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Formandens beretning 2022, Dansk Skoleidræt Østjylland

Grenaa, 12.februar 2023

Gang i aktivitet igen - herligt!

Ved sidste repræsentantskabsmøde på Elsted skole ved Lystrup var hallen fyldt helt op til kursus i
pickleball og udearealet blev skudt ned af pile fra bowcombat. Der blev kæmpet, heppet og grint;
nøjagtigt som når vi laver bevægelse og stævner for skolebørn. Vi har alle savnet dette og året
fortsatte uden Covid19 restriktioner. Herligt.

Medlemsskoler og forandring i kommunerne

Ingen skoler meldte sig ud i 2022 og vi fik nye skoler til, så vores besøg på skolerne i 2021 gav
måske pote. På vores møder i 2022 har vi snakket en del om nye tiltag og forandringer, da et par
kommuner har rørt på sig grundet manglende penge i kommunekassen. I Norddjurs kommune har
vi lavet et forsøg vi kalder ”Norddjurs modellen”. Denne går ud på, at ud over fx udlån, danse -og
judodage samt høvdingebold og kidsvolley, så deltager skoler med hele klasser til stævnerne i
disciplinerne håndbold, basket, volley og fodbold. Dette har været med stor succes - og vi
planlægger at tænke dette koncept ud til andre kommuner.

Dansk Skoleidræt Østjylland - fællesskab om bevægelse og trivsel

Frivilligt arbejde og frivillige hænder er en mangelvare, men ikke i vores bestyrelse. Trods travlhed
har vi stadig energien og lysten til at fremme alle elevers læring og trivsel gennem idræt og
bevægelse i en varieret skoledag. Vi ser frem til at vores bestyrelsesmøder, da de altid byder på
gode snakke om bevægelse, læring og trivsel. I beretningen her kan I læse om vores aktiviteter for
2022 og om vores tanker om 2023.

Høvdingebold

Høvdingebold nåede ikke at komme op på samme niveau, som vi plejer at have; men der blev
afholdt 9 stævner.
I Odder afholdt vi et intro-stævne for kommunens 4. klasser, så de næste år er klar til Odder
mesterskabet. Vinderen fra 5.årgang i Odder var Skovbakkeskolen, som kunne kalde sig
Oddermester og gik derfor videre til kredsmesterskabet - som de dog ikke deltog i.
I Norddjurs Kommune var der 2 stævner for 5. årgang. Et stævne i Grenaa med ca. 150 børn, her
vandt afd. Østre og et stævne i Rougsø med fem skoler, her vandt Auning Skole, der
repræsenterede Norddjurs i kredsfinalen.
Der var også stævne i Aarhus – 4 skoler med Strandskolen som vinder. Favrskov Kommune havde
stævne i Hammel med Hadsten Skole som vinder. I Silkeborg Kommune var Sorring skole vinder af
stævnet.
Kredsfinalen blev afholdt i Hammel, og efter en række spændende kampe var Strandskolen fra
Aarhus vinder med ret til at deltage i DM stævnet. Til DM-stævnet var det Strandskolen, der
klarede sig bedst og derfor kunne kalde sig danmarksmester i høvdingebold 2022.
I Skanderborg var deltagelsen på ca. 800 børn fra 4. og 5. årg. Vinderholdet blev ”Fosterhjernerne”
5. b fra Niels Ebbesen Skolen, men de deltog ikke i kredsmesterskabet. Det er altid en fest at
afholde høvdingeboldstævner, og vi takker lærerne for at sætte høvdingebold på årsplanen.
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Fodbold 6. årgang

I år har vi afholdt tre stævner. I Odder og Grenå laver de lokale stævner med deltagelse af næsten
alle 6. klasses elever i kommunerne. Til det Østjyske mesterskab var der tilmeldt 6 pigehold og 9
drengehold fra i alt 6 skoler. Ellevangskolen fra Risskov sørgede for, at stævnet kunne blive afviklet
på banerne ved Vejlby Risskov hallerne. Efter en god dag, med mange spændende kampe, kunne
Elsted Skole 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.

Håndbold 8. årgang

Til kredsstævnet var der tilmeldt 8 drenge- og 5 pigehold. Holdene kom fra næsten hele kredsen,
Odder og Mårslet i syd, Grenå i nordøst, Vorrevang i midten, Præstemarkskolen og Rønbækskolen i
øst. Pga. den store geografiske spredning passede en geografisk placering i midten i Hinnerup rigtig
fint for alle deltagere.
Torsdag d. 24/11 var alle hold klar til kamp i Rønbækhallerne, og efter alle kampene stod
Mårslet Skole som vinder i både drenge- og pigerækken, begge hold var de bedste på dagen og kan
derfor fortjent kalde sig Østjysk Mester. Begge hold repræsenterer Østjylland til DM i Helsinge i
slutningen af januar/start februar. Drengene sluttede på en 4. plads og pigerne en 9. plads til DM,
endnu engang tillykke til Mårslet Skole.

Basketball 7.og 8.årgang

Vi har haft et enkelt basketballstævne for 7.årgang for Søren Kanne-skolens 7.klasser, de ville øve
sig på turnering til næste år. Vores stævne for 8.årgang blev afholdt i januar 2023 og Søren
Kanne-Skolens piger fra 8.B og drenge fra 8.C deltager i DM stævne.

Kidsvolley 4.årgang

4. årgang fra Søren Kanne-skolen afd. Søndre deltog i kidsvolleystævn. Alle elever og lærere havde
øvet sig og det var en super dag. Der blev spillet efter level 1 og efter stævnet gik de i gang med
level 2 hjemme på skolerne. Vi gik ikke så meget op i at finde en vinder men i at have en god dag
med bevægelse og trivsel i højsædet.

Volleyballstævne for 9.årgang

Knap 200 elever fra 9.årgang i Norddjurs kommune dystede i volleyball. Det var meget jævnbyrdige
kampe idet alle deltog klassevist. Det blev en stor succes som vi gentager næste år. Til DM i
volleyball sender vi pigerne fra Søren Kanne-skolens 9.B og drengene fra Auning 9.MB.
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Udlån

Skolerne låner fortsat vores udstyr gratis. Vi har nu udstyr til aktiv læring, BowCombat, crossfit,
discgolf, fægtning, golf, gøgl, KanJam, kinball, minitennis, pickleball pulsure, softball, spikeball og
stavgang. Den enkelte skole skal blot sørge for levering til den næste skole. I 2022 fik vi for alvor
gang i de fire nyest indkøbte. Efterspørgslen har været forholdsvis stor på det meste af udstyret. I
år har der været særlig stor interesse for discgolf, KanJam, kinball, pickleball og spikeball.

Atletik 6+7. årgang

Til årets stævne var tilmeldt 8 skoler til 7 klasse og 7 skoler til 7.klasse. Knap 1000 elever deltog 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. 

Endnu 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 fortælle om livet som
sprinter samt til Mette Graversgaard for at sprinte om kap med børnene.

Atletikstævnet er vores største stævne - og et varemærke vi er meget stolte af.

Dans - Et unikt tilbud på egen skole!
2022 har slået alle rekorder!
Succesen fra 2021, hvor dans var en enestående mulighed, fordi aktiviteten kunne foregå på egen
skole - med hensyntagen til corona restriktionerne, fortsatte.
I løbet af året har vi haft den store glæde at kunne sende vores instruktør, Elise Anesen ud på
skolerne 24 gange.
Langt de fleste dansetræf blev afholdt med et deltagerantal på 40 - 60 - op til 80 elever.
Vi er utrolig stolte af at kunne tilbyde en så kompetent og inspirerende danser/lærer, som klæder
alle årgange på - fra dans i 0.klasse til eksamensrettet undervisning med
8. -9.årgang
Udover 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!
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Judo - brydeundervisning

Vi har indledt et samarbejde med judotræner med A-licens, Peter Christiansen og hans søn
Thomas Christiansen, også professionel judokæmper. Peter og Thomas 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. I 2022 havde Peter og Thomas 4 dage med judo og kamp, og vi satser på mange flere i
2023. Tøv ikke med at ringe for mere info - det er et godt forløb der giver masser af smil, grin og
energi hos børnene.

2023 - nye tider for Dansk Skoleidræt på vej

I 2022 sluttede jeg min mundtlige beretning af sidste år med at sige, at synlighed er oversat med
fastholdelse. Vi har godt kunnet fornemme, at pengene bliver færre i kommunerne og på den
enkelte skole - og derfor skal vi være endnu skarpere og med hvor beslutningerne tages. Vi vil i
endnu højere grad samarbejde med Dansk Skoleidræts hovedorganisation i Nyborg om at ”få hul
igennem til kommunerne, bevægelses -og læringskonsulenter. Dansk Skoleidræt er unikke når vi
kommer til idræt, bevægelse, læring og trivsel; og det er det vi brænder for i kreds Østjylland. Vi er
klar til ændre og justere på vores tilbud, stævner og arrangementer, så husk at følge os, give et like
eller kontakt os for mere info ☺

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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