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Borgmester Curt Sørensen ser på den anden side af de næste  
par års fald i befolkningstallet og tror på sydfynsk vækst af  
to væsentlige grunde

Svendborg –  
sundhedens  
kraftcenter om få år

Hvad betyder det, at to mænd sæt-
ter sig på en skole i Rantzausminde 
i udkanten af Svendborg med et 
lille håndplukket publikum foran 
sig og skriver under på nogle styk-
ker papir? Den ene er ganske vist 
regionsrådsformand og formand 
for Team Danmark, Carl Holst og 
den anden borgmester i Svend-
borg, Curt Sørensen – men allige-
vel. Hvad betyder det?
Symbolsk betyder det markeringen 
af fire år mere med Svendborg som 
Team Danmark Elitekommune. 
Nogle af gevinsterne ved aftalen er 
bl.a.:

• Den åbner for, at alle folkeskole-
børn i 0.-6. klasse kan få seks 
lektioners idræt om ugen i stedet 
for de lovpligtige to

• Den giver mulighed for særlige 
sportsklasser for talenter i 7.-9. 
klassetrin

• Den giver nye perspektiver for 
idrætsklyngen Sport Study Svend-
borgs samarbejde mellem uddan-

nelser, idrætsklubber, forskning 
og erhvervsliv

• Den giver grobund for at fort-
sætte og udvide verdens største 
forskningsprojekt af sin art, 
Svendborgprojektet

• Den inspirerer til at forstærke 
forskningen i sundhed og fore-
byggelse gennem bevægelse i 
et samarbejde mellem Odense 
Universitets Hospital, Syddansk 
Universitet, Region Syddanmark 
og Svendborg Kommune

• Den medvirker til at åbne nye 
muligheder for flere arbejds-
pladser til højtuddannede ved at 
inddrage både lokalt og lands-
dækkende erhvervsliv

• Den understøtter det enorme fri-
villige arbejde, der foregår rundt 
om i idrætsklubber og foreninger

• Den giver begrundet håb om 
tiltrækning af flere familier, 
som kan bidrage til økonomi og 
aktiviteter – og dermed vende 
befolkningsudviklingen

Solid opbakning
- Det der glæder mig i den ny af-
tale om Team Danmark og idræts-
skolerne er, at det har samlet hele 
byrådet, siger Curt Sørensen.
- Aftalen og perspektiverne hviler 
på et solidt fundament, selv om det 
er en betydelig investering midt i 
en tid med knappe ressourcer, siger 
borgmesteren.
Curt Sørensen svinger sig tilbage 
til Kennedy-præsidiet i USA, som 
ønskede at bygge politiske beslut-
ninger på viden og evidens. Nu da 
det er dokumenteret, at risikoen 
for bl.a. diabetes II falder drama-
tisk, når børnene har seks idræts-
lektioner i stedet for to hver uge, 
er det argument nok for at indføre 
ekstra bevægelse op til 6. klasse i 
alle folkeskoler i kommunen.



2| no. 15 | marts 2012 |3no. 15 | marts 2012

- Hvorfor ikke tage 7. klasse med?
- Vores beslutning bygger på, at 
skolen ikke må risikere at under-
løbe den indsats, som kommunens 
mange idrætsforeninger gør så 
glimrende, nemlig at udvikle unge 
til ansvar for egen udfoldelse og 
involvering i fællesskabet, siger 
Curt Sørensen.
- Jeg ser gerne et tæt samarbejde 
mellem lærere, pædagoger, træ-
nere og instruktører i den praktiske 
hverdag samt i læring og udvikling 
f.eks. ud fra det aldersrelaterede 
træningskoncept, sådan at det 
er blevet en god vane at dyrke 
idræt og giver lyst til at fortsætte i 
foreningerne, når der igen er den 
normale mængde idræt i skolen fra 
7. klassetrin, siger han.

De to grunde
I Svendborg Kommunes vækst- og 
bosætningsstrategi ser Curt Søren-
sen to store trækplastre. Den ene 
er alle idræts- og sundhedsfrem-
mende aktiviteter. Den anden er 
hele det maritime område.

- Indenfor idrætten har vi flagskibe 
som skolerne i Ollerup og Oure, vi 
har det nye center med svømme-
land, idrætshal og SG Huset, vi har 
idrætsskolerne, forskningscenter 
og en stribe virksomheder, som er 
knyttet til hele feltet omkring Sport 
Study Svendborg, opsummerer Curt 
Sørensen
- Indenfor det maritime har vi 
søfartsuddannelser og en række 
virksomheder, som på højt niveau 

sikrer arbejdspladser og styrker 
vores selvforståelse som en maritim 
by, siger han.
Både idræt og sundhed samt de 
maritime aktiviteter sikrer Sydfyn 
et stort antal arbejdspladser og en 
sandsynlig vækst, men Curt Søren-
sen ønsker nye tal og dokumen-
tationer for bl.a. arbejdspladser, 
omsætning og potentialer.
- Alle parter har brug for hinan-
den i samarbejdet, og eksempelvis 
hjælpen til at finde job til ægtefæl-
len, når den ene part får arbejde i 
Svendborg, kunne mageligt foregå 
igennem Sport Study Svendborg, 
mener han.

Som den første kommune i Danmark giver Svendborg alle elever i 0. til 6. klasse seks ugentlige 
idrætstimer, og verdens største forskningsprojekt af sin art vokser. Elitesekretariatet får prisen for at 
have været drivkraften bag

Team Danmarks Talentpris 2011
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FAKTA 
Team Danmarks talentpris

Team Danmark uddeler hvert 
år talentprisen for at hylde 
initiativer, der styrker udviklin-
gen af danske sportstalenter. 
Prisen går til en atlet, en klub, 
en træner, en sportschef, en 
kommune eller andre, som i 
løbet af det seneste år har gjort 
en ekstraordinær indsats for at 
styrke talentudviklingen i dansk 
elitesport.
Talentudvikling er en central 
del af Team Danmarks arbejde. 
En veltilrettelagt og vidensba-
seret talentudvikling er forud-
sætningen for, at Danmark også 
i fremtiden kan levere store 
internationale resultater. 
Med Team Danmarks talentpris 
følger der en flot skulptur af 
sølv.

Elitesekretariatet har været en 
helt central drivkraft i at forbedre 
talentudviklingen i Svendborg-
området.  Martin Andersen, Jannie 
Kaae, Mette Skov Hansen fra Eli-
tesekretariatet og Gitte Minor fra 
Sport Study Svendborg har siden 
2008 været foregangspersoner i at 
udvikle Svendborgs idrætsskole-
koncept, og for at skabe bevis for 
de sportslige og sundhedsmæssige 
positive effekter af øget idræt i 
folkeskolen. 
Svendborg Kommunes ekstraordi-
nære indsats med aldersrelateret 
træning til alle styrker børnenes 
sportslige og sundhedsmæssige 
fundament. Kommunen sikrer 
således både sundere og ifølge 
den seneste forskning sandsynligvis 
også klogere og mere indlærings-
parate børn. Og samtidigt får de 
børn, der vil afprøve deres talent i 
sporten, de helt rigtige redskaber 
med i rygsækken. 

Sundere børn
Netop den kombination betyder 
meget for Team Danmarks for-
mand, Carl Holst:
- Elitesekretariatet i Svendborg har 
på få år skabt en landsdækkende 
interesse for effekten af idræt 
i skolen. De har sat en tyk streg 
under, at mere og bedre idræt til 
vores børn betaler sig. Vi får sun-
dere børn. På idrætsskolerne er de 
stærkere, har færre rygproblemer 
og har 45 % mindre risiko for at 
få sukkersyge. Alene den øgede 
sundhed rummer jo et stort sam-
fundsøkonomisk potentiale. Samti-
digt betyder de ekstra idrætstimer 
og det øgede fokus på talenterne, 
at flere børn får mulighed for at 
se, hvor langt deres talent i sporten 
rækker. Jeg er ikke i tvivl om, at der 
både er store samfundsøkonomiske 
gevinster og bedre sportslige resul-
tater i udsigt, hvis flere kommuner 
følger Svendborgs eksempel og 
giver alle børn fra 0.–6. klasse mere 
og bedre idræt i skolen,” siger Carl 
Holst.

En kæmpe overraskelse
Overrækkelsen af prisen skete i 
Herning i januar under et stort tv-

show foran 10.000 tilskuere 
På vej til Herning havde de øvet 
takketalen - for sjov, og de havde 
aftalt, at skulle det usandsynlige 
ske, var det Jannie Kaae, der skulle 
holde den lille takketale. 
Ingen af dem havde regnet med, 
de ville få brug for talen, for Elite-
sekretariatet var nomineret til årets 
talentpris sammen de to store for-
bund Dansk Håndbold Forbund og 
Dansk Svømmeunion. Forbund, som 
havde gjort en kæmpe indsats.
Festen startede med en stor mid-
dag for indbudte gæster og no-
minerede til prisen, og efter mid-
dagen blev gæsterne guidet ind i 
den store hal, Jyske Bank Boxen, 
hvor tilskuerne allerede var i vild 
feststemning. De fire fra Svendborg 
blev placeret tæt på scenen og 
musikken, og lige ved siden af dem 
sad blandt andet herrelandsholdet 
i håndbold.
Endelig blev det afsløret. De 30 
specialforbund, som Team Danmark 
samarbejder med, havde udpeget 
Elitesekretariatet i Svendborg som 
vinder af årets talentpris, og med 
afsløringen kogte salen i jubel og 
klapsalver.

Nye perspektiver
Jannie Kaae forklarer efter showet:
- Det var en kæmpe oplevelse, og vi 
er utroligt glade for den anerken-
delse, Svendborg får med prisen. 
Det viser, at landstrænerne og 
sportscheferne fra de stemmeberet-
tigede specialforbund kan se den 
store værdi, som idrætsskolerne 
skaber. Det en ny måde at se ta-
lentudvikling på, hvor ekstra idræt 
i skolen baseret på aldersrelaterede 
træning er grundstenen. 
Mette Skov Hansen tilføjer:
- Prisen skyldes jo Svendborgpro-
jektet og det mod, som politikerne 
i Svendborg har haft til at satse 
på mere idræt til børnene, og den 
er lige så meget et skulderklap til 
alle de lærere, forældre, børn og 
forskere, som vi samarbejder med 
til daglig. Talentprisen kan for-
håbentlig være en inspiration for 
mange andre kommuner i landet, 
siger hun.

Sport Study Svendborgs rolle
Man kunne spørge - hvorfor står se-
kretariatet i Sport Study Svendborg 
med på scenen i Herning? 
 - Det er fordi Sport Study Svend-
borgs partnere allerede inden 
ansøgningen til Team Danmark 
omkring elitekommune status, har 
været involveret i fleste af tiltag, 
som Team Danmark stiller som krav 
til elitekommunerne.  Klyngesamar-
bejdet har hele vejen bakket op om 
og understøttet arbejdet med og 
tiltag omkring udvikling af idræts-
skolekonceptet. Et enigt partner-
skab har såvel økonomisk som 
fagligt gået ind i arbejdet. Stra-
tegisk gruppe har besluttet at vi 
stadig skal støtte op om nye tiltag 
i Svendborgprojektet. - Et godt ek-
sempel på at det nytter at arbejde 
med at tænke i sammenhængskraft 
og bruge kompetencer og input 
fra flere typer organisationer i .” 
forklarer koordinator i Sport Study 
Svendborg Gitte Minor.
I Svendborg fortsætter talentarbej-
det, og visionen er også at udbrede 
den opsamlede viden udenfor 
landets grænser.
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Sportsklynge er en vækstdynamo

Sport Study Svendborg er en af 
de bærende søjler i Svendborg 
Kommunes vækststrategi for de 
kommende år. Klyngen af idræts-
klubber, uddannelsesinstitutioner 
og erhvervsliv har allerede gene-
reret vækst og arbejdspladser og 
forventningen er, at det tværgå-
ende samarbejde skal kunne skabe 
endnu flere.

- Målet er, at klyngen kan være 
med til at pulje kræfterne, skabe 
nye samarbejder og måske nye 
forretningsmodeller, siger det 
konservative byrådsmedlem Henrik 
Nielsen, formand for erhvervsud-
valget.
- Når eksempelvis Tåsinge tennis-
klub giver lokale campingpladser 
og Hotel Troense mulighed for at 
tilbyde gæsterne spilletider i fe-
rieperioden, er det med til at løfte 
begge parter. Lignende samarbej-
der mellem foreninger og erhverv 
kan løfte oplevelsesøkonomien, og 

Formand for Svendborg Kommunes erhvervsudvalg, Henrik Nielsen (K), ser muligheder for flere samar-
bejder mellem foreninger og virksomheder

her kan kontakterne fint etableres 
gennem idrætsklyngen, mener han.

Langsigtet indsats
Henrik Nielsen fremhæver Team 
Danmark aftalen, Svendborgpro-
jektet og den opsigtsvækkende 
forskning som klare udløbere af ini-
tiativerne i Sport Study Svendborg. 
Han ser det som effektueringen af 
de analyser af vækstmulighederne 
på Sydfyn, som allerede blev gen-
nemført, mens Fyns Amt eksiste-
rede.
- Efterhånden som vi har lært, at 
elite og bredde ikke er hinandens 
modsætninger, kan vi skabe resul-
tater, siger Henrik Nielsen.
- Hvis vi samtidig styrker kendska-
bet til hinandens arbejde, er jeg 
sikker på, at flere virksomheder 
kan se forretningspotentialer i at 
udvikle produkter eller serviceydel-
ser til de voksende idræts-, uddan-
nelses- og wellness-aktiviteter, siger 
han.

Erhvervsudvalget lægger ikke skjul 
på, at opbakningen til Sport Study 
Svendborg bygger på ønsket om 
vækst i arbejdspladser og i tiltræk-
ning af flere familier.

Mere sundhedsturisme
Over de næste år ser erhvervsud-
valget gerne, at Sport Study Svend-
borg indgår i et tættere samarbej-
de med Udvikling Fyn og hele den 
turistfremmende indsats i området.
- Vi har set japanske delegationer 
komme til Svendborg for at stu-
dere vores ældrepleje, så hvorfor 
ikke skabe en erhvervsturisme med 
fokus på sundhed og effekten af 
ekstra idræt i skolerne, spørger 
Henrik Nielsen.
- Rent personligt så jeg også gerne, 
at der blev etableret flere offent-
lige-private innovationspartner-
skaber (OPI) mellem kommunen, 
frivillige og virksomheder om helt 
konkrete projekter, der kan skabe 
vækst og udvikling, siger han.
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Stor gevinst ved at gå sammen

En dag i 2008 bliver Kim Galsga-
ard, teknisk direktør og medejer i 
virksomheden Etronic, kontaktet af 
Jesper Agerholm Sørensen, daglig 
leder af virksomheden Electrocom. 
To virksomheder i samme branche 
i Svendborg, men de kender ikke 
hinanden.
- Vi begyndte i Ringe i 2001, fortæl-
ler Jesper Agerholm, men i 2006 
flyttede vi til Svendborg. Pludselig 
lukkede vores første producent af 
hardware. Derfor er vi på jagt efter 
en ny producent her i 2008, fortæl-
ler Jesper Agerholm om baggrun-
den.
Samtalen udvikler sig til, at Etronic 
producerer de bokse, Electrocom 
skal bruge, men allerede efter 
nogle måneder ser begge parter et 
potentiale i at slå sig sammen.
Etronic er den veletablerede 
virksomhed med en sund kapital i 
ryggen og kapacitet til alt fra pro-
duktion til distribution, mens Elec-
trocom især er stærk på udvikling 
af software og løsninger indenfor 
energistyring.

Flytter sammen
- Vi supplerer hinanden på næsten 
alt, så i 2010 bliver vi enige om, at 
starte et tæt samarbejde, fortæller 
Kim Galsgaard.
- Vi skaffer plads til Electrocom 
her på fabrikken dels for at kunne 
udvikle mere sammen, dels for at 
spare omkostninger, forklarer han.
Foruden det at spare omkostnin-
ger, ligger den store gevinst i det 
fælles salgsarbejde og i den sam-
lede udviklingsafdeling i hjertet af 
virksomheden.
- Den store fordel her er, at udvik-
lingsafdelingen ligger dør om dør 
med produktionen, så vi hele tiden 
kan lave testprodukter og justere 
ind, forklarer Kim.
- En anden stor fordel for Electro-
com er, at vi nu kan løfte langt stør-
re projekter, end vi kunne før. Vi 
har en bedre likviditet og også en 
vis pondus, når vi inviterer gæster 
til virksomheden, tilføjer Jesper.
På to år efter finanskrisen er Elec-

Etronic og Electrocom har scoret på fælles adresse og tæt samarbejde. 
Nye samarbejder i kikkerten

trocom vokset fra en omsætning på 
3 mio. kr. til 10 mio. kr., og det er 
kun begyndelsen.

En større klynge
Klyngeideen om at samle flere virk-
somheder indenfor samme kompe-
tencefelt ligger bag projektet, Etro-
nic Valley. Tanken er at samle flere 
såkaldte elektronik-virksomheder, 
og Kim og Jesper kan kun sige, 
at de flirter med flere potentielle 
partnere, som kan blive en del af 
klyngen i det nordlige Svendborg.
- Det har faktisk en betydning 
for kunderne, at de kan se, vi har 
ambitioner og mod på fremtiden i 
kraft af vores idé om Etronic Valley, 
siger Kim.
For Etronic er det derfor også na-

- Det har en betydning for kunderne, at de kan se vi har ambitioner 
om vækst gennem samarbejde, siger teknisk direktør og medejer, 
Kim Galsgaard

turligt at være med i klyngen Sport 
Study Svendborg, fordi tanken om 
at skabe synlighed og tiltrækning 
via samarbejde er selvindlysende.
- Alle kender Svendborg, når vi 
kommer rundt til kunderne, og alle 
taler varmt om Sydfyn, siger Jesper.
- Især når de unge kommer i fa-
miliealderen har vi chancen for at 
trække dem til Sydfyn, hvis vi både 
har spændende jobs, skole med 
ekstra idræt, børnepasning, masser 
af foreningsliv og så vores skønne 
natur, siger han.
Både Kim og Jesper håber, at 
sejlsport lige fra optimistjolle og 
havkajaksejlads til større lystbåde-
havne kan få et øget fokus, for Det 
sydfynske Øhav er landets bedste 
tumleplads for sejlere.
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Svendborgs tiltrækningskraft

Sydfyn har spændende jobs, en 
skøn natur og alle de handelsfacili-
teter, der hører til en moderne by. 
Derfor mener Kirsten Elkjær Mik-
kelsen, filialdirektør for Sydbanks 
afdeling i Svendborg, at det burde 
være muligt at tiltrække flere højt-
uddannede.

- De største forhindringer for at 
få højtuddannede til at flytte til 
Svendborg med familien er, at det 
kan være svært at finde job til æg-
tefællen eller samleveren, og det 
kan være svært at skulle sige farvel 
til det lokale netværk, vurderer 
Kirsten Elkjær Mikkelsen.

Filialdirektør Kirsten Elkjær Mikkelsen: Sydfyn har i princippet alt, hvad der skal til for at tiltrække  
dygtige, unge medarbejdere – men det er stadig en udfordring af styrke tilflytningen

- Hvis Sydfyns erhvervsliv sammen 
med kommunen kunne skabe 
en formidlingskanal, så det blev 
lettere at efterlyse gode jobs til 
ægtefæller og samlevere, kunne 
vi måske imødekomme den ene 
udfordring, lyder hendes vision.
Alene ved Sydbank opstår der i pe-
rioder jobs indenfor investering og 
erhvervsrådgivning, som får relativt 
få ansøgere, selv om kompeten-
cerne findes på landsplan. Det viser 
dels, at mobiliteten på arbejdsmar-
kedet er begrænset, og også at for 
få har mod på at flytte til Sydfyn.
- Jeg er overbevist om, at andre 
virksomheder i forskellige bran-
cher løbende står med et lignende 
behov for højtuddannede uden 
at kunne få ansøgere nok, siger Kir-
sten Elkjær Mikkelsen, som gerne 
udveksler gode ideer med andre 
om en langsigtet løsning. 

Vækstpotentiale
Partnerne bag Sport Study Svend-
borg har tradition for at tale sam-
men på tværs for at skabe gode 
jobmuligheder for elitesportsfolke-
ne. Den kreativitet og fleksibilitet 
er med til at tiltrække og fastholde 
unge talenter, og det er netop den 
tanke, Kirsten Elkjær Mikkelsen 
forestiller sig kunne brede sig til 
flere virksomheder og flere profes-
sioner.

- Vi oplever en bred politisk opbak-
ning til at arbejde professionelt 
med sundhed, idræt, talentud-
vikling og forskning i Svendborg 
Kommune, og det er bestemt frem-
tidsrettede temaer, som mange 
virksomheder også kan have gavn 
af at koble sig op på, mener Kirsten 
Elkjær Mikkelsen.
Hun vurderer, at der ligger uudnyt-
tede forretningsmuligheder, som 
kan blive til virkelighed, hvis for-
skere, talentudviklere og virksom-
hedsejere mødes i et fælles forum 
som Sport Study Svendborg.

Kirsten Elkjær Mikkelsen, filialdirektør for Sydbank i Svendborg, 
bidrager gerne til ideer og samarbejde om udvikling på Sydfyn
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Økonomidirektør ved oliefiltervirksomheden C.C. Jensen, Jimmi Madsen, savner flere af Team Danmarks 
satsidrætter i Sport Study Svendborg

Bredere samarbejde er vejen

FAKTA 
CC JENSEN producerer og sæl-
ger oliefiltersystemer til skibs-
fart, minedrift og vindmøllein-
dustrien over hele verden.

Når den internationale producent 
af oliefiltersystemer, C.C. Jensen, er 
gået ind i klyngesamarbejdet bag 
Sport Study Svendborg, er det for 
det første som en forpligtelse til 
at bidrage til at brande hjembyen 
bedst muligt, for det andet for 
at skærpe byens sundhedsprofil 
sådan, at det er lettere at tiltrække 
kvalificeret arbejdskraft i fremti-
den.

- Vi stiller os gerne til rådighed 
med en halvtidsstilling, hvis det 
kan hjælpe en af områdets idræts-
klubber til at honorere en topspil-
ler, men ud over denne praktiske 
hjælp, er vi gået ind i Sport Study 
Svendborg for at være med til at 
påvirke udviklingen på længere 
sigt, fortæller Jimmi Madsen, øko-
nomimidirektør.

Ungdomsuddannelserne med
Jimmi Madsen, som selv er stærkt 
involveret i Svendborg Badminton-
klub, er meget tilfreds med at alle 
folkeskolerne i Svendborg Kom-
mune får ekstra idræt til og med 6. 
klasse.
- Næste skridt må så være at få 
videreuddannet instruktører i 
klubberne i Aldersrelateret Træ-
nings Koncept (ATK), mener Jimmi 
Madsen.

- Næste år får vi så Sportsklasser 
for de ældste elever i grundskolen, 
men vi må da også have ungdoms-
uddannelserne med, så der sker en 
tættere integration hele vejen op, 
mener han.
Jimmi Madsen efterlyser også, 
at flere idrætsledere i klubberne 
kender ATK, sådan at der kan blive 
et tættere samarbejde om selve 
måden at træne på uden at give de 
unge skader.

Flere klubber med
Den nye aftale med Team Dan-
mark har Svendborg fokus på 
badminton, sejlsport, håndbold, 
svømning og moto cross. GOG 2010 
og Broholm Hestecenter er med 

i idrætsklyngen, men det undrer 
Jimmi Madsen, at der ikke er fuld 
opbakning.
- Jo bredere miljøet er, des bedre 
mulighed har vi for at skabe et 
stærkt vidensmiljø, som kan løfte 
alle, siger Jimmi Madsen.
- Selv om vi ikke har direkte sam-
menfaldende interesse med et 
kommende forskningscenter ved 
Svendborg Sygehus, vil det da 
gavne vores virksomheds chance 
for at tiltrække højtuddannede 
ingeniører, fordi Sydfyn samlet set 
får et mere forskningsbaseret miljø, 
siger han.

Ros til forskning
Forskningscentret ved Svendborg 
Sygehus kan ifølge Jimmi Madsen 
gøre en stor forskel.
- Når vi ikke har set nogen stor ef-
fekt af forskningscentret på havnen 

AldersrelAteret
træning i svømning

skyldes det, at man ikke skaber et 
forskningsmiljø med bygninger 
men af mennesker, og derfor tror 
jeg langt mere på værdien af det 
forskningscenter ved sygehuset, 
som udspringer af Svendborgpro-
jektet, siger Jimmi Madsen.
- Vi har brug for ambitiøse projek-
ter i et bredt, tværgående samar-
bejde, som udmærket kan sættes 
i gang af Sport Study Svendborg, 
som kan understøtte kommunen på 
den lange bane, mener han.

Satsidrætterne i Svendborg Kommunes samarbejdsaftale med 
Team Danmark er svømning, badminton, håndbold, moto cross og 
sejlsport
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Den tidligere direktør i Sydbank 
Svendborg fik en dag en opring-
ning fra Kasper Jørgensen, direktør 
i GOG 2010. En af 1. divisionsspil-
lerne, Troels Finnemann, havde 
brug for et fleksibelt job indenfor 
bankverdenen, sådan at han både 
kunne passe sin træning, kampene 
og det civile job.
I dag sidder Troels Finnemann i pri-
vatafdelingen 30 timer om ugen i 
en fleksibel ordning, så han har tid 
til at passe håndbolden i Gudme og 
privatlivet i Odense ved siden af.
- Den løsning havde vi næppe 
fundet, hvis ikke vi havde talt sam-
men i Sport Study Svendborg regi, 
forklarer nuværende filialdirektør, 
Kirsten Elkjær Mikkelsen.
- Vi ønsker naturligvis i forbindelse 

Fleksibelt job til GOG-spiller
Samarbejde mellem GOG og Sydbank i Sport Study Svendborg banede vejen for, at Troels Finne mann nu 
er kunderådgiver i pengeinstituttet

med vores sponsorat at bakke den 
lokale eliteklub op så godt som 
muligt, men samtidig kræver det 
naturligvis opbakning fra kolleger-
ne i teamet, som i visse tilfælde må 
dække Troels af, når han har fri til 
kampe eller lignende, tilføjer hun.

Ambitiøs
Troels Finnemann tog sine to års 
basisuddannelse i Sparekassen 
Faaborg. Den 1. september 2011 
begyndte han i Sydbank og er ved 
siden af jobbet i gang med en 
3-årig akademiuddannelse. Når den 
er bestået svarer det til HD1. Pla-
nen er også at tage HD2, men det 
kræver undervisning en hverdags-
aften plus en del lørdage, og derfor 
tøver han med den del – især hvis 

GOG rykker op i ligaen (ikke afgjort 
ved redaktionens slutning).
- Det er dejligt at kunne kombi-
nere jobbet i Sydbank, hvor jeg 
bliver udfordret på én måde, og 
på en anden måde med træning 
og kampe med GOG, hvor jeg især 
får lov at udfolde mig fysisk, siger 
Troels Finnemann.
- Selv i ligaen kan GOG ikke i star-
ten betale 14 fuldtidslønninger, 
så derfor er det meget afgørende, 
at klubben kan samarbejde med 
lokale virksomheder om at finde 
supplerende jobs, siger han.

Vigtig støtte
Sydbank er i et vist omfang åben 
for at støtte GOG, Rabbits og andre 
lokale klubber, fordi ledelsen er 

Henrik Nissen (tv) og Ulrich Thomsen udgør et rådgivningsteam i Sydbank i Svendborg sammen med 
Troels Finnemann (siddende)
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Svendborg i førerfeltet

- Få kommuner har så god en 
blanding af idræt og sundhed samt 
den kritiske masse der skal til for at 
skabe en klynge som Sport Study 
Svendborg, siger Steffen Gulmann, 
professor og ejer af bureauet 
11CityDesign, som har rådgivet 
Svendborg Kommune i forhold til 
vækststrategi.

Sydfyn får høje karakterer af udviklingskonsulent for at satse intensivt på sport og sundhed. Ambitio-
nerne kan dog blive større endnu

- Ikke mindst har Skolerne i Oure 
Sport & Performance og Gymna-
stikhøjskolen i Ollerup vist vilje 
og evne til vækst, siger Steffen 
Gulmann

- Vi har foretaget en interviewun-
dersøgelse blandt virksomheder og 
iværksættere i kommunen, og den 
viser, at der absolut er ambitiøse tan-
ker om vækst og udvikling i kommu-
nen. Ikke mindst har Skolerne i Oure 
Sport & Performance og Gymnastik-
højskolen i Ollerup vist vilje og evne 
til vækst, og Oure har potentiale til 

klar over, at det ellers kan være 
svært for klubberne at tiltrække 
de nødvendige spillere til at skabe 
toppræstationer. Dog understreger 
Kirsten Elkjær Mikkelsen, at Syd-
bank eller andre ikke kan løse det 
alene. 
- Vi vurderer i Sydbank, at det er til 
gavn for alle parter og for Sydfyn, 
at vi spænder et net ud under de 
dygtige spillere, men det er også 
vigtigt, at vi står sammen i det 
sydfynske erhvervsliv for at løfte 
opgaven, siger Kirsten Elkjær Mik-
kelsen.
- Samtidig stiller det et krav til 
kommunen om at bidrage til at 
brande Sydfyn på, at det netop er 
et godt sted for sportstalenter, for 

forskere i sundhed samt for velud-
dannede medarbejdere, siger hun.
Troels Finnemann vurderer, at 
sportsfolkene også giver værdi for 
pengene, dels fordi de er vant til at 
sætte mål og arbejde energisk for 
dem, dels fordi det giver en god 
uformel snak med kunderne om 
håndbold.
Håbet her i marts er klart for Troels 
Finnemann. Nemlig at GOG spiller 
sig tilbage i ligaen.

Nødvendig udvidelse
Kirsten Elkjær Mikkelsen ser mulig-
heden for mange lignende win-win 
løsninger, fordi Svendborg Kommu-
nes nye fireårige aftale med Team 
Danmark vil kunne udkrystallisere 

flere unge idrætstalenter, som kan 
få brug for fleksible jobs som sup-
plement til deres sportskarriere.
- Hvis det skal lykkes, er det dog 
nødvendigt med flere virksomhe-
der i partnerkredsen bag Sport 
Study Svendborg, konstaterer Kir-
sten Elkjær Mikkelsen.
- Det er baggrunden for, at vi 
lancerer en ny prisstruktur, så flere 
mindre virksomheder kan se en idé 
i at gå med. Samtidig taler vi med 
erhvervsudvalget i kommunen og 
en række brancheorganisationer, 
så vi kan udbrede kendskabet til, at 
Sport Study Svendborg faktisk kan 
være med til at skabe vækst, forkla-
rer hun.

at blive en international kostskole 
– en moderne Herluftsholm, siger 
han.
Steffen Gulmann vurderer, at netop 
samarbejdet mellem sportsklub-
ber, virksomheder og forskning kan 
blive en betydelig vækstmotor, hvis 
den udnyttes rigtigt. Han under-
streger her, at han regner udannel-
sesinstitutioner med under katego-
rien virksomheder.

Få fyrtårne
Ifølge Steffen Gulmann er det helt 
normalt i en klynge, at nogle få 
trækker det store læs og af egen 
drift løber i front med projekter 
og investeringer. Alligevel har 
frontløberne gavn af at være tæt 
forbundet med andre med samme 
interesser og andre kompetencer i 
området, da det lettere åbner for 
nye muligheder.
- Det er afgørende at samle kræf-
terne, så Svendborg bør kun satse 
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Chancen for at være med til at 
videreudvikle en væksstrategi for 
Svendborg og bl.a. bidrage til, at 
otte afdelinger i kommunen kom-
mer til at fungere sammen, var for 
stor en fristelse for 41-årige Morten 
Refskou.
Derfor er han nu i fuld gang på sit 
kontor i Kultur, Erhverv og Udvik-
ling på rådhuset i Svendborg.
Morten Refskou har skrevet en 
ph.d.-afhandling på 300 sider om 
den såkaldte ”triple helix effekt”, 
som handler om hvad der sker, når 
forskellige parter bliver flettet tæt 
sammen som et tovværk. Der op-
står typisk en gensidig afhængig-
hed og en større fælles styrke.
I praksis har han arbejdet med de 
processer i Odense Kommune i 
styregruppen mellem kommuner, 
region og styrelser, som skulle finde 
veje til at begrænse skaderne af 
værftslukningen.
Siden har han arbejdet med et 
lignende tværgående samarbejds-
projekt som sekretariatsleder ved 
udviklingen af Campus Odense.

Svendborgs styrker
Når man står midt i skoven, kan det 
være svært at se de flotteste træer, 

Tiltrukket af samspil for vækst
Morten Refskou er kommet til Svendborg for at indgå i nyt lederteam og for at være med til nytænke 
det tværgående samarbejde

men Morten Refskou har kigget på 
kommunen udefra og hæfter sig 
ved flere styrker.
- I forhold til sin størrelse har byen 
et meget rigt kulturliv med spille-
steder, biblioteker både i og uden-
for byen, et mangfoldigt idrætsliv 
med både bredde og elite – ikke 
mindst understøttet af politikernes 
visionære satsning på idrætsklas-
ser og forskning, vurderer Morten 
Refskou.
- Uddannelserne er en styrke – ikke 
mindst i kraft af Skolerne i Oure, 
Gymnastikhøjskolen i Ollerup og 
Den frie Lærerskole. Men også 
sygeplejerskolen og de maritime 
skoler giver byen liv. Faktisk ligger 
der potentialer i det maritime om-
råde, som kan trække nye borgere 
til, mener han.
Som eksempel nævner han en 
købestærk familie i bekendtskabs-
kredsen, som er fascineret af, 
hvordan de dels kan komme ud i 
kajak under næsten alle forhold og 
kombinere det med luksusforplej-
ning i området.

Bedre endnu
Visionen i kommunen er at løfte 
erhvervs- og bosætningsmulighe-

derne endnu mere, og her kom-
mer Morten Refskou til at indgå i 
den strategiske ledelse. Målet er at 
udvikle strategier for nye indsatser 
bl.a. indenfor sundhed og idræt, 
som kan blive endnu stærkere i et 
tættere samarbejde mellem er-
hverv, uddannelser og idrætsklub-
ber.
- Det handler ofte om at udfordre 
hinanden og samtidig indse, at pri-
vates succes ikke er en modsætning 
til offentlig succes og omvendt, 
siger Morten Refskou.
- Virksomheder og uddannelser kan 
få endnu større gavn af hinanden, 
det samme gælder idrætsskolerne 
og sundhedssektoren ligesom for-
eningerne og virksomhederne. Vi 
kan udvikle nye produkter og ser-
vices og bl.a. gøre sundhedsturisme 
til en attraktion, mener han.
Morten Refskou understreger, at 
han ikke kommer for at revolutio-
nere noget men netop for at spille 
ind og være med til at løfte Sydfyn. 
I hans optik har Svendborg Kom-
mune og Sydfyn masser at bryste 
sig af, og det handler i høj grad 
også om at få det formidlet til 
verden.

på to fyrtårne. Det kunne være 
idræt og sundhed som det ene og 
de maritime virksomheder som det 
andet, foreslår Steffen Gulmann.
- Kommunen er spændt hårdt for 
og kan ikke være frontløber, så hvis 
fyrtårnene skal vokse, må initiativet 
komme fra de, der arbejder inden-
for områderne idræt, sundhed og 
søfart, siger han.

Nye ambitioner
Hvordan kan eksempelvis Sport 
Study Svendborg løfte udviklingen 
yderligere?
- Mit indtryk er, at ambitionerne 
er ganske store og at ikke mindst 
uddannelsesinstitutionerne er et 
kraftfelt i sig selv, siger Steffen 
Gulmann.

- Man kunne forestille sig et samar-
bejde ud over kommunegrænserne 
til internationale skoler som CBS, og 
at man dermed kunne gennemføre 
videregående uddannelse i Svend-
borg, foreslår han.
Grundlæggende er opfordringen, 
at kommunen primært understøtter 
det frie initiativ i en tæt dialog med 
aktørerne.

Søg sammen
Steffen Gulmann har i flere år talt 
meget om det kreative Danmark, og 
Sydfyn har fået en markant place-
ring på det ”Det kreative landkort”. 
Spørgsmålet er, hvordan de mange 
kreative i området kan spille ind.
- Tættere samarbejder mellem en-
keltmandsvirksomheder og mellem 

mikrovirksomhederne og større 
virksomheder vil kunne skabe 
vækst og understøtte indsatsen 
i fyrtårnene, råder Steffen Gul-
mann.
- Mange sidder alene og har ingen 
ambitioner om andet, men det gi-
ver den udfordring, at de ikke får 
overskud til at bruge den tredjedel 
af arbejdsåret på at lære nyt og 
rejse ud som er nødvendigt for at 
holde sig i front som rådgiver eller 
kreativ leverandør, vurderer han.
Netop den strategi har han selv 
brugt, da han gik sammen med 
andre konsulenter i 11CityDesign 
og dermed fik styrke til at byde på 
internationale opgaver i konkur-
rence med de største bureauer på 
markedet.
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Efter en årrække med vigende elevtal har Den frie Lærerskole igen fyldte årgange og ventelister

”Læreruddannelsen på Den frie 
Lærerskole skal være en højst per-
sonlig sag, men ikke et individuelt 
projekt. Den er noget, man kun 
kan gøre sammen med andre.”
Sådan lyder en af grundværdierne 
for landets eneste uddannelsesin-
stitution for lærere, der typisk får 
job på fri-, efterskoler og højskoler.
Nu har skolen valgt efter samme 
princip at gå ind i uddannelses- og 
idrætsklyngen på Sydfyn, Sport Stu-
dy Svendborg, netop for at samle 
kræfterne om at kunne skabe et 
godt miljø og tiltrække endnu flere 
unge.

- Vi har så mange stærke institutio-
ner på Sydfyn som Gymnastikhøj-
skolen, Idrætsefterskolen Ulbølle, 
Skolerne i Oure, Svendborg Gymna-
sium og endnu flere, som bestemt 
har gavn af at lære af hinanden og 
skabe nye tiltag sammen, siger Finn 
Olsen, praktikvejleder og undervi-
ser på skolen.
- For os er det oplagt at blande os 
som en del af fællesskabet og være 
med til at sætte ting i gang på 
tværs af uddannelser, sportsgrene, 
forskning og erhvervsvirksomheder, 
siger han.

Landets eneste uddannelsessted for lærere på efterskoler og højskoler vælger at åbne for et bredere 
lokalt samarbejde

Den frie Lærerskole med i  
fællesskabet

Mere efteruddannelse
Efter en årrække med et vigende 
elevtal, har Den frie Lærerskole 
igen fyldte årgange og ventelister. 
Samtidig har skolen ændret struk-
tur, sådan at der er endnu mere 
fokus på efteruddannelse, end der 
før har været.
- Vi mærker et behov i markedet 
for hele tiden at holde sin viden og 
sine færdigheder ajour, og da vi lig-
ger inde med en masse kompeten-
cer, har vi besluttet at tilbyde dem 
mere bredt – gerne i samarbejde 
med andre, lyder invitationen fra 
Finn Olsen.
- Skolen har alle faciliteter til at 
holde kurser og konferencer, og 
vi mener faktisk, at vi kan levere 
”kurser on demand” – altså på kort 
tid tilpasse præcis det kursus, som 
en virksomhed eller en forening 
måtte have brug for, siger han.

Attraktionen
Miljøet på lærerskolen og mulig-
hederne i uddannelsen trækker 
unge til fra hele landet på samme 
måde som søfartsuddannelserne på 
Sydfyn.
- Mange af de studerende kender 
ikke meget til Sydfyn, når de kom-

mer, men de forbinder det typisk 
med idyl, eventyr, øhavet og søfart, 
fortæller Finn Olsen.
- Vi har et fælles ansvar for at for-
tælle, at Sydfyn er mere end det, 
og derfor tror vi, at vi både kan 
bidrage og få et udbytte af at være 
en aktiv del af Sport Study Svend-
borg, forklarer han.

Den frie Lærerskole
I 1949 lykkedes det folk fra de 
tre frie skoleformer at indsamle 
tilstrækkeligt midler til at købe den 
da nedlagte Ollerup Højskole og 
oprette Den frie Lærerskole, hvis 
opgave blev at indrette en uddan-
nelse som til stadighed var egnet 
til at uddanne lærere til de frie 
skolers behov.
Lærerskolen er en prøvefri hold-
ningsskole, hvor de studerende 
understøttes i en udvikling til hele 
mennesker.
Demokrati, folkestyre og værdierne 
fra Grundtvig og Kold spiller en 
fundamental betydning på skolen.
Uddannelsen tager 5 år hvoraf det 
ene er et praktikår på en af de frie 
skoler.
Til daglig går der 270 elever på 
lærerskolen.
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Leg, idræt og bevægelse bety-
der meget for undervisningen på 
Idrætsefterskolen Ulbølle, og der-
for har det længe stået øverst på 
ønskelisten at kunne skabe plads 
og rum til indendørs idrætsaktivite-
ter til alle på én gang.

Drømmen om at skabe en idrætsef-
terskole for børn med særlige be-
hov har for længst vist sig levedyg-
tig. Så godt endda, at skolen i år 
udvides med en hal ved skolebyg-
ningerne i Ulbølle mellem Svend-
borg og Faaborg, og den ventes 
klar til brug fra efteråret 2012.
- Investeringen skal styrke de pæ-
dagogiske muligheder, fordi det er 
afgørende, at vi ikke efter syv år 
gror fast i vanerne, siger forstander 
Thomas Buch.
- Samtidig er det vigtigt for tiltræk-
ningen af både elever og lærere i 
fremtiden, at vi kan tilbyde lækre 
og moderne faciliteter, siger han.

Tro på fremtiden
Alle på efterskolen glæder sig til 
at kunne indvie hallen, og det at 
Oure-Vejstrup Andelskasse og Ny-
kredit bakker op med finansiering, 
er en vigtig løftestang for fremtids-
planerne. Det er med til at styrke 
muligheden for at udvikle skolen 
over de næste år.
Hidtil har de indendørs idrætsak-
tiviteter været gennemført i en 
mindre sal. Den ny hal bliver byg-
get sammen med salen og klasse-
værelsesfløjen, så det bliver let at 
kombinere det mere stillesiddende 
med bevægelse.
Visionen er, at der udenfor hallen 
ud mod den åbne natur bag skolen 
etableres en parkourbane og en 
løbesti på i hvert fald en kilometer, 
og for at realisere de ideer, for-
handler skolen med godset Rød-
kilde om køb af et jordareal.

En del af byen
- Vi vil gerne åbne efterskolen 
mere mod resten af lokalområdet, 
fortæller Thomas Buch.

Projektplaner og belåning er på plads. Licitationen klaret i februar, spaden i jorden til april og indvielse 
til efterårsferien

Idrætsefterskole bygger ny hal

- Derfor arbejder vi også med pla-
ner om at invitere lokale børneha-
ver eller fritidsordninger til at leje 
hallen - inklusiv instruktører, fordi 
vores STU-elever (Særligt Tilret-
telagt Ungdomsuddannelse, red.) 
uddannes til idrætsinstruktører og 
kan hjælpe med gode bevægelses-
øvelser, fortæller han.

Overvejer idrætsklasse
Hallen skal i første omgang løfte 
idrætsundervisningen og give plads 
til at inddrage bevægelse i den 
mere boglige undervisning.
- Nu kan vi overveje, om vi skal 
have en egentlig idrætsklasse, hvor 
al boglig læring er sat op omkring 
idræt. Måske kan vi køre konceptet 
helt ud, så vi kobler det bogligt 
faglige med det fysiske, det følel-

sesmæssige og det sociale aspekt af 
indlæring, siger Thomas Buch.
Idrætsefterskolen arbejder i dag 
med idræt på to måder. Den ene er 
en proces, hvor eleverne skal skrive 
mål ned for, hvad de vil lære, inden 
de træner og bagefter skrive, hvad 
de synes de har lært. Den anden 
handler med om kroppens kemi – 
altså det at idræt og bevægelse gør 
det lettere bagefter at sidde roligt 
og lave matematik.

- Vi er igen og igen blevet over-
rasket over, hvor store fremskridt 
vores elever med en meget svag 
baggrund gør, og vi drømte al-
lerede før etableringen for syv år 
siden om, at vi kunne bruge idræt 
og bevægelse endnu mere end vi 
gør i dag, siger Thomas Buch.

Mod syd ligger de ekstisterende bygninger, og mod nord skal  
den ny hal placeres ud mod et naturskønt område ved landsbyen 
Ulbølle.  
Visionen er, at der senere placeres en parkourbane og en løbesti 
bag skolen.
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I flere år har dygtige naturviden-
skabelige elever fra Svendborg 
Gymnasium været med i konkur-
rencen om at blive årets forsker-
spirer. I 2011 blev Farima Dalaei fra 
3u i Svendborg nummer to i den 
landsdækkende konkurrence med 
sin forskning i søvns betydning for 
indlæringen. 
Det begyndte med naturvidenskab, 
men i dag bliver der også dystet 
i projekter indenfor humaniora, 
samfundsvidenskab og biologi-
sundhed. Hvert år i januar søger 
lektor Uffe Nielsen nye kandidater 
blandt 2g´erne til forskerspirer-
konkurrencen.

- Det har før været en kamp at 
opstøve de, der vil deltage, men 
det er i år blevet betydeligt lettere, 
fordi Svendborg Gymnasium nu 
også er kommet med i Akademiet 
for Talentfulde Unge (ATU), som 

Katrine Werngreen fra Svendborg står i spidsen for fynsk indsats overfor 100 lovende studerende pr 
årgang. Akademiet for Talentfulde Unge gør det lettere også at finde kandidater til forskerspirer

Gymnasier sammen 
om talentudvikling

hvert år giver 100 fynske stude-
rende chancen for at udvikle deres 
faglige talenter, fortæller Uffe 
Nielsen.

Talentsamarbejdet
ATU har fungeret i nogle år i ho-
vedstaden, men først fra 2011 kom 
de fynske gymnasier med. Lektor 
Katrine Werngreen fra Svendborg 
Gymnasium står i spidsen for pro-
jektet, som foreløbig samler alle de 
almene gymnasier på Fyn. Senere 
er det planen, at også de tekniske 
gymnasier deltager. Samlet er der 
plads på akademiet til 100 unge pr. 
årgang.
Akademiet er en form for over-
bygning på gymnasiet, hvor de 
studerende typisk udenfor skoleti-
den deltager i seminarer, foredrag, 
workshops, summer camps, men-
torordning, sommeruniversitet og 
forskerspirer-projekter mm. Målet 

er at gøre de unge ”toptunede” til 
at studere videre ved at skabe tæt-
te forbindelser til de videregående 
uddannelser og til flere videntunge 
virksomheder i regionen.

- Vi har bl.a. besøgt Siemens Wind 
Power i Brande, og vi har været til 
flere arrangementer på SDU, hvor 
de studerende bliver introduceret 
til forskellige fakulteter, fortæller 
Katrine Werngreen.
- Forventningen er, at de unge på 
den måde styrker den akademiske 
tænkning og formidling, og at de 
får et netværk af andre talentfulde 
unge allerede inden de begynder 
universitetsstudierne selv, forklarer 
hun.
Det første år arbejder de bredt, 
mens de det andet år på akade-
miet zoomer ind på fag som fysik, 
marketing eller hvad de nu har lyst 
til. Arbejdet med konkrete projek-

Stine Nørris Nielsen, Lea Bjørno Christensen, Nanna Stein Thomsen, Christine Marie Lundtorp og  
Troels Bagge Angelo
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FAKTA
Liste over nogle af talentaktiviteterne:

• Akademiet for talentfulde unge, ATU

• Forskerspirer, en landsdækkende konkurrence  
indenfor alle fakulteter

• Georg Mohrs talentkonkurrence i matematik.

• Masterclass i fysik og kemi

• Naturvidenskabsfestival med skolens elever som 
aktører

• Diverse olympiader, eksempelvis kemi- og fysik-OL

• Galatheaklassen i biologi under ScienceTalenterne

• Science Talent college i matematik under Science- 
Talenterne

• Talentpakken i fysik og kemi under ScienceTalen-
terne

• Science Cup, en opfinderkonkurrence indenfor  
naturvidenskab

• Studiekredse i astronomi, kemi, matematik og  
filosofi

• Modern European Parliament, MEP

• Model of United Nation Of Goldenberg gymna-
sium, MUNOG

• Samf Cup

• Globale Gymnasiers elevgruppe

ter både på ATU og forskerspirer giver som regel merit 
for andre afleveringer, så arbejdspresset ikke bliver 
uoverstigeligt.

Kan man det?
Forskerspirer og ATU er de to mest markante tilbud 
til de fagligt mest talentfulde elever på gymnasiet, 
men faktisk har Svendborg Gymnasium en lang liste af 
talentaktiviteter.
- Det er et politisk krav, at vi understøtter talentudvik-
lingen, men vi har også en stor lyst til at arbejde med 
det, fortæller Tine Spanggaard, som holder snor i de 
mange aktiviteter.
- Tilbuddet i ATU er stadig nyt for mange, og nogle er 
endda skeptiske overfor det at ”pace” de bedste talen-
ter frem, siger hun, og Katrine Werngreen tilføjer:
- Nogle af eleverne vil helst ikke fortælle, at de er 
med, for de er bange for at stikke for meget ud fra det 
sociale fællesskab i klassen, men når de er af sted på 
akademiet, er de helt med, fortæller hun.
Uffe Nielsen konstaterer, at der også på lærerværelset 
er en vis kritik af det at støtte de dygtigste, fordi gym-
nasiet betaler 7000 kr. om året pr. elev, der deltager på 
ATU.
Uffe, Katrine og Tine er til gengæld alle enige om, at 
man her rammer Janteloven og at det mest skyldes, at 
der er tale om faglige talenter.
- Ingen rynker jo på næsen af, hvis der går store sports-
talenter i klassen på særlige Team Danmark vilkår, 
siger de samstemmende og understreger, at ATU og 
forskerspireprojekterne er med til at hæve niveauet og 
afklare de unges karrierevalg, som er en fordel både 
for de unge og for samfundet på langt sigt.

Turistinitiativ tilbyder samarbejde med lokale foreninger om at skabe ekstraaktiviteter for områdets 
gæster

Oplevelser med SportSydfyn.dk 

Som en del af strategien for at 
tiltrække turister og give dem op-
levelser i Svendborg Kommune, har 
Morten Jensen fra turistkontoret i 
Svendborg samlet en webside, som 
giver overblik over de sydfynske 
sportsfaciliteter.
Lige nu er det mest en samlet 
oversigt med kontaktadresser, men 
ambitionen rækker længere.
- Drømmen er, at foreningerne 
spiller med og leverer oplysninger 
om arrangementer, som turister 
kan deltage i – gerne hen over hele 
året, fortæller Morten Jensen.
- Vi har set det som muligheder for 
ekstraindtægter i foreningerne, 
hvis det praktisk er muligt for dem, 
og det kan i hvert fald give gode 
oplevelser for områdets gæster, 
forklarer han.

Mere dialog
Websiden www.sportsydfyn.dk blev 
klar lige før turistsæsonen sidste 
år og har derfor ikke været meget 

brugt, men her i foråret bliver der 
gjort mere markedsføring for den 
– både overfor foreningerne og 
overfor turisterne.
- Det kunne jo være fedt, hvis det 
var her, turisterne tjekkede om 
de ”i denne uge” kunne deltage i 
håndboldskole, kursus i kite-sæt-
ning, motionsløb, svømmetest eller 
noget helt femte, siger Morten 
Jensen.
- Vi har orienteret Svendborg 
Idræts Samvirke om initiativet, og 
vi har søgt fonde om midler til at 
udvikle konceptet endnu mere, 
fortæller han.
Morten Jensen arbejder på at få 
kontakt til alle foreningerne, men 
hører også gerne, hvis nogen griber 
chancen og byder ind med en liste 
af arrangementer.
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Nærkontakt med Kina

Det handler om at møde nye men-
nesker, opleve spændende steder 
og kulturer samt lære af hinanden, 
når unge fra Kina og Sydfyn besø-
ger hinanden i løbet af 2012.
I april kommer to unge kinesere 
til Danmark i 14 dage for at give 
workshops og studere instruktørud-
dannelsen på Gymnastikhøjskolen i 
Ollerup. Foruden tæt udveksling af 
viden og erfaringer i Ollerup, kom-
mer kineserne med til Herning til 
DGIs kæmpe jubilæumsstævne, og 
de får en mindre rundtur til Sverige 
og Tyskland for at give workshops, 
se på sportsaktiviteter og fortælle 
om aktiviteterne i Kina.
Senere på året rejser to danske 
instruktører fra Ollerup til Kina på 
14 dages genvisit.  
Til efteråret deltager 5 andre unge 
kinesere gennem fire måneder på 
Gymnastikhøjskolens internationale 
hold. Målet er her at lære af og om 
hinandens baggrunde og kulturer 
samt skabe langvarige netværk 
med både danskere og de mange 
unge fra forskellige lande, som 
deltager på uddannelsen.

Rejsen til Kina
Til august rejser 18 danskere og 
fem fra andre europæiske lande 
sammen med to ledere til Kina i to 
en halv uge. Delegationen består 
primært af et dansehold fra skolen, 
og de skal bl.a. give workshops 
og opvisning derude, og de skal 
opleve en masse kinesisk teater og 
dans.
Under opholdet i Kina er der lagt 
op til, at delegationen fra Ollerup 

EU støtter ungdomsudveksling mellem Ollerup og Kina med 750.000 kr. Store oplevelser i vente i år

skal møde omkring 1000 unge 
idrætsaktive kinesere.
Som den sidste del af det dansk-
kinesiske program deltager 15 
kinesere, fem fra det øvrige Asien 
samt 10 europæere i den såkaldte 
”Global Dialogue Week” i novem-
ber, hvor målet igen er et styrket 
netværk og desuden planlægnin-
gen af nye udvekslingsinitiativer 
næste år.

Tovholdere lokalt
Bo Busk, som er leder af den 
internationale afdeling på Gymna-
stikhøjskolen har stået for Ollerups 
andel af programmet, koordinerer 
udvekslingen med en ansvarlig i 
Kina og en fra ISCA – International 
Sport and Culture Association.

- Desuden er vi så heldige at have 
Allan Wildes som hjælp. Han er fra 
USA, har været danselærer her på 
Ollerup et par år og er nu ansat 
som eventkoordinator i Shanghai, 
fortæller Bo Busk.
- Allan kender Ollerup og taler 
flydende kinesisk, så det hjælper 
meget i kommunikationen, konsta-
terer han.
Her på Fyn indtænker Bo Busk både 

FAKTA 
NOYCE hedder det projekt, 
som skal sikre udveksling af 
instruktører og unge idræts-
udøvere mellem Danmark og 
Kina her i 2012. NOYCE står 
for Non-formal education 
through sport for youth in 
China and Europe.

universitetet, lokale klubber og 
foreninger, og hvis virksomheder 
med tilknytning til Sport Study 
Svendborg og andre virksomheder i 
øvrigt har lyst til at få kontakt med 
de kinesiske gæster, er de velkom-
ne til at kontakte skolen. 

Dannelse i praksis
- Udveksling giver ikke alene ople-
velser men er også med til at afmy-
stificere kulturforskellene, forklarer 
Bo Busk.
- Det er spændende at kunne 
skabe rammerne for at mødes og 
så mærke den positive energi, der 
som regel opstår, når de unge gør 
noget sammen, fortæller han.
Bo Busk har tidligere set, hvordan 
møderne giver langvarige kon-
takter mellem Danmark og Costa 
Rica, Uruguay og Brasilien, Japan, 
Australien, New Zealand m.fl., så 
det bliver spændende at se, hvad 
det kan føre til med det nye initia-
tiv og samarbejdet med Kina i år.
EU har bidraget med et tilskud på 
750.000 kr. til NOYCE-projektet, 
som skal fremme udvekslingen i 
forbindelse med EU-Kina år, og 
resten af omkostningerne dækker 
aktørerne selv.
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Oure har globale ambitioner
Vision om en fordobling af elevtallet på gymnasiet ved at hente internationale studerende til Sydfyn. 
Gymnasiets optagelse i det eksklusive Oxbridge katalog et lille skridt på vejen

Skolerne i Oure Sport & Performance har igen 
ambitiøse planer om nybyggeri. Ganske vist 
først om fem år, og meget skal ske inden da. 
Drømmen er at skabe en internationalt aner-
kendt uddannelse – en IB (International Baccal-
aureate) eller lignende, som i kraft af kostskole-
modellen, globalt orienteret undervisning samt 
”sport og performance”-tilbuddene kan til-
trække omkring 200 udenlandske elever årligt. 
Det svarer til en fordobling af elevtallet på det 
nuværende gymnasium.
- Vi vil bruge de næste par år til rekognoscering 
af de bedste internationale skoler rundt om 
i verden og så kombinere inspirationen med 
det bedste af det, vi har udviklet her på stedet, 
forklarer Allan Kruse, som er rektor og medlem 
af skoleledelsen.
- Hvorfor skulle vi ikke kunne tiltrække uden-
landske studerende fra hele Europa, Asien og 
USA? Det er i hvert fald vores ambition, siger 
han.

I Oxbridge katalog
For Oure er det en blåstempling, at det interna-
tionale katalog over anerkendte ungdomsud-
dannelser, Oxbridge, har optaget det sydfynske 
kostgymnasium. Det har da også haft en po-
sitiv effekt i form af øget opmærksomhed fra 
udlandsdanskere, som overvejer at sende deres 
unge i familien til Oure.

- Hvorfor skulle vi ikke kunne tiltrække studerende fra 
Europa, Asien og USA, spørger rektor Allan Kruse, Oure 
Gymnasium

- Vi har i forvejen studerende fra Oman, Qatar, Bruxelles og 
flere andre steder i verden, og det er spændende hvis vi kan 
tiltrække endnu flere fra udlandet, siger Allan Kruse.
- Anerkendelsen giver et skulderklap og ekstra mod til at 
sigte mod et højere niveau – eventuelt i samarbejde med 
virksomheder, forskningscentre og universiteter, siger han.

Vigtigt nøgleord
For Skolerne i Oure er det et must, at undervisningen skal 
udvikle både viden, kompetencer og personlighed . Det er et 
vigtige nøgleord. Mod og ambitioner er andre nøgleord, idet 
Oure ønsker at kunne tilbyde udfordringer nok til de bedste 
talenter uden at gå på kompromis i forhold til bredden.
- Vi søger at optimere læringen ved at trække energien fra 
de sportslige og sociale aktiviteter ind i de boglige fag på 
gymnasiet, og omvendt forklarer Allan Kruse.
- Vi bestræber os samtidig på at udfordre de unge til at 
reflektere over deres egen eksistens og ansvaret i forhold 
til verden, for i hele uddannelseskapløbet savner jeg totalt 
diskussionen om dannelseskapløbet. Vi skriver 2012, og tiden 
er inde til at tænke som verdensborgere, mener han.

Fremtidens viden
Hvis kravet er verdensborgersyn, hvad skal der så undervises i 
de næste år?
- Det bliver nødvendigt at kende de store linjer i de store 
kulturer i verden, de store religioner, de politiske og økono-
miske magtbalancer og værdien af teknologiudviklingen, 
forklarer Allan Kruse.
- Vi må åbne skolen mod verden, og netop ved at gøre 
skolen international i løbet af en årrække, vil vi løfte hele 
niveauet for læring – naturligvis også noget, der giver udfor-
dringer for os ledere og undervisere, konstaterer han.
Ideen er, at de næste par år går med studierejser og udvik-
ling af netværk til uddannelsesinstitutioner og virksomheder 
rundt om på kloden. Samtidig vil der blive åbnet for flere 
elevudvekslinger.

En styrke på Sydfyn
Selv om Skolerne i Oure har blikket rettet udad, er skolerne 
en aktiv del af det lokale klyngesamarbejde, Sport Study 
Svendborg. Allan Kruse ser bl.a. en stor værdi i Svendborg-
projektet, den ekstra idrætsundervisning i folkeskolerne og 
hele forskningsprojektet omkring det, fordi det har værdier 
parallelt med dem, som Oure bygger på.
- Vi ser klyngen som en god mulighed for dialog med virk-
somheder og aktører indenfor sport og uddannelse, og det 
er ikke utænkeligt, at vi vil benytte den chance endnu mere i 
år, siger Allan Kruse. 
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Ollerup har særstatus i holdgymnastik i Norden. Landstræner Helge Fisker er tovholder i Danmarks 
gulddrømme ved EM

Hemmeligheden bag nordisk  
topniveau

Gymnaster fra Gymnastikhøjskolen 
i Ollerup vandt guld ved Nordisk 
Mesterskab i TeamGym i Norge i 
november 2011. Holdet vandt også 
guld ved NM i 2008 og EM i 2009.
Træner Helge Fisker for TeamGym 
på Ollerup og også landsholdstræ-
ner for det danske Senior mixhold, 
som senest har vundet bronze ved 
EM. Målet for næste EM i Århus til 
efteråret er også medaljer – helst 
af guld!
Hvad er forklaringen på, at Dan-
mark og særligt Sydfyn markerer 
sig så stærkt på topniveau i Europa 
netop indenfor denne form for 
springgymnastik?
- Holdgymnastikken bygger på 
dansk og nordisk kultur, og der-
for er det naturligt at de nordiske 
lande markerer sig i top, forklarer 
Helge Fisker.

FAKTA
– om holdet

Ollerup GFs TeamGym hold be-
står af 6 kvinder og 6 mænd.
Holdet består af nogle af de 
bedste gymnaster fra Danmark, 
Island, Norge og Sverige, der 
alle har været elever på Gymna-
stikhøjskolen i Ollerup. Der-
udover er der trænerne Julia 
Hirsch og Helge Fisker samt 
assistenttræner Andreas Lang-
feldt.
Ollerup GF vandt EM i 2008 EM, 
NM i 2009 og har netop vundet 
NM igen for klubhold i 2011.

– om TEAMGYM

Konkurrencen er delt i tre 
discipliner: Spring i trampet og 
spring over springbord (mini-
trampolin), spring på måtteba-
ne og en rytmekoreografi.
Hvert hold gennemfører tre 
springserier – et ens for hele 
holdet og efterfulgt af to indi-
viduelle springserier.
Rytmekoreografien skal bl.a. in-
deholde en række obligatoriske 
momenter, opstillinger osv.
I mixrækken skal der være 
lige mange mænd og kvinder 
på holdet. Ollerup GF stiller 
normalt med et mixhold på 12 
gymnaster.

- Udfordringen i at fastholde posi-
tionen både på klubbasis og som 
landshold er, at især Island og Sve-
rige i stigende grad professionalise-
rer sporten. Men vi arbejder stærkt 
på at holde fast, siger han.

Udbredt i Danmark
I forhold til indbyggertal, er der 
procentvis flest drenge og mænd 
i Danmark, der dyrker TeamGym 
sammenlignet med de øvrige lande 
i Norden og Europa. For pigerne er 
der også en stor procentdel, men 
konkurrencen er på damesiden 
væsentlig større fra de øvrige lande 
med Island og Sverige i top.
Gymnastikefterskoler og højskoler 
spiller en vigtig rolle i den danske 
udvikling af holdgymnastikken, og 
da Ollerup har en særstatus i dansk 
gymnastikkultur, er den tilknyttede 

Ollerup Gymnastikforening med 
nuværende og tidligere elever na-
turligvis blandt de bedste i Europa. 
Holdet, der i november vandt 
NM-guld bestod af gymnaster fra 
Danmark, Island, Norge og Sverige, 
som enten går eller har gået på 
gymnastikhøjskolen, og vandt i tæt 
opløb med norske Holmen, som 
er forsvarende europamestre for 
klubhold fra 2011. 
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Svendborgenser på grund af GOG

Sydfyn skulle egentlig bare være 
et stop på vejen i Kasper Jørgen-
sens håndboldkarriere. Både han 
og kæresten, Kamilla Karbo, var 
indstillet på, at de skulle tilbage 
til København, når kontrakttiden i 
GOG Svendborg TGI stoppede. Men 
både Kasper, Kamilla og drengene 
Sebastian og Villas er faldet så godt 
til på Sydfyn, at de absolut ikke har 
nogen planer om at flytte.
Kasper og Kamilla boede i Zürich, 
da Kasper første gang skrev kon-
trakt med GOG i 2004. Han havde 
spillet to sæsoner for Grasshoppers, 
men da alt i tilværelsen drejede 
sig om sporten, og vennekredsen i 
Schweiz var begrænset, savnede de 
Danmark, familien og vennerne.
- Vi kendte intet til Sydfyn, men 
jeg ville gerne til GOG, fordi holdet 
altid har været med i medaljekam-
pen, og så var det rart at skulle 
spille sammen med Peter Henriksen 
og Klavs Bruun-Jørgensen, som jeg 
kendte fra Virum, fortæller han.

Nøglerollen
Da det utænkelige skete den 26. 
januar 2010, at den historiske liga-
klub måtte meldes konkurs, blev 
stjernespillerne spredt vidt omkring 
i ind- og udland. Kasper Jørgen-
sen valgte i stedet at sige ja tak til 
nøglerollen som direktør i det nye 
GOG 2010 og som venstre back på 
2. divisionsholdet.
Sammen med den erfarne træner 
Thomas Brandt Nyegaard og et 
helt nyt team af unge, talentfulde 
og ambitiøse spillere, har han 
foreløbig ført GOG til toppen af 1. 
division.
Målet er at vende tilbage til ligaen. 
Ikke i en forhastet aktion, men 
med en vedholdende og viljestærk 
indsats.
- Elitesport tiltrækker opmærksom-
hed, tilflyttere, aktivitet og for-
retningsmuligheder, og derfor er 
vi glade for at kunne være med til 
at løfte GOG tilbage mod toppen 
af dansk håndbold, siger Kasper 
Jørgensen.

Direktøren i 1. divisionsklubben i Gudme, Kasper Jørgensen, havde ikke skænket Sydfyn en tanke  
før 2004. Nu spiller han en nøglerolle på banen og i administrationen, og familien har ingen planer  
om at flytte

- Ligaambitionerne smitter af på 
ungdomsspillerne ikke alene i GOG 
men i hele området, for de spæn-
dende kampe for topholdet inspi-
rerer altid flere til at spille, så det 
gavner også bredden, konstaterer 
han.

Stærk opbakning
Kasper Jørgensen oplever til daglig 
en solid opbakning til indsatsen 
både fra sponsorer, annoncører, 
tilskuere og sydfynboer i al almin-
delighed. Han kan tydeligt mærke, 
at han er i et område, som har årti-
ers tradition for at bakke de lokale 
helte op.
175 virksomheder køber rulleban-
der, skilte eller annoncer i GOG 
Avisen. 115 har tegnet en egentlig 
sponsorkontrakt, og tallet stiger 
stille og roligt. Tilskuertallet vokser 

også støt i takt med spændingen 
i kampene, og GOG spiller på ny 
en vigtig rolle i den sydfynske 
idrætsklynge, Sport Study Svend-
borg.
- Samarbejdet med uddannelsesin-
stitutioner og virksomheder i om-
rådet er vigtigt, hvis vi skal kunne 
tiltrække og fastholde de talent-
fulde og stærke spillere til klubben 
nu, hvor lønningerne ikke længere 
kan dække et fuldtids professionelt 
liv, siger Kasper Jørgensen.
- Det dejligt at have kunnet hjælpe 
flere af spillerne til et job ved siden 
af håndbolden, fordi lokale virk-
somheder har bakket op. Det er 
den form for samarbejde jeg ser, at 
Sport Study Svendborg kan være 
med til at formidle, så endnu flere 
får lyst at blive i området, siger 
han.
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Samlet idrætscenter 
bliver en magnet
Styregruppe bag SG Huset er overbevist om, at både aktivitetsniveau og medlemstallet i SG vil stige, 
når huset står klar til sommeren 2013

Inden den ny sæson i 2013 er må-
let, at Svendborgs nye gymnastik-
center, SG Huset, står klar til brug 
– sammenbygget med Idrætshallen 
og Svømmeland på Ryttervej.
Det nye hus sikrer ikke alene plads 
nok til Svendborg Gymnastikfor-
enings nuværende 1300 medlem-
mer. Det sikrer også plads til at 
vokse og til at udleve drømmen om 
andre aktiviteter end de kendte.
En lille arbejdsgruppe i SG har 
været samlet mange gange for at 
udvikle ideerne, og de løfter nu slø-
ret for en stribe af dem:
- Vi ser for os, at alle med et chip-
kort kan købe sig adgang til hele 
centret, så ”mor” kan spinne, mens 
”far” svømmer og børnene spiller 
håndbold eller er til gymnastik, 
forklarer kasserer i SG, Gunnar 
Henriksen.

- Familien Svendborg skal føle, det 
er et rart sted at være, fordi det 
emmer af sundhed, aktivitet og 
”det gode liv”, tilføjer formand 
Michael Bjørn.

Ny klub – med mere
Med SG Huset får Svendborg Kom-
mune også en ny klub, hvis det står 
til styregruppen.
- Efter 3. klasse kan børnene ikke 
længere gå i skolefritidsordning, 
men her vil vi gerne åbne en klub 
for 4.-6. klasses børn, fortæller 
Niels Hansen Thrysøe.
- I klubben vil de kunne lave lektier, 
hygge eller deltage i fælles oplevel-
ser enten i de organiserede akti-
viteter eller på den fri klatrevæg 
eller de udendørs skater- og park-
ourfaciliteter, siger han.
SG har allerede aftalt samarbejde 

med skatere og parkouraktivister 
i byen om input til, hvordan en 
sådan parkour-bane skal se ud.
De indendørs faciliteter ventes ikke 
at blive brugt så meget i sommerti-
den, og derfor kunne gode rabat-
løsninger måske være attraktive. 
- Vi kan også forestille os sommer-
tilbud til sejlerne, og vi hjælper 
dem gerne med transportmulighe-
der fra havnen til hallerne, siger 
Gunnar Henriksen.
Forenings-fitness bliver formentlig 
også en af aktiviteterne i huset, så 
deltagerne i hold kan træne musk-
ler og kondition – mest tænkt som 
et supplement til områdets fitness-
centre.

Et samlet løft
- Svendborg Gymnastikforening vil 
gerne bidrage til, at hele Sydfyn 

Gunnar Henriksen, Michael Bjørn, Niels Hansen Thrysøe og Søren Juhl udgør styregruppen
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Dansk Ride Forbund lægger i år DM-stævnet for samtlige dressurklasser på Sydfyn fra 30. maj til 3. juni 

Udtagelse til OL i London –
hidtil største DM på Broholm

For første gang bliver DM i samt-
lige dressurklasser afviklet ét sted. 
Nemlig på Broholm Ridecenter.
- Det bliver et gigantisk stævne 
med formentlig over 10.000 tilsku-
ere til de fem dages konkurrencer, 
fortæller godsejer Anne Lütken, 
som nu i flere år har været vært for 
store dressurstævner.

emmer af sundhed og bevægelse, 
så vi kan fungere som et godt ek-
sempel for andre i Danmark, siger 
Michael Bjørn.

- Svendborgprojektet og idræts-
skolerne har allerede sat Sydfyn på 
landkortet, og vi er meget åbne for 
at samarbejde med institutionerne 
og skolerne om at understøtte de-
res indsats, siger han.
SG taler også med SDU om et 
samarbejde om en ph.d.-forsker, 
som kan undersøge, hvordan det vil 
være muligt at aktivere de mindst 
aktive børn og unge.

Professionalisering
De nye faciliteter og mange akti-
viteter stiller også ny krav til den 
frivillige forening.
Første skridt til en større profes-
sionalisering af aktiviteterne blev 
taget i december med ansættelsen 
af den erfarne gymnast, Jacob Kra-
mer, som udviklingschef. Han skal 
være med til at sælge centret og 
skabe nye aktiviteter.
- Ud over udviklingschefen er det 
planen at finde finansiering til nye 
stillinger i huset – f.eks. til pæda-
gogisk personale, forklarer Gunnar 
Henriksen.

Arbejdsgruppens vurdering er, at 
det nye center med dobbelthal vil 
kunne tiltrække flere stævner, det 
kan sikre for eksempel Rabbits og 
andre brugere bedre VIP-faciliteter, 
det kan øge det samlede aktivitets-
niveau og være et af trækplastrene 
for tilflyttere til området.
- Vi søger at skabe et miljø, som 
appellerer både til dagplejemødre, 
teenagere og til +40-grupperne, 
og det vil ikke overraske os, hvis vi 
pludselig har over 2000 medlem-
mer i Svendborg Gymnastikfor-
ening, siger Michael Bjørn.

Sidste år var Broholm vært for EM 
i dressur for junior og youngriders, 
og den præstation har sammen 
med en langsigtet investering i 
baner af international klasse gjort, 
at Dansk Ride Forbund i år vælger 
at afvikle DM for både juniorer, 
youngriders, U25, seniorer og par-
adressur for handicappede.

Forberedelser i gang
Sekretariatet ved Broholm Ridecen-
ter har travlt, for DM ligger tidli-
gere på året end normalt. Årsagen 
er, at DM samtidig bliver afgørende 
for udtagelsen til OL i London, og 
derfor skal mesterskaberne afvikles 
så tidligt.
- Det er en kæmpe opgave for os, 

Godsejer Anne Lütken har formået at gøre Broholm Ridecenter til dansk ridesports førstevalg, når det  
gælder dressurstævner
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Mats Mejdevi er internationalt anerkendt fysisk træner. Han roser konceptet for de kommende sports-
klasser i Svendborg

Unikt koncept for sportsklasser

I august 2013 samles de første 
sportsklasser på Nymarkskolen – 
Svendborg Kommunes ungeskole. 
Her begynder både en 7. og en 8. 
årgang af dedikerede unge sports-
udøvere fra forskellige sportsgrene 
for at starte på Svendborgs særlige 
koncept til overbygningen i grund-
skolen.
Konceptet er udviklet af en bredt 
sammensat arbejdsgruppe med 
repræsentanter for GOG, Rabbits, 
SG, Skårup Seminarium, Skolerne 
i Oure, flere folkeskoler og Elite-
sekretariatet. En af Skandinaviens 
bedste trænerkapaciteter, svenske-
ren Mats Mejdevi, har været spurgt 
til råds i udviklingsfasen, og han er 
meget begejstret for resultatet.
- Svendborgs måde at gribe hele 
talentarbejdet an på er unikt, fast-
slår Mats Mejdevi.
- Det at begynde nedefra med 
ekstra idræt til alle er et sundt 

princip, og det fortsætter med en 
bred, aldersrelateret grundtræning 
i sportsklasserne i overbygningen. 
Der er brug for variation i trænin-
gen og fokus på grundlæggende 
kropsbevidsthed og kropskontrol, 
før de unge begynder at dyrke 
deres spidskompetencer indenfor 
deres favoritsportsgren, siger han.
Mats Mejdevi har firmaet Sports-
basics (www.sportsbasics.com) og er 
træner for mange store elitesports-
udøvere.

Klar i startblokken
Konceptet lå egentlig klar i starten 
af 2010, og det kunne i princippet 
have været rullet ud i 2012, men 
den ny skolestruktur har gjort, at 
man har ønsket at vente. Det er 
vigtigt at skolen får konceptet ”ind 
under huden”. I stedet vil der blive 
igangsat en proces, som vil gøre 
Nymarkskolen klar til at modtage 

sportsklasserne, så opstarten er 
udskudt til august 2013, hvor der til 
gengæld sættes gang i to klassetrin 
samtidig.

Udskydelsen giver alle parter ekstra 
tid til at blive klar, til at finde den 
rigtige nøglelærer, som både har 
en pædagogisk og trænermæs-
sig baggrund, og til at få udbredt 
kendskabet til, hvad sportsklasser-
ne kan tilbyde Svendborgs talenter.

Et bredt optag
I aftalen med Team Danmark om 
at være elitekommune ligger den 
forpligtelse, at der i overbygningen 
skal være et særligt morgentræ-
ningstilbud for sportstalenter. I 
mange andre kommuner er det de 
lokale klubber, der står for den eks-
tra træning, som typisk er idræts-
specifik, og eleverne er udvalgt 
efter deres talent og niveau.

indrømmer Anne Lütken.
- Jeg er selv ude i øjeblikket for 
at skaffe sponsorer til projektet. 
Vi skal have anskaffet bokse til 
alle deltagende heste, VIP-telt 
til de særligt indbudte gæster, vi 
skal have markedsført det hele 
og registreret tilmeldinger. Lige 
inden selve konkurrencen skal 
vi tømme vores egen stald, og vi 
skal have to marker klar til par-
kering. Endelig har forpagterne 
Anne Bille-Brahe, Niels Råhauge 
og Kenneth Birler heldigvis lovet 
at tage sig af bespisning samt 
overnatning til de, der ønsker 
det, fortæller hun.

Anne Lütken er sikker på, det 
hele lykkes, for et team af 80 
frivillige står klar til at hjælpe før, 
under og efter konkurrenceda-
gene.

Lokale specialiteter
Foruden selve dressurkonkurren-
cerne lover Anne Lütken, at der 

bliver masser af underholdning.
Den erfarne mesterrytter Andreas 
Helstrand giver en kort seance, 
hvor han beskriver hestene i kon-
kurrencen, mens de præsenteres 
for publikum, sådan at alle har 
lettere ved at følge med i bedøm-
melsen af præstationerne.
Et panel af landets bedste ryttere 
stiller op til nærgående spørgsmål 
om deres sport og deres liv i øvrigt.
Hvis familier har medlemmer med, 
som er mindre hesteinteresserede, 
får de mulighed for at nyde et spil 
croquet, at gå en tur i den skønne 
natur, at lade sig friste af lokale 
lækkerier på markedspladsen eller 
lade sig forføre af kulinariske læk-
kerier fra køkkenet på Broholm.
- På markedet får vi bl.a. en lokal 
kirsebæravler til at stå med en 
slushice-maskine, hvor lokale bær 
bliver den vigtigste ingrediens, 
fortæller Kenneth Birler, chefkok 
på Broholm.
- Andre lokale leverandører af 
gode råvarer møder op med deres 

varer, maden bliver forædlet på 
stedet, og gæsterne kan komme til 
at smage den ægte vare, fortæller 
han.

Stor cadeaux
Placeringen af de store DM-stævner 
på Broholm tager Anne Lütken 
som et betydeligt skulderklap fra 
forbundet, og hun glæder sig til at 
levere varen.
- Vi har arbejdet for det her i man-
ge år, og derfor er det naturligvis 
en sejr at mærke fuld opbakning 
fra forbundet, siger hun.
Endnu er det for tidligt at sige, hvil-
ken betydning det får, at Broholm 
håndterer et så stort stævne som 
dette med den komplette serie af 
dressurklasser. Det er ikke utænke-
ligt, at Broholm kan blive vært for 
flere internationale stævner.
- Fra i år har jeg forpagtet hotel- og 
restaurationsdriften ud, og det er 
en kæmpe lettelse for mig, som jo 
netop frigiver mere tid til at jeg 
kan tage initiativer i forhold til ri-
deklubben, fortæller Anne Lütken.
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- Svendborgmodellen bygger på udvikling fremfor ud-
vælgelse, forklarer Jannie Kaae fra Elitesekretariatet.
- Her kan optages elever fra mange idrætsgrene, og 
viljen og motivationen til både at træne og passe sin 
skole vægtes højt. Der vil blive ansat en koordinator 
bl.a. med trænerbaggrund indenfor eliteidræt på højt 
niveau, og den person vil være nøgleperson i trænin-
gen. Desuden vil der blive tilknyttet særlige fysiske og 
fysioterapeutiske eksperter, som i et samarbejde med 
de lokale sportsklubber, vil sørge for at de unge får en 
individuel og aldersrelateret træning, der giver størst 
mulig garanti for at undgå skader, forklarer hun.

Faglige krav
Styrken ved sportsklasserne ventes at være, at de unge 
kan være i et miljø, hvor de ikke er ”mærkelige”, fordi 
de går op i deres sport. De bliver samtidig ikke isoleret 

kun med sportsfolk, idet de bliver en del af det spæn-
dende miljø med mange jævnaldrende på den nye un-
geskole. Erfaringen fra andre steder viser, at de unge 
sportsentusiaster også typisk er dedikerede i forhold 
til den boglige undervisning, og derfor vil eleverne 
indbyrdes kunne inspirere hinanden en masse.

Et godt eksempel
- Min egen søn har gået i en idrætsklasse i Hillerød, 
hvor det er helt ok at sige nej til alkohol og at bruge 
ekstra tid på at træne, fortæller Mats Mejdevi.
- De skal nok nå at få deres ration af alkohol og fester, 
så det gælder bare om at give dem chancen for at 
have det sjovt med at bruge deres kroppe, deres fan-
tasi og deres viden gennem idrætten, mener han.
Mats Mejdevi er modstander af at pace resultater frem 
i en ung alder. Efter hans mening, skal de unge ikke 
toppe, før de er seniorer.
- Det er jo på seniorniveau, at fremgangen tæller, vir-
kelig betyder noget og kan huskes!, understreger han.
Hele Svendborgprojektets forskning i værdien af idræt 
er Mats Mejdevi særlig optaget af, og han bliver helt 
hektisk i stemmen:
- Når nu man ved, at det mindsker risikoen for livsstils-
sygdomme og formentlig også forbedrer evnen til at 
lære, så er det ubegribeligt at så få politikere i Skan-
dinavien satser på ekstra idræt i skolerne, siger Mats 
Mejdevi.
- Alt for mange unge spiller computer og er på face-
book, og de bliver alt for fede i stedet for at nyde at 
komme ud at bruge kroppen, siger han.
Mats Mejdevi ser Svendborg som et fantastisk eksem-
pel, og hans tip til succes lyder:
- Udnyt den store ekspertise, der samlet set findes i 
området, samarbejd på tværs af idrætter og skoler, 
inviter dygtige inspiratorer ind udefra og hold fast i 
grundideen om bred, fysisk træning de første mange 
år.

Mats Mejdevi (tv), som bl.a. coacher badminton-
stjernen Peter Gade, mener ikke at unge talenter 
skal paces for hårdt frem
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Svendborg Gymnasium har investeret over 18 millioner kroner i moderne rammer til undervisning i  
naturvidenskabelige fag

Scienceafdeling
sætter nye standarder

Begejstringen for den nye science-
afdeling på Svendborg Gymnasium 
er tydelige hos lektor Uffe Nielsen 
og Tine Spanggaard, mens de viser 
rundt.
Store glaspartier og åbne lounges 
med sofaer og øer af høje stole og 
borde omgiver de lyse fysik- og ke-
milokaler. Bag glasfacaderne findes 
nu en mængde moderne teknologi 
til forsøg og undervisning, og om-
bygningen har bl.a. givet plads til 
biotek-laboratorium med mulighed 
for forsøg med genteknologi, der 
stiller store krav til sterilitet.
I et af de store lokaler med glas-
vægge ud til loungen, fortæller 
Uffe Nielsen, at han i princip-
pet kunne have to klasser i gang 
samtidig – fuldt udstyret med el og 
laboratorieudstyr ved alle borde.
- Vi har netop i januar haft åbent 
hus med vores nye lokaliteter, som 

vi fornemmer tiltaler de unge, for-
tæller Tine Spanggaard.
- Nu har vi mulighed for at være 
vært for større arrangementer i 
Akademiet for Talentfulde Unge 
eller i forskerspire-regi, hvilket vi 
absolut ikke kunne i de gamle loka-
ler, fortæller hun.

Ombygningen med ovenlys og 
bedre plads har kostet lidt over 18 
millioner kroner, og de giver helt 
andre pædagogiske rammer for un-
derviserne.

Stjernekikkert i gården
I en atriumgård ved scienceafdelin-
gen står et skur med en stjernekik-
kert og en stor hvid kuppel. Kuplen 
har Uffe Nielsen og Mads Gammel-
toft selv hentet i München, fordi 
det ellers ville have været ekstremt 
dyrt for gymnasiet.

- Vi brugte et par dage af vores 
sommerferie og hentede kuplen på 
en stor trailer bag Mads´ bil, fortæl-
ler Uffe.
- Tilbage i Svendborg måtte vi have 
en kæmpe kran til at løfte kuplen 
ind over bygningerne til atriumgår-
den, men nu har vi så til gengæld 
et rigtig godt redskab til at kigge 
på planeter og objekter i himmel-
rummet selv i dagslys, fortæller 
Uffe Nielsen.

- Det nye udstyr giver en helt an-
derledes professionel mulighed for 
at undervise i astronomi, forklarer 
han.
Den ny science-afdeling og de mere 
tidssvarende rammer bliver alle 
brugt til at tiltrække flere naturvi-
denskabelige studerende.

Troels Bagge Angelo, Tobias Søgaard Juul, Stine Nørris Nielsen, Louise Le og Uffe Nielsen
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Tydelige resultater af idræt i undervisningen på Idrætsefterskolen Ulbølle kunne være oplagt at under-
søge mere videnskabeligt

Efterskole åben for forsknings-
projekt

En af årets store oplevelser er 
skilejrskolen i januar, hvor Ulbølle 
Idrætsefterskole er i Østrig på et 
skisportscenter, der også bruges 
af fem andre efterskoler. Her får 
mange overskredet nogle grænser, 
og det smitter positivt af på resten 
af skoleåret – og giver oplevelser 
for livet.
- Vores elever har ofte oplevet 
nederlag i undervisningen eller 
problemer i samværet med jævn-
aldrende, men selv om de stadig 
har det svært med mange ting på 
efterskolen, oplever vi, at det gav-
ner, når de har det sjovt sammen, 
og der er en accept af hinanden 
som man er, siger Thomas Buch.

Godt forskningsemne
Alle eleverne på Idrætsefterskolen 
Ulbølle har større eller mindre ind-
læringsvanskeligheder, men det er 
meget tydeligt at se forskel på de-
res præstationer fra først til sidst på 
skoleåret. Alle gør store fremskridt 
og nogle endda meget markant.
- Vi har en stærk fornemmelse af, 

at det skyldes de mange timers 
idræt og bevægelse, men der kan 
være flere faktorer, der spiller ind, 
forklarer forstander Thomas Buch.
- Den gode og varierede kost kan 
måske have en betydning, det 
samme gælder selve det at være på 
skolen døgnet rundt sammen med 
kammeraterne, og den anerken-
dende pædagogik, vi benytter, kan 
også spille en vigtig rolle, siger han.
Thomas Buch understreger, at det 
er en fornemmelse ud fra ople-
velserne i hverdagen, men han så 
meget gerne, at efterskolen kunne 
blive en del af forskningen i Svend-
borgprojektet.
- Det kunne være rigtig spændende 
at få undersøgt og dokumenteret 
årsager og virkninger, og der er 
mulighed for at analysere nogle 
meget store forandringer hos flere 
af eleverne, siger han.
Mulighederne er mange, og Sport 
Study Svendborg understøtter me-
get gerne forskningen i Svendborg-
projektet til også at omfatte nye 
målgrupper og forskningsområder. 

Syv fra Gymnastikhøjskolen og  
fire fra SG på verdensholdet
Syv af de 28 udtagne deltagere på DGIs verdenshold 
2012-2013 går i år på Gymnastikhøjskolen i Ollerup. 
Det gælder Mathias Falkenberg, Frederik Bertelsen, 
Jesper Nedergaard, Mathias Winther, Jacob Snogdal, 
Signe Darling og Tine Krog. 
Jacob Snogdal er også instruktør i Svendborg Gym-
nastikforening, som desuden har tre kvinder med på 
verdensholdet – to instruktører og en gymnast på hol-
det SG Elitepiger. De tre er Katrine Krog Kæmsgaard, 

Signe Tofting Schaarup og Louise Bjørnskov Knudsen.
Vejen til verdensholdet går igennem en stribe hårde 
optagelsesprøver, og de der klarer dem, har typisk 
dyrket gymnastik siden de var helt små for at have 
træningstimer nok i kroppen.
Sydfyn understreger sin markante tyngde i den dan-
ske gymnastikelite ved, at hele 17 af de 28 har gået 
på Gymnastikhøjskolen i Ollerup, og det samme har 
holdets instruktører og rejseleder.
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Gymnastikhøjskolen i Ollerup tilbyder faciliteter til overnatning, og på Den frie Lærerskole er der  
mulighed for at leje et vikingeskib til oplevelser. Den første klasse havde allerede inden nytår booket 
en uge i august

Sydfyn som skabt til nyt  
lejrskolecenter

I løbet af 2012 er Gymnastikhøjsko-
len i Ollerup klar til at tage imod 
de første lejrskoleklasser. De kan 
vælge at købe overnatning på sko-
len, at overnatte i telte på skolens 
område, at købe morgenmad eller 
madpakker på skolen og benytte 
skolens faciliteter som klatrevæg, 
svømmehal, bueskydningsbane 
eller nogle af de andre idrætsmu-
ligheder.
- Sydfyn er et fantastisk område 
at tage på lejrskole i, og vi håber 
naturligvis at friste nogle af de 
unge til at komme igen senere på 
et højskoleophold, når de først 
har fået gode minder fra en uge i 
naturskønne omgivelser, forklarer 
forstander Uffe Strandby.

Oplagt idé
Sidste år opstod ideen om at skabe 
et lejrskolecenter. Her var både 
medarbejdere, ledelse og besty-
relse enige om, at det er en god 
idé. Dels har skolen mulighederne 
i kraft af en masse faciliteter, dels 
ligger den midt i et område med 
masser af oplevelsesmuligheder.

- Vores nabo, Den frie Lærerskole, 
har en kopi af et vikingeskib, som 
klasserne kan leje med mandskab. 
Desuden er der masser af mulig-
heder for at bade, ro kajak eller 
bruge skov og strand til andre 
spændende naturoplevelser, siger 
Uffe Strandby
- Vi har Valdemars Slot og Ege-
skov indenfor cykelafstand, og der 
ligger flere spændende museer i 
området – ikke mindst Naturama. 
Klasserne kan også tage en dag ud 
til en af øerne i området, studere 
det store solfangeranlæg i Marstal 
eller smage på specialiteter som 
Skarøis eller andre delikatesser, 
siger han og kunne naturligvis fort-
sætte længe.
For gymnastikhøjskolen er det en 
oplagt mulighed for at udnytte 
egne faciliteter endnu bedre, og 
for Sydfyn er det en god mulighed 
for markedsføring. Derfor ser Uffe 
Strandby kun vindere i den idé.

Genopført gård
På et område ved Hvidkilde Sø 
har højskolen fået tilladelse til at 

genopføre Ditlevgården. Planen er 
at bygningen skal bruges til grej 
til lejrskoleophold samt til grup-
pearbejde, mens området omkring 
gården kan bruges til lejrplads, bål 
og forskellige udendørs aktiviteter, 
som det allerede sker nu.
- Vi overvejer at lade jordarealet 
dyrke økologisk, sådan at det også 
kan blive en del af undervisningen 
for lejrskoleklasserne, hvis de har 
lyst, forklarer Uffe Strandby.
Projektet i Ollerup er koordineret 
med selskabet Naturturisme, som 
sammen med UC Lillebælt også 
arbejder på et lejrskoleprojekt med 
et mere maritimt indhold. 
- Vi er klar her fra februar med 
informationsmateriale om vores 
lejrskolecenter, men rygter løber 
jo hurtigt, så allerede inden nytår 
fik vi de første forespørgsler, så 
den første klasse med 22 elever 
har for længst bestilt deres ophold 
til august, fortæller Uffe Strandby 
smilende.
Projekt og prisliste ligger på: 
www.ollerup.dk.
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Sydfyns ErhvervsForskole i spidsen for ny naturoplevelse vest for Svendborg. Ideen blev undfanget ved 
en netværksarrangement i Sport Study Svendborg

Motionssti – med overraskelser

Indvielsen sker i januar 2013. Det 
er indtil videre det eneste, arbejds-
gruppen bag Svendborg Kommu-
nes første kløverstier har lagt sig 
fast på, og idémanden bag projek-
tet, Erik Andersen, forsikrer at det 
ikke er urealistisk.
Erik Andersen er til daglig leder af 
naturlinjen på Sydfyns Erhvervs-
Forskole. Han har hele tiden unge 
elever på skolen, som kan hjælpe 
med at anlægge stierne. En del af 
stierne kan ligge på skolens 45 tøn-
der land jord lige midt i Tankefuld-
området, så etableringsomkostnin-
gerne kan holdes på et minimum. 
Endelig står Friluftsrådet klar med 
mindre støttebeløb til officiel skilt-
ning og markering af åbningen.

Fra idé til action
Erik Andersen luftede sin idé om 
naturstier på erhvervsforskolens 
arealer, da han var med til det 
første netværksarrangement i Sport 
Study Svendborg efter Sydfyns 
ErhvervsForskoles indmeldelse i 
klyngen. 
- Jeg havde hørt om, at de havde 
lavet nogle motionsstier på Falster, 
som måske kunne være spændende 
at lade sig inspirere af i Svendborg, 
fortæller Erik Andersen.
Den idé greb Gitte Minor, koordi-
nator i Sport Study Svendborg, og 
de to greb fat i arkitekt Poul Ma-
thiesen, projektleder i Tankefuld, 
sammen er de en del af arbejds-
gruppen bag projektet.

Friluftsrådets støtte
Friluftsrådet har en målsætning 
om, at samtlige kommuner i Dan-
mark etablerer kløverstier. Ideen 
er at skabe et stisystem af fire stier 
med et fælles centralt udgangs-
punkt. Naturstierne skal være 2½, 
5, 7½ og 10 km., og de skal så vidt 
muligt ikke overlappe hinanden for 
meget.
Stierne bliver markedsført på en 
samlet hjemmeside og i løbet af 
de næste par år skulle der på den 
måde være gratis og smukke vand-
restier med forskellige små oplevel-

ser spredt ud over hele landet.
- Vi taler om at etablere nogle små 
sidestier, hvor familien på travetur 
f.eks. kan gå ind og udfordre sig 

FAKTA 
Hvad er Kløverstier?

Friluftsrådet, Danmarks Idræts-forbund, Danske Gymnastik- og Idræts-
foreninger samt Danmarks Firmaidrætsforbund samarbejder de næste 
3 år om etablering af nye afmærkede stiruter i danske byer. Koncep-
tet hedder Kløverstier og er ved at blive udviklet i samarbejde med 
ti pilotkommuner. Ruterne skal forene befolkningens muligheder for 
kultur-, frilufts- og naturoplevelser med motion og bevægelse. Nor-
dea-fonden og Tips- og Lottomidler til friluftslivet finansierer projek-
tet med 6,5 mio. kr.

Find flere oplysninger her:
http://www.friluftsraadet.dk/indhold/friluftsprojekter/kloeverstier.aspx

selv i nogle natur-fitness redskaber, 
forhindringsbaner eller lignende, 
som gør det ekstra sjovt at tage 
turen, siger han.

Erik Andersen, som her er sikkerhedsvagt ved klatrevæggen, er ide-
manden bag en kløversti i Tankefuld-området
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Gymnastikhøjskolen i Ollerup bygger fleksibelt halmfyr, som også for områdets øvrige institutioner kan 
reducere varmeudgifterne betydeligt

Skoler kan holde varmen sammen

Gymnastikhøjskolen, Den Frie 
Lærerskole og Ollerup Efterskole 
har et tæt samarbejde om adskil-
lige arrangementer hen over året, 
de låner borde og stole af hinan-
den, og i løbet af 2012 får de også 
muligheden for at holde varmen 
sammen.
Projektet har taget længere tid end 
forventet, men nu er det ved at 
blive en realitet. Det handler om et 
fleksibelt halmfyr ved gården over-
for Gymnastikhøjskolen i Ollerup, 
som kan levere varme og strøm til 
både Ollerup Efterskole, Den frie 
Lærerskole og Gymnastikhøjskolen.
Gymnastikhøjskolen står for projek-
tet og har købt bygningerne. Den 
bruger stuehuset til bolig for lære-
re på skolen, og staldbygningerne 

bruges i skolens drift. Ollerup Efter-
skole har ønske om at bruge en del 
af jorden til en ny koncertsal. 
Det væsentlige i denne sammen-
hæng er dog pladsen bag gården, 
hvor varmecentralen skal opføres.
- Vi finansierer selv byggeriet via 
pengeinstitut, og det kan lade sig 
gøre, fordi vi har en sund forret-
ning med god elevtilgang over de 
seneste 5-6 år, og samtidig har vi 
bevist i flere tidligere projekter, at 
vi kan få økonomien til at hænge 
sammen, forklarer forstander Uffe 
Strandby.

Flere fordele
Et kommende samarbejde mellem 
de tre institutioner i Ollerup vil 
ifølge Uffe Strandby kunne give en 

god økonomi for skolerne. Fyret 
kan fungere med flere brændselsty-
per og sikrer skolerne en stor fleksi-
bilitet og uafhængighed af olie- og 
gaspriser. Endelig vil det fælles 
anlæg sikre et bedre miljø end hvis 
skolerne etablerede et anlæg hver 
for sig. 
Gymnastikhøjskolen har arbejdet 
med projektet omkring to år, men 
forberedelserne har især ligget i 
at få en varmeplan godkendt, en 
frigørelse fra naturgassen og en 
købsaftale på plads med ejerne.
- Vi er nu så langt, at vi tror på 
projektstart her i foråret, så vi kan 
begynde at fyre i anlægget til næ-
ste vinter, siger Uffe Strandby.

Over 20.000 dyrker idræt i Svendborg Kommune. De frivillige trænere og ledere spiller en nøglerolle, 
som ifølge Svendborg Idræts Samvirke fortjener fuld opbakning

Frivillige har en nøglerolle

Idrættens fælles talerør, Svendborg 
Idræts Samvirke (SIS), bakker 100 
procent op om den forlængede af-
tale med Team Danmark om Svend-
borg som Elitekommune. Aftalen 
har samtidig sikret mere idræt til 
alle 0.-6. klasser i folkeskolerne – 
altså et godt skub til bredden.

SIS-formanden ser lyst på fremtiden 
for de sydfynske idrætsaktiviteter.
- Vi ser store muligheder for styrket 
samarbejde mellem SIS og aktører-
ne i Sport Study Svendborg, mellem 
skolerne og foreningerne og mel-
lem foreningerne og kommunen, 
siger Peter Bang.

- Samarbejdet på tværs fungerer 
allerede bedre end mange andre 
steder i landet, og med nye facilite-
ter som SG Huset, får idrætten det 
løft der skal til for at tiltrække flere 
familier til Sydfyn, siger han.
Foruden de nye indendørs anlæg, 
håber Peter Bang, at der også kan 
lægges en plan for udbygning af 
flere udendørs anlæg.

Tiltrækkende
- Forskellige initiativer har de 
senere år løftet idrætsområdet, så 
vi har fra SIS`s side givet en besked 
til politikerne om, at det er ok at 
fastfryse foreningernes halleje en 
kort periode, men der er brug for 
at styrke vedligeholdelsen af facili-
teterne, siger Peter Bang, formand 
for SIS.
- Øget aktivitet giver også mere 
slitage, så derfor er der brug for 
løbende investeringer i anlæggene 
- og også gerne en omlægning af 
tilskudsmodellen, så det ikke bliver 
så dyrt at dyrke idræt, at de ”sva-
geste” falder fra, siger han.
Svendborg Kommune tæller i dag 
118 foreninger med til sammen 
20.233 aktive medlemmer. De 
mange aktiviteter hver uge holdes 
i gang af en stor styrke af frivillige 
trænere og ledere, som ifølge Peter 
Bang fortjener et stort skulderklap.

Peter Bang, formand for SIS
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Forpagtere af hotel- og restaurant på Broholm Slot sætter mange initiativer i gang og byder op til  
samarbejde

Satser på folkelighed  
og feinschmeckeri

Efter 20 år på Stensgaard har rigtig 
mange vænnet sig til forkælelsen 
fra Anne Bille Brahe og restaurant-
chef Kenneth Birler. Den samme 
ånd er fortsat på Broholm fra 1. 
januar 2012, hvor de har indgået 
en foreløbig 10-årig forpagtnings-
aftale med Broholms ejer, Anne 
Lütken.

- Broholm er større og har en fan-
tastisk historisk ramme at spille op 
til, siger Kenneth Birler.
- Det er en sand fornøjelse at kun-
ne tage imod gæster her og guide 
dem til deres værelser, se dem 
senere gå ud og nyde de udendørs 
omgivelser, inden de måske tager 
fat på kursus eller konference i 

de historiske lokaler. Vi kræser for 
dem med alt hvad vi kan komme 
op med, mens de er her, for det må 
gerne opleves som et livgivende 
pusterum fra hverdagen, siger han.

Mad og musik
Det nye team bag hotel og restau-
rant har fra starten lanceret nye 
koncepter for, hvad der sker på 
Broholm. Det gælder fynsk brunch 
med fransk kabaret en lørdag 
middag, en lørdag eftermiddag 
med det store kaffe-kagebord, en 
fortælleaften med rustik menu og 
underholdning af Carsten Islington, 
en alsace-aften med Josmeyer, en 
anti-stressaften med Christina Fly-
ger og meget mere.

- Noget af det, vi har lyst til at 
prøve er en kombination af mad 
og musik, så vi har søndagsfrokost 
med Helene Blum og Harald Hau-
gaard til at underholde med viser 
og violin, og en anden dag genta-
ger vi ideen med Lasse og Mathil-
de, fortæller Kenneth Birler.

Fra folkelighed til feinschmeckeri
Hver ting til sin tid. Det er tanken 
bag de mange nye aktiviteter på 
Broholm. Forpagterne vil gerne 
sikre, at det bliver kendt på Fyn, at 
man kan opleve de skønne histori-
ske stuer og nyde lækre lokale de-
likatesser til en overkommelig pris. 
Samtidig vil de gerne demonstrere, 
at gourmetkøkkenet kan levere det 

Køkkenchef Kim Gubi Lundvaldt og Henrik Nielsen anretter sydfynsk torsk ala barigoule med lavendelolie 
og koriander
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FAKTA 
Broholm Restaurant
A la carte restaurant
Diner Transportable
Særarrangementer hver måned

Broholm Hotel
15 værelser
Konference- og mødefaciliteter 
til op til 110 deltagere

10 ansatte
Ledet af Anne Bille Brahe og 
Kenneth Birler

ypperste for de, der eksempelvis 
ønsker at deltage i en eksklusiv 
oplevelse.
- Vi har bl.a. skabt et koncept med 
luksusmenu i vinkælderen, hvor vi 
åbner nogle af de fineste årgangs-
vine til fem eller seks retter, fortæl-
ler Kenneth Birler.
- Her er menuprisen så 2000-2500 
kr. afhængigt af vinen, men til gen-
gæld kan vi kun sælge 12 pladser, 
for flere kan der ikke sidde kom-
fortabelt i den rustikke vinkælder, 
fortæller han.
Kenneth Birler understreger at 
uanset prisniveauet, så er maden 
tilberedt med samme store kærlig-
hed og af lokale kvalitetsråvarer 

Mere samarbejde
Restaurant og hotel samarbejder 
allerede med Broholm Rideklub, 

og det bliver endnu mere i løbet af 
de kommende måneder. På samme 
måde byder Anne Bille Brahe og 
Kenneth Birler andre aktører i 
Sport Study Svendborg til nye, 
skæve måder at samarbejde på.
Godsejer Anne Lütken fortæller:
- To gange om året har vi i ride-
klubben besøg af den tyske in-
struktør, Palle Thomsen. Han har 
undervist mange internationale 
topryttere, og her kommer ryttere 
rejsende til fra hele landet for at 
få lektioner. De skal have mad og 
overnatning, og det samarbejder vi 
naturligvis med Anne og Kenneth 
om.

Anne Lütken taler om flere fami-
liekurser og andre arrangementer, 
hvor deltagerne kan få glæde af 
hotel og restaurant på Broholm, og 
omvendt vurderer Kenneth Birler, 

at mange af kursus- og konferen-
cegæsterne på Broholm kan få en 
særlig oplevelse af at se Danmarks 
fremmeste ridebaneanlæg lige ved 
siden af.

Cykelprojekt, bryggeriinnovatør og Svendborg kohorte blandt de skæve ideer på netværksmøde i Sport 
Study Svendborg

Inspiration til at tænke  
ud af boksen

Det første netværksarrangement 
i Sport Study Svendborg efter 
udvidelsen med flere erhvervsvirk-
somheder blev holdt i det maritime 
miljø i Pakhuset på Svendborg 
Havn. Efter velkomsten af formand 
Jesper Vilbrad og projektleder Gitte 
Minor, fik to unge kreative iværk-
sættere podiet.
Kristoffer Drachmann og Philip 
Sanford Brigham er to af ophavs-
mændene bag konceptet FreeBikes. 
Det bunder i et ønske om at kunne 
hjælpe unge i u-lande, som stopper 
deres uddannelse, fordi de ikke kan 
nå at gå den lange vej fra hjem til 
universitet og tilbage igen.
En cykel ville kunne gøre forskel-
len – men for at kunne finansiere 
en større sending gratis cykler hvert 
år, måtte de finde på en usædvan-
lig konstellation. Løsningen blev 
at få virksomheder til at reklamere 
på cykler, der bruges af forskel-
lige brugere i Danmark i et år og 
derefter sendes til Afrika, så unge 

studerende der får et gratis trans-
portmiddel – og dermed kan gen-
nemføre en længere uddannelse.
Ideen fra de unge københavnske 
drenge vakte flere gode ideer om, 
hvordan de kunne bruges i Svend-
borg, og samme effekt havde over-
læge Peder Jest´ næste ide. 

En speciel kohorte?
Svendborgprojektet har allerede 
markeret sig som et specielt pro-
jekt på verdensplan. Det kan ifølge 
Peder Jest få en helt særlig betyd-
ning i fremtiden, hvis forskerne får 
lov at følge de børn, som begyndte 
deres liv med 6 timers bevægelse i 
skolen hver uge mod de lovpligtige 
2 timers idræt.
- Vi har her en så stor gruppe at 
følge, og hvis det sker over flere år 
eller årtier, får vi en unik kohorte, 
som kan give viden til hele verden 
om bl.a. så store folkesygdomme 
som fx diabetes 2, siger Peder Jest.
- Med den eksplosive vækst i livs-

stilssygdomme i bl.a. USA og Kina 
kan viden fra Svendborgprojektet 
blive meget værdifuld, og kan må-
ske også give ideer til salg af know 
how og til udviklingen af spiltekno-
logi til eksport, siger han.
For Peder Jest er det oplagt, at 
forskningen i idræt, læring og 
sundhed fortsætter og udvikles i et 
forskningscenter, og at der på sigt 
opstår et tæt netværk til private 
aktører, som kan kommercialisere 
og eksportere sundhedsfaglige 
produkter og serviceydelser.
- For hvert år og des mere projek-
terne vokser rundt om Svendborg-
projektet og Svendborg-kohorten 
vil det brande området for idræt 
og sundhed, mener Peder Jest.

Verdens bedste brygger
Du kender måske historien om 
professoren, som ville fortælle de 
studerende om prioriteringer i 
tilværelsen. Han stod ved katederet 
med et glas og nogle sten i forskel-
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FAKTA
FreeBikes’ vision er at:
• Vi vil være Danmarks førende netværksbaserede reklamevirksomhed 

inden for socialansvarlige reklamekoncepter
• Vi vil udvikle og udfordre den måde, reklamer normalt anvendes på.
• Vores mål er at skabe bedre adgang til uddannelse gennem fremme 

af cyklismen blandt studerende i Danmark og Afrika

lige størrelser. Han puttede nogle 
store sten i glasset, og sagde:
”Husk altid, at der skal være plads 
til de store og vigtige ting i livet 
først.”
Så fyldte han en håndfuld småsten i 
glasset og sagde:  
”Så kan I altid få plads til lidt sjov 
og små projekter ind imellem.”
Til sidst greb han ned under kate-
deret og halede en flaske øl op, 
åbnede den og hældte indholdet i 
glasset, mens han sagde: ”Og husk, 
der skal altid være plads til at tage 
en øl.”
Det princip opfyldte netværksafte-
nen til fulde, for det sidste indlæg 
matchede de lækre sandwich. Og 
det var ikke en hr. Hvem-som-helst, 
der var trukket til Sydfyn.
Det var ingen ringere end Anders 
Kissmeyer, kåret af Den skandina-
viske Bryggerhøjskole til verdens 

bedste brygger. Han gav gode 
fortællinger og smagsprøver på 
forskellige smagstyper – brygget 
hos andre bryggerier under mær-
ket Kissmeyer Beer. Den måske 
vigtigste morale fra Anders til 
Sport Study Svendborgs netværk 
var: Grunden til at det lykkedes at 
etablere så mange mikro bryggeri-
er og lave iværksætteri i en trængt 
branche, det var at samtidig med at 
de mange virksomheder var kon-
kurrenter, så delte de viden.

LINKS

FreeBikes
www.freebikes.dk/

Direktør Peder Jest
www.ouh.dk/wm355187

Anders Kissmeyer
www.kissmeyer.net/

Freebikes kan ses i gadebilledet i København
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Det fynske EU-parlamentsmedlem, Christel Schaldemose, har fået sundhedskommissærens opbakning 
til at gøre ekstra opmærksom på resultaterne fra Svendborgprojektet

Svendborgprojektet 
kendt i EU-toppen

EU’s sundhedskommissær John Dalli 
er begejstret for Svendborgprojek-
tet og de dokumenterede effekter 
af seks timers bevægelse om ugen 
til børn i 0.-6. klasse. I et brev til det 
fynske parlamentsmedlem, Christel 
Schaldemose (S), kommer han selv 
med flere forslag til, hvordan de 
imponerende resultater kan udbre-
des til resten af EU-landene.
- Det er et helt unikt projekt, som 
jeg er sikker på kan inspirere skoler, 
kommuner og regeringer i flere 
andre lande i EU, siger Christel 
Schaldemose.
- Det er klart, at det er en dyr inve-
stering, der ikke kommer til at gå 
hurtigt og næppe heller sker i alle 
lande, men Svendborgprojektet 
kan sætte en positiv bølge i gang, 
vurderer hun.
Christel Schaldemose sidder i 
Folkesundhedsudvalget i Europa-

Parlamentet, hvor de bl.a. taler 
om forebyggelse af diabetes. I den 
forbindelse håber hun at kunne 
invitere repræsentanter fra Svend-
borg Kommune og projektledelsen 
til Bruxelles for at fortælle mere 
om resultaterne.

Stor interesse
Interessen fra Sundhedskommis-
særen ser Christel Schaldemose som 
meget væsentlig.
- Jeg har aldrig oplevet så enga-
geret et svar på en henvendelse 
til en kommissær, så der er ingen 
tvivl om, at Svendborgprojektet har 
gjort indtryk, siger hun.
Lovordene står i kø, og Christel 
Schaldemose lover, at hun vil blive 
ved med at arbejde for at udbrede 
kendskabet til Svendborgprojek-
tet. Roserne går både til de mange 
børn og forældre, der aktivt har 

deltaget i projektet, til netværket 
omkring Svendborg Kommune – 
uddannelses institutioner, erhvervs-
liv og frivillige og sidst men ikke 
mindst til politikerne for at have 
turdet investere så massivt i fore-
byggelse og til forskerne, som nu 
har dokumenteret effekten af mere 
idræt langt bedre end nogensinde 
før.

Næsten smukt
For et par år siden anbefalede 
Europa-Parlamentet mere idræt i 
Europas grundskoler. Dengang blev 
kompromiset på Christel Schalde-
moses forslag, at blot et par timer 
om ugen ville gavne.
- Nu har vi set, at det der for alvor 
rykker er seks timer om ugen, fordi 
det vi som samfund betaler på kort 
sigt for at børnene kan bevæge sig 
mere, kommer mangefold igen i 
færre livsstilssygdomme, siger hun.
- Jeg hæfter mig ved, at det især 
er børn fra såkaldt ressourcesvage 
hjem, som markant forbedrer deres 
sundhed ved ekstra idræt i skolen, 
og det er netop den gruppe, som 
ikke dyrker sport i fritiden, vi nor-
malt har sværest ved at få fat om. 
Det er lykkedes her, og det er jo 
nærmest smukt, mener hun.
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Forsøg på Fyn med ny den ny teknologi i viser, hvordan små videooptagelser kan give et kvantespring 
til idrætsundervisningen

Idræt med smartphone 

Hidtil har det ikke været muligt 
at få lektier for i idræt. Det har 
også været svært for elever på 
efterskoler og grundskoler at give 
hinanden efterkritik på fx spring, 
dansetrin og boldbehandling. Det 
kan nu lade sig gøre med program-
met Digimovez. 
Ideen i det nye træningsprogram 
er, at eleverne videofilmer hin-
anden med smartphones, overfø-
rer den lille film til det lukkede 
webprogram, hvor elev, lærer og 
forældre efterfølgende kan studere 
bevægelserne. Programmet kan 
desuden bruges sådan, at idrætslæ-
reren lægger en instruktionsvideo 
ud til eleverne inden undervis-
ningen, så de er forberedt inden 
idrætstimerne.

EU- støttet projekt
Digimovez er udviklet i et samar-
bejde mellem DigiEyeZ, Tendens, 
Rantzausminde Skole, Institut for 
Idræt og Biomekanik ved SDU samt 
UC Lillebælt. Projektet har desuden 
fået støtte fra EU.
- Der ligger en stor teknologisk 
udvikling bag, inden programmet 

nu er let og sikkert at arbejde med, 
fortæller Gitte Mejlhede, marke-
tingkoordinator i firmaet.

- Vi ser potentialer for både i 
grundskoler, efterskoler og sågar 
ældreplejen i brugen af de moder-
ne læringsværktøj, forklarer hun.
Projektleder Michael Bjørn, UCL, 
giver et eksempel:
- På mange efterskoler, hvor fx 
gymnastik er et almendannende 
fag, har man hidtil manglet et sted 
at kunne studere lukkede bevægel-
sesforløb som spring. Det har vi nu, 
og det giver både lærere og elever 
bedre mulighed for at gå i dybden 
med læringen, forklarer han.
- Det giver også nye perspektiver i 
forhold til samarbejdet med lokale 
foreninger, hvor Digimovez kan 
være med til at opkvalificere træ-
ningen, siger Michael Bjørn, som 
også er formand for Svendborg 
Gymnastikforening.

Slip tøjlerne
På Rantzausminde Skole ved Svend-
borg har idrætslærerne haft det 
lukkede system til test i nogle uger. 

Børnene har selv optaget dansetrin, 
volleyserver og andre sekvenser 
med egne smartphones, og har 
bagefter studeret dem på pc´en. 
For lærer Lars Nissen er det en helt 
ny måde at undervise på.
- Eleverne hjælper hinanden, der 
kan foregå træning i flere detaljer 
på samme tid rundt om i gymna-
stiksalen, og jeg kan efterfølgende 
give mere grundig feedback på 
udvalgte videoer, fortæller Lars 
Nissen.
- De nye krav til os lærere er, at 
vi giver slip og lader de unge selv 
filme og hjælpe hinanden, og for 
første gang kan vi nu få refleksion 
ind i idrætsundervisningen, siger 
han.
En af eleverne på Rantzausminde 
Skole, Jens Ravn fra 5. klasse, er 
ligesom sine klassekammerater 
begejstret.
- Jeg har længe drømt om at kunne 
træne med video i fodbold, og nu 
hvor jeg har set, hvor meget bedre 
jeg er blevet til slagene i volley, 
håber jeg bare endnu mere, at vi 
kan få lov at prøve det i fodbold, 
siger han.
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Svendborg Kommune og Team Danmark har forlænget aftalen frem til udgangen af 2014.  
Underskrifterne blev fejret med champagne og pindemadder på Rantzausminde Skole

Mere samarbejde med  
Team Danmark 

100 børn fra Rantzausminde Skole 
myldrede rundt om Svendborgs 
borgmester Curt Sørensen og Team 
Danmarks formand Carl Holst, da 
de i oktober sidste år underskrev 
den nye Elitekommuneaftale frem 
til 2014. 
Underskrifterne blev sat lige efter 
idrætstimerne for 1. og 2. klasse — 
og den nye aftale betyder blandt 
andet, at idrætsskoleprojektet 
bliver rullet ud på alle skoler i 
kommunen, og at der fra august 
2012 kommer nye sportsklasser for 
talenter i 7.-9. klasse.
- Efter en hed og lang debat er det 
en stor glæde, at Svendborg nu har 
besluttet at forlænge den aftale, 
vi underskrev i 2007, konstaterede 
Carl Holst.
- Svendborg har skabt Danmarks 
største idrætsskoleprojekt med 
næsten 1500 elever. Og for at 
følge effekterne af mere og bedre 
idræt, så har Svendborg iværksat 
verdens største forskningsprojekt 
af sin art, som allerede har skabt 
overbevisende dokumentation for 
de positive effekter af mere idræt. 
Spændende nu at følge dokumen-
tationen for, hvordan idræt påvir-
ker indlæringen, sagde han.

Tættere samarbejde om talenter
Efter den nye skolestruktur i Svend-
borg Kommune har ikke mindre 
end 1486 elever i 0.-6. klasse nu 6 
lektioners idræt om ugen. Projek-

tet har været så stor en succes at 
byrådet med 28 ud af 29 stemmer 
har vedtaget at udrulle idræts-
skoleprojektet til alle folkeskoler 
i Svendborg Kommune fra august 
2012, og i lighed med de igangvæ-
rende idrætsskoler vil alle idræts-
lærere og pædagoger på de nye 
idrætsskoler blive efteruddannet i 
aldersrelaterat træning (ATK).

Samtidig har byrådet besluttet at 
oprette Sportsklasser for talenter 
i 7.-9. klasse på Nymarkskolen. 
Netop et særligt tilbud til talenter 
er en vigtig del af samarbejdsafta-
len. 
Samarbejdsaftalen lægger også 
stor vægt på at udvikle de idræts-
grene, hvor der i Svendborg i 
forvejen er et særligt potentiale 
for talentudvikling — i den nye 
aftaleperiode drejer det sig især 
om badminton, sejlsport, hånd-
bold, motocross og svømning. Med 
den nye aftale indledes et endnu 
tættere samarbejde med idræts-
klubberne og Svendborg Idræts 
Samvirke, blandt andet omkring 
kompetenceudvikling af trænere i 
ATK.

En glad borgmester
- Vi har skabt et projekt og en 
forskning i Svendborg, som har gi-
vet national genlyd, og det under-
streger, at bredde og elite hænger 
sammen, sagde borgmester Curt 

FAKTA 
En lovændring i 2004 gav 
Team Danmark mulighed for 
at satse på to nye fronter. Dels 
at satse på talentudvikling af 
børn under 15 år. Dels at indgå 
et tæt samarbejde med kom-
munerne om at styrke talent-
udviklingen.
Det blev baggrunden for Eli-
tekommunerne, og Carl Holst 
udtrykte ved den lille cere-
moni omkring underskrivelsen, 
at han både som regionsråds-
formand jo er stolt over, at Re-
gion Syddanmark tæller seks 
af de 15 eliteidrætskommuner, 
nemlig Odense, Esbjerg, Vejle, 
Kolding, Haderslev og Svend-
borg.

Sørensen ved underskrivelsen af 
aftalen.
- Eliten, som sikrer medaljer, vokser 
ud af bredden, som omvendt inspi-
reres af eliten, og samlet giver det 
en sundhedseffekt for alle, sagde 
han.
Borgmesteren fremhævede den 
positive bieffekt, at OUH og SDU nu 
samarbejder med Svendborg Kom-
mune og Region Syddanmark om 
at få etableret et forskningscenter i 
Svendborg.
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Over de næste tre år vil Svendborg Badminton Klub 
samarbejde med både privatskoler og folkeskoler i 
Svendborg Kommune om at give 5-8-årige børn 10 
timers idræt om ugen.  
De fire timer bliver specialtræning, som foregår i bad-
mintonklubben, mens de seks timer bliver aldersrela-
teret træning i skolen. Helt i tråd med idrætsskolepro-

For et år siden blev de danske 
mestre med GOGs U18-hold, i juli 
var de med til at vinde guld ved 
ungdoms-OL i Tyrkiet og i januar i 
år blev de kåret af TV2 Fyn og fynsk 
idræt til Årets Fund.
Seks seje spillere udviklet på Sydfyn 
– og indtil videre har GOG stadig 
de fem på U18-holdet, hvor de nu 
kæmper for at forsvare sidste års 
mesterskabstitel sammen med hele 
holdet.
De fem på GOG U18 er målmand 
Kristian Pedersen, playmaker Kri-
stian Bonefeld, venstre back Oliver 
Pedersen, stregspiller Sebastian 
Thor og højre fløj Kasper Kilde-
lund. Sjettemanden fra OL-teamet, 
Kristian Stoklund Larsen, er rejst til 
Fredericia, hvor han allerede har 
haft debut i mændenes 1. division.

Fremtidens stjerner

Badmintonklub udvalgt til  
pilotprojekt

jektet, som dækker alle folkeskoler i kommunen.
Det nye tiltag sker som led i et pilotprojekt, som Dansk 
Badminton Forbund står bag. Fire klubber i Danmark 
er udpeget til at deltage i projektet. Foruden Svend-
borg Badminton Klub er det klubber i Odense, Esbjerg 
og Solrød Strand.

Skolerne i Oure Sport & Performance blev grundlagt 
for 25 år siden og er nu blevet et af Danmarks største. 
Den har udviklet sig markant og Oure er ikke blot 
kommet på Danmarkskortet i efterskole-, højskole- og 
gymnasieregi – den er også stadig mere kendt inter-
nationalt. Det røde O har været på toppen af Mount 
Everest, på Manhatten og på den anden side af jord-
kloden. Vellykkede investeringer i faciliteter og kendte 
undervisere samt udvikling af indholdet har givet sko-
len ventelister i en tid, hvor andre efterskoler er i krise, 
og i dag har skolerne over 200 ansatte.
TV2 Fyn har lavet et lille kvarters udsendelse om 
”firstmover”-skolen.  
På www.oure.dk kan du finde et link til udsendelsen.

Oure som firstmover
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