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DANSK SKOLEIDRÆT, FYN 

Formandsberetning år 2022 v/Randi Fechtenburg 
 

Endeligt et næsten helt almindeligt skoleidræts år. Kun i starten af året blev vi 

nødt til at aflyse nogle af vores arrangementer, og i foråret var det stadig ikke 

alle vores medlemsskoler, der valgte at komme ud til stævner og aktiviteter. 

Men med et fuldt program efter sommerferien, kom skolerne i gang igen, da der 

var mulighed for at deltage i masser af skoleidrætsaktiviteter. 

Der har været godt gang i stævnerne. Men vi kan stadig være flere, så hermed 

en opfordring til at skubbe til din idrætskollega og naboskole, så endnu flere 

elever kan opleve fællesskabet og glæden ved at dyrke idræt sammen. 

 

Det er rigtig dejligt, at vi har stor opbakning fra skolerne, der hvert år fornyr 

deres medlemskab. Uden denne støtte kunne vi ikke lave alle de aktiviteter, vi 

har på programmet. Medlemskontingentet betyder, at vi har mulighed for at 

frikøbe og fastholde vores bestyrelse, så de kan få lov af deres skoleledere til at 

arrangere stævner rundt omkring på Fyn. Det kan slet ikke beskrives, hvor 

taknemmelige vi er for denne støtte.  

 

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 se alle vores aktiviteter på vores hjemmeside, hvor I også har 

mulighed for at printe en kalender for hele skoleåret. 

 

 

https://skoleidraet.dk/kredse/fyn/
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Husk også, at I altid kan låne vores trailer gratis. Den er fyldt med rekvisitter 

samt inspiration og idéer 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. 

 
               

 

 

 

Udpluk af vores elevaktiviteter 

Atletik 

Kredsmesterskaberne i atletik blev i år afholdt i Odense i foråret og efteråret 

afholdt i Otterup. Det var to gode dage med masser af løb, spring og kast. 
Begge gange gik Sanderumskolen videre til DM. Samtidig var Kreds Fyn også 

vært for DM i skoleatletik i juni måned. I samarbejde med OSAD (Odense 
Sports Academy) og Odense Atletik, samt overnatning på Sanderumskolen, 

kunne vi godt være meget tilfredse med afviklingen af stævnet.  
 

   
 

 

https://skoleidraet.dk/kredse/fyn/


 

  Side 3 

 

Rundbold 

Rundboldstævnet på Sanderumskolen sidst i august blev afholdt i strålende 
solskin. Mange glade børn fra både 2. og 3 klasserne havde en fantastisk dag. 

Der blev løbet mange kilometer rundt om rundboldbanerne i høj fart. 
 

Capoeira 
Grundet Corona blev Capoeira-workshoppen flyttet til juni måned. Mange unge 

elever fra 7. - 9. klasser havde glæde af Mestre Steen fra Senzala 
Capoeiraskolen sammen med hans dygtige elever. Mange grundlæggende 

øvelser blev gennemgået og kunne bruges til fx prøven i idræt.  
Endnu en Capoeira-workshop blev med stor succes afholdt i november igen. 

Hermed har over 300 elever i 2022 fået kendskab til denne spændende 

kampsport.  
 

O-løb 
Orienteringsløbet i Svanninge Bakker blev ikke til noget i år, der var for få 

tilmeldte. Vi håber på at mange vil tilmelde sig i 2023.  
 

Høvdingebold 
Der blev afholdt flere Høvdingeboldstævner rundt omkring på Fyn, først de 

indledende stævner afholdt i Otterup, Svendborg, Broby, Langeland og 
Odense. Finalestævnet blev afholdt på Sanderumhallen med mange glade 5. 

klasser. Her gik Sanderumskolen og Odense Friskole videre til 
kredsmesterskaberne. Dette stævne blev ligeledes afholdt i Sanderumhallen i 

marts måned. Her deltog klasser fra hele Fyn og det endte med en sejr til 
Odense Friskole, der gik videre til DM.  
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Kidsvolley 

Der blev afholdt flere kidsvolleystævner rundt omkring på Fyn. Der blev spillet 
i Ringe, Bøgebjerg, Otterup og flere steder i Odense og der var både inden- og 

udendørsstævner. 

Flere skoler byder ind med at afholde disse stævner, hvilket har stor betydning 

for at så mange elever får mulighed for at prøve kræfter med kidsvolley. 

Dejligt at opleve den glæde vi ser til stævnerne, hvor der dystes om at blive 

klassevinder. 

 

          

 

 

Vandpolotræf 

En sport mange elever ikke har prøvet før de møder op til denne helt 

fantastiske dag. Her er det Svømmeklubben Frem, der står for dagen, og man 

behøver ikke have spillet før for at være med. Med masser af kampe bliver 

eleverne mere og mere sikre på både at svømme og spille med en bold. Ingen 

er eksperter fra starten men alle slutter med en oplevelse af at kunne spille 

vandpolo efter en formiddag med fuld fart på i vandet. 

Desuden får de elever der har lyst, midtvejs i stævnet, lov til at spille med 

instruktørerne ”vandpolodrengene” fra Frem.  

En helt fantastisk dag, som i år blev holdt for 19. gang. En kæmpe tak til 

Svømmeklubben Frem for hvert år at stille med folk til at afvikle dette stævne. 
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Volleyball 

Var et af de stævner, der ikke blev gennemført pga. corona restriktioner. 

 

Hockey 

Endnu engang kunne hockeyklubben Odin byde velkommen til 

udendørsstævnet, som altid ligger først på skoleåret. 

 

Skolernes fodboldstævne 

Som sædvanlig var det Sct. Hans skole, der stod for afvikling af skolernes 

fodboldstævne. 

Stævnet er både for piger og drenge.  

Til kredsfinalestævnet var det Sct. Hans der vandt både for piger og drenge. 

 

Skolernes foreningsfestival Odense 

Som altid er denne dag noget helt specielt. Men rigtig mange foreninger med 

kunne eleverne opleve alt fra skydning, tennis, beachvolley, strandhåndbold, 

sportsakrobatik, badminton til en lille floorball turnering.  

Tak til alle de foreninger, der bød ind og var med til at give mange elever lov 

til at prøve deres idrætsgren. 

 

Rundboldstævne Svendborg 

Vestre skole var som sædvanlig afvikler af rundboldstævnet i Svendborg. 

Stævnet blev afholdt på Landsstævnepladsen fra kl. 9-13. Et rundboldstævne 

hvor der var blevet korrigeret i reglerne, så både ude- og indeholdet kunne 

samle point. Vejret var fint. Vigtigst af alt ingen regn og 141 3.klasses elever 
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var klar til kamp. Der var en rigtig god stemning og 6.klasses eleverne fra 

Vestre skole klarede opgaven som dommere rigtig flot. En dag med sved på 

panden og smil på læben fra både børn og voksne.  

 

Aktivitetsdag for 3. klasser på Vejstrup 

I år blev dette arrangement desværre aflyst, da skolen havde travlt med 

planlæggelse og deltagelse af Landsstævnet i Svendborg. 

De er klar igen i 2023, så vi igen kan få en fantastisk samværsdag på tværs af 

skoler, klasser og køn. 

Et meget populært arrangement der hurtigt bliver booket. 

 

Aktivitetsdag for 4. klasser på Bernstorffsminde 

En sjov dag for 199 elever fra 4. klasse. En dag hvor 4. klasserne fik en 

efterskoleelev som ven for en dag. Eleverne deltog sammen med deres ”nye 

ven” i en dag fyldt med idrætsaktiviteter både indendørs og udendørs. Der var 

boldspil, redskabsaktiviteter og vandaktiviteter alt sammen på tværs af skoler. 

Stor tak til efterskolen og deres engagerede lærere og elever. 

 

Stratego Games  

Dagen blev desværre aflyst af arrangøren, men er klar igen i juni 2023. Der 

var tilmeldt 166 elever fra 5 forskellige skoler. 

 

Ironkid Svendborg 

En helt speciel dag, hvor eleverne prøver kræfter med dem selv. Der er stor 

opbakning til dette stævne fra næsten alle Svendborgskoler.  

Tak til Rantzausmindeskole for at stå for dette store arrangement. 

 

Atletik kredsfinale  

Der blev kæmpet i de klassiske discipliner indenfor løb, spring og kast på 

Otterup stadion. 

Fra kreds Fyn sender vi både et pige- og et drengehold – igen 7. årgang fra 

Sanderumskolen i Odense. Hjertelig tillykke og tak til Heidi Simonsen og co. 

Tak til de deltagende lærere for indsatsen under afviklingen af disciplinerne. En 

særlig tak skal lyde til pensioneret lærer Ole Einfeldt fra Otterup. 

 

Basketball Kredsfinale  

Vi sender fra kreds Fyn Tåsingeskolen videre uden kamp, da der ikke var andre 

tilmeldte hold. 
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Nordfyns Skoleidrætsudvalg 

Skolerne omkring Otterup planlagde og gennemførte følgende aktiviteter: 

Kidsvolley for 2. årgang, Stjerneløb for 3. årgang, Høvdingebold for 5. årgang, 

Atletik for 6.- og 7. årgang, Fodbold/basket for 7. årgang. 

I 2022 var åben skole for 4. årgang, Kom og vær med dag for 0. og 1. årgang. 

Volley for 8. årgang blev aflyst pga. eftervirkningerne af Corona. 

Tak til alle deltagende lærere og elever for at møde op hver gang. 

 

Håndbold 

Igen i år var der mange tilmeldte skoler til håndboldstævnet. Aarup 

Håndboldklub stillede igen musik til rådighed, så der var ekstra god stemning 

når der blev scoret. Begge haller blev taget i brug til stævnet og der var påsat 

dommere på kampene - til stor tilfredshed blandt de deltagende skoler. 

 

        

 
Kredsfinale i Skolehåndbold 

Der blev afholdt Kredsfinale i Skolehåndbold i Fyrtårn Tommerup onsdag 
30/11, hvor vinderne af drenge- og pigerækken kvalificerede sig til DM i 

skolehåndbold. 

Begge rækker var meget tætte, og der blev virkelig gået til den i alle kampe.  
Vinderne af drengerækken var Nymarkskolen, og vinderne af pigerækken var 

Stokkebækskolen. 
De resterende skoler, som deltog i stævnet, var Tallerupskolen, Aarupskolen, 

Vibeskolen og Kroggårdsskolen. 

 

Højfyns Cup 
Dette års Højfyns Cup blev afholdt i fremragende vejr med stærk deltagelse fra 

Tommerup Skole, Tallerupskolen, Vissenbjerg Skole, Aarupskolen, Haarby 
Skole og Ebberup Skole, hvor både drenge og piger spillede skolefodbold. Tak 

til de deltagende hold! 

 
Der skal også lyde en stor tak til Tommerup Boldklub, som sørgede for baner, 

omklædningsrum og cafeteria til arrangementet. 
 



 

  Side 8 

 

Dette år bød på en ny vinder i drengenes turnering, nemlig Tallerupskolen, og 

så forsvarede Aarupskolen titlen i pigernes turnering.  
Begge hold fik lov til at tage pokalen med hjem til deres skole, hvor den skal 

stå indtil næste års turnering. 

 

 

 

 

Dansk Skoleidræt – landsorganisationen 

 

Som idrætslærer er du godt stillet, hvis du følger med i hvad Dansk Skoleidræt 

har af tilbud og inspiration. Kurser, faglig sparring til idrætsundervisningen, råd 

til prøven i idræt, aktivitetsdatabase og meget, meget, mere       
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Håber at I har brugt nogle af disse tilbud. Find det alt sammen på skoleidræts 

hjemmeside skoleidraet.dk 

 

 

Afslutning 

 

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

skolerne, der bakker op om vores arbejde ved at deltage til vores aktiviteter og 

også stå for aktiviteter på deres skoler. 

 

Tak til de ansatte på Dansk Skoleidræts landskontor i Nyborg. Vi er glade for, 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. 

 

Tak til bestyrelsens positive måde at arbejde på, håber vi fortsat kan blive ved 

med at skabe gode aktiviteter for alle skoleelever på hele Fyn       

 

 

 

 

https://skoleidraet.dk/
https://skoleidraet.dk/

