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DANSK SKOLEIDRÆT, FYN 
Formandsberetning år 2008 v/Randi Fechtenburg 

 
 
Skoleidrætten er vigtigere end nogensinde. 
Skoleidrætten giver hvert år alle fynske skoleelever mulighed for at være sammen med sin klasse til 
mange forskellige aktiviteter. Her mødes man med elever fra andre skoler i enten et træf, hvor man 
er fælles om en aktivitet, eller i en dyst hvor man konkurrerer om at vinde. 
Vi gør meget for, at alle vore arrangementer bliver afholdt i en god atmosfære og lægger stor vægt 
på Fair Play begrebet, hvilket jeg også håber, I kan mærke, når I deltager. 
Skoleidrætten er noget specielt; her får vi alle elever med, også dem der ikke er så aktive i 
foreningerne. Jeg tror på, at når vi tager vores elever med ud til arrangementer, styrker det 
sammenholdet i klassen, og at det også for nogle elever måske kan skabe en interesse for at begynde 
på en sport. 
Vi håber, at skolerne/lærerne fortsat vil støtte op om vores arrangementer, så skoleidrætten vil stå 
stærkt rundt omkring på de fynske skoler i årene, der kommer. Jeg mener, at det er vigtigere end 
nogensinde, og at vi har en forpligtigelse til at oplyse og vise børn og unge, hvor vigtigt det er at 
bevæge sig, samtidig med det er super sjovt og giver mange gode minder fra skoletiden. 
Undersøgelser viser, at få dyrker idræt mange timer om ugen, mens flere og flere falder helt fra. Her 
er det netop, at skoleidrætten, der gennem spændende og måske anderledes idræt, skal vise vejen. I 
den forbindelse er det meget vigtigt, at vi lytter til eleverne, som har mange gode ideer og forslag 
til, hvad aktiviteterne skal indeholde. Jeg vil derfor gerne opfordre til, at I spørger jeres elever, om 
der mangler idrætstilbud i vores sæsonplan. Hvis dette er tilfældet hører vi gerne om det, så vi kan 
få det med i næste års sæsonplan. 
 
De fleste skoler på Fyn støtter os økonomisk med deres medlemskab, hvilket vi er meget 
taknemmelige for. Dette er meget vigtigt for vores eksistens fremover. Vi vil indtil år 2010 også 
være støttet af Sport Event Fyn som, efter at amtet blev nedlagt, har ydet et pænt tilskud til 
skoleidrætten på Fyn. Da tilskuddet falder bort i 2010, vil jeg allerede her varsle en 
kontingentstigning for medlemskabet fra skolerne. Det har gennem flere år været 4 kr. pr. 
skolesøgende barn, så en stigning er vel ikke helt urimelig. 
Desuden har vi på skolerne mange lærere, der hvert år støtter os og hjælper med at afholde de 
mange træf og stævner, samt låner os diverse faciliteter, så vi kan bibeholde aktivitetsniveauet. 
Dette er meget vigtigt i vores organisation. Uden hjælp fra jer derude på skolerne vil vi ikke kunne 
eksistere. Tak for det. 
 
Hjemmesiden bliver løbende opdateret. Her kan I finde mange oplysninger om Dansk Skoleidræt 
Fyn, hvor aktivitetssiden og tilmeldingssiden nok er dem, I bruger mest. Jeg tror, vi har fundet en 
tilmeldingsprocedure, der fungerer. Hvis der har været misforståelser, vil vi gerne høre om det, så vi 
kan få lavet den optimale løsning.    
I kan komme ind på siden ved at gå på Dansk Skoleidræts hjemmeside, skoleidraet.dk, og derefter 
klikke på kredsens sider og videre til Fyn. 
 
Skoleidrætsudvalgene i Svendborg og Odense virker nu stabilt, og vi har fået en god struktur på 
opbygningen og møderne. 
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Begge steder mødes vi to gange om året med idrætslærerne i kommunerne, hvor vi planlægger 
aktiviteter for børnene, debatterer idræt, udtalelser, elevplaner, årsplaner og som noget nyt i Odense 
Kommune, vil vi hvert år også have et praktisk forløb, hvor vi vil præsentere nye ideer til 
idrætsundervisningen. 
I Svendborg blev Djeeo i år præsenteret som en ny ide til idrætsundervisningen for de sydfynske 
lærere. 
Begge steder har vi også oplevet, at vi er blevet indkaldt til møde i kommunerne, når de barsler med 
nye tiltag omkring bevægelse og sundhed. Her ønsker de at bruge vores erfaringer omkring arbejdet 
med børn. 
Husk at få de kommunale skoleidrætsmøder med i planlægningen, når I på skolerne sætter tid af til 
fagudvalgsmøder. Det vil være et perfekt udgangspunkt for at debattere idrætsundervisningen på 
jeres skole. 
Jeg håber fortsat på et godt samarbejde i årene, der kommer. 
 
De korte lærerkurser planlægges som altid i samarbejde med Center for Undervisningsmidler, 
University College Lillebælt, hvor Ane Sofie Andersen Hjort er vores faste samarbejdspartner. Vi 
mødes et par gange om året for at planlægge kurserne. I 2008 var følgende kurser på programmet: 

• Nye ideer til idrætslærere i indskoling og på mellemtrinnet 
• Bedre rustet til atletik 
• Glæden ved idrætten hos de større elever 
• Sansemotorik 
• Streetsurfing – et nyt materiale i udlånssamlingen 
• Golf i skolen 
• Stomp og Skraldjam 

Idrætslærernes dag var en dag ud af gymnastiksalen, hvor man kunne vælge mellem:  
1. Pakour,  
2. Dogmeatletik og alternative o-løbsaktiviteter  
3. Smålege og aktiviteter i nærområdet. 
Vi er meget glade for dette samarbejde, hvor vi ofte også får debatteret idrætsundervisning m.m. 
 
 

Elevaktiviteter 
 
Vandpolotræf  
For 8. år i træk blev der afholdt vandpolotræf i Universitetets svømmehal, hvor Svømmeklubben 
Frem er medarrangør. I år var deltagerantallet desværre halveret i forhold til de foregående år. Der 
var ca. 110 elever fra 3 forskellige skoler, som prøvede kræfter med vandpolosporten.  
Der blev givet en god introduktion af spillet, hvorefter der blev lavet øvelser i vandet og spillet 
turnering. 
 
Igen i år var opvisningskampen en succes. Trænerne fra Svømmeklubben Frem udvalgte elever fra 
hver skole, hvorefter trænere og eleverne blev delt på to hold. De øvrige deltagere skabte fra 
tilskuerpladserne en fantastisk stemning, imens de spiste deres madpakker og havde en velfortjent 
pause. Der blev heppet højlydt på kammeraterne, som spillede en flot kamp med de dygtige trænere. 
Efter pausen blev de resterende kampe spillet færdige. Det var nogle trætte men glade elever, der 
kørte hjem efter træffet. Både lærere og elever gav udtryk for, at de havde haft en sjov og 
oplevelsesrig dag. 
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Det er dog ærgerligt, at nogle af de skoler, der har haft vandpolotræffet som en fast del af deres 
idrætsaktiviteter, ikke længere har mulighed for at deltage. 
 
Vi håber også fremover at kunne tilbyde denne aktivitet. Dette kunne dog ikke lade sig gøre uden de 
dygtige ledere og instruktører fra Svømmeklubben Frem. Dansk Skoleidræt takker for godt 
samarbejde.   
 
 
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
Fodbold 
Fodbold havde denne gang flere deltagende hold end i mange år. Hvis dette fortsætter, må vi igen  
lave indledende stævner. Ved årets stævne, arrangeret af Sct. Hans skole og med elever fra denne 
og Seden skole som dommere, var vi desværre nødsaget til, at diskvalificere et hold umiddelbart 
efter kvalifikation til finalen. Det siger sig selv, at eleverne (som var uden ansvar for miseren) følte 
sig meget dårligt behandlet, da en mulig 1. plads blev vekslet til diskvalifikation. Jeg skal derfor 
stærkt anmode om, at de deltagende skoler læser reglement mv. grundigt igennem inden 
tilmelding/deltagelse. 
 
Svendborgaktiviteter  
Svendborg Skoleidræt har i år samarbejdet med: 
- Naturama om udstillingen ”Pindsvin med pigsko”, som afsluttedes med en lokal 
  klassekonkurrence 
- med Svendborg Kommune om div. aktiviteter i uge 41 
- med Svendborg Naturskole om et fremtidigt samarbejde om idrætsaktiviteter ifm. Øhavets dag 
- har afholdt lokalt legepatruljekursus. 
 
Den ene af årets møder i Svendborg Skoleidræt blev ”vekslet” til et minikursus i DJEEO; en 
kombination af o-løb, konkurrence, samarbejde og paratviden. 
 
Skolerne på Langeland har en mangeårig tradition for afvikling af lokale stævner i o-løb, atletik, 
kidsvolley m.m.. I år blev stævnerne for første gang opslået på DS-Fyns hjemmeside. Det har bl.a. 
betydet, at der til enkelte stævner på Langeland har været tilmeldinger fra fynske skoler. 
 
Der er desværre stadig mange skoler, som ikke er repræsenteret ved de 2 årlige møder i Svendborg 
Skoleidrætsudvalg. 
Tak til de mange lokale arrangører. 
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Bryde-tumle dag 
I Nr. Åbyhallen deltog 73 børn fra kl. 9.00-12.00 i en brydedag, arrangeret af brydeforbundet og Nr. 
Åby brydeklub.  
En rigtig god dag, der afsluttes med overrækkelse af medaljer til alle. 
 
 
                           

                          
 
    
 
 
Lærervolley 
Lærervolley i V. Skerninge blev et godt stævne især på grund af stor hjælp fra lokale kræfter. Igen i 
år gav det anledning til ekstraarbejde, at de deltagende skoler kun i ringe omfang overholdt 
tilmeldings-og betalingsfrister. 
 
Aktivitetsdag for 3. klasser! 
Aktivitetsdag for 3. klasser afholdes 4 steder på Fyn. Det er blevet tradition, at Vejstrup 
Ungdomsskole, Bernstorffsminde Efterskole, Køng Idrætshøjskole og Skårup Seminarium stiller sig 
til rådighed med fysiske rammer og elever/studerende, som tilrettelægger et meget spændende og 
varieret program for deltagerne. At vi udbyder aktiviteten så mange steder betyder, at vi kan 
imødekomme skolernes ønske om tid og sted, således at det bl.a. bliver mere overkommeligt at 
blive transporteret til aktiviteten.  
I 2008 måtte vi dog aflyse på Køng Idrætshøjskole, idet der ingen tilmeldinger var her. Lidt 
ærgerligt set i lyset af, at Køng plejer at lave et meget spændende program. Vi håber, at der vil være 
tilmeldinger i foråret 2009, hvor vi tilbyder aktivitetsdagen alle 4 steder.  
Igen i år skal der lyde en rigtig stor tak til de 4 arrangører, som gør et rigtig godt stykke arbejde med 
at arrangere en spændende dag for 3. klasserne.  
 
Gymnastiktræf 
Der blev igen i afholdt tre gymnastiktræfsdage både i Fraugde og i Ebberup. Der var alle dagene 
fyldt op, og også ”nye skoler” havde tilmeldt sig. Dog kom der et par dage før afvikling af den ene 
dag i Fraugde et afbud fra en skole, hvilket betød, at vi ikke kunne nå at få andre skoler med. 
Dagen er delt op i et forløb på 1½ time, hvor børnene varmer op med forskellige lege, har et rytmisk 
forløb og derefter springaktiviteter. En dag hvor gode instruktører fik børnene aktive og glade 
gennem aktiviteterne. 
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Kidsvolley/Teenvolley 
Vi har i år afviklet mange kidsvolleystævner, ca. 1300 børn har deltaget. Nogle af stævnerne har vi 
selv stået for, men langt de fleste er igen afholdt af Dansk Volleyforbund. Et samarbejde vi sætter 
meget stor pris på. Alle stævner bliver holdt i en sportslig og hyggelig atmosfære, hvor børnene 
dømmer kampene, de spiller, og hvor lærerne er hjælpere og støtter børnene, når de spiller.  
Teenvolley har for første gang været på programmet, hvilket ser ud til at være en succes. Det viser, 
at også de store elever har gavn af det ”nye” spil, hvor der er meget mere bevægelse end ved alm. 
volleyball. 
Vi har et rigtigt godt samarbejde med forbundet, hvor vi hvert år mødes og evaluerer stævnerne, så 
vi hele tiden kan ændre og forbedre stævnerne, hvis der er behov for det. 
 
Basketball 
Der er i år blevet afviklet 7 indledende basketballstævner på Fyn, og uden de mange idrætskollegers 
store indsats ville det ikke være muligt at gennemføre disse. 
Der har været 143 deltagende hold svarende til ca. 1430 elever, som har prøvet kræfter med 
basketballspillet. Det er yderst tilfredsstillende, at der igen er fremgang i deltagerantallet. 
 
Igen i år blev finalestævnet afholdt i Fåborghallerne. Det var endnu engang et velafviklet stævne, 
som forløb yderst tilfredsstillende. Til finalestævnet var det dommere fra Skt. Klemens IF Basket, 
som afviklede kampene, hvilket de deltagende lærere er meget tilfredse med.  
En stor tak til Fåborg Sundskole for godt samarbejde og for at hjælpe med alt det praktiske omkring 
stævnet.  
 
                  

 



6 
 

 
 
Kom og vær med for 5.klasser 
I 2007/08 har der været afholdt ”Kom og vær med for 5.klasser” på Køng Idrætshøjskole og på 
Ollerup Idrætshøjskole.  
I Køng deltog 89 elever, og i Ollerup deltog 185 elever. Der har været særdeles positive 
tilbagemeldinger fra begge arrangementer. Så herfra skal lyde en stor tak til de lærere og 
studerende, der har stået for at arrangere dagene. 
 
 
 
Atletik 
I september blev der afholdt to atletikstævner, et i Odense og et i Svendborg, med tilsammen 42 
tilmeldte hold, ca. 500 glade og positive elever fra 6. – 9. klasse.  
Begge stævner gik rigtig godt og der blev løbet, kastet og sprunget på livet løs.  Stævnerne forløb 
uden problemer, men det havde ikke været muligt uden vores 3 faste hjælpere Ole Einfeldt, Ernst 
Overby og Leif Andersen; så dem skylder vi en stor tak. 
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Dansetræf for 4. klasser 
Igen i år blev dansetræf afholdt i Ullerslev, hvor der er 2 haller til rådighed. 170 elever fra 5 skoler 
deltog. Det var 60 elever mere end sidste år. Og dagen bød som sædvanlig på et varieret dansetilbud 
fra showdance og hip-hop til vals, hvor piger og drenge skulle danse som par. Det var lidt ”farligt”, 
men eleverne var gode til at engagere sig, da først den værste generthed havde lagt sig. Det blev en 
fantastisk dag med et højt aktivitetsniveau, hvor eleverne fik snust til en del af idrætten, som det 
måske kan være svært at undervise i til hverdag. Sædvanen tro var det dygtige dansere fra OASK, 
der var instruktører. 3 timers koncentreret fysisk aktivitet gjorde, at der var træthed at spore til slut, 
men den var som blæst væk, da instruktørerne stillede op til ”Vild med Dans” og gav en lille 
opvisning i, hvordan dansen ser ud, når man har trænet i rigtig mange år. Det var en god afslutning 
på en rigtig god dag.  
 
Badminton i skolen 
For tredje år i træk har DGI afholdt konceptet Badminton i folkeskolen. Det er et rigtigt godt 
skolerelevant koncept for elever på 2. og 3. klassetrin, hvor man bare skal møde op med sin klasse 
til ca. tre timers undervisning i badminton. Aktivitetsniveauet er højt, og man får mange gode ideer 
med hjem til undervisningen. Desuden modtager skolen en taske med fjerbolde og 10 ketsjere. En 
rigtig god chance for at få sat gang i badmintonundervisningen på skolerne. 
Hvis I endnu ikke har været med i konceptet, må I prøve det; se hvordan på vores hjemmeside. 
 
Skolernes Motionsdag 
Der blev på Fyn registreret (61.675 deltagere; 178 skoler deltog). Denne gang var det endnu 
nemmere at lade sig registrere, da man via Internettet skulle indberette antal deltagere til Dansk 
Skoleidræt. 
Men desværre har alle skoler endnu ikke tilmeldt gennem Dansk Skoleidræt, hvilket vi meget gerne 
vil have dem til, da vi på den måde overfor Hjerteforeningen, som er økonomisk samarbejdspartner, 
kan dokumentere antallet. Vi opfordrer derfor igen til, at alle lader sig registrere med antal deltagere 
på skolen, så vi kan vise et så præcist tal som muligt. 
 
Skole-triatlon i Odense og Svendborg 
Vi har stadig Odense Triatlon Klub som arrangører af vores store stævne i Odense Friluftsbad. 
Stævnet var som sædvanlig godt tilrettelagt, hvor primært de odenseanske skoler deltog, dog med 
Otterup Skole i feltet, der hvert år kommer cyklende til stævnet, sejt… 
Her har vi også løbende kontakt med arrangørerne, så stævnet kan justeres hvis der er behov for det. 
I Svendborg var det som sædvanlig Rantzausminde Skole, der sikrede en perfekt afvikling af 
arrangementet for de 650 deltagere. 
 
 
 
Rundbold 
Rundboldstævnet på Sanderumskolen er et stævne, der er oprettet via idrætsnetværket i Odense. 
Stævnet blev i år afviklet for 3. gang. Der var som sædvanlig styr på arrangementet og en god 
stemning blandt eleverne, der slog og løb alt, hvad de havde lært. 
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O-løb Hunderupskoven 
Vi forsøgte at få flere deltagere ved at flytte til Odense, men det havde de lokale skoler ikke 
opdaget, for der kom kun 306 elever. Løbsdagen forløb ellers udmærket, og vi håber, at der næste år 
kommer nogle flere deltagere. Tak til de 20 hjælpere fra Odense Orienteringsklub, som i år havde 
fået nogle ungdomsløbere til at stå ved start og vejlede løberne. Det virkede godt. 
 
O-løb Svanninge 
Der var som sædvanlig en god stemning i de flotte omgivelser ved Fåborg. Der deltog 328 elever 
fra 8 skoler. Med den nye teknik, får eleverne deres resultater endnu hurtigere ud, og man kan 
hurtigt se, hvordan man har løbet. 
Det bliver fremover dyrere at deltage, da vi er nødt til at leje o-løbsbrikkerne af forbundet. Man kan 
fremover ikke få de gamle klippekort. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Overbygningstræf 
Der var igen ret hurtigt udsolgt på de 6 træfdage, og mange elever fik en rigtig god dag i 
klatrehallen eller i gymnastiksalen. Det blev dog lidt hektisk, da Odense Kommune trak sit tilsagn 
om lån af Kasernesalen tilbage meget sent. Der deltog 466 elever fra 9 skoler. 
 
Volleyball 
Der blev spillet 6 indledende stævner med ca. 500 elever. Til finalestævnet i Odense var der 150 
elever fra 6 skoler.  
Vi nød til finalestævet godt af pensionerede lærere, som hjalp os med at afvikle stævnet. Det er 
absolut en styrke, at vi kan trække på deres erfaringer og viden. De er med til at gøre det til et godt, 
veltilrettelagt stævne. 
Håber, at de holder mange år endnu. 
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Dansk Skoleidræt – landsorganisationen 

 
Det første år med Steen Hjort som generalsekretær i Dansk Skoleidræt har været præget af debatter 
om organisationens mission, vision og overordnede politikker, hvilket har været meget sundt for os 
alle. Jeg tror, at det er vigtigt, at vi ind imellem stopper op, og giver os tid til at få diskuteret om, det 
vi laver, opfylder vores mål, eller om der skal ændringer til. 
Af praktiske gøremål har der været flere aktiviteter/projekter i gang: 

• Skolernes Motionsdag satte fokus på konditionen, hvor et nyt inspirationsmateriale gjorde 
det nemt for skolerne at måle elevernes kondital 

• Et nyt Skolesports projekt blev sat i gang 
• DJEEO et O-løb med mobil telefoner, GPS og computere 
• Et undervisningsmateriale ”Sport – andet end bare sjov”. Et samarbejde mellem Dansk 

Skoleidræt og UNICEF, hvor man følger nogle børn i Uganda og ser, hvordan sporten der er 
med til at løse livsvigtige konflikter. Materialet er gratis og henvender sig til mellemtrinnet. 
Kan bestilles på skoleidraet.dk 

• ”Sæt Skolen i Bevægelse” et tiltag der skal bringe fysisk aktivitet ind i alle dele af 
skoledagen – også i de boglige fag. Materialet er lavet og klar til brug her i foråret 

• Hopla har gennem lærings og aktivitetsspil Leg og Lær fået plads i flere skolegårde rundt 
omkring i landet 

• Legepatruljen har i 2008 igen været en succes. Der har nu været rigtig mange elever og 
lærere gennem skoleidrættens Legepatruljekursus 

 
Dette er kun et udpluk af, hvad der sker i Dansk Skoleidræt. På hjemmesiden skoleidraet.dk kan I 
altid finde dagens nyhed, og selvfølgelig også følge med i alt, hvad der sker omkring skoleidrætten. 
Ligeledes kan der på siden bestilles og købes undervisningsmaterialer m.m. 
 

 
 
 

Afslutning 
 

Til slut vil jeg takke alle de hjælpere, vi har. Lærere, pensionerede lærere, skoler, efterskoler, 
kommuner, foreninger, organisationer DGI og DIF, og andre der frivilligt har hjulpet til. Tak til 
kontoret i Nyborg, der altid er klar med hjælp, hvis vi har brug for det. Desuden en stor tak til 
Kulturregion Fyn for økonomisk støtte efter amtet blev nedlagt. 
Tak for et godt samarbejde til Karin Axelsen, som har været med i bestyrelsen et år. Vi ved, at du 
stadig er med på sidelinjen, og er behjælpelig, hvis vi har brug for det. 
Til allersidst en stor tak til bestyrelsen, som dagligt yder et stort stykke arbejde. Tak for et rigtigt 
godt samarbejde. Jeg er sikker på, at vi sammen kan styrke arbejdet med og omkring idrætten på de 
fynske skoler. 
 
 
 
 
 


