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 DANSK SKOLEIDRÆT, FYN 

Formandsberetning år 2017 v/Randi Fechtenburg 

 

 
 

 
Skoleidræt er idrætsaktiviteter for alle elever og er med til at understøtte 

idrætsundervisningen. Vi vil gerne medvirke til, at alle elever får lyst til at 
dyrke idræt, ikke kun i skoletiden, men også i fritiden. Gennem vores arbejde 

med skoleidrætten håber vi, at vi er med til at løfte denne opgave.  
Vi har med et varieret tilbud af gode og sjove aktiviteter mulighed for at 

præsentere alle elever fra 1.-9. årgang til mange forskellige idrætter lige fra 
dansetræf, flagfootball, stratego, aktivitetsdage til de mere traditionelle 

idrætter som vandpolo, fodbold, basket m.m. Desuden har vi vores 
Forårsfestivaler, hvor mange af de lokale foreninger er repræsenteret, og 

møder op for at vise netop deres idræt. På den måde håber vi, at 
skoleeleverne finder vejen til glæden ved at bevæge sig, så de også efter 

skoletid er fysisk aktive. 

 
Vores samarbejde med skoler og lærere er helt unikt. Det er på skolerne rundt 

omkring på Fyn, at alle vores aktiviteter bliver afviklet. Det er lærerne på 
skolerne der står som arrangør til stævner og aktiviteter mange steder. Vi ville 

ikke kunne have det store udbud af aktiviteter, hvis I ikke var med. Tusind tak 
for jeres engagement år efter år. 

Vi oplever også, at flere og flere foreninger ønsker at byde ind med tilbud til 
vores kalender. Dette finder vi meget positivt, da det også er med til at løfte 

udviklingen. 
 

Vi er meget taknemmelige for at både kommuner og skoler støtter op om 
vores virke, så vores medlemstal er stabilt. 

Vi arbejder hele tiden på at få vores aktiviteter spredt godt ud på Fyn, så alle 
har mulighed for at deltage. Skulle der være nogle områder hvor I tænker, at 

der mangler nogle aktiviteter, så fortæl os meget gerne om det. 

 
I kan se alle vores aktiviteter på vores hjemmeside her  

Vi forsøger hvert år at have alle aktiviteter på inden sommerferien, så I kan 
have det med i planlægningen af skoleåret. Der kan dog løbende komme nye 

aktiviteter til, så hold øje med hjemmesiden hele året. 
 

 
 

 

https://skoleidraet.dk/kredse/fyn/
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Elevaktiviteter 

 
Atletik 

- herunder kredsfinalestævnet for 7. årgang. 
Vi har afholdt 2 stævner i atletik - september 2017. Et stævne for 6. årgang og 

et for 7. årgang. 
Der skal lyde en kæmpe tak til Ole Einfeldt som igen i år hjælp os med at 

afholde stævnerne. Især løbetiderne på det store atletik ur er en stor hjælp. 

Efter mange og gode dueller var det Sanderumskolen, der igen i år løb med 
den endelige sejr i både drenge- og pigerækken. Tillykke til Sanderumsskolens 

elever, Heidi Simonsen og kollegaer.  
Rigtig god tur til DM i Silkeborg 12.-13. juni 2018. 

Tusind tak til alle de deltagende hold og skoler. Jeres store indsats som 
dommere og opmålere, var med til at gøre dagene gode. –Og så var vi heldige 

med vejret.  
 

Volleyball 
Der har i 2017 været afholdt to indledende volleystævner, hvor 66 hold 

kæmpede om kvalifikation til Kredsfinalestævnet på Fyn. De to vindere af 
Kredsfinalestævnet sikrede sig deltagelse til 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 12 hold blev afholdt på Dalumskolen i samarbejde med 

Kirsten Skov Bergholdt og Dennis Spile.  
Lærere fra Næsby Skole og Aarupskolen havde arrangeret de indledende 

stævner. Der var i alt tilmeldt 66 hold. En nedgang på 45 hold sammenlignet 
med året før, hvor vi havde en tilgang på 58 hold og nåede et resultat på 111 

hold. Desværre var det ikke muligt at fastholde den store udvikling i 
deltagende hold. Vi vil i det kommende år arbejde på igen at få mindst tre 

indledende stævner på Fyn.  
Tusind tak til de skoler og lærere, der har tilbudt deres arbejdskraft til at 

arrangere et stævne.  
 

Flagfootball  

Vi måtte desværre aflyse dette arrangement i år, da der var mega meget regn, 
blæst og kulde denne dag. Men I kan helt sikkert finde flagfootball på 

programmet næste skoleår igen. 
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Skolehockey, udendørs                                           

Fieldhockey er en sjov og intens holdsport. I samarbejde med Hockeyklubben 
Odin blev dette stævne tilbudt på kunstgræsbanen ved Hjallesehallen for 1.-3. 

kl. 
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. Stævnet 
ligger i september som et af vores første arrangementer. Vi håber, at flere 

skoler får det i kalenderen, så vi kan gøre stævnet endnu større, da vi er 

meget glade for samarbejdet. 
 

 

 
 
Dansetræf 

I november måned blev der afholdt dansetræf i Korup Kultur og Fritidscenter 

og i Fritidscenteret i Aarup. Der var 305 drenge og piger tilmeldt til træffene. 
En nedgang på 42 børn sammenlignet med året før, hvor vi slog rekord i 

deltagerantal. 
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. 
 

Håndbold  
I år har vi afholdt to indledende stævner i henholdsvis Næsby og Tommerup. 

Vi måtte sige nej til et par skoler på falderebet, da der var fyldt op til begge 

stævner. Vi satser på at udvide med et tredje indledende stævne næste år, så 

alle kan komme med. 

 

http://www.danspaahjul.dk/
http://www.danspaahjul.dk/
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Vi havde et par gode stævner, hvor det igen var Kasper Holms valghold som 

stod for afviklingen af stævnet i Næsby, og det gjorde de med bravour. 

Tusinde tak for hjælpen. 

 

I Fyrtårn Tommerup afholdt vi både et indledende stævne og finalestævnet. Vi 

havde et par gode dage med masser af god håndbold og glade skoleelever. 

 

I sidste ende var det Nymarkskolen, der løb med sejren for både piger og 

drenge. De skal til DM i Helsinge i januar. 

 

Floorball 

Igen i år holdt vi et floorballstævne for 4. klasser på Brobyskolerne afd. 

Pontoppidan. Som sidste år deltog 3 skoler, og der blev spillet rigtig mange 

gode og tætte kampe.  
Eleverne gik virkelig til den, der blev kæmpet og råbt kampråb. En af skolerne 

havde lavet store bannere, som blev sat op ved deres base.  
Alle deltagere havde en skøn dag med et meget højt aktivitetsniveau. 

                                   
Tennis 

I samarbejde med Svendborg tennisklub blev der afholdt 2 dage med tennis 
for 4.klasserne 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  
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Det var 17. år i træk at Svømmeklubben Frem stod klar i svømmehallen på 
UNI i Odense. 

Vandpolotræf er for 6. og 7. klasse. Her har de mulighed for at prøve kræfter 
med et spil de fleste ikke har prøvet før. Det blev som sædvanlig en fantastisk 

dag, men også en dag hvor mange af eleverne blev overrasket over hvor hårdt 
det er at spille vandpolo. Som sædvanlig var der indlagt en lille pause 

undervejs, hvor de elever, der havde lyst fik, lov til at være med i en 
opvisningskamp med vandpolospillerne fra Frem. 

Tak til Frem for at være med år efter år.                               

 
Rundbold 

En af de første aktiviteter vi har på vores program lige efter sommerferien er 
rundbold på Sanderumskolen i Odense.  

En dag hvor elever fra 2.-3. årgang kæmper vildt for at blive den bedste klasse 
til rundbold. 

Dagen samler altid mange elever. Tak til lærerne fra Sanderumskolen, der altid 
er med på at hjælpe. 

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. Vejret var super og 128 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. Der 

var lidt færre tilmeldte i år pga. pladsmangel. Til rundboldstævnet i 2018 bliver 
der igen mulighed for flere tilmeldinger, da vi har fået et nyt område, vi kan 

være på. 

O-løb 
En lidt diset oktober morgen, kom til at danne rammen for vores årlige o-

løbsstævne i Svaninge Bakker med 460 elver fra 6 skoler, plus vores gode 

hjælpere fra Faaborg orienteringsklub.  

Der var godt 15 frivllige hjælpere fra klubben der var i gang fra kl 7.00 til midt 
på eftermiddagen, for at lave et godt løb for alle de elever, der var mødt frem. 

Trods regn og blæst nåede de næsten tørt i mål, før eftermiddagsregnen satte 
ind.  

Der blev løbet for at vinde, men mange nød også at løbe turen i Svaninge 
Bakker.  

Vi siger tak for den gode opbakning til dagen, plus samarbejdet med Faaborg 
Orientertingsklub. 
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Langbold 
For første gang afholdt vi i september et langboldstævne for 7. klasser på 

Brobyskolerne afd. Pontoppidan.  
Desværre var der kun 6 hold fra to skoler, der deltog.  Det blev dog til rigtig 

mange kampe for eleverne, da vi spillede alle mod alle.  
Det var elever fra linjeholdet ”motion, kost og sundhed” fra 8./9. klasse på 

Brobyskolerne, der var med til at arrangere stævnet, og som dømte kampene. 
De havde en travl men meget lærerig dag. 

Alle deltagere havde en rigtig god dag, hvor der blev lagt taktik og fightet 
rigtig flot.  

Heldigvis var vi rimelig heldige med vejret i en ellers meget våd periode. 
 

Aktivitetsdag for 4. klasse. 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. 
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Stor tak til efterskolens lærere og elever for en fantastisk dag. 

Et meget populært arrangement der hurtigt bliver booket. 

Basketball  

– herunder kredsfinalestævnet for 8. årgang. 
Der var igen i år tilmeldinger nok til 2 stævner.  

Vi afholdt i starten af december 2017 et stævne for 6.-7. årgang og et for 8.-9. 
årgang. 

Der skal lyde en kæmpe tak til Torben Werth Jensen og hans kollegaer fra 
Vestermarkskolen for at planlægge og afholde stævnerne. Stor tak til de 1. 

holds spillere fra Svendborg Rabbits basketball team som dømte kampene.  
Efter mange og tætte kampe var det Tåsingeskolen, der igen i år løb med den 

endelige sejr i både drengerækken og pigerækken. Tillykke til Tåsingeskolens 
elever og lærere og rigtig god tur til DM den 17. - 19. april 2018 i Næstved. 

Tusind tak til alle de deltagende hold og skoler – I var med til, at gennemføre 
dagene på en god måde og i den rette ånd. Håber at se jer og endnu flere til 

næste års stævner. 
  

 

Stratego Games  
Nyt stævne i Svendborg, hvor der blev taget det bedste fra stratego og mixet 

det med regler fra stikbold og andre sportsgrene. 

En fantastisk dag med god stemning hvor der var fokus på samarbejde, 

kommunikation og elevernes strategiske evner. Det blev afholdt på 
Rantzausminde skole, og der deltog 186 elever.  

 

Kidsvolley/Teenvolley 
Der har i år været afholdt stævner i bl.a. Svendborg, Veflinge, Ubberud, 

Middelfart, Langeland, Ringe og flere steder i Odense. 
Vores samarbejde med mange af de lokale foreninger, har betydet, at de har 

stået i hallerne som arrangør af stævnerne, hvilket har været rigtigt godt. Vi 
håber på, at vi kan fortsætte og evt. udvide samarbejdet rundt omkring på 

Fyn, så vi kan tilbyde endnu flere stævner fremover. 
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Høvdingebold 
I januar 2017 afholdt vi et høvdingeboldstævne for 5. klasser i Allested 

Vejlehallen, hvor 5 skoler deltog med tilsammen 18 hold. 
Vi spillede på 3 baner, og det var elever fra linjeholdet ”motion, kost og 

sundhed” fra 8./9. årgang på Brobyskolerne, der dømte kampene, hvilket de 
klarede rigtig flot. Lærerne fra de deltagende skoler gav også udtryk for, de 

var glade for, de ikke selv skulle være dommere. 

Alle havde en fantastisk dag med et højt aktivitetsniveau, socialt samvær og 
højt humør. 

De to hold, der gik videre til kredsmesterskabet var begge fra Brobyskolerne - 
et hold fra afd. Allested/Vejle og et hold fra afd. Pontoppidan. 

 
I Odense var der to indledende stævner, der blev afholdt af lærere fra Sct. 

Hans Skole og Sanderumskolen. De har efterhånden stor erfaring i disse 
stævner, hvor de har skoles ældre klasser til at være dommere. Tak fordi, I 

altid melder klar til at være med.   
 

Skolefordbold 6. klasse 
Kredsfinalestævnet i fodbold blev igen i år dygtigt og kompetent gennemført i 

Marienlyst centeret med Alexander Danker fra Sct. Hans Skole som 
stævneansvarlig – stor tak for hjælpen Alexander. 

Til juni 2018 skal landsfinalestævnet afholdes på Fyn og her har selvsamme 

Alexander og andre frivillige kræfter fra Sct. Hans Skole påtaget sig opgaven 
at afholde dette stævne.  

Sct. Hans Skole er ikke uvant udi afholdelse af finalestævner, og kan efter 
sidste års landfinalestævne i volleyball roligt kalde sig erfarne i denne disciplin, 

og der skal atter lyde en stor tak til alle de involverede, som får det til at glide 
som det skal til et landsfinalestævne.  
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Man kan følge stævnet på Marienlyst centeret fra den 6. juni - 8. juni og Fyns 
repræsentanter til landsfinalestævnet er: 

Drenge – Kroggårdsskolen 
Piger – Tingløkkeskolen 

Stort tillykke til de to vinderhold og vi krydser fingre for at et eller begge hold 
tager pokalen hjem til Fyn senere på året – pøj pøj drenge og piger. 

 
 

Skolernes 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 næsten 400 elever. Dagen foregik i og 
omkring Svendborg idrætscenter. 

Et stort tak til Svendborg kommune for et godt samarbejde.  

 
Tommerup 

Forårsfestivalen i Tommerup, blev igen i år afholdt i Fyrtårn Tommerup og de 

omkringliggende faciliteter. 

Vi havde 287 elever fra 6-8 årgang, som gav den max gas på trods af kraftig 

regn det meste af dagen. 

 

Tommerup svømmeklub, Tommerup vandpolo, Tommerup håndboldklub, 

Tommerup boldklub, Tommerup idræt, yoga moves ved Carina Saatterup, 

Tommerup skytterne og Vestfyns golfklub var repræsenteret med en bred vifte 

af fantastiske aktiviteter. 

Alle elever var igennem 4 aktiviteter af 50 min. Varighed. 

 

Kæmpe tak til alle frivillige som laver et stort stykke arbejde på dagen. 
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Odense 

                                                                              
 

I Odense blev der afholdt 4 forårsfestivaler. 
I Dalum var 6. klasserne samlet omkring aktiviteter som beachvolley, 

cheearleading, tennis, strandhåndbold, badminton, teenvolley, sports 
acrobatik, skydning og også lystfisker foreningen var tilstede.  

For at sende alle hjem med en god oplevelse, blev der afsluttet med 
fællesdans. 

 
 

 

            
 
Igen i år gennemførte Dansk Skoleidræt- kreds Fyn i samarbejde med Odense 

Kommune og det kommunale idrætsnetværk 3 festivaler for elever fra 7. – 8. 
klasse på 3 forskellige steder i Odense. 

På Byens Ø deltog den 17. maj 528 elever. 
Ved og omkring Odense Idrætspark deltog den 18. maj 433 elever. 
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Ved Syddansk Universitetet deltog den 23. maj 444 elever. 
Til disse festivaler blev eleverne præsenteret for en meget bred vifte af 

aktivitetsmuligheder og lokale idrætsklubber leverede mandskab til at 
gennemføre aktiviteterne.  

Tilbagemeldingerne fra de deltagende skoler har været meget positive og vi 
kan derfor med glæde meddele at der igen til næste år (2018) vil blive 

gennemført 3 x SKOFF i Odense. I år frafalder støtten til projektet fra Nordea-
Fonden og det vil muligvis betyde en ændring af navnet SKOFF og der vil ikke 

være samme meget høje niveau i forhold til forplejning til de deltagende 

lærere. De skal nu have egen madpakke med ligesom drikkedunkene der blev 
uddelt gratis sidste år ikke vil være at finde næste år. 

Vi takker naturligvis for det projekt Dansk Skoleidræt i samarbejde med 
Nordea-Fonden startede op i 2015. 

Der skal naturligvis også lyde en kæmpe tak til alle foreningerne der har 
deltaget og været med til at give godt 1400 unge mennesker fra 7. – 8. klasse 

en fantastisk dag.                                    
 

Langeland Skoleidrætsudvalg 
På Langeland er der afholdt følgende arrangementer i samarbejde med Dansk 

Skoleidræt, Fyn og de lokale foreninger: 
M-bold for 5. årgang 

Idrætsdag med deltagelse af lokale foreninger for 1. årgang 
Badminton for 3.,-4., 8. 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  

DM i skoleskydning for 5. årgang 
OL i bueskydning for 5.-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 hvor der i 
løbet af 7 år er samlet mere end 200.000 kr. ind til arbejdet med børn i 3. 

verdens lande 

 
Odense Skoleidrætsudvalg 

Idrætsudvalget i Odense er hvert år arrangør af to kurser for idrætslærerne i 
Odense Kommune. 

Desuden er de meget aktive i forhold til Forårsfestivalerne i Odense Kommune. 
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Assens Skoleidrætsudvalg 
Der har i dette år ikke være afholdt møder i udvalget. 

 
Faaborg-Midtfyn Skoleidrætsudvalg 

Vi har i kommunen et fælles idrætsudvalg, hvor vi mødes 4-6 gange om året. 
Desværre er vi kun 4-5 skoler, der deltager, og vi oplever, at det er svært at få 

flere skoler med. 
For øjeblikket arbejder vi på at få arrangeret nogle fælleskommunale 

idrætskurser. Ligeledes bruger vi møderne til at sparre med hinanden og 

snakke om de fælles udfordringer, vi som idrætslærere har på de forskellige 
skoler. 

 
 

Nordfyns Skoleidrætsudvalg  
Vi afholder i et samarbejde med de omkringliggende skoler rigtig mange 

stævner og aktiviteter for Dansk Skoleidræt på Nordfyn – pt mest i og omkring 
Otterup, men vi ønsker hvis muligt, at tilbyde et øget aktivitetsniveau omkring 

Søndersø og Bogense.  
Af aktiviteter kan bl.a. nævnes: Store legedag for 0. årgang, Kom og vær med 

dag for 1. årgang, Kidsvolley for 2. årgang, Stjerneløb for 3. årgang, 
Høvdingebold for 4. og 5. årgang, Atletik for 6. årgang, Fodbold/basket og 

atletik for 7. årgang og Volleyball for 8.årgang.  
En stor tak skal lyde til alle de deltagende lærere og elever, for at møde op 

hver gang – og tak til dem i idrætsudvalget, som er med til at planlægge og 

gennemføre stævnerne. 
  

 Nyborg Skoleidrætsudvalg 

I Nyborg holder vi ca. 5 møder om året, hvor vi snakker idræt generelt og på 
skolerne og hvordan det går med bevægelse i undervisningen. Vi giver gode 

ideer til hinanden, hvis nogle har prøvet noget spændende.  

Vi har i år brugt en del tid på at lave forårsfestival for alle 7.kl i Nyborg. Lige 
nu har vi ca. 150 pladser, som vores foreninger tager sig af, men mangler 

stadig ca. 100 pladser. Vi håber stadig at det løber af stablen d.31 maj på 
Nyborg fritids- og Idrætscenter. Det har været en spændende opgave at 

arbejde med, selvom det tager tid. 

Vi har stadig vores atletik stævne for 6 årgang som har kørt i mange år. Vi 

lave denne dag i samarbejde med Nyborg atletikklub og 8 årgang på 
Birkhovedskolen. 

Som noget nyt i år deltager alle vores 4. og 5. årgang til skole OL i maj 

måned. Dette gør vi for at styrke deres motivation og lyst til atletik og pleje 

fællesskabet og sammenholdet for de enkelte klasser og møde kammerater fra 
andre skoler. 
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Dansk Skoleidræt – landsorganisationen 

 
Dansk Skoleidræt har tilbud og inspiration om bevægelse hele dagen. I vil 

kunne hente inspiration på skoleidraet.dk hvor I kan finde ideer til 

idrætsundervisningen, spændende aktiviteter, kurser m.m. 
 

 

 
 

 

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 
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ISF-CUP er for skolehold. Turneringerne afholdes hvert andet år. I 
skoleåret 2017/18 holdes turneringen i skolevolley og skolehåndbold.  

 
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. 

 

Afslutning 
 

Så mangler jeg kun at takke alle vores samarbejdspartnere og alle dem, der 
støtter op om vores arbejde. –Tak til skolerne for deres medlemskab og tak til 

lærerne fordi I hvert år sender mange børn til vores arrangementer, og er med 
til at give dem en aktiv dag, hvor de møder kammerater fra andre skoler. 

Tak til de lærere og foreninger, der står som arrangør af mange af vores 
stævner/aktiviteter. I bidrager til, at vi fortsat kan have en stor palet af 

aktiviteter at tilbyde skoleeleverne på Fyn. 
Tak til de ansatte på Dansk Skoleidræts landskontor i Nyborg. I er der altid, 

hvis vi har brug for hjælp. 
Sidst men ikke mindst tak til mine bestyrelsesmedlemmer, for et godt og 

inspirerende samarbejde.  
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Statistik  
 

 

2016 2017 

ANTAL     ANTAL     

SKOLER HOLD ELEVER SKOLER HOLD ELEVER 

VOLLEYBALL   21 129   19 0 294 

FODBOLD   6 13 152 10   186 

HÅNDBOLD   21 39   15   450 

BASKETBOLD   3 24 240     278 

ATLETIK   4 46 292     380 

HØVDINGEBOLD   38 131 1090 34   1443 

ORIENTERINGSLØB   3   470 6   455 

TEENVOLLEY         3   159 

KIDSVOLLEY   23 348 1598 6   776 

M-BOLD   4   123     90 

PIGEFODBOLD   4 5 48 6   74 

IRONKID   8   466     427 

BEACHVOLLEY   2 24 105       

OVERBYGNINGSTRÆF               

SKOLESKYDNING               

VANDPOLOTRÆF   6 25 228 4   160 

DANSETRÆF   10 4 424 6   305 

HOCKEY   9 31 251 4   76 

RUNDBOLD   6 18 546 6   408 

ATKTIVITETSDAG Berns   6   199 7   236 

SKOLERNES FORÅRSFESTIVAL   6   1768 32   2279 

LANGBOLD     17   88 

BADMINTON             285 

TENNIS   2   95 1   46 

AKTIVITETSDAG VEJSTRUP   7   243 6   243 

FLAGFOOTBALL   2 11 79       

AKTIVITETSDAG OLLERUP   2 3 93       

GOLF   2 3 52       

STRATEGO         2   186 

                

                

    195 854 8562 184   9259 

 


