
 

 
 

 

Side 1 af 14 

DANSK SKOLEIDRÆT, FYN 
Formandsberetning år 2016 v/Randi Fechtenburg 

 

 
 
Så er endnu et år gået. Tiden flyver afsted med en travl hverdag, hvor der heldigvis stadig 
er plads til at give eleverne en mega fed oplevelse ved de glæder og udfordringer, de får, 
når skolerne deltager i et af de mange tilbud fra Dansk Skoleidræt, Fyn. Til vores stævner 
og aktiviteter udfordrer eleverne hinanden, men får også muligheder for hver især at 
arbejde med færdigheds- og vidensmål samt kompetencemålene, som 
idrætsundervisningen er bygget op omkring.  
 
Vi forsøger at sikre os, at der altid er et bredt udbud af idrætsaktiviteter at vælge mellem, 
men skulle I have ønsker om andre tilbud end dem, I kan finde på vores hjemmeside, så 
lad os vide det. 
 
Vi arbejder hele tiden på at gøre det så relevant for skolerne som muligt, og ønsker at 
tilpasse vores tilbud, så de passer ind i skoleverdenen, hvor også et samarbejde med de 
lokale foreninger via den åbne skole og bevægelse i undervisningen er tænkt ind. 
Vi har især gennem Forårsfestivalerne, der i 2016 virkelig tog fart, fået etableret et godt 
samarbejde med mange foreninger. Vi ser Forårsfestivalerne som et bud på, hvordan den 
første kontakt mellem skole og forening kan etableres. 
Men vi fornemmer også samarbejdet med idrætsforeningerne har udviklet sig flere steder 
på Fyn i 2016. Hvis vi gør en indsats for at få foreningerne med omkring 
skoleidrætstilbuddene, er der mange, der lægger et frivilligt stykke arbejde i 
formiddagstimerne for at være med til at give eleverne en skøn oplevelse med deres idræt 
og bevægelse. 
 
Vi er meget taknemmelige for det samarbejde, vi har med de skoler og lærere, der hvert år 
hjælper os med at afvikle stævner og aktiviteter. Uden jeres hjælp ville vi ikke eksistere. 
Vi ser med glæde, at der kommer nye skoler til, som gerne vil være medlem af Dansk 
Skoleidræt – også dette er vi meget taknemmelige for. Det er med til at sikre en god 
økonomi og dermed også et stort udbud af aktiviteter. – Og der er al mulig grund til at 
melde sig ind i Dansk Skoleidræt Fyn 
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Skoleidræt - hvorfor det? 
 

Fordi: 

 Vi giver alle skolens elever mulighed for at opleve glæde ved idræt og fysisk 
udfoldelse 

 Vi er med til at give alle skolens elever ansvarsfølelse for egen fysisk og intellektuel 
udvikling individuelt og i et forpligtigende fællesskab 

 Vi støtter op om udviklingen af skolens undervisning i idræt 

 Vi arbejder for øget kvalitet i vores tilbud 

 Vi initierer fysisk udfoldelse i skolens hverdag udover den obligatoriske 
idrætsundervisning 

 Vi igangsætter og arrangerer idrætsaktiviteter for alle elever 

 Vi arbejder sammen med de kommunale skoleidrætsudvalg, de frivillige 
idrætsorganisationer og andre, der vil være med til at udvikle skoleidrætten 

 
Vores hjemmeside har fået et andet udseende og er blevet endnu mere brugervenlige. 
Skulle I opleve fejl eller mangle noget på siden, så send en mail til webmaster@daskfyn.dk   
I vil via vores hjemmeside, Kreds Fyn, hurtigt kunne komme til Dansk Skoleidræts 
hjemmeside, hvor I der bl.a. vil kunne hente inspiration til idrætsfaget og se alle de 
projekter, der lige nu er gang i. 
 

 
 

  

mailto:webmaster@daskfyn.dk
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Elevaktiviteter 
 
Dansetræf  
I april måned blev der afholdt dansetræf i SG huset i Svendborg. En dag hvor der var fokus 
på krop, dans og udtryk. Det handlede om at slippe den trygge base for koordination, 
sammensatte bevægelse, rytmefornemmelse, styrke og bevægelighed. Dagen sluttede af 
med en lille opvisning, hvor børnene viste, hvad de havde lært. Nogle rigtig gode timer med 
danseglade børn. 
 
I november måned blev der afholdt dansetræf i Korup Kultur og Fritidscenter og i 
Fritidscenteret i Aarup. Der var 347 drenge og piger tilmeldt til træffene. En tilgang på 89 
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 Standard-dans. Undervisningen blev varetaget af 5 meget dygtige instruktører 
fra www.danspaahjul.dk og 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 Cecilie Karnil Nørrung fra www.danspaahjul.dk, EDS, Korup Skole 
og Aarupskolen for et godt samarbejde. 
 
Atletik 
De kom fra nær og fjern, og der blev kæmpet til sidste blodsdråbe i de klassiske discipliner 
i Løb, spring og kast. En dag for 6. årgang og en dag for 7. årgang. Fra kreds Fyn sender vi 
både et pige- og et drengehold 7. årgang fra Sanderumskolen i Odense. God vind til DM. 
Tak til alle deltagende lærere for jeres indsats under afviklingen af disciplinerne. En særlig 
tak skal lyde til pensioneret lærer Ole Einfeldt fra Otterup. Skønt, at du ville bruge din tid 
med os. 
 
Volleyball 
Der har i 2016 været afholdt tre indledende volleystævner, hvor 111 hold kæmpede om 
kvalifikation til Kredsfinalestævnet på Fyn. De to vindere af Kredsfinalestævnet sikrede sig 
deltagelse i DM, som i år blev afholdt i Odense. 
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 18 hold blev 
afholdt på Dalumskolen i samarbejde med Kirsten Skov Bergholdt og Dennis Spile.  
Lærere fra Ubberud skole, Hjalleseskolen og Aarupskolen havde arrangeret de indledende 
stævner. Der var i alt tilmeldt 111 hold. En tilgang på 58 hold sammenlignet med året før. 
Et meget flot resultat som skyldes, at det har været muligt at finde skoler og lærere, der har 
tilbudt deres arbejdskraft til at arrangere et stævne. Tusind tak for jeres store hjælp. 
 
Golf 
I år har vi for første gang tilbudt golf som en aktivitet. Det er gennem et samarbejde med 
Sølykke Golfklub i Rønninge, at vi har haft mulighed for at tilbyde dette. Der blev lagt 4 
dage ud med hver sin dag i ugen. Nordagerskolen fra Ringe og Tingkærskolen benyttede 
sig af denne mulighed. Hvorvidt samarbejdet med Sølykke skal fortsætte er endnu uvist. 

http://www.danspaahjul.dk/
http://www.danspaahjul.dk/
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Flagfootball  
For første gang på Fyn afholdt vi i august et flagfootball-træf for 8. og 9.klasser på 
Frøbjerg-Orte Friskole. Det blev en rigtig god oplevelse med masser af sol og fokuserede 
elever. 
Der deltog to skoler fordelt på 11 hold med 79 elever. 
Desuden var det elever, der dømte kampene. To dommere til hver kamp og lærere som 
rådgivere. Dette fungerede rigtig godt. 
En rigtig god oplevelse for alle deltagere. 
 
Skolehockey, udendørs 
For anden gang blev der afviklet skolehockey for 1.-3. 
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. I år var det kun 2. 
klasser, der deltog. Vi håber fremover at kunne gøre 
stævnet større, da vi er meget glade for samarbejdet. 
 
Hockey for 4. klasser  
På Brobyskolerne afd. Pontoppidan holdt vi som noget nyt et hockeystævne for 4. klasser, 
hvor drenge og piger spillede sammen. Der var desværre kun 3 skoler, der deltog, men 
eleverne havde en fantastisk dag, hvor der virkelig blev gået til den. Der var mange gode og 
tætte kampe og rigtig god gejst. 
Jeg har fået mange positive tilbagemeldinger fra både elever og lærere, så det er helt 
sikkert et stævne, jeg vil forsøge at arrangere igen. 
 
Håndbold  
I år har igen i år haft 2 indledende stævner og et finalestævne på Fyn. I Næsby stod Kasper 
Holm og hans valghold for stævnet, eleverne stod for alt det praktiske omkring 
arrangementet. Super godt klaret. Der var masser af roser til arrangørende efter stævnet. 
I Tommerup havde vi også et fint indledende stævne, hvor vi havde god hjælp af lokale 
dommerkræfter. Dagen forløb med flere seværdige og lige kampe. 
 
Til finalestævnet i Tommerup deltog 4 drenge- og 4 pigehold. Efter en god dag var det 
Nymarkskolens piger og drengene fra Dalumskolen, der trak det længste strå, og endte 
med at kvalificere sig til DM i Sønderjylland. 
Vi havde igen i år små 400 elever til at dyste i skolehåndbold. 
Stor tak til alle de deltagende skoler og ikke mindst til Kasper Holm for at arrangere 
stævnet i Næsby. 
 
Beachvolley 
Beachvolley er bare sagen, især når dagen afvikles i sol og 24 grader. En fantastisk dag, 
hvor eleverne kan kaste sig i sandet efter bolden uden at det gør ondt.  
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Odense Beachvolley Klub stod for dagen, hvor der blev dystet om en klassevinder, men 
hvor der også var tid til at spille lidt med eleverne og lære dem et par trick. 
Tusind tak til beachvolleyklubben, der altid er med på at give eleverne en fantastisk 
oplevelse i sandet. 

 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tennis 
I samarbejde med Svendborg tennisklub blev der afholdt 2 dage med tennis for både 4. og 
5.klasser i kommunen. Der blev arbejdet med forhånd, baghånd og serv. Der var 
spiløvelser, lege og miniturneringer. En dag hvor eleverne lærte rigtig meget om tennis. 
Jeg havde mange positive tilbagemeldinger, så jeg vil fortsætte det gode samarbejde med 
Mogens Spangenberg fra Svendborg tennisklub.  
 
Vandpolotræf  
Det var 16. år i træk, at Svømmeklubben Frem stod klar i svømmehallen på UNI i Odense. 
Her fik elever fra 6. og 7. klasse mulighed for at prøve kræfter med et spil, de fleste ikke 
have prøvet før. Det blev som sædvanlig en sjov men også hård dag for de deltagende 
skoler, der spillede mange kampe og også fik lov til at være med i en opvisningskamp med 
vandpolospillerne fra Frem. 
 
Rundbold 
Vestre skole var som sædvanlig afvikler af rundboldstævnet i Svendborg. Stævnet blev 
afholdt på Landsstævnepladsen fra kl. 9-13. Et rundboldstævne hvor der var blevet 
korrigeret i reglerne, så både ude og inde holdet kunne samle point. Solen skinnede fra en 
skyfri himmel og 211 3. klasses elever var klar til kamp. Der var en rigtig god stemning, og 
6. klasses eleverne fra Vestre skole klarede opgaven som dommere rigtig flot. En dag med 
sved på panden og smil på læben. 
Sanderumskolen i Odense var som sædvanlig værter til et af årets første skoleidræts-
arrangementer, da de i september bød 338 elever fra 2. og 3. klasser til en dyst i det gamle 
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skolegårds spil. En dag der altid samler mange elever. Tak til lærerne fra Sanderumskolen, 
der altid er med på at hjælpe. 
 
Aktivitetsdag for 4. klasse på Bernstorffminde Efterskole 
En sjov dag hvor 4.klasserne fik en efterskoleelev som ven for en dag. Eleverne deltog 
sammen med deres ”nye ven” i en dag fyldt med idrætsaktiviteter både indendørs og 
udendørs. Der var boldspil, redskabsaktiviteter og vandaktiviteter alt sammen på tværs af 
skoler. Stor tak til efterskolen og deres engagerede elever. 
 
Aktivitetsdag for 3. klasser på Vejstrup 
En samværsdag hvor der blev leget, danset og arbejdet med boldlege, redskaber, musik, 
alternative idrætter og udendørs aktiviteter – alt sammen på tværs af skoler, klasser og 
køn. Stor tak til efterskolens lærere og elever for en fantastisk dag. 
Et meget populært arrangement der hurtigt bliver booket. 
 
Basketball  
Vi har i år afholdt 2 basketball stævner. Et for 6.-7. årgang og et for 8.-9. årgang. Der skal 
lyde en kæmpe tak til Torben Werth Jensen fra Vestermarkskolen for udfærdigelse af 
kampprogram og kontakt til Svendborg Rabbits basketball herrer, der dømte kampene 
begge dage. Pernille, Steen og Jannik fra Vestermarksskolen – tak for al den praktiske 
hjælp. 
Tåsingeskolens 8. årgang vandt i både drenge- og pigerækken, og de ønskes en rigtig god 
tur til DM.  
Tak til de deltagende hold og lærere – vi kan godt være flere, så velkommen til næste år – 
oplev basketspillet og den gode atmosfære. 
 
Kidsvolley/Teenvolley 
I år har vi virkelig fået mange af vores foreninger med som stævnearrangører til vores 
kidsvolleystævner rundt omkring på Fyn. 
Der har i år været afholdt stævner i Skårup, Svendborg, Morud, Ubberud Middelfart, 
Fåborg, Langeland, Glamsbjerg og flere steder i Odense. 
Flere af stævnerne har været afviklet udendørs og med det fantastiske vejr, der var i 
september, var der mange elever, der fik en god oplevelse med at spille udendørs, hvor der 
var sørget for en god stemning med musik under kampene. 
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Til flere af kidsstævnerne i hallerne blev der også dystet om at være den klasse med mest 
kids-karma. 
 
For at vinde den titel skulle der heppes og synges under kampene, samt man skulle vise, at 
fairplay og god holdånd var vigtigt for klassen. Det var bestemt med til at give en rigtig god 
stemning i hallen. 
 

 
 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O-løb i Fåborg 
O-løb Svanninge Bakker d. 14. september. Vi havde igen i år et super godt O-løbs 
arrangement, i samarbejde med Faaborg Orienterings klub, som stiller med 16 til 18 
frivillige, der lægger ruter ud og står for alt det praktiske omkring løbet. Der skal lyde en 
stor tak til klubben for et kanon samarbejde om dagens arrangement. 
Der var ca. 350 elever fra 3 skoler, Øhavsskolen Svanen, Stokkebækskolen og 
Nordagerskolen, der fik en super sensommerdag i Svanninge bakker med O-løb i 4 klasser. 
Guld, sølv og bronze-løb plus parløb på en af de tre ruter. 
Der var stor glæde og tilfredshed med dagen fra elever og lærere. 
 
Høvdingebold 
Til det indledende høvdingeboldstævne i Aarup deltog 5 skoler, 18 hold og 157 elever. Det 
blev en god dag med masser af godt humør, tætte kampe og flotte fights. Både på banen og 
udenfor banen blev der kæmpet og heppet på hinanden. 
De to bedste hold deltager i fynsmesterskaberne i marts måned. 
              
Også i Rantzausminde, Odense, Nordfyn, Fåborg-Midtfyn og Langeland blev der afholdt 
indledende stævner. 
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Otterup Håndboldklub, Otterup Bold- og Idrætsklub og Otterup Gymnasterne 
Som start på skoleåret 2016/17 lavede vi et samarbejde med Otterup Håndboldklub, 
Otterup Bold- og Idrætsklub og Otterup gymnasterne. Vi fik vores 3., 4. og 5. årgang fra 
hele områdets skoler igennem en aktiv dag. Dagen bød på mange forskellige aktiviteter, og 
rigtig mange af vores elever fik øjnene op for, hvad de lokale klubber kan tilbyde af 
spændende hold og aktiviteter. Vi takker for det gode samarbejde. Tak til klubberne for at 
stille trænere til rådighed. Vi håber på en gentagelse. 

                                
 
Skolefodbold, 6. klasse 
Der har været afviklet skolefodbold i Marienlyst, hvor lærere fra Sct. Hans Skole stod for 
arrangementet. Her var Tingløkkeskolens drenge og Kroggårdskolens piger de heldige 
vindere, der gik videre til DM i Kalundborg 
 

  



 

 
 

 

Side 9 af 14 

Skoleidrættens Forårsfestival 
 
Svendborg 
En fantastisk dag hvor foreninger fik lov til at præsentere deres aktiviteter for en masse 
nysgerrige 6. klasses elever fra alle skoler i Svendborg. Festivalen blev et sandt 
overflødighedshorn af bevægelsesaktiviteter, liv og glade dage. En dag hvor der også var 
fokus på at være sammen med sine kommende klassekammerater i 7. klasse. Der deltog 
lidt over 500 elever. Dagen foregik i og omkring Svendborg idrætscenter. 
Et stort tak til Svendborg kommune for et godt samarbejde.  
 
Fåborg-Midtfyn 
For første gang holdt vi i Faaborg-Midtfyn kommune en forårsfestival, hvor de fleste af 
kommunens 6. klasser deltog. Dagen blev holdt i og omkring Midtfyns Fritidscenter i 
Ringe. Det var hovedsagelig foreninger fra kommunen, der arrangerede forskellige 
aktiviteter for eleverne. Vi havde dog også besøg af enkelte idrætsorganisationer udenfor 
kommunen. Det var en fantastisk dag for alle eleverne, der var højt humør, højt 
aktivitetsniveau og en fantastisk stemning. Tak til alle, der bidrog på den ene eller anden 
måde. 
 
Tommerup 
Onsdag den 25 maj. afholdt vi den første forårsfestival i Tommerup St. Konceptet var de 
lokale idrætsforeninger samt DGI Fyn bød ind med aktiviteter på dagen. 
Deltagerne i festivalen var 6.-7. og 8. årgang fra de omkringliggende skoler, i alt 300 glade 
elever deltog. 
Eleverne fik mulighed for at prøve kræfter med håndbold (både street-, beach- og 
totalhåndbold), fodbold, yoga, skovfitness, dans, svømning/vandpolo, floorball, bordtennis 
og DGI kom med forskellige løb og lege som foregik via mobiltelefoner. Alt i alt en bred 
vifte af muligheder. Eleverne fik lov til at prøve 4 af aktiviteterne. Både lærere og elever 
tilkendegav at de havde haft en super god dag med fuld fart over feltet. 
En stor tak til at alle de frivillige fra foreningerne og DGI, uden dem ingen festival. 
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Odense 
I Odense blev der afholdt 4 forårsfestivaler. I Dalum var 6. klasserne samlet omkring 
aktiviteter som beachvolley, hockey, tennis, strandhåndbold, badminton, teenvolley, sports 
akrobatik, lystfiskerforeningen, skydning m.m. For at sende alle hjem med på en god 
måde, blev der afsluttet med fællesdans. 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ved Odens Havn, på området ved Odense Atletikstadion og på Odense Universitet var 
Odense skolernes 8. klasser samlet om mange forskellige aktiviteter – rugby, vandpolo, 
Odense kampsportscenter bød ind med flere aktiviteter, beachvolley, atletik, minigolf m.m. 
 
Alle steder var det de lokale foreninger, der stod for aktiviteterne. 
 

Kommunale idrætsnetværk 
 
Odense Skoleidrætsudvalg 
I Odense afholdes der 2 gange årligt møde i det kommunale idrætsnetværk, og i år har der 
været fokus på Rugby, hvor Holluf Pile skole var værter – deltog dog ikke selv. Det 
kommunale idrætsnetværk har desuden været aktiv i forhold til planlægningen af 
Skolernes Forårsfestival, men er ude at dette i år – dog er de 3 tovholdere med på selv 
dagen, hvor Skolernes Forårsfestival er i gang. 
Udover dette er der møder, hvor idrætsfaget og især den ’nye’ prøve i faget idræt har været 
til debat og med gode input med workshops, hvor man kunne få inspiration til sig selv og 
sine elever. 
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Langeland Skoleidrætsudvalg 
På Langeland er der afholdt følgende arrangementer i samarbejde med Dansk Skoleidræt, 
Fyn: 

 M-bold for 5. årgang 

 Idrætsdag med deltagelse af lokale foreninger for 1. årgang 

 DGI-badminton for 3., 4., 5. og 10. årgang  

 Kidsvolley for 5. årgang  

 Kidsvolley for 6. årgang  

 Langelandsk Bolddag - 5. årgang 

 Høvdingebold for 4. og 5. årgang   

 Hockey for 3. årgang  

 Fodbold for 2. årgang 

 Fodbold for 3. årgang 

 Fodbold for 4. årgang  

 Fodbold for 6. årgang  

 O-løb for 6. årgang - arrangement forud for at eleverne samles på Ørstedskolen til 7. 
årgang 

Desuden deltagelse i diverse kampagner samt Skolernes Motionsdag. 
 
Assens Skoleidrætsudvalg 
Vi har i Assens Kommune fået etableret et idrætsnetværk for nogle af skolerne i 
kommunen. Vi kunne selvfølgelig godt tænke os at alle skoler i kommunen deltog. Vi har 
mødtes et par gange i det forløbne år. Lige nu er vi 4-5 skoler. 
 
Faaborg-Midtfyn Skoleidrætsudvalg 
Igen i år arbejder vi på planlægningen af forårsfestivalen, som i år skal afholdes den 17. 
maj i og omkring Midtfyns Fritidscenter. Vi er lidt udfordrede, da flere af sidste års 
arrangører har trukket sig. 
Vi holder 5-6 møder om året, men vi oplever desværre, at det kun er 4-5 skoler, der er 
repræsenterede på vores møder.  Lige nu snakker vi meget om, hvad vi kan gøre, for at 
flere skoler møder op. 
 
Nordfyns Skoleidrætsudvalg  
Skolerne omkring Otterup prioriterer stadig at mødes til idrætsarrangementer - et på hver 
årgang. Tak fordi I kommer hver gang.  
 
Nyborg Skoleidrætsudvalg 
I Nyborgs kommunale idrætsudvalg sidder Karen Rasmussen – skoleleder fra Vibeskolen 
og en repræsentant fra Nyborgs 4 folkeskoler: Firekløverskolen, Vibeskolen, Birkhoved-
skolen og Danehofskolen. Mødes 3-4 gange årligt. 
Vi har i mange år været tovholdere for et atletikstævne for alle 6. klasser. Det bliver dog i år 
skiftet ud med et kæmpe skoleOL-stævne, hvor alle 4.-6. klasser bliver inviteret. 
Til hvert møde har vi et punkt, der hedder nyt fra de 4 skoler. Her deler vi gode ideer og 
erfaringer om bevægelse og idræt fra de enkelte skoler. 2016 deltog vi alle i Idrætslærernes 
forum.  
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Landsorganisationen 
 
Dansk Skoleidræt 
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. 
Vær opmærksom på, at der er en side omkring idrætsfaget, der giver rigtig god inspiration 
til faget. Der kan I bl.a. finde en video om prøven i idræt og se ”boldspilsdugen”, som er et 
super fint materiale til brug i undervisningen om boldbasis. 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desuden står Dansk Skoleidræt for afvikling af turneringer som DM for klassehold, hvor 
de indledende stævner afvikles af Kreds Fyn. Der er stævner for: 
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 2016/17 
holdes turneringen i skolefodbold og skolebasket.  
 
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. 
 

  

http://www.skoleidraet.dk/aktiviteter/aktivitetstyper/idraetsfaget/
http://www.skoleidraet.dk/aktiviteter/


 

 
 

 

Side 13 af 14 

Statistik 
 

 

2016 
ANTAL 

SKOLER HOLD ELEVER 

VOLLEYBALL 21 129 
 FODBOLD   6 13 152 

HÅNDBOLD   21 39 
 BASKETBOLD 3 24 240 

ATLETIK   4 46 292 
HØVDINGEBOLD 38 131 1090 
ORIENTERINGSLØB 3 

 
470 

TEENVOLLEY 
   KIDSVOLLEY 23 348 1598 

M-BOLD   4 
 

123 
PIGEFODBOLD 4 5 48 
IRONKID   8 

 
466 

BEACHVOLLEY 2 24 105 
OVERBYGNINGSTRÆF 

   SKOLESKYDNING 
   VANDPOLOTRÆF 6 25 228 

DANSETRÆF 10 4 424 
HOCKEY   9 31 251 
RUNDBOLD   6 18 546 
ATKTIVITETSDAG Berns 6 

 
199 

SKOLEIDR. FORÅRSFESTIVAL 6 
 

1768 
LANGBOLD   

 
  

BADMINTONTRÆF (DGI) 
   TENNIS   2 

 
95 

AKTIVITETSDAG VEJSTRUP 7 
 

243 
FLAGFOOTBALL 2 11 79 
AKTIVITETSDAG OLLERUP 2 3 93 
GOLF   2 3 52 

IALT   195 854 8562 
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Afslutning 
 

Til slut vil jeg takke 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 tilmelder deres elever til stævner og aktiviteter, og 
dermed er med til at give dem en anderledes dag i hallen eller på græsset, når de møder 
elever fra andre skoler, hvor der dystes og måske knyttes venskaber på kryds og tværs med 
kammerater fra andre skoler. 
 
Tak til Dansk Skoleidræts ansatte i Nyborg, der også er med til at støtte op omkring 
arbejdet i Dansk Skoleidræt, Fyn. 
 
En særlig tak til bestyrelsen, der hvert år sørger for, at der kommer spændende aktiviteter 
og arrangementer på programmet. Jeg er meget taknemmelig for det samarbejde, vi har, 
hvor alle altid gør deres bedste for at udvikle skoleidrætten. 
 
Den positive stemning, der altid præger vores møder sætter jeg stor pris på. 
 


