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DANSK SKOLEIDRÆT, FYN 
Formandsberetning år 2020 v/Randi Fechtenburg 

 

 
 

 

Skoleidrætten sat på pause. 
Kun meget få stævner blev afviklet i 2020, da en pandemi satte en stopper for 

stort set alle vores aktiviteter. Et scenarie vi aldrig havde drømt om. 

Det har kun været muligt at afholde et par enkelte stævner og lige efter 

sommerferien også et par udendørsstævner. Vi har været på besøg på enkelte 
afviklingsskoler, hvor vores stævner blev aflyst, hvor vi har tilbudt at lave 

aktiviteten for skolernes årgange uden besøg udefra. 

Vi har i bestyrelsen planlagt stævner, da vi håbede, at der igen blev lukket op, 

for derefter at måtte aflyse igen. 
Vi har afholdt digitale møder, hvor vi har drøftet hvad vi kunne gøre for 

skolerne m.m. 

Heldigvis har skolerne ikke meldt sig ud, hvilket har betydet alt. Vi har dermed 

kunne fastholde vores bestyrelse. Det kan slet ikke beskrives hvor 
taknemmelig, vi er for denne opbakning og støtte.  

Vi ved vi skylder skolerne meget, og håber vi kan leve op til dette, når vi 

starter op igen. Har I idéer til aktiviteter og andet, vi kan være med til at 

opfylde, så lad os vide det. Vi står alle klar til at tage en ekstra tørn, så har I 

brug for en aktivitet i jeres område, så meld endelig ind. 
 

 

               
 
Husk I altid kan låne vores trailer gratis. Den er fyldt med rekvisitter samt 

inspiration og ideer til idrætstimerne, og som kan bruges til planlægning af 

f.eks. en idrætsdag evt. sammen med naboskolerne. Alle vores medlemsskoler 

kan booke trailerne. Find den på vores hjemmeside, hvor I også tilmelder jer 
vores aktiviteter. 

https://skoleidraet.dk/kredse/fyn/
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Dansk Skoleidræt – landsorganisationen 

 

Dansk Skoleidræt har arbejdet på højtryk under nedlukningen og udviklet 
utallige tilbud og inspiration til bl.a. onlineundervisning og gratis webinarer. 

Håber I har brugt nogle af disse tilbud. I kan altid få inspiration på skoleidræts 

hjemmeside skoleidraet.dk, hvor I kan finde idéer til idrætsundervisningen, 

spændende aktiviteter, kurser m.m. 

 

 
 

Afslutning 
 

En stor tak til skoler og kommuner for deres medlemskab og til lærerne på 

skolerne, der bakker op om vores arbejde, så vi har kunne beholde vores 

medlemsskoler. 

 
Tak til de ansatte på Dansk Skoleidræts landskontor i Nyborg. Vi er stolte over, 

at vi sammen med jer kan være med til at understøtte arbejdet omkring 

bevægelse og idræt i skolen. Med vores fælles tilbud til skolerne står vi stærkt, 

da vi kan tilbyde en bred vifte af aktiviteter lige fra de lokale stævner som vi 
som kreds står for, til kurser, afvikling af DM’er og mere faglig inspiration til 

idrætsundervisningen, som dygtige medarbejdere i landsorganisationen 

udvikler. 

 
Sidst men ikke mindst tak til mine bestyrelsesmedlemmer, for et godt og 

inspirerende samarbejde. Det har været et underligt år, og jeg håber virkelig, 

at vi 2021 kan gøre meget mere af det vi brænder for – nemlig at være 

sammen med vores elever til stævner og aktiviteter rundt omkring på Fyn. 
 

En speciel tak skal lyde til René, der i år har valgt at stoppe i bestyrelsen. 

René har i flere år lagt et stort arbejde bl.a. i forårsfestivalerne i Odense og 

også brændt for fodbolden. Vi kommer til at savne René, men heldigvis har 

han sagt ja til, at vi kan holde kontakten med ham. René ønskes alt godt 
fremover. 

https://skoleidraet.dk/

