle 

kender. Det er endnu uvist, hvordan organisationen af høvdingebold 

bliver i det kommende skoleår. 

Vi mister vores sponsor Nordea Foden. De har været suverænt gode. 

STORT TAK til dem. 

 Høvdingebold er blevet ophøjet til et DM lignende stævne i Dansk 

Skoleidræts regi. Så byder vi velkommen. 



 

Kidsvolley. 

Lidt status quo, men nyt stævne på Trekroner skole. I næste skoleår skulle 

vi gerne have gang i flere nye stævner. Line er vores kontaktperson fra 

Dansk Volleyball Forbund. 

Skolemælk Cup. (støttet af Arla) 

Er nyt på programmet, det har oven i købet ikke været nævn i vores 

kalender. Vi har holdt et fantastisk godt stævne i Støvring og i de næste 

par uger er der stævner på Gug og Ålbæk skole. Det er et super godt 

koncept med nogle herlige folk fra Laudrup og Høgh, fodboldfabrikken. 

Vi vil meget gerne afholde 5-12 stævner i det nye skoleår. 

Atletik 

Det er svært at få nye folk på banen, på trods af et meget ihærdigt 

forarbejde, men der kommer sikkert nye stævner i efteråret i skovdalen 

samt et i Sæby. 

 

Kurser. 

Vores halve dag kursus i marts 2013 var særdeles godt, men ikke 

velbesøgt. Vi var ca. 25 deltagere. 

John Friis kurset var ligeledes en stor succes, men ikke deltagermæssigt. 

Men nu vender bøtten åbenbart. Efter 10 magre år kommer der sikkert 

10 gode. Med 75 deltager på kurset i dag den 25.marts, slår vi alle 

rekorder. Derfor ser vi frem til at afvikle to identiske kurser i sep.2014 i 



Støvring og Frederikshavn, med overskrifterne; Sæt skolen i bevægelse 

og Idræt som prøvefag.  

Vi afholder næste års halve dag i marts 2015 kl.9-15.00 i Arena 

Himmerland, med bl.a. svømning og o-løb på programmet. 

Lærer Volleystævnet forløb som sædvanligt storartet.ca 40 deltagende 

skoler. 

Tak til Kenneth, der giver os en hånd med denne dag. Jannie er tovholder 

fremover. 

Nyborg 

Steen Hjort er gået på efterløn. Stor tak til Steen uden hans hjælp, var vi 

aldrig blevet så velfungerende, som vi er i dag. 

Vores nye generalsekretær er Niels Grinderslev. Det er vi SUPER glade 

for. 

Det lover godt for fremtiden. 

Camilla er blevet vores ny FU kontaktperson. Herligt! 

I Nyborg  er der travlhed. Alle organisationer/ foreninger vil gerne 

samarbejde med Dansk Skoleidræt. Især set i lyset af den nye 

skolereform. Vi har et fantastisk bagland! 

Samarbejdspartnere 

DGI og DIF er nogle af vore gode samarbejdspartnere. Skolesport 

forventer vi os derfor meget af i samarbejde med DIF. Som noget nyt, har 

vi indgået et samarbejde med Dansk Orienteringsforbund. Det glæder vi 

os til både på elev -og lærerside (kurser). 

 



Forventninger / opgaver i det kommende år. 

 

Mere fokus på samarbejdet med seminarierne (det har været sløvt i år) 

Nyt forsøg med sejlads, denne gang FDF Aalborg Søkreds, Jens Krogh 

Øget satsning på Skolemælk Cup, orienteringsløb, golf i skolen samt 

atletik 

Flere nye elevstævner pga. frikøb. 

Øget kursusvirksomhed 

Øget servicering af medlemsskoler 

Forbedret hjemmeside 

24.marts 2014 

Gunnar Sigaard Simonsen 
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