Formandens beretning for året 2018, Dansk Skoleidræt Østjylland
Indledning
Dansk Skoleidræts vision er at begejstre alle børn og unge gennem idræt, leg og bevægelse i og
omkring skolen og derved skabe et fundament for livslang fysisk aktivitet. Det er denne
målsætning Dansk Skoleidræt Østjyllands (DSØ) kredsbestyrelse værdsætter i det daglige arbejde
både ved stævner, bevægelsesarrangementer, idrætskurser og bestyrelsesmøder. 2018 har været
præget af mange oplevelser hvor lysten til bevægelse har været i højsædet, mange aktiviteter men
vi har også måttet tænke kreativt, idet vi har mistet vores aftale med Aarhus kommune om fælles
indmeldelse for kommunens skoler. I fællesskab har vi fået mange af skolerne til at melde sig ind i
DSØ igen. I 2019 har vi som mål at gøre DSØ til kommunernes foretrukne samarbejdspartner og
genvinde ”de tabte skoler”. Jeg vil også gerne fremhæve vores atletikstævne i Aarhus Arena, her
løftede vi i flok og fik stablet et fedt arrangement på benene med over 1400 deltagende, aktive
børn fra 6. og 7.kl. Regnen silede ned fra start til slut, men dette var ingen hindring for smil,
jublende tilråb og positiv feedback fra børn og lærere. Jeg føler mig beæret over at være en del af
kredsbestyrelsen i DSØ, og det er bl.a. i disse situationer det frivillige arbejde i DSØ bare er fedt!
Farvel til kendte ansigter, goddag til nye og rokering på posterne
Karin Bønnerup som har været med i DSØ i en menneskealder, valgte ikke at genopstille til
bestyrelsen ved sidste repræsentantskabsmøde i marts 2018. Vi har dog nydt at Karin ville hjælpe
til med forberedelse og gennemførelsen af atletikstævnet. Karin er altid klar med en hjælpende
hånd til stævner og arrangementer, har mange gode råd og har fingeren på pulsen i hvad der rører
sig rundt i de andre kredse, FU og i Nyborg ved Dansk Skoleidræts bestyrelse og medarbejde.
Marlene Meyer valgte heller ikke at genopstille til bestyrelsen, men vi er meget glade for at også
hun altid siger ja til en hjælpende hånd ved stævner eller med at formidle kontakter. Joan Bak
valgte at afgive formandsposten ved repræsentantskabsmødet i 2018, og jeg - Sanne Lund
Amtkjær - overtog formandsrollen for DSØ. Peter Hoff fortsatte som næstformand. Jeg er godt i
gang med at finde mine veje, og lære Dansk Skoleidræt at kende fra en ny side; og med det gode
sammenhold og samarbejde der er i vores kredsbestyrelse, er jeg helt sikker på, at jeg nok skal
vokse med opgaven. Der er meget at leve op til; Joan gjorde et flot arbejde som formand for Dansk
skoleidræt Østjylland, og dejligt at hun ville fortsætte i DSØs bestyrelse.
Ved sidste repræsentantskabsmøde fik vi ikke alle pladser i bestyrelsen fyldt op, men et stykke
inde i 2018 fik vi Marius Kristensen med, hvilket har været en gevinst, velkommen skal det også
lyde i denne beretning.
Til slut vil jeg sige tak til alle lærerne rundt på skolerne, uden jer var der ikke meget der var muligt.
Vi er glade for jeres hjælp i forbindelse med Høvdingeboldstævner, Atletikstævnet,
Forårsfestivaller, Brydetræf, Dansedage, Fodbold, Floorball -og Håndboldstævner samt at I sætter
lige så stor pris på lysten til leg, idræt og bevægelse som Dansk Skoleidræt Østjylland gør.
I det følgende kan I læse om vores aktiviteter fra 2018. Budget står anført i separat dokument. På
vores hjemmeside findes alle aktiviteter for 2019. Tak for året der er gået - vi ser frem til 2019 med
god energi, masser af idræt, leg og bevægelse.
/Sanne Lund Amtkjær, formand for Dansk Skoleidræt Østjylland

Aktiviteter i 2018
I det følgende kan I læse om vores aktiviteter i 2018: Atletik, badminton i skolen, brydetræf,
dansedage, floorball, fodbold, høvdingebold, håndbold, Skoleidrættens Forårsfestivaler, kurser og
udlån.
1. Atletik
Efter den centrale udmelding af Århusskolerne, var der stor spænding om, hvorvidt der var
grobund for det årlige atletikstævne på Ceres Park. Frygten skulle i den grad blive sat i
skammekrogen. Stævnet har aldrig været så stort. 20 skoler tilmeldte sig - 10 fra Århus og 10 fra
den øvrige del af kredsen - fra Odder i syd, til Randers i Nord, fra Grenå i øst og Låsby i vest. Det er
meget opløftende, at så mange har lyst til at samles i Århus. På 6. årgang deltog 19 drengehold og
21 pigehold. 7. årgang havde 49 drengehold og 48 pigehold i sving. Alt i alt var der over 1400 børn.
Der var især fremgang af deltagere på 7. årgang, og det kan være en overvejelse værd, om
stævnet skal deles over 2 dage, hvis dette bliver tendensen.
Dommerne var virkelig på arbejde i det noget fugtige vejr. Selv om tidsplanen for løb skred
undervejs, lykkedes det med en ihærdig indsats, at få indhentet forsinkelsen, så stævnet sluttede
til den planlagte tid. Dette er selvfølgelig vigtigt, når så mange kommer udefra og har busaftaler,
der skal overholdes. Igen i år var vi godt hjulpet af at gode venner af Dansk Skoleidræt Østjylland
løftede dele af dommeropgaverne. Selv om vejret ikke var optimalt udviste børnene flot
engagement, og det virkede som om de fleste i hvert tilfælde havde en dejlig dag.
I mange år har der ved indgangen været oversigter over alle puljer og disses deltagere. De var ikke
lavet i år, og måske var det derfor en del børn ikke fandt frem til det rigtige aktivitetssted til den
rigtige tid. Personligt vil jeg gerne sige tak for de skønne oplevelser 20 år med
planlægning/gennemførelse af atletik har givet mig. Jeg er helt tryk ved at overgive stævnet til
yngre kræfter og nyt program.
DM i Silkeborg
Dansk Skoleidræt Østjylland var i år værter for det landsdækkende DM. I 2017 kvalificerede
pigerne fra Beder og Elsted, og drengene fra Beder og Auning sig til at deltage. Som værtsskole fik
Sølystskolen også mulighed for at stille med hold. Vores hold klarede sig vanen tro rigtig flot. Hos
pigerne vandt Sølystskolens hold sølv, bl.a. med afsæt i ny stævnerekord i 80 m. løb. Pigerne fra
Beder blev nr. 8, og Elsted skole kom hjem med en 9. plads (15 deltagende hold). Drengene fra
Auning kæmpede sig til bronze, Sølystskolen blev nr. 8 og Beder skole nr. 9.
Stævnet var velsignet med et skønt vejr, så deltagerne hyggede sig mellem aktiviteterne på
skråningerne. Desværre holdt Skanderborg Atletik ikke helt aftalerne, idet de ikke leverede de
dommere, de havde lovet at stille med. Men ved forenede kræfter blev stævnet alligevel afviklet
ganske godt. Der er efterfølgende fremsendt flot evaluering af stævnet, og selv maden har fået
pæn vurdering. Sølystskolen havde på alle måder en fin oplevelse ud af at være værtsskole, så de
er interesserede i at indgå i den rolle en anden gang.

2. Badminton i Skolen
Vores samarbejde med DGI, Østjylland i forbindelse med ”Badminton i Skolen” i 2018 har været
akkurat lige så velfungerende og professionelt som altid. De dygtige badmintonfolk i DGI (både
instruktører og udvalg) har også i år formået at afholde over 150 arrangementer rundt om på
skolerne i Kredsen. Vores fornemmeste opgave er at bidrage med økonomisk støtte, hvis en skole
ikke er beliggende med en lokal badmintonklub ”i ryggen” - og at være bindeled mellem skole,
klub og DGI hvis det kræves.
3. Brydetræf
Vi har afholdt brydetræf for 2.årgang i Throtts brydelokaler med Palle Nielsen fra Thrott brydeklub
som instruktør. Gennem leg og simple regler dystes der i én stor, fælles brydeturnering. Tilbuddet
er gratis for medlemsskoler. I 2018 deltog 2.årgang fra Saksild og Stilling skole. I 2019 har vi
indgået en nye aftale med brydeinstruktør Morten Snedker, Throtts brydeklub, og vores mål er at
flere skoler vil gøre brug af brydning og arbejde alsidigt med kroppen og dens muligheder.
4. Dansedage
Succesen med dansedagene fortsatte i 2018. Helle og Bo Loft Jensen, Virklund rejser stadig rundt i
kredsen og underviser både Mellemtrin og Udskoling. Især udskolingseleverne har haft god gavn af
dansetimerne i forbindelse med prøven i idræt. Det er vores håb, at vi kan bevare det gode
samarbejde med Silkeborginstruktørerne samt at få kontakt med andre undervisere til området
”Dans og Udtryk”. I 2018 har følgende kommuner haft besøg: Silkeborg, Århus, Skanderborg og
Randers. I alt 645 elever har haft glæde af dansedagene.
5. Floorball
Den 27.februar 2018 blev der afholdt floorballstævne i Themhallen hvor 5.klasser fra Frisholm
Skole, Gjessø Skole og Bryrup Skole deltog. Alle havde en god dag.
6. Fodbold
ØM i skolefodbold. Til stævnet var der tilmeldt 5 pigehold og 7 drengehold fra i alt 4 skoler.
Højboskolen fra Hørning sørgede for, at stævnet kunne blive afviklet på kunstgræsbanen ved
Hørning hallen. I pigerækken spillede holdene alle mod alle, og i drengerækken blev der spillet
kampe i to puljer, hvorefter puljevinderne finale. Efter en god dag, med mange spændende
kampe, kunne Ellevangskolen trække sig sejrrigt ud af drengerækken og Højboskolen sejrrigt ud af
pigerækken og skal derfor repræsentere Østjylland til DM i skolefodbold i Ishøj i slutningen af maj.
7. Høvdingebold
Auning, 4. og 5.kl.
For de 4 skoler i den vestlige ende af Norddjurs Kommune har det i mange år været en tradition at
mødes til høvdingebold. I år deltog 4 hold fra 4. årgang og 12 fra. 5. årgang. Det er en hyggelig dag
med høj intensitet og humør. Traditionen tro var det også et hold fra Langhøjskolen, der
kvalificerede sig til kredsstævnet, men der skulle mange snævre sejre til før det var på plads. Det
bliver meget spændende at se, hvad nye regler, der involverer alle klassens elever på samme hold,
kommer til at betyde for stævnet. Det ved vi alle mere om til repræsentantskabsmødet.

Grenaa, 4. og 5.kl.
Den 30.jan. 2018 blev der sat rekord i antal tilmeldte hold til høvdingeboldstævne i Grenaa. Der
var tilmeldte i alt 26 hold fra 5. årgang og 19 hold til 4.årgang. Da vi gerne ville tilbyde plads til alle
skolerne - Vestre Skole, Kattegatskolen, Ørum Skole, Glesborg skole og Mølleskolen - bookede vi
ekstra haller og fik gennemført stævnet med stor succes. Glesborg Skole fra 5.årgang gik videre til
Kredsstævnet i Silkeborg.
Silkeborg, 5. kl.
Den 7. marts 2018 deltog 14 hold fra 4 skoler (Gødvad, funder, Kragelund og Balle) i
høvdingeboldstævnet i Sydbyhallerne. Efter godt 4 timers intense og spændende kampe var
vinderen, der skulle deltage i finalestævnet, fundet. Det blev Gødvadskolen, der skulle
repræsentere Silkeborg-området til kredsstævnet.
Kredsfinalestævne høvdingebold
Kredsfinalen i høvdingebold blev afholdt i Gødvadhallen i Silkeborg den 3. april 2018.
Der var deltagelse af Munkholmskolen, Kristrup Skole, Langhøjskolen, Gødvadskolen, Glesborg
Skole, Skanderborg Real Skole, Vestervangskolen og Balleskolen (Wildcard). Efter 3 timer med
kampe, hvor der virkelig blev kæmpet for sejren, blev Glesborg Skole hyldet som vinder med ret til
at deltage i DM-stævnet i Støvring den 15-16 maj. Ved finalestævnet fik Glesborg en samlet 5.
plads. Der var 17 deltagende skoler ved finalestævnet.
Ans 4. kl.
Der er efterhånden blevet tradition for at afholde et høvdingeboldstævne for 4. klasse i Ans,
således også i 2018. Alle de 14 deltagende hold fra Ans Skole, Grauballe Skole og Gødvadskolen
havde en dejlig dag.
Høvdingebold i Skanderborg
Stævnet blev igen i år afholdt på ”Skanderborg Fælled”. Der deltog 500 elever fra 4. og 5. årgang
fordelt på 49 hold fra 7 forskellige skoler. Det var en vellykket dag og tidsplanen holdt uden
problemer takket være brug af alle tre haller.
8. Håndbold
ØM i skolehåndbold. Til stævnet var der tilmeldt 9 drenge- og 9 pigehold. Holdene kom fra næsten
hele kredsen fra Morten Børup Skolen i sydvest, Auning i nord og Rathlouskolen og
Skovbakkeskolen fra Odder i syd. Derfor passede en geografisk placering i midten i Hadsten rigtig
fint for alle deltagere. Tirsdag d. 13/11 var alle hold klar til kamp i Hadstenhallerne og efter alle
kampene stod Vestskolen fra Odder som vinder i drengerækken og Præstemarksskolen som vinder
af pigerækken, begge hold var de bedste på dagen og kan derfor fortjent repræsentere Østjylland
til DM i skolehåndbold i Randers til januar.
9. Kurser
I vores kreds tilbyder vi stadig kurset ”Sæt skolen i bevægelse” gratis til vores medlemsskoler. I år
har vi afholdt kursus på Firkløverskolen i Randers og på Vestre Skole i Grenå.

10. Skoleidrættens forårsfestivaler
Forårsfestival i Auning
Auning skole og de 3 fødeskoler samler 6. klasserne i de kommende 7. klasser og afholder Festival.
2 af de tidligere års deltagende foreninger valgte i år at stå over, men heldigvis er andre flinke til at
byde sig til. Dette år bød dog også på den udfordring at 2 foreninger meldte fra 3 uger før
afviklingen. En rigtig god kollega sikrede kontakten til 2 meget imødekommende afdelinger fra
idrætslivet i Auning. Således kom programmet til at rumme taekwondo, krolf, håndbold, spinning
og dans. En instruktør snuppede 4 hold til spinning - han må være i forrygende form. 8
pensionister hjalp de unge med scoren i krolf. DGI mødte via håndboldafdelingen op og spillede
totalhåndbold. 3 med sort bælte i taekwondo gav deres færdigheder videre til de unges store
begejstring. Helle og Bo Loft Jensen øvede diverse dansetrin med piger og drenge.
Det var endnu en herlig dag, og forhåbentlig er festivalen så implementeret nu, at skolen selv kan
gennemføre fremover. Måske skal de have et råd eller to fra bestyrelsen eller undertegnede, men
forhåbentlig kan de klare sig med de omfattende noter og kontaktadresser, jeg nu har overgivet til
idrætslærerne. Hvis Foreningspuljen bevilger midler til DSØ, kan der måske sågar komme
økonomisk tilskud til instruktører.
Idrætsfestival i Silkeborg
For 13. gang indbød DSØ og Silkeborg Skoleidræt til idrætsfestival torsdag den 24. maj 2018. Lidt
færre elever end normalt - måske pga. festivalen blev afholdt 14 dage tidligere end normalt. 648
elever fra 29 6. klasser fra 15 skoler i Silkeborg Kommune havde en udfordrende og aktiv dag med
både nye og kendte aktiviteter. Lokale klubber og instruktører, specialforbund og DGI bakkede op
med mange engagerede hjælpere. 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, softball, ultimate og street
håndbold. En super god dag med masser af glade børn og tilfredse instruktører og lærere – og som
sædvanligt havde vi også godt vejr.
11. 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. I 2018 har alt udstyr været udlånt til mellem 1 og 6 forskellige skoler, og
efterspørgslen har været overvejende jævnt fordelt med kinball som ”topscorer”.

