
Formandens beretning marts 2018 – marts 2019 

Dansk Skoleidræt, Nordjylland 

Indledning 

Det har været et særdeles travlt år med mange aktivitet. Men et meget 

Godt år. 

Kredsbestyrelsen 

Har som altid taget alle opgaverne med gå på mod og godt humør. Det er 

en kæmpe styrke , at vi kender hinanden så godt. 

Anders er i det forgangne år blevet ansat i Aalborg kommune om 

tirsdagen, hvor han skal varetage et nyt projekt, der skal styrke 

idrætsundervisningen på 6 udvalgte skoler. Men Anders har beføjelse til, 

at arrangere bl.a. elevstævner i vores regi i samarbejde med Gunnar( 

tirsdage.) 

Formanden er nu ansat i vores forening både tirsdag + fredag. Vi håber 

denne struktur kan fortsætte de næste mange år. Da det er 

livsnødvendigt for vores arbejde med at skabe idrætsnetværk i alle vore 

kommuner + samt selvfølgelig, at arrangerer elevstævner. 

Hjemmesiden 

Fungerer nu særdeles godt. Jesper har i den grad styr på det og er meget 

hurtig ved tasterne. 

Medlemmer 

Det er tæt på statur quo. Der henvises til den nye oversigt som Klaus har 

lavet. Denne er mere retvisende. Her sættes fokus på elevtal og ikke antal 

skoler. 



 

  

Økonomien 

Er faktisk ret god. Lige nu har vi ca.153.000 på kontoen. 

Vi har fået 40.000 fra Spar Nord + 60.000 fra kommuner. Der er søgt på 

Foreningsfestivaler. De 100.000 kommer ind på kontoen senere på året. 

Forhåbenligt kommer der flere sponsor penge i kassen 

 

Konsulent jobbet 

Er helt afgørende for Foreningens fortsatte ekspansion/ overlevelse. 

Vi kan vel bryste os med, at vi har Nordjyllands største 

skoleidrætsnetværk. 

Tak for støtten fra vores sponsorer.  

 A-Sport (Hovedsponsor, idrætsrekvisitter) Olesen Busser + Spar Nord – 

største sponsor. Deres logo er på vores hjemmeside 

Aktiviteter. 

Her skal nævnes nogle udvalgte 

Basketball. Vi har haft stor succes med stævne og lærerkursus i Hjørring. 

Mads har været den gode tovholder 

Håndbold. Samme niveau som sidste år. Flot stævne i Hjallerup. 



Høvdingebold DM 5.klasse.Høvdingebold er stadigvæk vores flagskib. 

Lige nu er vi i fuld gang med at afvikle 20 stævner rundt omkring i hele 

Nordjylland. Så det går forrygende.  

4.kl.kan deltage i de indledende stævner.  

.Der laves to finalestævner i et i Hirtshals 2.april + Støvring 12.april 

Vinderholdene 2 stk deltager i DM i Grenå 15.-16.maj. 

Den nye struktur har givet mange udfordringer, men vi lander 

forhåbenligt det rigtige sted = laver lidt om på reglerne centralt ( bl.a. 

høvdingefeltet gøres større) 

Tak til Chr. Pedersen, Sekretariatet. Vi har et glimrende samarbejde. 

Volley.9.kl. DM  

Afvikles/ er afviklet i Vrå. Brian er super god til at markedsføre stævnet. 

Vi håber på at lave nye kids/ teen volley stævner næste skoleår.  

Der er indgået et samarbejde med Shima + Aalborg Volleyball 

Atletik 7.kl. 

Vi afviklede kun det ene traditionsrige stævne i Skovdalen, Aalborg. 

Vi arbejder på 2 stævner ( Rebild) i det kommende skoleår 

Kinn Ball Eneste stævne i Nørager. Vi håber på at kunne bruge Dans 

erfaringer, måske frikøbe Dan til stævne kursus. Evt. nærmere 

samarbejde med J.I. Sport / Jesper holboe 

 

Floorball 5.kl.. Ingen stævner. Vi håber  på et gennembrud i de 

kommende år. Aalborg, Hjørrring, Frederikshavn 



DM fodbold 6.kl  

Her er vi bagud. Et stævne i år !  

Foreningsfestivaler. 

Er vores nye GULDÆG. De skaber aktiviteter, relationer og god økonomi. 

Der afholdes Festivaler 12 : 

Terndrup, Støvring, Nørager (Rebild) 

Limfjorden, Mølleparken (Aalborg) 

Løgstør (Vesthimmerland) 

Åbybro , Fjerritslev (Jammerbugt) 

Skagen, Frederikshavn (Frederikshavn) 

Hirtshals, Hjørring ( Hjørring ). 

Vi har fået nyt logo og der laves en foreningsfolder. 

Vi har personlig kontakt til ca. 60 forskellige foreninger. 

Kurser 

Det er op a bakke….. 

Kurset den 12.april. 39 tilmeldte -37 mødte op. Det går vel i nul kr. 

økonomisk. 

Næste år satser vi på heldagskursus + mulighed for at deltage på 

eftermiddagsmodulet. Datoen findes i dag og meldes ud til skolerne inden 

sommerferien.  Kredsbestyrelsen kommer med forslag til instruktører ved 

næste møde. 



Der arbejdes på at lave nogle få” eksterne”kurser = i andre kommuner 

13.00 – 16.00. F.eks kinball og volley. 

 

 Lærer Volley stævnet  

Nyt sted Stadionhallerne  - to haller. 

Stor succes. 44 hold. Ny rekord. Alt gik godt.Folk var særdeles glade for at 

slutte tidligt. Overvej Heidis beer. Vi sparer dog dommerne næste??. 

Tages op på bestyrelsesmødet næste gang.Jane styrer stævnet med sikker 

hånd. 

Udviklingskurset  

Super godt i Silkeborg. Flemming + Klaus deltog. 

Næste år Bornholm. Alle med kun et afbud. 

Nyborg 

Solid opbakning fra Jacob Kjær, Chr. Pedersen og ikke mindst Chr. 

Ditlevsen. Tre gode musketerer. 

Fortsat super samarbejde med Nyborg over hele linjen. 

Dejligt, at det er den samme person Martin, der kommer til vores rep. 

møde. 

DGI Nordjylland 

Vi har et særdeles godt samarbejde med DGI, Nordjylland 

Vi/ jeg færdes jævnligt i Nordkraft og DGI bydes med, når vi starter nye 

idrætsnetværk op. F.eks. i Hjørring. I relation til Foreningsfestivaler har vi 

samarbejde med bl.a. Vesthimmerland. Rene er som i mange andre 



kommuner ½ DGI ½ kommunalt ansat. Denne kombination findes også i 

Mariager, Brønderslev, Hjørring (ny),Thisted. 

 

Kommunerne 

Vi forsøger at etablere nye idrætsnetværk i de kommuner, hvor der ikke 

er noget i forvejen.  

De steder hvor der er – opsøger vi udvalgene og indbyder til samarbejde 

 

Forventninger til 2019/2020 

Der er behov for flere elevstævner, styrkelse af det kommunale netværk 

samt styrkelse af kredsbestyrelsen. Men qua , at formanden nu har 

”dobbelt” så meget tid + Anders er med på vognen, giver forhåbninger 

om øget aktivitet på alle fronter. 

Styrkelse af samarbejdet med læreruddannelsen. Hængeparti!! 

TAK 

Til kredsbestyrelsen for et utrætteligt arbejde, godt humør og super 

sparing/opbakning til Formandens virke. 

Støvring den 9.april 2019 

Gunnar Sigaard Simonsen 

Formand, Dansk Skoleidræt, Nordjylland 

 

 



 

 

 


