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Danmarks stærkeste . . .
. . .  miljø

– når du vil kombinere sport og uddannelse 
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Forskerteamet bag Svendborgpro-
jektet har allerede præsteret det 
unikke på verdensplan. Nemlig at 
gennemføre en stor, kompliceret 
og langvarig undersøgelse af ekstra 
idræts betydning for børnenes akti-
vitet, skader og risici for at udvikle 
folkesygdomme som type II diabe-
tes. Det ER unikt, og alligevel taler 
flere eksperter om, at projektet kan 
blive til meget, meget mere. Mulig-
heder, som vi i Svendborg må vide 
at forfølge, når chancen byder sig.

Sport og uddannelse - eller idræt 
og skolegang – har vist sig at være 
et stærkt makkerpar i Svendborg 
Kommune. Et samarbejde mel-
lem krop og sind, som beviseligt 
har en stor betydning. Eventyret 
begyndte på sin vis med etablerin-
gen af Sport Study Sydfyn i 2005. 
Idrætsklyngen var stærkt medvir-
kende til, at Team Danmark i 2007 
indgik aftale med Svendborg om 
at blive Team Danmark Elitekom-
mune, og dette indebar et krav om 
at etablere idrætsskoler.

Et bredt politisk forlig sikrede, at 
vi i Svendborg valgte den usæd-
vanlige løsning at lægge ud med 
ekstra idræt for 0.-6. klasse på 
seks skoler fra sommeren 2008. 
For at dokumentere effekten var 
et hold forskere under ledelse af 

Visioner, vilje og
vedholdenhed

Niels Wedderkopp klar til at un-
dersøge effekten grundigt, og der 
blev givet adskillige fondsmillioner 
til projektet. Ved at tilknytte fire 
kontrolskoler kom forskningen i alt 
til at påvirke 1200 elever og deres 
forældre over foreløbig tre år.

Intet sted i verden er der gennem-
ført et så omfattende og langvarigt 
forskningsprojekt. Tak til alle for 
den store indsats.

Nu ser vi de første tankevækkende 
resultater af forskningen. Vi ser et 
klart billede af, at seks timers idræt 
og bevægelse om ugen i stedet for 
de lovpligtige to timer, forbedrer 
børnenes chancer betydeligt for at 
undgå livsstilssygdomme senere i 
deres tilværelse. Samtidig ser den 
ekstra idræt ikke ud til at give flere 
skader, og vi har med forskningen 
fået et langt tydeligere overblik 
over mængden af børn med for høj 
fedtprocent. En første forudsæt-
ning for at kunne sætte effektivt 
ind.

Svendborgprojektet kan få en 
enorm betydning for måden vi 
investerer i sundhed, forebyggelse 
og sygdomsbehandling samt ikke 
mindst i forhold prioritering af 
idrætsundervisningen i skolen – 
både i Danmark og i udlandet. Vi 
har endnu ikke set de samfunds-
økonomiske beregninger, men de 
kommer med i et ph.d-projekt i 
løbet af 2011. Et nyt stort million-
projekt bliver koblet på fra næste 
skoleår, og det skal vise, om bør-
nene også får lettere ved at lære, 
når de bruger kroppen. 

Projektet har allerede givet flere 
spændende svar. Men mange flere 
nye spørgsmål rejser sig.

Svendborgprojektet er visionært. 
Den politiske vilje til at gennem-
føre det og vedholdenheden 
hos både børn, forældre, lærere, 
skoleledelser og forskere gør, at 
Svendborg Kommune i maj 2011 er 
vært for den første af formentlig 
flere konferencer om børn, idræt 
og sundhed.

Af Curt Sørensen, borgmester
Svendborg Kommune
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10.000 familier mere i Svendborg 
inden 2025

Tekst: Lars Rasmussen
Foto: Geir Haukursson

- Vi tænker simpelthen for småt i 
Svendborg, og vi spilder en masse 
kræfter på at konkurrere og slås 
om ressourcerne i stedet for at 
sætte et fælles mål og pulje kræf-
terne om at nå det, siger Jimmi 
Madsen, som præsenterer sig selv 
som svendborgenser.
- Vi slås om lokaler, om instruktø-
rer og trænere, om sponsorkroner 
og kommunale tilskud. Hvis vi nu 
puljer de knappe ressourcer, kan 
vi skabe kraftcentre i flere sports-
grene, et attraktivt vandsportsmiljø 
og tætte sammenhænge mellem 
skoler, foreninger og ungdomsud-
dannelser, vurderer han.
Til daglig er Jimmi Madsen økono-
midirektør i CC JENSEN. Han har 
en fortid i Kellogg´s europæiske 
ledelse i Manchester, og sportsligt 
har han bl.a. været formand for 
Svendborg Badmintonklub i en 
periode, hvor Team Svendborg / 
Tved Badminton (TSTB) fandt fælles 
styrke i en fusion, og hvor klubben 
løftede værtskabet for den euro-
pæiske kvalifikationsturnering til 
Youth Olympic Games i Singapore.
Både CC JENSEN og TSTB er nye 
partnere i Sport Study Svendborg, 
og Jimmi Madsen er udpeget til at 
sidde i idrætsklyngens nye strategi-
ske gruppe.

Jimmi Madsen foretrækker at 
lægge kasketterne lidt væk og blot 
kalde sig svendborgenser, for netop 
at understrege, at alle i kommunen 
har fælles interesse i vækst. Og han 
har masser af ideer om, hvordan 
Sport Study Svendborg kunne blive 
primus motor for en meget ambi-
tiøs vækststrategi for hele kommu-
nen.

Det fælles mål
Jimmi Madsens umiddelbare bud 
på et fælles mål for Svendborg 

Jimmi Madsen går ind i Sport Study Svendborgs strategigruppe med ideen om at skabe et ambitiøst 
projekt for vækst gennem bedre samarbejde mellem foreninger, skoler, SFO’er og ungdomsuddannelser

Kommune er at fordoble befolk-
ningen fra 50.000 til 100.000 i løbet 
af 15 år. Det svarer til yderligere 
10-12.000 familier – eller i gennem-
snit en vækst på knap 1000 familier 
om året.
Umiddelbart lyder det måske uto-

pisk, men Jimmi Madsen vurderer 
at potentialet er der, og at det 
måske nok vil få en langsom start, 
men at tiltrækningen vil vokse frem 
mod 2025, hvis vi tager fat nu.
- Vores store udfordring på Syd-
fyn er, at vi mangler familier. Vi 

– Hvorfor samler vi ikke kræfterne for et fælles, ambitiøst mål?, 
spørger Jimmi Madsen, økonomidirektør ved CC JENSEN og nyt 
medlem af Sport Study Svendborgs strategigruppe
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har mange pensionister, også rige 
pensionister, men vi har brug for 
familier, som skal sikre fremtidens 
arbejdskraft, styrke skattegrundla-
get, skabe liv i byen og forstærke 
underlaget for skolerne og for-
eningslivet, lyder Jimmi Madsens 
analyse.
- Familier tiltrækkes af et bredt 
udvalg af kultur- og fritidstilbud, af 
gode skoler og institutioner samt 
et miljø af sundhed og skøn natur. 
Netop Svendborgprojektet kan 
blive guld værd, hvis vi forstår at 
understøtte det og udvikle infra-
strukturen mellem skoler, SFO´er, 
ungdomsuddannelser og forenin-
ger, siger han.

Idrættens infrastruktur
Jimmi Madsens drøm er, at få et 
samlet overblik over både private 
og offentlige grundskoler i kom-
munen, alle SFO´erne, ungdomsud-
dannelserne, de enkelte foreninger 
og alle planlagte og eksisterende 
idrætsfaciliteter. Det hele skal plot-
tes ind på et kort og kombineres 
med oplysninger om medlemstal i 
foreningerne, en kompetenceover-
sigt over instruktører og trænere i 
området, et overblik over frivillige 
ildsjæle og en oversigt over den 
samlede sum af sponsorkroner i 
hele fritidssektoren.
- CC JENSEN lægger et ikke uvæ-

sentligt beløb til det lokale idræts- 
og kulturliv, så den samlede sum 
fra lokale butikker, håndværkere 
og virksomheder må være et meget 
stort beløb, vurderer Jimmi Mad-
sen.
- Hvorfor ikke pulje det i en fælles 
fond, som både kan støtte de loka-
le klubber OG eksempelvis bidrage 
til et fælles genoptræningscenter 
for sportsskadede med specialister 
indenfor alle sundhedsområder. Et 
center, der kunne ligge i Kogtved 
med udsigt over vandet, som alle 
foreninger i området kunne trække 
på, og som eventuelt i samarbejde 
med OUH kunne sælge ydelser til 
idrætsstjerner i hele landet og må-
ske i Nordtyskland? 
- Hvorfor samler vi ikke al ketcher-
sport under en fælles paraply og 
skaber et kraftcenter for badmin-
ton, squash og tennis?
- Hvorfor puljer vi ikke boldsporten 
på samme måde?
- Hvorfor udnytter vi ikke pladsen 
omkring Tåsinge til at styrke alle 
former for vandsport. 
- Hvorfor hæver vi os ikke helt 
op i helikopterperspektiv – eller 
rumskibsperspektiv og ser ud over 
de små særinteresser og i stedet 
fokuserer på, hvordan Svendborg 
kan blive en magnet ved en forenet 
indsats?
- Hvorfor samler vi ikke alle om-

rådets arkitekter til en fælles 
idé-weekend, hvor de kan tegne 
kommunen anno 2025 med plads 
til 100.000 indbyggere, aktive 
foreninger og måske en musik- og 
teaterskole i byen?
Jimmi Madsen har masser af 
spørgsmål, og han håber på at 
komme til at diskutere mange af 
dem i strategigruppen.

Et eksempel
Som et konkret eksempel på sam-
menhæng nævner Jimmi Madsen, 
at man både i grundskolerne, i 
foreningerne og i ungdomsuddan-
nelserne arbejder med Aldersre-
lateret Træningskoncept (AKT). I 
dag sker der blot ikke en egentlig 
koordinering.
- Det ville være optimalt, hvis 
dygtige trænere fra foreningerne 
kunne indgå i et samarbejde med 
SFO´erne, sådan at børnene kunne 
få suppleret motionen i skolen med 
træning om eftermiddagen, hvis de 
havde lyst, foreslår han.
Jimmi Madsen ser for sig, at hele 
infrastrukturen kan undersøges i et 
projekt, hvor lokale kan give deres 
besyv med, men hvor det er en 
uvildig rådgiver udefra, som samler 
trådene og skriver konklusionen.
- Vi skal ud over de små lokale 
kæpheste, hvis vi ønsker at nå et 
stort fælles mål, mener han. 
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Tekst: Lars Rasmussen
Foto: Geir Haukursson

Elektronikvirksomheden Etronic er 
en af de nye partnere i Sport Study 
Svendborg, netop indtrådt i år. Tek-
nisk direktør, Kim Galsgaard, som 
er medejer af virksomheden og søn 
af grundlæggeren, er udpeget til 
idrætsklyngens strategigruppe, og 
han ser samarbejdet som en stor 
mulighed for at skabe vækst og 
øge bosætningen i området.
- Det vigtigste er at tiltrække de 
rigtige mennesker, altså aktive 

personer, som har lyst til at flytte 
til Svendborg Kommune, vurderer 
Kim Galsgaard.

- Hvis det lykkes, trækker de også 
virksomheder til – skaber nogen 
selv eller tiltrækker andre, og 
derfor skal Sport Study Svend-
borgs aktiviteter være en del af 
den samlede indsats for at byde 
tilflyttere varmt velkommen til at-
traktive byggegrunde, gode skoler 
og institutioner, idrætsfaciliteter, 
bådpladser og et levende kulturliv, 
siger han.

Teknisk direktør Kim Galsgaard, Etronic, går ind i Sport Study Svendborgs strategigruppe med erfaring 
som erhvervsleder og stor interesse for øhavet

Med- og modspil
Kim Galsgaard har været virk-
somhedsleder i mange år. Han 
er uddannet ingeniør og inden 
lederopgaverne i Etronic har han 
drevet it-virksomheden Novocomp. 
Han har et stort netværk indenfor 
erhvervslivet på hele Fyn, er vant til 
et samarbejde med SDU i kraft af 
ingeniørstuderendes praktik eller 
opgaver på virksomheden, og han 
har generelt en forretningsmæssig 
tilgang til nye ideer og koncepter.
- De, der kender mig, vil vide, at 
jeg ikke selv er den store sports-
mand, og jeg er også kritisk overfor 
multiarenaer og andre dyre idræts-
anlæg, hvis der ikke er udsigt til 
en overkommelig driftsøkonomi 
– hvorimod jeg synes Gymnastik-
højskolen i Ollerup har præsenteret 
et flot og fornuftigt projekt for 
ombygning af den gamle hal, siger 
han.
- I strategigruppen vil jeg gerne 
være med til at tænke ud af bok-
sen, men vi skal også komme frem 
til bæredygtige samarbejdsprojek-
ter, mener han.

For lidt fokus på vand
Kim Galsgaard har selv båd og 
elsker livet på sundet. Derfor er det 
naturligt for ham at fokusere på 
øhavet som et potentiale, som han 
ikke mener, har fået nok fokus.
- Det kan ikke være rigtigt, at der 
skal være flere bådpladser i Mar-
stal end i Svendborg, mener Kim 
Galsgaard.
- Jeg ved der findes kraftcentre 
for sejlads andre steder i landet, 
men når vi ser på Danmark, burde 
vi netop her have et mekka for 
sejlsport, windsurfing, kitesurfing 
og kajakroning, men det kræver 
naturligvis at vi forstår at samar-
bejde, siger han.
Kim Galsgaard fokuserer ikke så 
meget på, hvad Etronic direkte får 
igen for partnerskabet, men han 
lægger vægt på muligheden for at 
være en del af et netværk og for at 
kunne påvirke udviklingen omkring 
Svendborg.

Erhvervslivet som medspiller

– Når vi ser på Danmark, burde vi have et mekka for al slags vand-
sport i Svendborg, siger Kim Galsgaard, teknisk direktør ved Etronic 
og nyt medlem af Sport Study Svendborgs strategigruppe
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En vej til dygtige medarbejdere

Tekst: Lars Rasmussen
Foto: Geir Haukursson

- Mange unge rejser til Odense, 
København eller andre storbyer for 
at få deres uddannelse, og risikoen 
for, at de ikke kommer tilbage igen 
er stor, vurderer Ole Laugesen, 
direktør i Sydbank Svendborg.
- Hvis Sydfyns erhvervsvirksom-
heder i fællesskab kan tilbyde 
spændende uddannelser eller jobs i 
kombination med en sportskarriere 
ELLER med et deltids lærerjob på 
en af uddannelsesinstitutionerne, 
kan vi måske få flere unge til at 

blive i området, siger han.
Det er denne synergieffekt mellem 
sport, uddannelse og erhverv, som 
har tændt Ole Laugesen og gjort, 
at Sydbank Svendborg nu er part-
ner i Sport Study Svendborg.

Spændende udfordringer
For Ole Laugesen vægter især to 
faktorer stærkt i forhold til hans 
motivation for at gå ind som part-
ner og medlem af idrætsklyngens 
strategiske gruppe. 
For det første har han konstateret, 
at stakken af ansøgninger skrum-
per ind, når banken ind imellem 

Direktør Ole Laugesen, Sydbank Svendborg, vil være med til at bygge bro mellem sport, uddannelse og 
erhvervsliv for at gøre det attraktivt for unge at bo, uddanne sig og arbejde i Svendborg

søger medarbejdere til udfordren-
de job i Private Banking, investe-
ringsafdelingen eller erhvervsafde-
lingen. Han ved, kompetencerne er 
der, men det kniber med at få dem 
til at søge til Svendborg.
For det andet er han fanget af, at 
Sport Study Svendborg ønsker tæt-
tere dialog med erhvervslivet for at 
fastholde flere unge i kommunen – 
og for at tiltrække endnu flere.
- Jeg tror, vi er mange i erhvervs-
livet, som ikke tidligere har haft 
øje for betydningen af Sport Study 
Svendborg, men nu ser jeg mulig-
heden for synergi, og fremadret-

– Jeg håber naturligvis at mange flere vil være med, så vi har et bredt tilbud til unge sportsfolk og  
studerende, siger Ole Laugesen, direktør i Sydbank Svendborg



|7no. 14 | maj 2011

Tekst: Lars Rasmussen
Foto: Geir Haukursson 

FC Svendborgs U19 hold er blandt 
de 20 bedste i Danmark. Selv på 
det niveau er det ingen selvfølge 
at få en ungdomslicens fra DBU, og 
derfor er FC Svendborg gået i sam-
arbejde med Idrætsskolerne i Oure 
om både U17 og U19 holdet.
- DBU tjekker hele tiden, om vi har 
trænere, spillere og faciliteter på et 
niveau, som gør at vi kan sikre en 
kvalificeret talentudvikling, forkla-
rer Adam Ringsby-Brandt, formand 
for FC Svendborg.
- Med samarbejdet med Oure kan 
vi holde standarden på spillere og 
trænere, men vi er trængt på faci-
liteterne med det ellers så smukke 
Høje Bøge Stadion, så dem håber vi 
snart at kunne forbedre ved Helle-
gårdsvej, siger han. 

Mere samarbejde
Et kodeord for FC Svendborg er 
samarbejde. Klubben samler de 

Samarbejde sikrer licens 
til FC Svendborg
Formand Adam Ringsby-Brandt ser gerne et bredere samarbejde mellem flere idrætsgrene om talentud-
vikling på Sydfyn

tet vil jeg gerne være med til at 
fortælle andre erhvervsledere om 
ideen, siger Ole Laugesen.
- Sport Study Svendborg skal efter 
min mening ikke være et nyt net-
værk, men vi skal spille sammen 
med alle de netværk, der allerede 
findes og styrke dialogen med 
kommunen og erhvervskontoret, 
mener han.
Klare mål
Det strategiske udvalg bruger de 
første møder på at udpege de 
vigtigste budskaber om fordele og 
udbytte for sydfynske virksomhe-
der ved at være med, og derefter 

bliver der sat mere fart på infor-
mationsarbejdet. Netop her er Ole 
Laugesen indstillet på at spille en 
rolle.
- Det vil jo være oplagt, at andre 
erhvervsledere vil høre os, der nu 
er gået med, hvorfor vi gør det, 
og jeg håber naturligvis at mange 
flere vil være med, så vi har et så 
bredt tilbud til unge sportsfolk og 
studerende som muligt, siger Ole 
Laugesen.
- Jeg ser stadig flere pendlere 
blandt medarbejderne i Sydbank, 
og hvis tendensen er generel, så 
skulle vi gerne med initiativet her 

kunne få flere til at flytte til Syd-
fyn, så vi ikke om få år kommer til 
at mangle kvalificeret arbejdskraft, 
siger han.
Sydbank Svendborg
I Svendborg-området er Sydbank 
repræsenteret med 7 filialer, og ca. 
71 kompetente medarbejdere, der 
beskæftiger sig med rådgivning af 
private, erhverv, investeringskun-
der og private banking-kunder. 
Sydbanks regionshovedkontor på 
Klosterplads 2 i Svendborg huser – 
foruden privat- og erhvervsafdelin-
gen – regionens investeringscenter 
og private banking-center.
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Fælles træning
Træningen i FC Svendborg bygger i 
forvejen på tværgående samarbej-
de. Den røde tråd i træningsformen 
går hele vejen igennem fra U15 op 
til 2. divisionsholdet, og jævnligt 
deltager eksempelvis klubbens 
bedste angribere i træningen af de 
unge, så de bliver udfordret maksi-
malt.

- Vi er simpelthen nødt til at ud-
vikle vores spillere optimalt, så de 
kan gå ind på divisionsholdet, når 
de bliver seniorer, for vi har ikke 
penge i klubben til at købe spillere, 
konstaterer Adam Ringsby-Brandt.

- Vores nuværende divisionshold 
består primært af spillere ”af egen 
avl”, og sådan ønsker vi også det 
skal være i fremtiden, fastslår for-
manden.

Samspil med erhvervslivet
Som i al anden sport er sponsorer-
ne en afgørende faktor. Sådan er 
det også for FC Svendborg.
Adam Ringsby-Brandt har ingen 
forventning om, at deltagelsen i 
Sport Study Svendborg vil give flere 
sponsorer, men til gengæld forven-
ter han en spændende dialog med 
uddannelsesinstitutionernes ledere 
og repræsentanter for erhvervsli-
vet.
- Sportsentusiaster og erhvervslede-
re kan lære meget af hinanden, og 
i dialogen kan vi måske finde helt 
nye måder at give virksomhederne 
noget igen for de penge, de støtter 
sporten med, siger Adam Ringsby-
Brandt.

Læs mere om FC Svendborg på: 
www.fcsvendborg.dk

stærkeste kræfter fra hele det 
sydlige Fyn og øerne på U15, U17, 
U19 og U21 samt 2. divisionsholdet 
og klubbens serie 1 hold. SfB er 
leverandør til mange af talenterne, 
men det gælder også klubber helt 
op til Faaborg, Ringe og Nyborg.

- Vi har ikke interesse i at dræne de 
andre klubber for spillere. Tværti-
mod ser vi vores orange hold som 
et fælles sydfynsk projekt, hvor vi 
blot samler de absolut bedste i en 
årgang, forklarer Adam Ringsby-
Brandt.
- Vores interesse er at finde de bed-
ste veje til at udvikle dygtige unge 

talenter, og det er også årsagen til, 
at vi er gået med ind i Sport Study 
Svendborg, forklarer han.
Adam Ringsby-Brandt håber igen-
nem samarbejdet i idrætsklyngen 
at kunne udveksle viden og træ-
ningsmetoder med de bedste gym-
naster, håndboldspillere og andre 
idrætsgrene.

FC Svendborg er bundet på visse 
metoder som morgentræning i 
henhold til krav fra DBU, men der 
kan være mange andre indfalds-
vinkler – og måske helt nye ideer, 
der kan opstå i den fælles dialog.

– Vores interesse er at finde de 
bedste veje til at udvikle dygtige 
unge talenter, og det er også  
årsagen til, at vi er gået med ind 
i Sport Study Svendborg, siger 
Adam Ringsby-Brandt, formand  
for FC Svendborg
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Tekst: Lars Rasmussen 

Hvis du ikke kan kaste og gribe en 
bold, kan du let blive holdt uden-
for. Det hører med til de basale 
færdigheder, vi forventer at alle 
kan.

- Prøv at kaste med den hånd, du 
normalt ikke bruger. Så ved du, 
hvor svært det kan være. Men ikke 
umuligt at lære, forklarer lektor 
Aksel Bendsen fra UC Lillebælt.

Når Aksel Bendsen fra Svendborg 
eksempelvis skal holde kurser for 
idrætslærere i Hillerød er det netop 
for at give nogle meget praktiske 
eksempler på, hvad Aldersrelateret 
Træningskoncept (ATK) går ud på.

- Det handler ikke kun om at skabe 
grundlaget for at skabe dygtige 
talenter. Det handler også om at 
få bredden med, for det er ikke så-
dan, at enten kan du eller også kan 
du ikke. At kaste, gribe, springe, 
balancere og danse til rytmer kan 
alt sammen læres gennem instruk-
tion og træning, siger han.

Nye kompetencer
Aksel Bendsen har spillet en nøgle-
rolle i udviklingen af de kurser, som 
UC Lillebælt og UC Syddanmark nu 
udbyder i fællesskab med en blå-
stempling fra Team Danmark.

- Vi skræddersyr kurserne – eller 
den mere individuelle rådgivning 
– til de behov, der er i den på-
gældende skole eller institution, 
idrætsforening eller fælles kom-
munale projekt, men basis er vores 
erfaringer med to års efteruddan-
nelser af idrætslærere på Svend-
borgs idrætsskoler, forklarer Aksel 
Bendsen.

I løbet af to år er 70 lærere og 
pædagoger blevet kompetenceud-
viklet i ATK efter Team Danmarks 
principper. Første år lærte de om 
kroppens, sportens og den fysiske 
trænings ABC gennem målrettede 
aktiviteter for præpubertets- og 

Her har elite og bredde 
fælles interesser
UCL Lillebælt og UCL Syddanmark sammen om at tilbyde kurser og rådgivning i idrættens ABC og XYZ

Teorien bag ATK er  
udbredt, men der er sta-
dig stor interesse for de 
rent praktiske tilbud om 
skræddersyet efterud-
dannelse og rådgivning

pubertets elever. Andet år hed 
lektionerne XYZ og indeholdt 
udendørs aktiviteter, samt aktivi-
teter indenfor temaerne ”tekniske 
færdigheder” og ”kamp” - alt sam-
men aldersrelateret.
Den fælles efteruddannelse har 
givet idrætslærerne på de syv 
idrætsskoler i Svendborg Kommune 
en solid viden om hvilke tekniske, 
fysiske, taktiske og mentale fær-
digheder, børnene i de forskellige 
faser kan trænes i på en måde, så 
de både bliver dygtigere til idræt 
og gladere for det.

Støttet af Team Danmark
Det nye samarbejde med UC Syd-
danmark og UC Lillebælt supplerer 
den aftale, som Team Danmark 
har med VIA University College – 
Læreruddannelsen i Århus – om 

efteruddannelse. 
- Efteruddannelsesmulighederne er 
nu kommet meget tættere på en 
lang række idrætslærere rundt om 
i landets Elitekommuner, siger Lars 
Green Bach, der er talentkoordina-
tor i Team Danmark.
- Jeg håber rigtigt mange vil be-
nytte de nye tilbud. Interessen for 
idrætsskolerne er meget stor i øje-
blikket – og over 10.000 børn går 
nu på en af de 38 skoler i landet. 
Derfor er det også helt afgørende, 
at lærerne har de rigtige kompe-
tencer, så kvaliteten i den ekstra 
idrætsundervisning er høj, siger 
han. 

Aksel Bendsen giver gerne nær-
mere information om kurser og 
rådgivning på mail: akbe@ucl.dk 
eller mobil: 2047 8980.
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En helt anden Emilie

For Emilie Jørgensen har idræt-
ten, kammeratskabet og lærernes 
engagement på Idrætsefterskolen 
Ulbølle været nøglen til en stor 
forvandling i tilværelsen.
- Da jeg kom her i 2009 talte jeg 
som en mus og kogte fuldstændig 
indeni, hvis nogen spurgte om 
noget i spisesalen, fortæller Emilie 
Jørgensen.

- Nu tør jeg sige lige hvad jeg vil. 
Jeg tror, det har hjulpet med al den 
sport vi dyrker, for selv om vi bliver 
trætte, bliver man også helt glad i 
låget af idræt, siger hun.

Slut med mobning
Efter de første tre måneder – i ef-
teråret 2009 - var Emilie ellers klar 
til at pakke sammen og rejse hjem. 

To år på Idrætsefterskolen Ulbølle har forvandlet usikkerhed og mangel på selvtillid til glæde og en tro 
på en fremtid som pædagogisk assistent. Sport og dans har spillet en vigtig rolle i hele processen

Hun følte sig mobbet, og da hun 
boede på tresengsværelse, følte 
hun tit, hun blev holdt udenfor. 
Men idrætsefterskolen er mobbefri, 
og det tager lærerstaben meget 
alvorligt. Da kontaktlæreren hørte 
om problemerne, blev skemaet 
strøget en dag og alle blev samlet 
til café-diskussion om, hvordan 
man accepterer hinandens ”sær-
heder”, viser gensidig respekt og 
stopper mobning.
Emilie havde gået på tre forskellige 
skoler, før hun kom til Ulbølle. Se-
nest på Sorgenfriskolen, som er en 
folkeskole med plads til børn med 
særlige behov. Emilies forældre 
havde længe ledt efter en prøvefri 
efterskole, hvor Emilie kunne få lov 
at udfolde sig uden krav om eksa-
mener. Ingen havde nemlig for to 
år siden regnet med, at Emilie ville 
kunne stile efter at tage folkesko-
lens afgangsprøve i dansk. Men det 
er målet nu.
- Efter Ulbølle er jeg tilmeldt EGU i 
Lyngby-Taarbæk, hvor jeg kommer 
fra, og bagefter er det meningen, 
jeg vil tage en Pædagogisk As-
sistent Uddannelse, fortæller hun 
med et strålende smil.

Det bedste år
Emilie Jørgensen går på powerlin-
jen. Her prøver eleverne mange 
idrætsgrene både indenfor og 
udendørs. De pædagogiske grund-
principper er at fokusere på styr-
kerne og skubbe kærligt til at 
overskride grænser.
- Det gør, at selv om jeg ikke er fod-
boldpige, så jubler jeg jo som en 
gal, hvis jeg bare scorer en enkelt 
gang, og hvor jeg før har været 
vildt bange for heste, så overvejer 
jeg nu, om jeg skal prøve at gå 
til ridning, når jeg kommer hjem, 
fortæller Emilie.
- Jeg tænker mere positivt nu end 
da jeg kom, og jeg kan bedre hånd-
tere forskellige vanskeligheder selv, 
siger hun.
Emilie Jørgensen husker skolens 
skitur til Østrig som noget af det 
bedste, for selv om hun er dygtig 

Af Lars Rasmussen
Foto: Geir Haukursson
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– Det var svært at rejse hjemmefra, men nu er jeg blevet glad for Sydfyn, så nu bliver det meget svært 
at skulle sige farvel til vennerne på idrætsefterskolen igen, siger en i dag langt mere slagfærdig Emilie 
Jørgensen fra Lyngby-Taarbæk Kommune

FAKTA
Navn: Emilie Marie Jørgensen
Alder: 18 år
Forløb: 2. års elev på Idrætsefterskolen Ulbølle
Går på powerlinjen
Favoritsport: Dans og springgymnastik 
Går til HIP i SG Hallen i Svendborg udenfor skoletid.

Hverdagen:
7:00 Vækkeuret ringer
7:30 Fælles morgenmad
8:15-12:00 Morgenidræt og derefter boglige fag
12:00 Frokost
13:00-16:00 Idræt og derefter lidt rengøring og fri tid
22:30 På værelserne
23:00 Sengetid

Ambition: At blive pædagogisk assistent i en vuggestue og hjælpe-
træner i en lokalforening.

Idrætsefterskolen Ulbølle er en praktisk og idrætsorienteret skole, 
der henvender sig til unge med særlige behov.  Idræt og motion er 
nøglen til personlig og faglig udvikling på Idrætsefterskolen Ulbølle.

på ski, fik hun lært endnu mere. 
Men ellers har hun svært ved at ud-
pege noget specifikt – hun er glad 
for selve hverdagen på skolen. Her 
er idræt med i næsten alle fag, og 
det er med til at udvikle Emilie og 
kammeraterne motorisk, emotio-
nelt, socialt og kognitivt, som målet 
for skolen er.
En af de store oplevelser i hver-
dagen har været turen til Humble 
Skole, hvor Ulbølle-eleverne var 
”legepatrulje” og instruktører for 
indskolingen en hel formiddag. Det 
var lige noget for Emilie.
- Det var godt, jeg holdt ud før-
ste år og fik et år mere, for det 
her skoleår har været mit bedste 
nogensinde. Der er gang i lærerne 
her, og de giver os plads til bare at 
være, som vi er, fortæller Emilie.
- Det var svært at rejse hjemmefra, 
men nu er jeg blevet glad for Syd-
fyn, så nu bliver det meget svært at 
skulle sige farvel til Sydfyn, forsik-
rer hun.
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Af Lars Rasmussen

Skolerne i Oure har i et par år sam-
arbejdet med EliteLab Denmark om 
fysisk og fysioterapeutisk tjek af 19 
udvalgte håndboldtalenter. Flere 
partnere i Sport Study Svendborg 
har i år valgt at gå ind i et samar-
bejde med EliteLab Denmark om at 
udvikle test- og træningskonceptet 
til gymnastik. Det nye koncept har 
fået arbejdstitlen TalentLab, og 
tanken er at kunne bruge det til en 
bredere kreds end den absolutte 
elite.
- Det er unikt i Danmark, dels at 
Skolerne i Oure har integreret 
deres træningskultur med EliteLabs 
koncept på et så højt niveau, dels 
at Sport Study Svendborg sætter 
handling bag visionen om et unikt 
talentmiljø på tværs af idræt, skole, 
hjem og forskellige faggrupper, 
vurderer Mikkel Hjuler, medstifter 
og medejer af firmaet EliteLab 
Denmark Aps.

Grundfilosofien
Baggrunden for EliteLab Denmark 
er, at Mikkel Hjuler og Kristian 
Kristensen gennem deres arbejde 
med U-landsholdene som træner 
og fysioterapeut kunne se, at for 
mange unge talenter blev pres-
set til toppræstationer for tidligt 
og derfor blev udsat for al for stor 
skadesrisiko.
I arbejdet med at udvikle et kon-
cept for, hvilke forudsætninger 
den enkelte spiller skal have for at 
håndtere de enkelte pladser på en 
håndboldbane, udviklede Mikkel 
og Kristian ”Det fysiske Hjul”. Her 
bliver de unge talenter testet på 11 
fysiske og fysioterapeutiske para-
metre, og testresultaterne bliver 
sammenlignet med de bedste elite-
spilleres på de tilsvarende pladser 
på banen.
På den måde kan de unge spillere 
selv se, hvor deres spidskompeten-

EliteLab Denmark har set Randers gøre det i håndbold. Sydfyn er på vej med både håndbold og  
gymnastik

Svendborg i front 
med talenttræning

– Det er unikt i Danmark, at Sport Study Svendborg sætter hand-
ling bag visionen om et unikt talentmiljø på tværs af idræt, skole, 
hjem og forskellige faggrupper, vurderer Mikkel Hjuler, medstifter 
og medejer af firmaet EliteLab Denmark Aps
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FAKTA
EliteLab Denmark ApS

Udviklet og drevet af elitetrænerne, fysioterapeut 
Mikkel Hjuler og mastercoach Kristian Kristensen.
Baggrunden er et for stort antal skader og frafald af 
unge landsholdsspillere.

Årsagen til frafaldene mener de to initiativtagere 
er, at talentudviklingen er for resultatorienteret, og 
derfor har de udviklet et progressivt træningsfor-
løb, som skal sikre, at spillerne er rustet til de meget 
hårde, fysiske krav i senioreliten.
EliteLabs målinger på 11 punkter samlet i et ”fysisk 
hjul”, som viser hvor langt testpersonen er fra det 
optimale. Her er et eksempel.

cer ligger, og hvor de har mulighed 
for at udvikle sig.
Ud fra testresultaterne lægger fy-
sioterapeut og træner i samarbejde 
med den unge selv et træningspro-
gram for de næste fire måneder, 
og derefter bliver der lavet en ny 
test. Resultaterne bliver holdt op 
imod målene, og alle parter evalu-
erer hvorfor målene er nået – eller 
hvorfor de ikke er. Derefter lægges 
en ny træningsplan for de næste 
måneder.
Denne cyklus bliver gennemført tre 
gange i løbet af en sæson eller et 
skoleår.

Miljøet er vigtigt
- De fysiske og fysioterapeutiske 
test er en kerne i vores koncept, 

men ved alle test tager vi en snak 
med hver enkelt om deres humør 
og om motivationen, og vi hø-
rer, hvorvidt de føler en balance 
imellem kravene fra landsholdet, 
klubholdet, skolen og familien, 
fortæller Mikkel Hjuler.
- Vi er meget inspireret af Kristof-
fer Henriksens ph.d.-rapport om 
talentmiljøer, som jo også blev 
understøttet af Sport Study Svend-
borg, siger han.
Mikkel Hjuler understreger, at der 
findes flere stærke talentudvik-
lingsmiljøer i Danmark, men at der 
er noget unikt på Sydfyn, som er 
meget spændende at følge.
- Mens Kristian og jeg var i ung-
domslandsholdsmiljøet indenfor 
håndbold fra 2005 til 2009 kunne vi 

se, at de i Randers skilte sig ud ved 
at arbejde meget målrettet med 
talentudvikling, og det viser sig 
tydeligt i ligaerne nu, konstaterer 
Mikkel Hjuler.
- Det er derfor vi er så spændte på 
at følge udviklingen i Svendborg – 
både indenfor håndbold og gymna-
stik, for det kan blive epokegøren-
de for begge idrætsgrene, mener 
han.liteLab Denmarks koncept kan 
i princippet rulles ud til praktisk talt 
alle idrætsgrene, men fokus lige 
nu er på håndbold, gymnastik og 
fodbold.

EliteLabs målinger på 11 punkter samlet i et ”fysisk hjul”, 
som viser hvor langt testpersonen er fra det optimale. 
Her er et eksempel
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To år har gjort en stor forskel

Tekst: Lars Rasmussen

GOG 2010s unge 1. divisions mål-
mand, Emil Tellerup, var det gode 
eksempel allerede efter første år 
med test- og træningsprogram-
met fra EliteLab Danmark. I den 
periode var det lykkedes ham uden 
bivirkninger at omforme kroppen, 
vokse med 250 gram muskelkraft 
om ugen og vokse med i alt 13 kg 
på et år.
- Siden er historien kun blevet 
bedre, for naturligvis er han ikke 
fysisk vokset lige så meget det 
seneste år, men til gengæld har 
han udlevet Skolernes værdisæt for 
ansvarlighed, fortæller træner Sten 
Kaj Larsen.
- Emil T styrer selv – med lidt spar-
ring fra vores fysioterapeut Berit 
Duus og jeg – sin træning, og det 
er jo netop vores fornemste formål 
at gøre os overflødige, så de unge 
talenter selv tager ansvaret for 
deres fysiske og tekniske udvikling, 
siger han.

19 talenter fra håndboldlinjen på Skolerne i Oure har været igennem EliteLab Danmarks testbatteri 
fulgt op af et fokuseret træningsprogram, og skolerne overtager nu selv programmet

Målt mod de bedste
I alt 19 studerende på håndbold-
linjen har været igennem EliteLab-
træningen i løbet af de seneste to 
år. Fra starten af hvert skoleår får 
de unge afdækket deres fysiske po-
tentiale gennem et større testbat-
teri, som sammenligner de unges 
resultater med test, som spillere på 
ungdoms- og seniorlandsholdsni-
veau har gennemført. Herudover 
kommer alle gennem en fysiotera-
peutisk screening for at afdække 
skaderisici og eventuelle dysfunk-
tioner.

Ud fra test og screening lægger 
Sten Kaj Larsen i samarbejde med 
Berit Duus et træningsprogram 
sammen med hver enkelt spiller. 

Det individuelle program fokuserer 
på 1-3 parametre, som skal forbed-
res for at sikre, at spillerne får den 
nødvendige grundform til at kunne 
opfylde de fysiske arbejdskrav i 
elitehåndbold.

Arkivfoto

Det breder sig
Fra skoleåret 2011-12 overtager 
Skolerne i Oure selv driften af 
træningsprogrammet og lejer kun 
udstyr ind til de få test i løbet af 
året. Afhængigt af omkostningerne 
vil test- og træningsmodellen blive 
udbredt til et større antal på hånd-
boldlinjen, om end det bliver i en 
light version.
- Vi har allerede set, at arbejdet 
med de 19 udvalgte toptalenter har 
givet en større viden hos lærerne 
og har spredt bevidstheden om 
værdien af grundig fysisk og fysio-
terapeutisk træning, siger Jacob 
Landtved.
- Tidligere blev den fysiske træning 
taget lidt lemfældigt på skolerne, 
men den er nu stærkt opprioriteret, 
og det har spredt sig fra gymnasie-
eleverne og videre til både efter-
skolen og højskolen, siger han.
Den mere professionelle tilgang til 
den fysiske træning gør, at antal-
let af overbelastningsskader blandt 
eleverne er faldet.
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Bæredygtig udvikling af 
gymnastiktalenter
Gymnastikhøjskolen i Ollerup, Vejstrup Ungdomsskole og Svendborg Gymnastikforening vil skabe  
kvantespring i langsigtet elitetræning

Tekst: Lars Rasmussen
Foto: Geir Haukursson

Hvis unge talenter bliver ”tunet” 
for tidligt, risikerer de at blive over-
belastede og skadede eller at miste 
gejsten, inden de for alvor bliver 
stjerner på landsholdet – eller i 
gymnastik – på verdensholdet.
Det er den problematik, Svendborg 
Gymnastikforening i samarbejde 
med lokale efterskoler og idræts-
højskoler ønsker at løse. Derfor ar-
bejder initiativtagerne i år energisk 
på at skabe moderne rammer for 
det, de kalder bæredygtig talent-
udvikling.

Arkivfoto

På Gymnastikhøjskolen i Ollerup har video- og it-teknologi længe været en del af træningen. Næste 
skridt bliver udviklingen af et test- og træningsprogram på højt niveau

- Jeg ser desværre, at unge gymna-
ster nogle steder i Danmark bliver 
presset alt for hårdt og for tidligt, 
og de risikerer at få uoprettelige 
skader. Her vil vi gerne være med til 
at vise, at det betaler sig at bygge 
fysikken roligt op både af hensyn 
til de unge selv og af hensyn til 
dansk idræt, siger Michael Bjørn, 
formand for Svendborg Gymnastik-
forening. 
- Vi taler bl.a. med EliteLab Den-
mark om at pulje skolernes og for-
eningslivets mangeårige viden om 

gymnastik med deres viden om og 
erfaringer med fysiske og fysiotera-
peutiske test- og træningssystemer, 
forklarer han.

Stærk kombination
Netop samarbejdet mellem en ef-
terskole, en gymnastikforening og 
gymnastikhøjskolen rammer hele 
kæden af unge talenter, seniorer, 
instruktører under udvikling og 
veluddannede undervisere. På den 
måde vil en ny træningsmetode og 
en bevidst holdning til bæredyg-
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Nicolaj Poulsen er til daglig lærer på Gymnastikhøjskolen i Ollerup, og ved siden af jobbet er hans store 
passion at være landstræner for det danske livredderlandshold. Nok en lille sport i Danmark – men ikke 
uden medaljer

Livreddersport på vej op

Tekst: Lars Rasmussen
Foto: Geir Haukursson

Det er måske ikke alle der ved, at vi 
har et livredderlandshold, som har 
vundet det nordiske mesterskab 
med flere individuelle guldmedal-
jer. Det har endda hentet bronze 
ved VM i 2008 i kraft af den tidlige-
re elitesvømmer Jacob Carstensen.
Faktisk rangerer det danske livred-
derlandshold blandt de 12 bedste 
på verdensplan i indendørs discipli-
ner, selv om sporten har færre end 
100 aktive i Danmark, mens den er 
meget udbredt i solrige lande som 
Australien, New Zealand, USA, Spa-
nien, Frankrig og Italien med flere.
- Det er bestemt helt tilfredsstillen-
de, siger landstræneren for livred-
derlandsholdet, Nicolaj Poulsen, 
som til daglig er lærer på Gymna-
stikhøjskolen i Ollerup. 
32-årige Nicolaj Poulsen flyttede 
til Sydfyn i sommeren 2010 for at 

starte på jobbet som svømmelærer 
og underviser i anatomi og fysio-
logi for højskolens elever samt som 
fysisk træner på det forberedende 
politikursus på skolen.

Svømmer hele livet
Lige siden drengeårene i Drags-
holm på Sjælland har Nicolaj været 
konkurrencesvømmer. Han blev i en 
tidlig alder tiltrukket af livrednings-
sporten, fordi den var mere vari-
eret end svømning, og som 18-årig 
kom han på livredderlandsholdet. 
Her var han med i 10 år, indtil han 
stoppede i 2006. Blot to år senere 
fik han hvervet som landstræner, 
som han har passet siden.
Nicolaj har en kandidatgrad i idræt 
og har bl.a. været svømmetræner i 
AGF, inden han fik fast job i Olle-
rup.
- Jeg svømmer stadig nogle gange 
om ugen, jeg løber og cykler 
mountainbike. Faktisk er jeg selv 

mest aktiv indenfor adventure race, 
som er et mix af orienteringsløb, 
mountainbike, klatring, rappelling, 
kajakroning og løb på inliners samt 
flere samarbejdsopgaver, fortæller 
Nicolaj Poulsen.
Adventure Race kan tage fra få 
timer til flere døgn, og typisk 
deltager han i konkurrencer på 
8-20 timer, som stiller store krav til 
udholdenheden.

Passioneret for sporten
Livredderlandsholdet er støttet 
med et mindre beløb fra Dansk 
Svømmeunion, men de udtagne 
elever må selv spæde en del til for 
at deltage i de internationale kon-
kurrencer, og landstrænerjobbet er 
ulønnet.
- Det er ikke som i Australien, hvor 
der er masser af hold, og hvor kam-
pene i den bedste række transmit-
teres i tv med helikopter i luften, 
store sponsorsummer i omløb og 

tigheden kunne smitte af på hele 
gymnastikkulturen i Danmark.
- Gymnastik er en af de fysisk mest 
belastende sportsgrene på grund af 
de pludselige afsæt på hårde red-
skaber, som for eksempel kan give 
et træk på akillessenen på 25-30 
hk, forklarer Michael Bjørn.
- Unge på efterskole kommer ud 
for nok den største belastning i 
deres liv på grund af stor trænings-
mængde og en betydelig teknisk 
udvikling. Det stiller krav til det 
langsigtede ansvar både på sko-
len, i foreningerne og hos de unge 
idrætsudøvere selv, mener han.

Gymnasterne vil selv  
Den forcerede træning handler 
ofte mere om de unge selv end om 
trænerne. Præstations- og konkur-
rencegenet er stærkt, så de filmer 
træningen, studerer detaljerne og 
arbejder på tekniske forbedringer. 

Derfor forventer gymnastikteamet 
i Svendborg kun, at en moderne 
testform af de fysiske og fysiote-
rapeutiske fokuspunkter vil blive 
modtaget positivt.
- Hvis vi finder en model for Talent-
lab, som vi kalder den, med do-
kumenterede tests og målrettede 
træningsplaner på få parametre 
ad gangen, vil de unge også selv 
kunne se meningen med en afba-
lanceret indsats, vurderer Michael 
Bjørn.
- Med dokumentation for styrker 
og udviklingsmuligheder kan de 
unge selv tage et medansvar for 
træningen, og det kan vi sætte 
gang i allerede fra pubertetsalde-
ren, mener han.
Michael Bjørn er selv træner og 
vejleder for forskellige hold, og 
han konstaterer, at han hellere vil 
undvære en DM-titel til de unge, 
hvis de dygtige gymnaster kan nå 

at udfolde talentet endnu bedre – 
og frem for alt få et godt liv med 
bevægelse og motion.
- Det er ikke altid de bedste ung-
domstalenter, der er nået længst. 
Ofte er det de, der arbejder ved-
holdende og undgår skader, som 
skaber de bedste resultater som 
seniorer, konstaterer Michael Bjørn.

Kraftcenter i Svendborg
Arbejdet med Gymnastik Talent-
lab falder naturligt i Svendborg, 
som må siges traditionelt at være 
et kraftcenter for gymnastikken i 
Danmark. Ambitionerne er at skabe 
ny viden og udviklingsmetoder, 
som kan komme mange til gode i 
Danmark.
- Vi vil gerne være med til at 
fortælle andre om vores viden og 
resultater, så vi generelt kan løfte 
træningskvaliteten rundt om i lan-
det, siger Michael Bjørn.
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Individuelle discipliner indendørs:

200 m forhindringssvømning
100 m redning af dukke med finner
100 m redningsmedley
50 m redning af dukke
100 m redning med finner og  
torpedo
200 m superlivredder

For hold indendørs:

4x50 m forhindring
4x25 m bjærgning
4x50 m redningsmedley
Linekast
Simuleret førstehjælpsopgave

professionelle aktører i vandet, 
fortæller Nicolaj Poulsen.
- Vi er med, fordi vi brænder for 
sporten, forsikrer han.
Indtil videre er sporten slået bedst 
i storbyerne, men håbet er at det 
breder sig mere ud over landet. Ni-

colaj Poulsen når at være sammen 
med landsholdssvømmerne 10-12 
gange i løbet af året, og ellers 
guider han dem via mail og mobil 
resten af tiden.
Landsholdet var i Egypten i ef-
teråret 2010 med 5 mand og en 

kvinde for at deltage i VM.
I år gælder det EM for seniorer i 
Spanien.
Til september er København vært 
for junior-EM.

Bjærgningen af en dukke, som landstræner Nicolaj Poulsen her viser, er en af de klassiske discipliner i 
livreddersporten

FAKTA 
Livreddersporten er opfundet 
i Australien, hvor den er stor.

Der er 6 discipliner ude (open 
water) og 6 inde (still water).
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Luksuskurser i løb 
og mountainbike hitter

Tekst: Lars Rasmussen
Foto: Louise Haldbo Balslev

Et samarbejde mellem Skolerne i 
Oure og Politiken Plus er blevet 
særdeles succesfuldt. 40 deltagere 
i alle aldre var på et skikursus i 
Frankrig i april, og der lyder mange 
roser for oplevelsen trods begræn-
set med sne, og de vil gerne på 
mailinglisten til lignende tilbud. 
Andre springer glade til de fælles 
kursustilbud i Danmark, og nogle 
af de meget efterspurgte er de eks-
klusive løbekurser og moutainbike 
kurser på Broholm Gods.

En weekend med fuld forplejning 
- og overnatning i de renoverede 
værelser i det historiske Broholm 

Tæt samarbejde mellem Skolerne i Oure og Politiken bl.a. om eksklusive kurser på Broholm Gods  
bringer aktive mennesker fra hele landet sammen

Gods kombineret med fysiske 
udfordringer under meget kyndig 
vejledning. På MBT-højskolen er 
det eksempelvis Kim Petersen, som 
underviser. Han har deltaget i seks 
VM i flere cykeldiscipliner og har 
som træner bistået adskillige ryt-
tere op til OL-niveau med trænings-
planlægning og guidelines.

En god cocktail
- Vi har fundet en god cocktail af 
krævende strabadser, læring og 
intenst socialt samvær i Broholms 
lækre rammer, og det er interessant 
for Politiken Plus at kunne tilbyde, 
og det er rigtig godt for Oure og 
Sydfyn, siger Jasper Mortensen, 
som er tovholder på aftalen fra 
Oureskolernes side.

- Når der 15.000 gange ruller en 
tekst hen over Politikenbygningen 
på Rådhuspladsen med ”Tag på 
ski med Skolerne i Oure”, så er det 
noget mange ser. Og de der mødes 
her fra hele landet og tager hjem 
med et nyt netværk og fede ople-
velser – mon ikke de også er gode 
ambassadører for Svendborgområ-
det?, spørger han retorisk.

Et af de næste tiltag i samarbejdet, 
som ved redaktionens slutning er 
under forberedelse, er eksklusive 
kajakkurser, hvor deltagerne igen 
skal samle kræfter og hente energi 
i tre retters menu og morgenbuffet 
på Broholm Gods.

Udfordringerne i naturen er en populær kombination til tre retters menu og bløde senge på Broholm Gods
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Gulddrenge fra Oure og GOG 
tænder nyt håb for Fyn

Tekst: Lars Rasmussen

Den 17. april 2011 var der igen DM-
håndboldfest i Gudmehallerne. Om 
lørdagen havde Oure-GOGs U16-
hold vundet guld ved DM-stævnet i 
Løgumkloster foran Skjern, Bjer-
ringbro og FIF. Søndag fulgte GOG 
Håndbolds U14-hold efter med 
flere DM guldmedaljer til Sydfyn.
- Det er et meget opløftende 
resultat som viser, at det ulmer i 
fynsk håndbold lige under ligani-
veau, siger Jacob Landtved, leder af 
håndboldlinjen på Skolerne i Oure.

- 12 af de 16 ynglingespillere er af 
”egen avl” fra Sydfyn, og flere af 
spillerne på U14-holdet fra GOG 
har landsholdspotentiale. Des-
uden ser vi Odenses herre ynglinge 
blande sig i top 4 i Danmark, så 
selv om Fyn ikke er repræsenteret 
i ligaen lige nu, så er vi stærkt på 
vej, forsikrer han.

Tæt samarbejde
Efter konkursen i GOG sidste år, 
har direktør Kasper Jørgensen og 
cheftræner Thomas Brandt Peter-
sen klart signaleret, at GOG 2010 vil 
bygge fremtiden på egen ”talent-
fabrik”. Det sker i et tæt samar-
bejde med Skolerne i Oure, idet 
mange af de unge GOG-spillere 
tager på Oures håndboldlinje og 
spiller på Oure-GOGs U16-hold, og 
bagefter vender mange tilbage til 
GOG for at spille på ynglingehol-
det.
- Nogen frygtede, at GOG-kon-
kursen ville gå ud over Skolerne i 
Oure, men i stedet er samarbejdet 
mellem klubben og skolerne inten-
siveret, og DM-medaljerne viser, 
at det har en effekt, siger Jacob 
Landtved.
På Skolerne i Oure har samarbej-
det med EliteLab Danmark om en 
veldokumenteret fysisk og fysiote-
rapeutisk træning samt et styrket 
samarbejde med GOG Håndbold 

Styrket samarbejde efter GOG-konkurs tegner lyse perspektiver.  
Flere landsholdstalenter blandt de unge DM-vindere fra Sydfyn 

fastholdt Oure som et unikt hånd-
boldmiljø. 
- Vi tiltrækker talenter fra hele 
landet, og det smitter også af på 
GOG, ligesom deres træning af helt 
unge spillere er en god fødekæde 
til vores efterskole og gymnasium, 
forklarer Jacob Landtved.

Mere på vej
Det næste mål for samarbejdet 
mellem de to Sport Study Svend-

borg partnere er at rette fokus på 
dameafdelingen.
- U16-holdet var i år kun en mål-
score fra at komme med blandt de 
fire finalehold, og de dygtige U14-
piger var også tæt på, siger Jacob 
Landtved.
- Vi har potentialerne for at skabe 
nye, kvindelige talenter fra Sydfyn 
også, vurderer han.




