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Formandens beretning for året 2021, Dansk
Skoleidræt Østjylland

Grenaa, 9.februar 2022

”Skal vi holde fysisk eller onlinemøde??”

Sidste års repræsentantskabsmøde var, for første gang i kreds Østjyllands historie, online. Vi

udskød mødet så længe som muligt, men det var uundgåeligt grundet det høje smittetal af

Covid19. Vi gik foråret og sommeren i møde med mindre smittetryk og alt så lysere ud. Vi gik fra

online møder til fysiske møder i bestyrelsen, hvor var det skønt. Vi sluttede desværre også året af

med online møder. Vi har dog ikke af den grund mistet gejsten og lysten til at skabe glæde og

bevægelse rundt i vores kreds.

Goodiebag til alle kredsens medlemsskoler

Vi holdt sommermøde i starten af juni måned hvor vi pakkede gaver til kreds Østjyllands

medlemsskoler. Vi er meget taknemmelige for, at ingen kommuner eller skoler meldte sig ud af

Dansk Skoleidræt Østjylland. Som tak for dette var vi rundt til alle medlemsskoler med en

goodiebag bestående af formandens årsberetning, årshjul med aktiviteter for kommende skoleår,

en idrætslæringsdug samt lidt sødt til ganen. Vi blev taget godt imod på alle skoler.

Kompensation og nye indkøb

Da vi ikke har afholdt de stævner og arrangementer, vi havde i vores kalender besluttede vi at give

rabat på medlemsprisen for året 2022. Vi indkøbte også en trailer til transport af kredsens

crossfitudstyr, som kan lånes rundt til medlemsskolerne. Vi siger tak til Djurslands Bank Grenaa,

der blev sponsor for vores trailer. Den er klar til at komme rundt til kredsens skoler.

Yes - atletikstævnet i Aarhus blev til noget ☺

Den 28.september var knap 1000 børn til atletikstævne i Aarhus - det plejer at være en succes og

det holdt stik. Det plejer også at stå ned i stænger, men årets stævne blev afholdt i det flotteste

solskinsvejr. Vi havde fornemt besøg af den danske sprinter Kojo Musah som vandt DM-guld på

både 100 og 200 meter løb i 2020. Han deltog også ved de olympiske lege i Tokyo. I kan læse mere

om atletikstævnet i de følgende sider.

Vi er her stadig

Energien og lysten driver værket, og vi vil fortsat arbejde for at fremme alle elevers læring og

trivsel gennem idræt og bevægelse i en varieret skoledag. Vi er stadig 8 kompetente mennesker i

vores bestyrelse og vi vil gøre hvad vi kan for at udsætte i stedet for at aflyse arrangementer og

aftaler. Vi ser frem til at vores bestyrelsesmøder kan afholdes fysiske igen, da snak om bevægelse,

læring og trivsel optager os. I beretningen her kan I læse lidt om vores aktiviteter for 2021 og om

vores tanker om 2022.
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Høvdingebold uden det afgørende DM

Vi vil gerne sende en stor tak til alle lærerne rundt på skolerne, som hvert år sætter høvdingebold

på årsplanen i idræt og arbejder med teknik, taktik, regler, holdånd og fairplay. Vi kunne desværre

ikke gennemføre DM grundet COVID19 restriktioner, men vi vender stærkt tilbage.

Fodbold 6. årgang

I år har vi afholdt to stævner. I Odder lavede de et indledende stævne med deltagelse af en stor del

af alle 6. klasses elever i kommunen, over 200 deltagere. Det vindende drenge- og pigehold fik en

billet til det Østjyske Mesterskab.

Til det Østjyske mesterskab, var der tilmeldt 5 pigehold og 8 drengehold fra i alt 6 skoler.

Ellevangskolen fra Risskov sørgede for, at stævnet kunne blive afviklet på banerne ved Vejlby

Risskov hallerne.

I pigerækken spillede de 5 hold i én pulje hvor pulje vinderen blev kåret som Østjysk mester. I

drengerækken spillede holdene i to puljer, hvorefter puljevinderne spillede finale. Efter en god dag,

med mange spændende kampe, kunne Højboskolen trække sig sejrrigt ud af drengerækken og

Skægkærskolen sejrrigt ud af pigerækken og skal derfor repræsentere Østjylland til DM i

skolefodbold i Stenløse i slutningen af maj.

Håndbold 8. årgang

Til stævnet var der tilmeldt 8 drenge- og 5 pigehold. Holdene kom fra næsten hele kredsen, Odder i

syd, Auning i nord, Sejs Skole i vest, Sølystskolen, Præstemarkskolen og Rønbækskolen i øst. Pga.

den store geografiske spredning passede en geografisk placering i midten i Hinnerup rigtig fint for

alle deltagere.

Tirsdag d. 23/11 var alle hold klar til kamp i Rønbækhallerne og efter alle kampene stod

Sølystskolen som vinder i drengerækken og Auning Skole som vinder af pigerækken, begge hold var

de bedste på dagen og kan derfor fortjent kalde sig Østjysk Mester. DM skulle være afholdt i

Nykøbing Falster i starten af februar, men er desværre blevet aflyst pga. corona.

Udlån - endnu mere fedt idrætsudstyr til skolerne

Skolerne har igen i år gratis kunnet låne udstyr til aktiv læring, crossfit, discgolf, fægtning, golf,

gøgl, KanJam, kinball, minitennis, pulsure, softball, spikeball og stavgang (fremover desuden

BowCombat og pickleball). Den enkelte skole skal kun sørge for levering til den næste skole. 

I 2021 fik vi gang i fire nyindkøbte ting og efterspørgslen har været forholdsvis stor på både det nye

og det gamle udstyr. Nye skoler har fået øje på denne mulighed og udlånet har været jævnt fordelt

på næsten det hele.
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Atletik 6+7. årgang

Til årets stævne var tilmeldt 42 klasser! Hvilket betød at der deltog på den sjove side af 1000 elever

fra hele Østjylland. Stævnet foregik som sædvanligt i de store og flotte rammer på Århus stadion.

Der blev løbet, sprunget og kastet så det sprøjtede denne skønne tirsdag i september. 

Pigerne fra Tirsdalens 7.B og Kragelundskolens 7.X kvalificerede sig til DM i skoleatletik, der i år

afholdes i Odense. Ligeledes gjorde drengene fra Kragelunds 7.Z og Elsted skoles 7.C.  

En kæmpe tak til Risskov efterskole for at stille med masse hjælpere. Det nød stævnets deltagende

lærere godt af. Der skal lyde en stor tak til Kojo Musah for at komme og vise hvordan man løber en

hurtig sprint og skrive en masse autografer.

Dans - Et unikt tilbud på egen skole!

Selv om 2021 startede med en lang periode med nedlukning og fuldstændig larmende tavshed i

forhold til idrætsaktiviteter, viste det sig, at dansen overlevede og kom hurtigt i gang.

I løbet af året har vi haft den store glæde at kunne sende vores instruktør, Elise Anesen ud på

skolerne 12 gange. Langt de fleste dansetræf blev afholdt med et deltagerantal på 40 - 60 elever. Vi

er utrolig stolte af at kunne tilbyde en så kompetent og inspirerende danser/lærer.

Ud over Elise har vi også stadig Helle og Bo Loft Jensen, Dansehuset i Virklund tilknyttet. De har

også været “på job” et par gange i løbet af året. Vi opfordrer vores medlemsskoler til at bruge den

enestående mulighed for kvalificeret danseundervisning - ganske gratis og på egen skole!

Badminton i Skolen - et samarbejde med DGI

Traditionen tro har vi også i år haft kontakt til DGI, Østjylland. Aftalen er som før, at vi etablerer

kontakten, hvis vi får henvendelse fra en af vores medlemsskoler. Hvis DGI har en badmintonklub i

nærheden af skolen, bliver denne involveret. Ellers foregår badminton arrangementet (træf eller

stævne) som en aftale mellem DGI og DSØ. Kontakt os endelig, hvis der er behov for

undervisning!  

Judo - brydeundervisning

For 2 år siden indledte vi et samarbejde med judotræner med A-licens, Peter Christiansen. Peter

havde en del planlagte besøg på skoler rundt i kredsen, men grundet Covid19 var det kun Tranbjerg

og Auning skole der fik glæde af hans judoundervisning. Vi glæder os over at der allerede er

bookninger i kalenderen. Peter kommer ud til alle klassetrin. Undervisningen indeholder

opvarmning med kamplege og derefter arbejdes der med gulvkamp, som består af vende-

fastholdelses- og frigørelsesteknikker. Der arbejdes også med faldteknik. Tøv ikke med at ringe for

mere info - det er et godt forløb der giver masser af smil, grin og energi hos børnene.
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2022, vi er klar til bevægelse!

Jeg sluttede min mundtlige beretning af sidste år med at sige ”Vi er klar til at arbejde med

genåbningskampen, hvor vi skal knokle for at få alle med igen. Vi finder det frem vi kan i DSØ, der

er mange fede tiltag at tage af. Vi vil lege, eksperimentere og udfordre os selv og hinanden - vi vil

afprøve nye tiltag og ideer. Vi vil opbygge trygge kamparenaer, hvor alle tør siger ja til kamp og

leg”.

Mine ord gælder stadig, men trods mange aflysninger og udsættelser grundet Covid19, synes jeg

ikke vi står helt samme sted som for et år siden. Covid19 fylder stadig en del i samfundet, men

bestyrelsen i DSØ vil gøre hvad vi kan, for at få gang i stævner, arrangementer og udlån af vores

udstyr så vi får flest mulige elever i bevægelse.

I kan følge vores facebookside - https://www.facebook.com/groups/916961111680058

Instagram - https://www.instagram.com/danskskoleidraetoestjylland/?hl=da eller kigge forbi vores

hjemmeside, hvor der løbende kommer nyt om kommende aktiviteter - Forside - Dansk Skoleidræt

(skoleidraet.dk)

/Sanne Lund Amtkjær, formand for Dansk Skoleidræt Østjylland.
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