
Formandens beretning for året 2019, Dansk Skoleidræt Østjylland 

Dansk Skoleidræts hovedorganisation i Nyborg har arbejdet hårdt i 2019 med både 
sikring af økonomi, fondssøgning, komme i kontakt med og opråbe politikerne og 
oprettelse af nye fagudvalg, herunder kommuneudvalget, som skal hjælpe kredsene 
med at komme igennem til de rigtige folk ude i de lokale kommuner. Dansk 
Skoleidræt har også fået udarbejdet en ny vision og mission for organisationens 
arbejde. Dansk Skoleidræt Østjyllands folk har deltaget i mange spændende oplæg, 
gode debatter og kommet med bud på, hvordan vi i kreds Østjylland kan støtte op 
om landsorganisationen Dansk Skoleidræt, hvordan vi spiller hinanden gode; vi ser 
frem til samarbejdet i 2020.  

Dansk Skoleidræts mission er at fremme alle elevers læring og trivsel gennem idræt 
og bevægelse i en varieret skoledag. Denne mission stemmer godt overens med 
kreds Østjylland; via vores mange høvdingebold - håndbold - fodbold - atletik -og 
floorballstævner, dansedage, brydetræf, idræts -og forårsfestivaler, kurser og udlån 
af fx fægteudstyr, gøglerkasse, læringskasse, softball og kinball er vi med til at 
fremme skoleelevernes læring, sundhed og trivsel gennem idræt, leg og bevægelse. 
Vi er med til at styrke idrætsfagets faglighed, status og vilkår. Det er vi stolte af. 

Dansk Skoleidræts vision er at skabe en skole i konstant bevægelse! - det er det vi i 
Dansk Skoleidræt Østjylland brænder for; vi vil skabe grundlaget for livslang fysisk 
udfoldelse. Vi ser os selv som den bedste samarbejdspartner, når idræt, læring og 
trivsel skal fremmes. 

Fremgang i medlemsskoler i 2019 

I 2018 mistede vi vores aftale med Aarhus kommune om fælles indmeldelse, og 
derfor satte vi os det mål i 2019, at vi ville få en stor del af skolerne til at melde sig 
ind i DSØ individuelt som skole. Dette mål er vi delvist kommet i mål med. Ved fælles 
hjælp i bestyrelsen, har vi formået at få 28 Aarhus-skoler til at melde sig ind i DSØ 
igen. I 2020 vil vi sætte kræfter ind for at få endnu flere medlemmer, også i de 
kommuner, hvor vi har skoler, som endnu ikke kender til vores unikke tilbud. 

Nye samarbejdspartnere 

Vi har været så heldige at vi i 2019 har fået lavet samarbejdsaftaler med nogle rigtig 
gode folk. Til at lave dansetræf med fokus på dans og udtryk, har vi fået en aftale i 
hus med Elise Anesen fra Aarhus. 2019 har budt på mange danseworkshop, hvor 
feedbacken fra lærerne har været i top; hun er virkelig dygtig til at lære fra sig, og til 
at motivere eleverne til at bruge kroppen alsidigt. 



Vi har fået en ny idrætsgren på menuen i kreds Østjylland, nemlig judo. Peter 
Christiansen fhv. cadetlandstræner og Thomas Christiansen fhv. landsholdskæmper 
byder ind med brydedage hvor både teknik ved fald og gulvkamp afprøves. De 
skoler der har været haft besøg af de to kæmpere, har været meget begejstrede. Det 
er netop disse to Judokæmpere I kan prøve kræfter med ved vores kursus lige inden 
repræsentantskabsmødet den 11.marts. 2020. 

Store stævner giver sved på panden, men sammenhold og god energi. 

Jeg vil gerne igen i år fremhæve vores atletikstævne i Aarhus Arena, her løfter vi i 
flok og fik stablet et fedt arrangement på benene med ca. 1200 deltagende, aktive 
børn fra 6. og 7.kl. Vi gentog succesen med regn J Det regnede fra stævnet blev 
skudt i gang med fælles opvarmning, til sidste elev løb i mål ved 400 m. stafet. Trods 
den store mængde regn, deltog alle elever og lærere med højt humør; stor 
beundring fra mig. Regn kan ikke skylle vores atletikstævne væk! 

Vi har haft æren af at afholde Dansk Skoleidræts DM i høvdingebold for 5.årgang, 
DM i atletik for 7.årgang samt DM i håndbold for 8.årgang med stor succes. Det er 
en ordentlig mundfuld for en bestyrelse at planlægge så store stævner, men med 
fælles hjælp fra bestyrelsen og folk fra lokalområdet, fik vi afholdt forrygende 
stævner med masser af gode kast, gode hop, hurtige løb, koncentration, fairplay, 
taktik, samarbejde, hep og smil. 

År to som formand 

Jeg befinder mig godt i kreds Østjyllands bestyrelse som formand; vi formår at 
kombinere Dansk Skoleidræts vision om at fremme alle elevers læring og trivsel 
gennem idræt og bevægelse i en varieret skoledag med et stærkt sammenhold med 
plads til gode snakke med både fagligt og personligt indhold over lækre middage i 
hinandens stuer. Jeg glæder mig altid til vores bestyrelsesmøder, og går derfra med 
god energi, ideer til min egen undervisning samt plan for næste mål i Dansk 
Skoleidræt Østjylland. Vi får ”noget for hånden” og støtter op om kredsens stævner 
og arrangementer; vi løfter i flok. 

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 stævner, arrangementer 
og deling af vores oplag på facebook. 

I det følgende kan I læse om vores aktiviteter fra 2019. Budget står anført i separat 
dokument. På vores hjemmeside findes alle aktiviteter for 2020. Tak for året der er 
gået - vi ser frem til 2020 med god energi, masser af idræt, leg og bevægelse.  

/Sanne Lund Amtkjær, formand for Dansk Skoleidræt Østjylland. 



1. Atletik 

Det var år et efter Karin Bønnerups mangeårige indsats omkring atletikstævnet. Udover 
hendes afgang, skulle et nyt it-pointsystem også implementeres. Så det var ikke uden kriller i 
maven da denne dag oprandt. På trods af it-børnesygdomme og mildest talt elendigt vejr, 
forløb dagen nogenlunde. Vi var reelt ude i en snak om vi skulle aflyse kort inden start på 
grund af store mængder regn. Det blev dog en anelse bedre i løbet af dagen. Regnen betød 
dog at en del elever ikke mødte op til deres discipliner og en del resultatsedler måtte lade 
livet undervejs. Næste år må vejret da blive bedre. 

Regnet betød ikke fravær i tilmeldinger; igen i år mange deltagere. Omkring 1100-1200 
elever fordelt på 38 stk. 6.klasser og 51 stk. 7.klasser. Stemningen var trods alt god og der 
blev heppet igennem. Ikke mindst til de afsluttende stafetter, hvor man lige så godt kunne tro 
der var superligakamp. Vi siger endnu tak de frivillige, primært tidlige medlemmer af DSØ 
der kom og hjalp på dagen. 

2. Badminton i skolen 

Vores samarbejde med DGI, Østjylland i forbindelse med ”Badminton i Skolen” i 2019 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 / Judo undervisning 

Vi har afholdt brydetræf for 2.årgang i Throtts brydelokaler med underviser Morten Snedker 
som instruktør. I 2019 deltog 2.årgang fra Hestehaveskolen. Samarbejdet er midlertidigt sat i 
bero. 

 I 2019 har vi indgået en ny aftale med Judo underviserne Peter og Thomas Christiansen, de 
er fhv. landsholdskæmper og cadetlandstræner. Deres undervisning består af kamplege, 
gulvkamp, vende -og fastholdelsesteknikker samt faldteknikker. De kan lave undervisning for 
alle klassetrin. I år har Stilling Skole deltaget med deres 2.årgang. Vi har allerede to 
bookinger til 2020 - tilbuddet er gratis for DSØs medlemmer, og der er plads til flere skoler i 
deres kalendere, så tøv ikke med at kontakte os. 

4. Dansedage  

Succesen med dansedagene fortsatte i 2019. 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 medíprøven i idræt. Det er vores håb, at vi kan 
bevare det gode samarbejde med Silkeborginstruktørerne. 

Som nævnt i formandens beretning har vi fået en ny instruktør. Elise Anesen, Århus deltog 
som kursusinstruktør ved vores Rep.møde i Hadsten i marts måned. Ved denne lejlighed fik 
vi en aftale i hus. Hun har primært været i gang på Århus skolerne, men vil gerne undervise - 



også i andre kommuner i kredsen. Den store efterspørgsel i Århus skyldes vores samarbejde 
med ULF, som hjælper med at annoncere vores tilbud. Ialt har Elise været på besøg/ skal 
besøge 18 forskellige skoler. Vi glæder os til et videre samarbejde med hende - også i 2020. 

5. Floorball  

Den 2.maj 2019 blev der afholdt floorballstævne i Themhallen hvor 5.klasser fra Frisholm 
Skole, Gjessø Skole og Bryrup Skole (100 elever) deltog. Alle havde en god dag.  

6. Fodbold ØM i skolefodbold.  

Til stævnet var der tilmeldt 6 pigehold og 7 drengehold fra i alt 5 skoler. Højboskolen fra 
Hørning sørgede for, at stævnet kunne blive afviklet på kunstgræsbanen ved Hørning hallen. 
I både pigerækken og drengerækken spillede holdene i to puljer, hvorefter puljevinderne 
spillede finale. Efter en god dag, med mange spændende kampe, kunne Sølystskolen 
trække sig sejrrigt ud af drengerækken og Ellevangskolen sejrrigt ud af pigerækken og skal 
derfor repræsentere Østjylland til DM i skolefodbold i Kalundborg 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.  

Odder 5. kl. 

For første gang afholdte vi høvdingeboldstævne i Odder. Her lagde Vestskolen afd. 
Skovbakken halgulv til mange spændende kampe. Der var i alt 9 deltagende klasser, 
omkring 200 elever til stævnet, som endte med at blive vundet af 5b fra Rathlouskolen. 

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 85.årgang gik videre til Kredsstævnet i Hammel. 

 

 



Høvdingebold i Silkeborg, 5. kl. 

Den 25. februar 2019 deltog 9 hold fra 4 skoler (Gødvad, Virklund, Funder/Kragelund og 
Sejs) i høvdingeboldstævnet i Sydbyhallerne, Silkeborg. Efter godt 5 timers intense og 
spændende kampe var vinderen, der skulle deltage i finalestævnet, fundet. Det blev Virklund 
Skole, der skulle repræsentere Silkeborg-området til kredsstævnet den 2. april i Hornslet. 

Høvdingebold i Aarhus, 5. kl. 

Ellevangskolen i Risskov havde indvilget i at være værter for et høvdingeboldstævne for 
Aarhus området den 7. marts 2019. Der var dog kun 3 skoler, der havde meldt sig som 
deltagere. Det var naturligvis Ellevangskolen samt Baunehøjskolen og Aarhus Privatskole. 
Med 6 hold havde alle deltagere en god dag uden stress for at nå kampprogrammet inden 
hjemturen. Vinder blev Ellevangskolen. 

Høvdingebold i Ans 4. kl. 

Der er blevet tradition for at afholde et høvdingeboldstævne for 4. klasse i Ans, således også 
torsdag den 14. marts 2019. Den nye turneringsform med et hold pr. klasse med alle 
klassens elever gav 6 deltagende hold fra Ans Skole, Grauballe Skole og Gødvadskolen. 
Alle havde en dejlig dag. Vinder blev Gødvad A. 

Høvdingebold i Hornslet 5.kl 

I år fik vi stablet et stævne på benene i Syddjurs kommune. Vi afholdte stævnet i Hornslet 
den 15. jan. Vi havde 3 skoler med til stævnet. Der blev kæmpet rigtig flot af alle holdene og 
til sidst var det Hornslet skole, som kunne trække sig sejrrigt ud af turneringen. De gik videre 
til kredsfinalestævnet, som også blev holdt i Hornslet. Til stævnet havde vi elever fra 7. 
årgang til at være dommere. Det var en stor succes, så det gentog vi til kredsfinalestævnet.  

Høvdingebold i Skanderborg 4. og 5. kl. 

Stævnet blev igen i år afholdt på ”Skanderborg Fælled” i alle 3 haller d. 6. feb. 2019. Det er 
et meget populært stævne i kommunen. Der deltog 673 elever fra 4. og 5. årgang fordelt på 
32 klassehold fra 10 forskellige skoler. Det var en vellykket dag, men tidsplanen kunne ikke 
holdes, delvis fordi en ekstra skole dukkede op på dagen og fordi slutspillet bliver en 
langvarig proces efter hold-strukturen er lavet om, og kampene nu er på 4 sæt.  

Høvdingebold i Favrskov 

For første gang arrangerede vi stævne i Favrskov kommune. Sidst i februar lagde 
Søndervangskolen hal til et stævne, hvor Hadbjerg,Haldum-Hinnerup,Præstemarkskolen, 
Ulstrup og Søndervangskolen deltog. Hadbjerg skole gik derfra som vindere! Den største 
udfordring ved stævnet var tidsplanen, der skred pga. de helt nye stævneregler. 9 hold, som 
deltog var for mange til een hal. Derfor lovede vi hinanden, at næste år vil vi forsøge i 
Idrætscenteret i Hammel - og med 2 haller. Stor tak til Frank Kejlberg for værtsskabet og til 
Birthe Bitsch, Favrskov kommune for samarbejde!  



Kredsfinalestævne i høvdingebold 

Kredsfinalen i høvdingebold blev afholdt i Hornslethallen den 2. april 2019. 

Der var deltagelse af Virklund Skole, Ellevangskolen, Morten Børup Skolen, Hadbjerg Skole, 
Hornslet Skole, Langhøjskolen, Rathlouskolen og Glesborg Skole. Efter 3 timer med kampe, 
hvor der virkelig blev kæmpet for sejren blev Langhøjskolen hyldet som vinder med ret til at 
deltage i DM-stævnet i Grenå den 14-15 maj. Ved finalestævnet fik Langhøjskolen en samlet 
4. plads. Som værtsskole deltog også Vestre Skole, Grenå. De fik en samlet 16. plads ved 
stævnet. Der var 17 deltagende skoler ved finalestævnet. 

8. Håndbold ØM i skolehåndbold.  

Til stævnet var der tilmeldt 7 drenge- og 6 pigehold. Holdene kom fra næsten hele kredsen, 
derfor passede en geografisk placering i midten i Hinnerup rigtig fint for alle deltagere. 
Mandag d. 18/11 var alle hold klar til kamp i Hadstenhallerne og efter alle kampene stod 
Højboskolen fra Hørning som vinder i drengerækken og Auning Skole som vinder af 
pigerækken, begge hold var de bedste på dagen og kan derfor fortjent repræsentere 
Østjylland til DM i skolehåndbold i Sønderborg til januar.  

DM i skolehåndbold 

I januar 2019 afholdte vi DM i skolehåndbold i Assentoft hallerne i nærheden af Randers. 
Der blev virkelig spillet gode kampe undervejs, hygget på gangene om aftenen, lyttet til 
Robert Gunnarson der kom og holdte et lille oplæg. Efter mange intense og spændende 
kampe trak Nordstjerneskolen fra Nordsjælland sig sejrsrigt ud af drengerækken, mens de 
Østjyske mestre fra Præstemarkskolen i Søften løb med sejren i pigerækken. 

9. Kurser  

”Sæt skolen i bevægelse” 
I vores kreds tilbyder vi stadig løbende kurset gratis til vores medlemsskoler.  
For første gang siden opstarten, har vi ikke haft efterspørgsel på dette kursus. 

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 14. gang indbød DSØ og Silkeborg Skoleidræt til idrætsfestival torsdag den 13. juni 
2019. I 2019 blev festivalen afholdt på det normale tidspunkt på skoleåret – ca. 14 dage før 
sommerferiestart. I 2019 deltog i alt 736 elever fra 32 6. klasser fra 14 skoler i Silkeborg 
Kommune. Alle havde en sjov, udfordrende og aktiv dag med både nye og kendte aktiviteter. 
Vi fik kvalificeret assistance 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, softball, ultimate og håndbold. 

En super dejlig dag med glade og tilfredse børn, lærere og instruktører – og det var også 
godt vejr - som sædvanligt. 

11. Udlån  

Skolerne kan gratis låne fægteudstyr, golfudstyr, gøglerkasse, pulsure, softball, minitennis, 
kinball, læringsudstyr og stavgang. Den enkelte skole skal kun sørge for levering til den 
næste skole. 

I 2019 har udstyret været udlånt til mellem 1 og 6 forskellige skoler, og efterspørgslen har 
været størst på softball, golf, gøgl, kinball og fægtning. 

 

 


