
BERETNING 2017 DANSK SKOLEIDRÆT, ØSTJYLLAND 

DE ENKELTE AKTIVITETER: 

ATLETIK: 

Regnvejr mandag og regnvejr onsdag, men 2. tirsdag i september, hvor vi afvikler Skolernes Atletikstævne 

er vejret fint år efter år.  

Det er virkeligt skønt, for det er med til at forbedre dagen - resultaterne, humøret, samværet.  

Det virkede i år, som om børnene var endnu bedre forberedt hjemmefra end de plejer at være.  

Langt de fleste steder mødte børnene op på det rette tidspunkt, og kun få glippede det for. Det skal 

lærerne have en rigtig stor ros for. Når de voksne er dommere, er det nødvendigt at børnene er rimeligt 

selvkørende, og det var de i den grad i år.  

Det betyder, at når atletikdagen er ovre, kan vi glæde os enormt over at have gennemført en fantastisk dag, 

der om noget demonstrerer, hvorfor det er dejligt at være med i Dansk Skoleidræt, Østjylland. Vi har 

afviklet en dag med masser af aktivitet og kun mødt glade børn. 

Kun halvdelen af bestyrelsen kunne i år købes fri til at være med til at afvikle dagen. Det virkede lidt 

skræmmende på forhånd, da det indebar at der var færre varme hænder. Heldigvis blev vi hjulpet af en 

række gode venner af Skoleidrætten, som nu er pensionister. Uden dem, havde vi ikke kunnet gennemføre 

dagen så fortrinligt.  

I år samledes 13 skole = 75 hold = 950 børn fra Grenå i øst til Skanderborg i vest, og fra Auning i nord til 

Beder/Ejer Bavnehøj i syd i Århus Der deltog i år 3 helt nye skoler. Årsagen hertil skal findes I, at vi 

orienteret om stævnet på ULF - undervisningsportalen i Århus, og i, at vi har fået et fint samarbejde med 

Favrskov kommune. Det er virkelig herligt, når nye finder ud af, at vi faktisk har nogle gode tilbud.  

Anlæggets tekniske personale udviser stor samarbejdsvilje, hvilket resulterer i at kun kuglestød for drenge 

blev afviklet i kastegården, alt andet var placeret på stadion. Det var dejligt.  

Lærerne løftede i det store og hele dommeropgaven på fornem vis. Det gav problemer, at vægtene til 

kuglestød er blevet ændret. Det var der desværre enkelte, der blev forvirret af, hvilket gjorde 

beregneropgaven noget mere besværlig. Heldigvis lykkedes det at finde en fornuftig løsning på dette 

problem, idet vi kunne gå ind i Skoleatletikkens beregnerprogram og finde ud af, hvor mange point den 

enkelte reelt havde opnået med et redskab, der vejede for lidt.  

Det lykkedes at finde vinderne. Heldigvis var billedet her klart, så diverse fejl ikke kom til at spille ind her.  

DM skal i juni 18 afvikles i Silkeborg. Det bliver igen Beder skole, der deltager med 2 hold. Desuden kommer 

der piger fra Elsted (1. gang, de kommer så langt) og drenge fra Auning til dette stævne.  

Det er i år gået forbløffende med at få dannet lovlige hold i første forsøg. Det er dejligt at 

kommunikationen hele tiden forbedres, så vi ikke går fejl af hinanden.  



BADMINTON I SKOLEN: 

Som altid har vi arbejdet tæt sammen med DGI, Østjylland.  

Inge-Birthe Gavnholt og Mette Quist styrer slagets gang og tilmeldinger fra DGI.kontoret. 

Samarbejdsaftalen går ud på, at DSØ betaler en del af instruktørudgifterne for de skoler, som ligger i et 

område uden badmintonklubber eller foreninger med badmintonafdelinger. 

Det har som sædvanlig resulteret i mange besøg og rigtig mange træf og stævner for eleverne. 

DANSETRÆF: 

I forbindelse med dansedagene har vi i år prøvet at stramme lidt op på, at dansetræffene skulle spredes lidt 

ud så flest mulige skoler kunne få glæde af vores tilbud. 

Det er ikke helt lykkes. Det er primært enkelte skoler, der benytter tilbuddet og samler evt. hele deres 

udskoling. 

Der har siden sidste rep.møde været afholdt 5 dansedage (2 i efteråret og 3 her i det nye år) Det er primært 

udskolingen, der benytter sig af tilbuddet for at ruste deres elever til en evt. prøve. 

Vi har i det forgangne år været i tænkeboks omkring at kunne tilbyde nogle kurser enten for elever eller 

lærere indenfor indholdsområdet ”Redskabsaktiviteter”. Vi har desværre endnu ikke fundet nogen, der 

kunne varetage dette. 

FLOORBALL: 

Der blev  startet et samarbejde op mellem DGI Østjylland og DSØ. Vi fik stablet 3 floorballkurser på benene 

med deltagelse af 37 lærere og pædagoger. Derudover afholdtes der et enkelt floorballstævne i Randers for 

4. klasserne i byen. 300 børn var i gang i løbet af dagen, hvor den lokale klub, idrætslærerforeningen, DSØ 

og DGI stod for arrangementet. Dette arrangement er allerede på tegnebrættet til en udvidelse næste år, 

hvor flere andre byer afholder stævnet og kredsen afholder mesterskab.  

FODBOLD: 

 ØM i skolefodbold. 

Til stævnet var der tilmeldt 5 pigehold og 6 drengehold fra i alt 3 skoler. Ellevangskolen fra Risskov sørgede 

for, at stævnet kunne blive afviklet på banerne ved Vejlby-Risskov hallerne. I pigerækken spillede holdene 

alle mod alle, og i drengerækken blev der spillet kampe i to puljer af 3 hold, hvorefter puljevinderne finale. 

Efter en god dag, med mange spændende kampe, kunne Ellevangskolen trække sig sejrrigt ud af begge 

rækker og skal derfor repræsentere Østjylland til DM i skolefodbold på Fyn i slutningen af maj. 

 

FORÅRSFESTIVALLER: 

 Auning – Norddjurs Kommune: 

5 lokale foreninger havde meddelt at de gerne ville indgå i konceptet. Det var badminton, bordtennis, 

håndbold, floorball og krolf. Desuden deltog der en instruktør udefra som havde forstand på fægtning  



Deltagere var alle elever fra 6. årgang fra skolerne i Auning, Vivild, Allingåbro og Ørsted. De var fordelt i 5 

grupper. Til hver aktivitet var der afsat 70 minutter.  

Alle prøvede fire på forhånd fastsatte aktiviteter. Floorball var igen i år det stort hit, men børnene syntes 

også, det var rigtig sjovt at prøve fægtning. De mere traditionelle lokale foreninger før også et forrygende 

arbejde, der gør børnene glade og svedige.  

Bordtennis og Krolf delte dagen imellem sig, så kun 2 hold prøvede disse tilbud.  

Det blev igen en rigtig god dag, med stor aktivitet over hele linjen. Børnene havde det virkelig hyggeligt 

med hinanden. Fokus var udpræget på at lave noget og  på at have det sjovt imens.  

Det eneste der ikke fungerede helt, var opvarmningen som et valghold fra Auning Skole stod for. Det var 

præget af, at eleverne i en periode havde haft vikar. Hvis det skal gentages, er det nødvendigt at de unge 

bliver holdt lidt mere til ilden, og at der strammes op på organiseringen af aktiviteter. 

 Ry - Skanderborg Kommune: 

212 elever 3. klasses elever fra 6 af kommunens skoler havde en spændende dag ude og inde ved Ry 

hallerne. Det var et meget varieret program, der primært var båret af lokale kræfter fra foreningerne i Ry. 

Eleverne fik prøvet 4 - 5 af disse aktiviteter: Crossfit, Stomp, Petanque, Krolf, Tennis, Volley, Yoga, 

Trampolin, Pusterør og ikke mindst Svævebanen over slugten eller Kæmpegyngen i skovområdet bag 

hallen. 

Randers kommune: 

Vi afviklede 4 forårsfestivaler i løbet af april og maj. Der deltog rigtig mange elever fra mange forskellige 

årgange.  

Den ene festival blev afholdt på Firkløverskolen, som er en specialskole i Randers. Skolen deltog med alle 

deres elever og personale. Vi havde fået fat i flere kompetente instruktører og skolen havde gjort meget 

for, at det blev en god dag for alle. Det Det som festivaler gerne skulle medvirke til er opnået til fulde. Vi vil 

gerne vise flere af de mindre idrætsgrene og få de unge til at prøve deres grænser og vise interesse. 

Randers Roklub deltog med 4 instruktører og 4 ergometere, som alle var meget ivrige for at prøve. Dette 

har resulteret i et boom på roklubbens ungdomshold.  

De andre festivaler blev afviklet med hjælp fra junioridrætsledere og trænere fra de lokale klubber og 

foreninger.  

Silkeborg Kommune: 

Idrætsfestival i Silkeborg 

For 12. gang indbød DSØ og Silkeborg Skoleidræt til idrætsfestival torsdag den 8. juni 2017. 

801 elever fra 6. klasse fra 20 skoler i Silkeborg Kommune havde en udfordrende og aktiv dag med 

både nye og kendte aktiviteter. Som sædvanligt fik vi god hjælp af lokale klubber og instruktører, 



specialforbund og DGI. Idrætsfestivallen afvikles på Søholt, hvor der er både haller og forskellige 

udendørs faciliteter til rådighed. Silkeborg Kommune stiller faciliteterne gratis til rådighed. 

Alle elever deltog i et obligatorisk atletikmodul, et valgmodul med dans, tennis og basketball og et 

modul hvor eleverne var fordelt mellem golf, cricket, street håndbold, softball, ultimate og street 

håndbold. 

En super god dag med masser af glade børn og tilfredse voksne og – som sædvanligt også godt vejr. 

 

 

 

  

 

For fremtiden er Nordea-fonden måske ikke inde over konceptet.  

Vi skal gøre vores yderste for at det kan køre videre på samme vis på trods af manglende økonomisk 

incitament.  

HØVDINGEBOLD: 

AUNING: 

Der deltog 4 skoler i arrangementet med i alt 20 hold. Stævnet er blevet reduceret efter at der også er 

kommet et tilbud i Grenå. Det er rigtig fint, at skolerne kan spare kørsel på denne måde. Det er ligeledes 

godt, at flere stævner betyder flere lokale vindere, og dermed et boost for kredsmesterskabet. Vi havde 

endnu en forrygende dag med højt aktivitetsniveau, megen spænding og højt humør. Historien gentog sig 

idet det igen blev Langhøjskolen, der gik fra dagen som vindere. Men mon ikke de øvrige skoler vil gøre 

deres bedste for at ændre på den statistik til stævnet i 18  

At stævnet er populært og en god oplevelse understreges af, at tilmeldingerne til stævnet i 2018 blev 

modtaget få dage efter, at invitationen var sendt ud.  

Silkeborg: 
 

5 skoler (Gjern, Ans, Hvinningdal, Balle og Th. Langs) med i alt 28 hold deltog i 

høvdingeboldstævnet i Sydbyhallerne den 29. marts 2017. 

I to haller var der gang i spillet hele dagen i 6 timer inden vinderen, der skulle deltage i 

finalestævnet, var fundet. 

 

 



Skanderborg: 
 
Stævnet i de nye haller på ”Skanderborg Fælled” druknede næsten i succes. I sidste øjeblik væltede 

tilmeldingerne ind så vi nåede op på 800 elever fra 4. og 5. årgang med i alt 36 klasser fordelt på 74 hold fra 

13 forskellige skoler. Med lidt justeringer undervejs i kamplængden nåede vi dog igennem hele dagen med 

højt humør og god stemning. 

Århus: 

 

HÅNDBOLD: 

 ØM i skolehåndbold. 

Til stævnet var der tilmeldt 10 drenge- og 8 pigehold. Holdene kom fra næsten hele kredsen fra Thorning i 

vest, Auning i nord og Rathlouskolen og Skovbakkeskolen fra Odder i syd. Derfor passede en geografisk 

placering i midten på Præstemarkskolen i Søften rigtig fint for alle deltagere.  

Mandag d. 20/11 var alle hold klar til kamp i Præstemarkhallerne og efter alle de indledende kampe stod 

Søndervangsskolen fra Hammel som vinder i både drenge- og pigerækken, begge hold var de bedste på 

dagen og kan derfor fortjent repræsentere Østjylland til DM i skolehåndbold i Helsinge til januar. 

KURSER: 

”Sæt skolen i bevægelse”  

I vores kreds tilbyder vi stadig kurset gratis til vores medlemsskoler.  

I år har vi afholdt tre kurser - to på Rønde Skole i Syddjurs og et på Gødvadskolen i Silkeborg. 

”Yoga” 

Vi har haft tre gode kurser med Stine Rosborg - et i Galten i Skanderborg Kommune og to i Århus. 

”Legepatruljekursus” 

Ud over Dansk Skoleidræts landsdækkende kurser for legepatruljer afholdt vi vores eget i Århus. 

Rundhøjskolen lagde lokaler til og de deltagende elever havde en lærerig og inspirerende dag med en 

dygtig instruktør, der forstod at få dem til at ”stå frem” og undervise hinanden. 

 

Udlån: 
Skolerne kan gratis låne fægteudstyr, golfudstyr, gøglerkasse, pulsure, softball, minitennis, kinball, GPS’ere, 

Leg & Læringsudstyr og stavgang. Den enkelte skole skal kun sørge for levering til den næste skole. 

Det nye fægteudstyr har i 2017 været det mest populære. Der har i år samlet set været en lille nedgang i 

interessen for disse rekvisitter.  

 



 

NYE TILTAG: 

Ressourcebanken og Randers Kommune: 

Der er skabt et godt samarbejde mellem DSØ og Randers kommune. Bredde og idrætskonsulenten er 

meget interesseret i et fortsat samarbejde om bevægelse og den åbne skole. Det har udmønstret sig i 

skole/forening/kommune netværk, hvor mange skoler gør brug af foreningernes tilbud. Kommunens 

ressourcebank er også kommet op og køre igen. Den kan bruges til at finde aktiviteter til skolebrug. DSØ 

har et link på siden, så skolerne kan komme hurtig til vores hjemmeside. 

”ULF” og Århus kommune: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


