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Elever fejrede skoleidrættens store dag
Skoleidræt har været
på banen siden før 2.
verdenskrig. Det blev
markeret i går

AF THOMAS JOHANSEN

tj@skivefolkeblad.dk

SKOLEIDRÆT Septembersolen skinnede som bestilt over Skive Stadion
og Krabbesholm Skov, da 350 elever
fra syv skoler i Skive Kommune tirsdag var med til at fejre Dansk Skoleidræts 75 års jubilæum.
Kort og kompas var blandt ingredienserne sammen med hurtige
løbesko. For 8. klasse-eleverne skulle
finde poster i Krabbesholm Skov ved
stort orienteringsløb.
Stævnet i går var samtidig en del
af kredsforeningens officielle markering af selve jubilæumsdagen 28.
september.
- Som kredsforening i Dansk
Skoleidræt er vores fornemmeste
opgave at give eleverne store oplevelser med idræt og bevægelse.
Oplevelser, som giver smil på læben og sved på panden, og som
samtidig præsenterer eleverne for
et mangfoldigt aktivitetsudbud, så
de forhåbentlig får mod på mere i
skolen såvel som i fritiden, siger
Michael Carstens, Skive, fra Dansk
Skoleidræt Kreds Midt- og Vestjylland.
Eleverne dystede mod hinanden individuelt og på hold. Selve konkurrencen var opdelt i et almindeligt orienteringsløb og i en stafetkonkurrence.
Dansk Skoleidræt er en landsdæk-

kende såkaldt non-profit idrætsorganisation, der arbejder for at fremme
alle elevers læring og trivsel gennem
idræt og bevægelse i en varieret skoledag.
De 15 kredsforeninger drives af
aktive idrætslærere, og dermed forgrener organisationen sig helt ud på
lærerværelserne, på boldbanen og i
idrætshallen.

| 350 elever deltog i det store jubilæumsstævne. FOTO: GERT JOHANNESEN

Skoleidrætten brød for alvor igennem i 1930’erne, da der kom gang i
byggeriet af idrætshaller og anlæggelse af sportspladserne. Men med
besættelsen af Danmark gik udviklingen i stå, og først sidst i 1940’erne
var skoleidrætten for alvor på vej
fremad igen.
Det varede dog endnu nogle år,
før det danske samfund fik råd til at

opruste med nye sportsanlæg, som
eleverne kunne benytte.
8. Y fra Resen Skole fik flest point
i holdkonkurrencen efterfulgt af
Aakjerskolens 8. I og 8. C på Brårup Skole.
- Der var en fantastisk god stemning hos eleverne, som virelig hyggede sig med arrangementet, fortæller Michael Carstens.

| Der var fin mulighed for en hyggestund i solen i pauserne.

| Eleverne fik perfekt
efterårsvejr til en skoledag
med lidt mere frisk luft end
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