
Formandens beretning marts 2017 – marts 2018 

 Dansk Skoleidræt, Nordjylland 

Indledning 

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

år. 

Kredsbestyrelsen 

Har været meget aktiv og det har skabt et endnu bedre sammenhold. 

Vi håber at kunne tilknytte endnu flere til kredsbestyrelsen i det 

kommende år. 

Hjemmesiden 

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

hurtig ved tasterne. 

Medlemmer 

Fordelingen ser sådan ud dags dato, taget direkte fra vores hjemmeside. I 

parentes nævnes tallet fra 2016 

Aalborg 29(31), Rebild 9, Hjørring 5 (3), Jammerbugt 5(4), Brønderslev 1, 

Vest Himmerland 11 (11), Mariagerfjord 9 , Frederikshavn 7(3), Læsø 0(1) 

Thisted 0 (1). 

Morsø 0 I  

alt 76 (74) skoler. 

Alt i alt en minimal fremgang. 



Tallene er nødvendigvis ikke retvisende. Vi håber næste år at tilføje 

elevtallet ved medlemsskolerne. Så får vi det reelle medlemstal 

  

Økonomi 

Det har været et godt år. Forårsfestivallerne har givet 190.000. 

=90.000 i overskud = formandens løn 

Så det blev vist et rekord overskud alt i alt. 

Konsulent jobbet 

Er helt afgørende for Foreningens fortsatte ekspansion/ overlevelse. 

Vi håber at kunne beholde konsulenten i de næste mange, mange år. 

Også når undertegnede stopper. 

Vi forventer at Nordeafonden igen åbner kassen med virkning fra august 

2018 – en 3 årig periode. 

Tak for støtten fra vores sponsorer.  

J.I. Sport (hovedsponsor), A-Sport (Hovedsponsor) Olesen Busser samt 

først og fremmest Nordea fonden ( Forårsfestivalerne) 

Aktiviteter. 

Her skal nævnes nogle udvalgte 

Basketball. Vi opruster og forventer flere stævner. Lars fra Nibe starter et 

ny projekt op i Ålestrup og Mads starter nyt op i Hjørring.+ 3 kurser i 

Hjørring, Ålestrup, Aalborg. 

 



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.  

Vi forventer flere i 2018-19.Der laves to finalestævner i år 16.marts på 

Lundergaardskolen (Sune) og 20.april Støvring.DM 15-16.maj i Støvring. 

Jesper Sommer er vores praktiske tovholder til DM stævnet. 

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 / teen volley stævner næste skoleår. Status Quo i 

år. 

Atletik 7.kl. 

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

Vi forventer ikke at kunne lave flere før i 2019 

Kinn Ball Første stævne er afviklet i Nørager, Sortebakkeskolen 

Stor secces. 

Floorball 5.kl.. Ingen stævner. Vi håber at kunne samarbejde med DGI 

fremover. Måske et stævne i Hjørring .SKOFF 2018/19 



DM fodbold 6.kl Vi afviklede stævner i Frejlev? og Hirtshals. Vi forventer 

nogle stykker flere i 2018/19 ? 

Forårsfestivaler 2017 

Vores 2. FLAGSKIB i samarbejde med DGI  

19 stævner afviklet heraf 10 for 7 foreningsfestivaler. STOR succes. 

Vi har fået mange af vore Høvdingebold stævneledere til at stå for 

Festivaler (SKOFF) 

Vi forventer/håber at alle Forenings Skofferne kan gentages i 2018. 

Selvom vi ikke får tilskud, men de kan bruges til at fastholde vore 

medlemsskoler.  

Rebild kommune yder tilskud på 13.500 til de 3 skoffer i Rebild. 

 

Kurser 

 5.okt.2017 i Gigantium. Stor succes 92 deltagere, men det kostede os ca. 

4000 kr.Det var et  samarbejde med DGI og Aalborg Kommune. 

 Vores gode samarbejde fortsætter, men ikke med et lign .kurus 

Gagens kursus 7.marts 2018: 67 deltagere – heraf 5 stævneleder 

Super. Målsætning : overskud på 2.000 kr. 

Vi annoncerer næste års rep.kursus i maj. Det AFHOLDES i starten af april 

2019. forventer 60-85 deltagere. 

 Lærer Volley stævnet Gik super godt. Vi nåede vist loftet for antal 

deltagere. Jane styrer stævnet med sikker hånd. 

 



Udviklingskurset 21.23.sep.2018. 

Var vel året største succes / bedste oplevelse for os alle i 

kredsbestyrelsen. 

Deltagrerne var særdeles tilfredse. Det var et stort arbejde, men alle i 

kredsbestyrelsen var meget aktive 

 

Nyborg 

Solid opbakning fra Jacob Kjær, Chr. Pedersen og de andre.  

Fortsat super samarbejde med Nyborg og vi siger velkommen tilbage til 

Chr. Ditlevsen , der vender tilbage den 1.april 2018 

 

DGI Nordjylland 

Vi har et særdeles godt samarbejde med DGI, Nordjylland 

 Jeg holder jævnligt møde i Nordkraft med bl.a. Mads, Anja og Svend, der 

hjælper til med Forårsfestivalerne. DGI er ligeledes inde over vores kursus 

i Gigantium. Vi ser frem til at udvide samarbejdet. 

Pia Skifter bliver vores nye samarbejdspartner. 

Per Otte har fået nyt job og en er startet. Vi har ikke snakket med ham 

endnu. 

Kommunerne 

Formanden udarbejder en oversigt over alle 10 kommuner: 

kontaktpersoner, udvalg, relationer til lede ledelse, forvaltning, DGI osv. 



Det godt faktisk godt i mange af kommunerne – et langt sejt men positivt 

træk. 

 

Forventninger til 2018/2019 

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

samt styrkelse af kredsbestyrelsen. Vi håber at gentage alle 

Forårsfestivaler i 2019 

Styrkelse af samarbejdet med læreruddannelsen. Hængeparti!! 

TAK 

Til kredsbestyrelsen for et utrætteligt arbejde, godt humør og super 

sparing/opbakning til Formandens virke. 

Støvring den 5.marts 2018 

Gunnar Sigaard Simonsen 

Formand, Dansk Skoleidræt, Nordjylland 

 

 

 

 

 


