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Danmarks 
stærkeste ... miljø
- når du vil kombinere sport og uddannelse



- Sport Study Svendborg handler om sundhed, 
uddannelse, vækst, kreativitet og klyngesamar-
bejder, og det kan udvikles til produkter og pro-
cesser, som er med til at skabe merværdi lokalt 
samt i ind- og udland, mener Torben Jørgen-
sen, direktør for Kultur, Erhverv og Udvikling i 
Svendborg Kommune.
- Det er naturligt for kommunen at være en del 
af, men vi sidder ikke i midten af edderkoppe-
spindet og får tingene til at ske. Alle er lige-
værdige partnere; kommunen har blot nogle 
ressourcer, nogle kontakter og en viden, som vi 
kan bidrage med, mener han.

Ambitiøst
Siden Sport Study Svendborg blev grundlagt, er 
der udviklet nye samarbejder på kryds og tværs 
af forskere, idrætsklubber, uddannelserne i om-
rådet, kommunen og flere private virksomheder.
Kommunen er blevet Team Danmark Elitekom-
mune, alle børn i de offentlige skoler får ekstra 
idræt, verdens største og længstvarende forsk-
ningsprojekt, ”Svendborgprojektet”, undersø-
ger effekten af den ekstra idræt, og både skoler 
og private virksomheder ser nye vækstmulighe-
der.
- Forskning i sig selv er interessant, og den får 
ekstra værdi, når den fx bliver omdannet til 
efter- og videreuddannelse eller produkter og 
koncepter, der kan skabe merværdi og nye ar-
bejdspladser, siger Torben Jørgensen.
- Vi har flere stærke uddannelsesinstitutioner, 
som evt. i samarbejde kan skabe en diplomud-
dannelse i sundhedspædagogik eller måske 
noget mere virksomhedsrettet, hvor motion 
bidrager til trivsel, som helt sikkert kan øge ef-
fektiviteten, siger han.
Torben Jørgensen mener også, at processen i 
det at skabe merværdi sammen er værd at ko-
piere. Det er hvad han kalder en moderniseret 
andelstanke. Den kan både bruges lokalt i bl.a. 
erhvervsudviklingen og i nationale og interna-
tionale samarbejdsrelationer.

Udfordringer, tak
Udviklingen af sport, uddannelse og erhverv i 
samspil er skrevet ind i Svendborgs kommune-
plan, som er kommunens højeste strategipapir. 
Det betyder, at politikerne har taget hinanden i 
ed på, at det er værd at investere i sundhed og 
bevægelse.

Torben Jørgensen selv er ivrig cykelrytter og ka-
jakroer. Både for at få motionen og finde roen, 
men det er ikke helt nok.
- Jeg vil stadig gerne prøve grænser af og 
mærke kroppen når jeg fx cykler vatternrunden 
i Sverige (300 km motionscykelløb rundt om 
søen Vättern), fortæller han. 
- På samme måde udfordrer det at arbejde sam-
men med andre, som tænker og handler væ-
sentligt anderledes end du selv, og sammen kan 
vi skabe resultater, som ingen af os ville kunne 
enkeltvis, siger han.

Svendborg Kommune kører  
gerne i team med idrætsklub-
ber, uddannelsesinstitutioner 
og erhvervsvirksomheder for at 
forvandle sport og sundhed til 
arbejdspladser og bundlinjer
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Sund vækst
En særlig stærk vækstmulighed ligger i sammen-
fletningen af forskellige partneres interesser. 

Man taler om en triple-helix model, som kan 
sammenlignes med et stærkt, flettet tovværk, 
når kommune, erhvervsliv og uddannelsesinsti-
tutioner spiller tæt sammen, og på Sydfyn spiller 
sportsklubberne med idrætsudøvere, forældre 
og foreningsaktive med som en fjerde helix – 
Sport Study Svendborg.
- Den nye vision er ikke alene at fastholde og 
tiltrække borgere og arbejdskraft til Svendborg 
Kommune ved hjælp af sport, uddannelse og 
erhverv, det er også at kommercialisere al den 
opsamlede viden og erfaring om sundhed til 
salgbare produkter og metoder, forklarer pro-
jektleder Gitte Minor, Sport Study Svendborg.

COWI arbejder på en analyse af mulighederne 
for at kommercialisere erfaringerne. I januar 
var en række aktører inviteret til en stor work-
shop for at udvikle ideer til konkrete koncepter. 
På en ny workshop i august bliver de trimmet 
yderligere, inden rapporten offentliggøres til 
efteråret. 

Samarbejde skaber vækst

Partnerne i Sport Study Svendborg:

Broholm Ridecenter

GOG

 FC Svendborg

 Svendborg Gymnastikforening

 Skolerne i Oure

 Gymnastikhøjskolen i Ollerup

 Idrætsefterskolen Ulbølle

 Den frie Lærerskole

 Svendborg Gymnasium

 Svendborg ErhvervsForskole

 Kiropraktisk Center

 CC Jensen A/S

 Etronic A/S

 Sydbank

!

At samtlige børn fra 0. til 4. klasse har ekstra 
idræt netop i Svendborg Kommunes folkeskoler 
er ikke nogen tilfældighed. Det er heller ikke til-
fældigt, at forskningsprojektet i betydningen af 
ekstra idræt for børnenes indlæring og sundhed 
hedder Svendborgprojektet. Ej heller at der er 
et voksende samarbejde mellem uddannelsesin-
stitutioner, sportsklubber og erhvervsliv i klyn-
gen Sport Study Svendborg.
I oktober 2005 konkluderede Rambøll Manage-
ment en større undersøgelse om Sydfyn - den 
såkaldte SIW-rapport at sport, idræt og wellness 
har særlige vækstmuligheder på Sydfyn. Rap-
porten var bestilt og betalt af Erhvervs- og Byg-
gestyrelsen, Fyns Amt og 13 af de daværende 
kommuner på Fyn – Det regionale Vækstsamar-
bejde på Fyn.

I rapporten blev det foreslået, at Sydfyn satser 
på sine forcer ved at arbejde med flere strategi-
ske spor. 

1. Sydfyns talent- og elitecenter

2. Internationalt idrætsakademi

3. Den sydfynske ”event creator”

4. Den sunde region 

5. Sydfynsk wellness

De fleste af dem kan man se realiseret i dag, og 
beskrevet i helt konkrete tiltag hos partnerne.

Visionen for Sport Study Svendborg underbygget af rapport fra 
2005 om Sydfyns styrker indenfor sport, idræt og wellness.  
Ny rapport på vej om udvikling af vækstmulighederne
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- Vi har de bedste forudsætninger for at skabe 
endnu mere sund vækst på flere måder på Syd-
fyn, vurderer Gitte Minor. 

Vi spiller  hinanden gode
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Samarbejde bag
ny uddannelse
Studerende på Gymnastikhøjskolen i Ollerup og Idrætshøj-
skolen i Oure har oplevet succes med individuelle trænings-
programmer efter særlige test. Visionen er at udbrede det 
med et fælles forløb for idrætslærere

Idrætslærere i hele Danmark kan se frem til 
et fælles efteruddannelsestilbud fra de to 
sydfynske idrætsskoler, Gymnastikhøjskolen 
i Ollerup og Idrætshøjskolen i Oure.
Baggrunden er at begge institutioner har 
gode erfaringer med et fysisk træningspro-
gram for unge gymnaster og håndboldspil-
lere, som reducerer skader og fremmer de 
sportslige præstationer.
- Vi har gennemført et pilotprojekt i sam-
arbejde med Sport Study Svendborg og 
firmaet Elitelab Denmark, som gør at vi på 
Gymnastikhøjskolen skal udvide arbejds-
formen til flere linjefag, fortæller Morten 
Andersson.
- Samtidig ser vi et potentiale i, at grund-
skoler og ungdomsuddannelser gør noget 
tilsvarende, men det kræver nye kompe-
tencer af lærerne, som vi derfor gerne vil 
undervise, forklarer han.

Hvad går det ud på?
Alle på det internationale elevhold på 
Gymnastikhøjskolen blev i efteråret testet 
inden skolestart.
Elitelab Denmark har udviklet et elektro-
nisk testsystem, som måler vægt, fedtfri 
masse, kondition, springkraft og sprinter-
evne. Tallene bliver kombineret med en 
grundig fysioterapeutisk test.
Alle tallene holdes op imod testresultater 
af de bedste indenfor den samme idræts-

gren, som kan give en ide om, hvor meget 
bedre hver enkelt kan blive.
Ud fra resultaterne lægger lærer og elev en 
individuel træningsplan for året, og holdet 
bliver så testet igen senere på skoleåret.
- Vi har set markante resultater, og Oure 
har haft lignende oplevelser på håndbold-
linjen, så derfor ser vi en mulighed for at 
flere skoler og idrætsgrene vil prøve det 
samme, siger Morten Andersson.
- Nu pakker vi vores undervisningserfaring 
ind i et særligt, sydfynsk uddannelsesmo-
dul, for vi vil gerne være med til at sætte 
Svendborg på landkortet som et sted, hvor 
vi er særligt optaget af og gode til bære-
dygtig fysisk træning, siger han.

Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Grundlagt i 1920 – bevægelse er et 
nøgleord for højskolen. Fysisk med 

gymnastik, dans, friluftsliv og træ-
ning. Mentalt i forhold til faglig og 
personlig udvikling samt medansvar 
for samfund og kultur.

Højskolens mission er at udvikle dyg-
tige ledere til idræt og projekter.

Gymnastikhøjskolen har 200 årsele-
ver og 60 ansatte.

!



Idrætsefterskolen Ulbølle tilbyder STU 
på sjette år. Det er en særlig tilrettelagt 
ungdomsuddannelse over tre år for 

unge under 25 år med særlige læringsfor-
udsætninger. 

16 elever er tilmeldt fra august 2013

Idrætsefterskolen arbejder løbende på at 
blive en del af det lokale foreningsliv og 
har flere gange vist, at det er en vind-vind 
situation for de unge og for foreningen.

!

Du kan mere 
end du tror

Mike Christensen på 20 år måtte op kl. 5.30 
søndag den 26. maj for at være klar på sin post i 
skovene ved Morud, inden årets 6 timers mou-
tainbikeløb ved Langesø blev skudt i gang. Han 
var ikke alene. 12 andre elever fra Idrætsefter-
skolen Ulbølles STU (Særlig Tilrettelagt Ung-
domsuddannelse) samt fire lærere havde meldt 
sig som frivillige hjælpere sammen med andre 
fra Firmaidrætten i Odense.
- Vi var en lille håndfuld her fra skolen, som 
havde hjulpet om torsdagen med at afmærke 
ruten, og det var godt at mærke, at der var 
opgaver for alle uanset forudsætninger, fortæl-
ler lærer Henrik Vendelbo og Mike Christensen 
tilføjer:
- Alle havde en opgave den søndag, og vi har 
nogle gode minder sammen bagefter. Det er 
godt.

God træning
Mike Christensen er mest vild med fodbold og 
spiller selv i serie 4 i Krogsbølle, men han synes 
det er sjovt at have prøvet mange former for 
idræt på skolen i Ulbølle.
- Jeg kan ikke sidde stille, så jeg vil gerne tidligt 
op og ud og lave noget, fortæller Mike.
- Derfor har jeg også været glad for at være 
i praktik som hjælpetræner ved Egebjerg 
Fodbold og i butik ved Sportmaster. Det hele 
hjælper til at jeg lærer bedre at kunne klare mig 
selv, fortæller han.

- Ideen er at guide de unge ud i forskellige 
udfordringer så de opdager, at de kan mere end 
de tror, og derfor arbejder vi gerne sammen 
med foreninger og arbejdspladser på Sydfyn, 
fortæller han. 

Idræt på tre måder
Mike startede i Ulbølle på efterskole og er fort-
sat på STU. Han er i gang med en særlig treårig 
ungdomsuddannelse, og det sidste år tager han 
på Center for Specialundervisning for Voksne i 
Odense. Hans store drøm er en dag at arbejde 
som cykelmekaniker.
STU kan man tage mange steder, og i Ulbølle 
har idræt og læring en særlig plads i pædago-
gikken. Idrætten bliver brugt på tre forskellige 
måder:
For det første prøver eleverne mange former for 
idræt og kommer ud i det lokale foreningsliv.
For det andet har de fokus på, hvad der sker 
med dem selv, når de dyrker idræt. Hvordan er 
de til samspil og samarbejde, hvordan påvirker 
det humøret, og bliver det lettere at koncen-
trere sig?
For det tredje prøver de at være ”juniorleder”. 
De underviser hinanden, styrer events og har 
bl.a. holdt motorikdag for lokale dagplejere. 
Det er blevet et hit med 50-60 deltagere, og 
dagplejerne har bestilt en tur mere.

ADHD, autisme, svagt syn eller andre særlige læringsfor-
udsætninger kan ikke bremse unge fra Idrætsefterskolen 
Ulbølles STU-tilbud til at udleve glæden ved idræt –  
og det kommer både dagplejere og firmaidræt til gavn  
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Wild Card til 
divisionen - en sejr 
for klubben

FC Svendborgs unge U17-fodboldtalenter skal 
spille divisionsfodbold igen. For et par år siden 
mistede klubben sit ”adgangskort” til de hel-
lige fodboldarenaer, og det betød spillerflugt. 
Nu har FC Svendborg fået et Wild Card til U17, 
som er et skridt på vejen til at realisere drøm-
men om B-licensen til både U17 og U19, så hele 
ungdomsafdelingen får divisionsstatus.
Ekstraomkostningerne ved at spille divisions-
fodbold er flere hundrede tusinde, men på den 
lange bane vurderer ledelsen, at det er en god 
investering for klubben
- Det Wild Card er sindssyg vigtigt for os, for nu 
kan vi holde på flere spillere og måske endda se 
nogle komme tilbage, siger talentchef Søren Vie 
Clausen. 
Formand Adam Ringsby tilføjer:
- Talenterne her er i høj grad fødekæden til 
byens 2. divisionshold, så DBU-licenserne er 
afgørende for hele klubben, hvis her skal være 
spændende kampe på højt niveau. Vi håber, at 
det ny Wild Card fra næste sæson kan fastholde 
flere i klubben.

Udvider samarbejde
FC Svendborg har indgået en samarbejdsaftale 
med 11 omegnsklubber om talentudvikling og 
fællestræning. Med start fra U12 gør trænerne 
en fælles indsats for at spotte talenterne og 
give dem de bedste chancer for at udvikle sig.
- De bedste trænere fra FC Svendborg tager ud i 
klubberne, og omegnsklubberne inviteres ind til 
fællestræning i Svendborg, forklarer Søren Vie 
Clausen.
- Tanken er, at det løfter både spillere og træ-
nere i hele området, og det vil styrke egnens 
bedste hold, forklarer han.
Foruden samarbejdet med klubberne, har FC 
Svendborg kig på de fysiske test og fysiotera-
peutiske screeninger i Talentlab, som både Oure 
og Ollerup gør brug af.
- Vi vil gerne bidrage til, at Sydfyn bliver kendt 
for området, hvor vi bruger moderne udstyr til 
at optimere den individuelle fysiske træning og 
dermed forebygger skader, siger Adam Ringsby.
Med det nye SG Hus lige ved siden af FC Svend-
borgs træningsbaner er det i øvrigt oplagt, at 
der kan blive tale om et vist samarbejde. Ledel-
serne er i dialog, men endnu er aftalerne ikke 
på plads.

Talentarbejdet i FC Svendborg styrkes af DBU-licens og 
et bredt samarbejde mellem 11 klubber

FC Svendborg har 40 U-17 spillere og  
4 trænere. Det bedtse hold spiller i 
divisionen, og udviklingsholdet ligger i

   den bedste række på fyn.

!
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Trænerteamet bag GOGs nye ligahold trækker 
på inspiration fra den amerikanske fodboldliga, 
NFL, og det tyske håndboldhold Berlin. Fysisk 
træning er fundamentet for at kunne klare sig i 
den danske håndboldliga, og cheftræner Jakob 
Larsen har sammen med hjælpetræner Johnny 
Sunesen valgt selv at gå forrest. De er med i alle 
øvelser for at fremme gejsten.

- Vi har tilknyttet Rasmus Hellesen som fysisk 
træner, og han sender hver søndag et individu-
elt træningsprogram til alle, som løbende udvi-
der grænserne for musklernes ydeevne, fortæl-
ler Jakob Larsen, og Johnny Sunesen tilføjer:
- Vi træner fx med tunge bolde, med interval-
løb og løbeteknik inspireret af atletikken, og 
hele tiden er målet at højne motivationen. Det 
er lykkedes, for selv om vi gav spillerne fri en 
uge i foråret, kørte de alligevel deres program, 
fortæller han.

Mere muskelmasse
Den intensive fysiske træning har været i gang 
siden nytår, og det kan ses. En spiller som Mads 
Dyhr har tabt 10-12 kg, mens Kenneth Dahl har 
taget 6 kg på. Begge spillertyper har øget den 
procentvise muskelmasse og samtidig bevaret 
smidighed og hurtighed. 
- Vi starter sæsonen med MUS-samtaler som i 
erhvervslivet, hvor vi lægger fælles mål, og halv-
vejs gør vi status og justerer målene, forklarer 
Jakob Larsen.
- Radarmåling på spillernes løb og digitale 
springtest bliver en del af værktøjerne til at 
opfylde målene for hver enkelt. Den store drøm 
er at finde sponsorer til GPS-chips, som kan re-
gistrere distance, hastighed, puls og belastning 
under kamp, for det vil hjælpe os til at optimere 
både træningen og udskiftninger under kamp, 
siger han.

Mens digital monitorering er en drøm, er det 
reelt at koble en mental coach på holdet.
- Vi kommer til at spille i højere tempo og mod 
landets stærkeste, så alle må kunne håndtere 
nederlag og alligevel kæmpe til sidste fløjt, 
siger Johnny Sunesen.
GOG har hentet forstærkning til ligaholdet, 
men satser fortsat på at udvikle egne talenter. 
Det sker til dels i et samarbejde mellem GOG 
Håndbold og Skolerne i Oure, hvor bl.a.  
U-landsholdstalenterne Niclas Kirkeløkke, 
Kristian Pedersen og Kristian Bonefeld går på 
håndboldlinjen.
I de nye sportsklasser, som starter til august på 
Nymarkskolen, er der optaget 13 talenter fra 
GOG fordelt på to årgange.

Målsætningen for GOG er at være slut-
spilskandidater i løbet af 2-3 sæsoner.
Strategien er at fokusere individuelt på 

at styrke hver spiller fysisk og mentalt.
GOG har 40 års jubilæum i år.

!

GOG går nye veje 
med fysisk træning 
Ligaspillerne er næsten ikke til at stoppe, muskelprocenterne 
stiger og alle forfølger individuelle mål efter MUS-samtaler.  
Radarmåling og mentaltræning på vej
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Et hold fra banken er klar i sponsortrøjer..

Idrætslinjer  
er populære

Alle på STX (det almene gymnasium) 
skal have mindst én idrætslektion om 
ugen.

På niveau C får man karakter men skal ikke 
til eksamen.
Idræt som linjefag på niveau B bliver mere 
populært.
På niveau B får man fem lektioner på 14 
dage, og det er en blanding af teoretiske 
timer og praktisk træning.
Svendborg Gymnasium har ca. 1200 elever 
og 135 ansatte.

!Idræt som studieretning bliver stadig mere 
populært på Svendborg Gymnasium. Det giver 
fem lektioner på 14 dage med både teori og 
praksis indenfor en lang række idrætsgrene, og 
faget er hidtil kombineret med samfundsfag og 
engelsk.
Fra næste år bliver det også muligt at kombi-
nere den ekstra idræt med biologi, og for begge 
retninger gælder, at der maksimalt er plads til 
30 elever.
- Idræt er jo obligatorisk på det almene gymna-
sium, men langt de fleste elever har idræt på  
C-niveau og har blot én lektion om ugen, for-
tæller idrætslærer Lisbeth Kjærgaard Møller.
- På B-niveauet kan vi nå mere i dybden, og her 

kan eleverne også komme til eksamen både i 
teori og praksis, tilføjer kollegaen Ane Sofie 
Stokholm.

Ambitioner
Om to år kommer mange af de grundskole-
elever, som har haft ekstra idræt i folkeskolerne 
i Svendborg, op i gymnasiealderen. Derfor er en 
arbejdsgruppe allerede i gang med at planlæg-
ge, hvordan den ekstra idræt kan fortsætte ind i 
ungdomsuddannelsen.
- Vi har et pladsproblem, men vi afsøger alle 
muligheder uden endnu at vide, om elevernes 
idrætsinteresse falder i teenageårene, siger rek-
tor Jesper Vildbrad.
Idrætsundervisningen får en ekstra dimension 
i kraft af samarbejde med andre partnere i 
Sport Study Svendborg. Bl.a. har elever fra Oure 
undervist i kajaksejlads, elever fra Ollerup har 
instrueret i springgymnastik og historieundervis-
ningen er krydret med studier om grundlægge-
ren af Gymnastikhøjskolen, Niels Bukh.
- Vi leger med tanken om at samarbejde med 
Oure om dans, og det er da også muligt at vi 
kan aftale noget med SG i det nye hus, siger 
Jesper Vildbrad.
Idrætslærerne går selv foran og har i maj delta-
get i et fælles Sport Study Svendborg arrange-
ment med den anerkendte træner Mats Meide-

Svendborg Gymnasium åbner næste år for  
to spor med ekstra idrætstimer –
en samfundsretning og en biologiretning. 
Samarbejder giver ekstra dimension

vi. Her fik de masser af inspiration til fysisk 
træning på en sjov og lettilgængelig måde uden 
krav til ekstra rekvisitter og faciliteter.
- Frihed og individualisering er en trend, og der-
for forsøger vi med mountainbikes, klatring og 
andre sjove alternativer at vække interessen for 
motion for livet, siger Ane Sofie Stokholm.
Foruden idrætten i undervisningen tilbyder 
gymnasiet fri sport efter skoletid, og det bliver 
ganske flittigt brugt.
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Kostgymnasiet i Oure
Oure Kostgymnasium har 210 elever 
fra hele Danmark. Eleverne dyrker 

deres sport eller performing arts og bor på 
kostskolen. Oure Kostgymnasium har 10 års 
jubilæum i august 2013. 

!

geret af Sport Study Svendborg. Mats Mejdevi 
har udviklet et særligt træningskoncept, Sports-
basics, som bygger på den klassiske gymnastik, 
kombineret med styrketræning med egen 
kropsvægt.

Øget samarbejde
- Samarbejde på tværs inspirerer og motiverer, 
så vi vil se, hvad fodboldspillere og dansere, el-
ler håndboldspillere og ryttere kan lære hinan-
den, forklarer Johnny Johansen.
I mange år har Skolerne i Oure haft tætte sam-
arbejder udenfor skolen. Det gælder både med 
GOG og Broholm Ridecenter. Håndboldlinjen 
på Oure har sammen med GOG været med til 
at udvikle spillere som Mikkel Hansen og Niklas 
Landin, og trænerne fra begge lejre koordinerer 
løbende træningsindsatsen for de nye talenter. 
Til august forventer Skolerne i Oure eksempelvis 
at have 8-10 boblere til landsholdet. 
Kostgymnasiet har bl.a. haft nogle af Danmarks 
bedste ryttere, netop fordi der er et tæt samar-
bejde med Broholm Rideklub.

Et nyt samarbejde med endnu en partner i 
Sport Study Svendborg tager fart fra august, 
når Svendborg Gymnastikforening og Skolerne 
i Oure til sammen tilbyder et særligt tilrettelagt 
forløb for elitegymnaster. (læs mere på side 15)
- Generelt er vi åbne for samarbejde, hvor det 
kan give en merværdi for begge parter, siger 
Allan Kruse.
- Eksempelvis følger vi Svendborgprojektet og 
udviklingen af Talentcenteret i Svendborg med 
stor interesse og går gerne i dialog om mulige 
synergieffekter, siger han.

Undervisere og træningsfaciliteter står klar, når 
ca. 170 elever fra kostgymnasiet ved Skolerne 
i Oure til august skal have morgentræning tre 
gange om ugen. Mandag, onsdag og fredag 
skal alle stå omklædte kl. 6.45, og de skal have 
indtaget den lette morgenmad, inden de i en 
time kommer igennem forskellige træningspro-
grammer.
- Kropsstyrke, koordination og smidighed bliver 
styrket, og da eleverne bliver sammensat på 
tværs af de normale hold og linjer, lærer de af 
hinandens traditioner og værdier, har det sjovt 
sammen og mærker at de er en del af noget 
større, forklarer rektor Allan Kruse.
- Målet er at styrke sportskulturen på gymna-
siet, og at sikre et generelt bedre fysisk funda-
ment både for bredde- og talentudøverne, idet 
det øger chancen for at undgå skader, tilføjer 
Johnny Johansen, sportsleder på gymnasiet.
Som inspiration til den fælles grundtræning har 
20 undervisere på Skolerne i Oure sammen med 
Svendborg Gymnasium deltaget i et kursus med 
den erfarne elitetræner Mats Mejdevi, arran-

Tre dage om ugen må 170 gymnasieelever på Oure ekstra tidligt i gang. 
Målet er at lave skadesforebyggende fysisk træning og at lære af hinanden 

på tværs af idrætsgrenene

Fælles morgentræning
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I 2007 underskrev Svendborg Kommunes davæ-
rende borgmester, Lars Erik Hornemann, og di-
rektøren for Team Danmark, Michael Andersen, 
under på aftalen, der gør Svendborg Kommune 
til Team Danmark Elitekommune.
Michael Andersen sagde dengang:
- Når vi har været optaget af at få Svendborg 
med blandt Team Danmark kommunerne al-
lerede nu skyldes det ikke mindst områdets 
unikke samarbejde mellem sport og uddannel-
sesmuligheder.
I dag har Team Danmark aftale med 11 jyske, 
fem sjællandske og to fynske kommuner. Målet 
for den samlede indsats er at udvikle talent-
miljøer på internationalt niveau, så flere atle-
ter på en bæredygtig facon kan udvikle sig til 
topidrætsudøvere og sikre flere medaljer til 
Danmark ved EM, VM og OL.
- Aftalen er, siger Bo Hansen (S), formand for 
Svendborg Eliteråd, ikke bare en check til eli-
tesporten, for uden Team Danmark aftalen og 
vores mulighed for at trække på deres eksper-
tise, havde vi ikke haft Svendborgprojektet, som 
stort set alle politikere kan se muligheder i.
- Jens Meibom fra Team Danmark sidder med 
i Svendborg Eliteråd, hvor han er med til at 
guide, hvordan vi får mest muligt ud af de inve-
sterede kroner eksempelvis i et nyt talentcenter, 
fortæller han.
Team Danmark bistår med netværk, viden og 
kurser. Eksempelvis danner Team Danmarks Al-
dersrelaterede Træningskoncept et fundament 
for undervisningen i skoler og klubber.

Svendborg vil være kendt for et talentudvik-
lingsmiljø, hvor viden, test og samarbejde sikrer 
kvalitet og bæredygtighed. Derfor har Sport 
Study Svendborg udviklet konceptet for Talent-
lab sammen med firmaet Elitelab Denmark. 
Kernen i Talentlab er en grundig test af den en-
kelte sportsudøver på en stribe punkter – både 
fysiske test og en fysioterapeutiske screeninger. 
Ud fra testen er det muligt for veluddannede og 
erfarne trænere/undervisere i samarbejde med 
eksperter, at lægge en træningsplan, som både 
forebygger skader og effektivt opbygger den 
nødvendige styrke til den pågældende sports-
gren.
Siden 2008 har Skolerne i Oure brugt test- og 
træningskonceptet med stor succes til de bed-
ste talenter på håndboldlinjen. I 2012 blev det 

Det er Eliterådets opgave at fastlægge 
rammerne for talent- og eliteudviklin-
gen i Svendborg Kommune, at under-

støtte, koordinere og fremme denne 
satsning samt at sikre gode trænings- og 
udviklingsmiljøer for idrætstalenterne. 
Omdrejningspunktet er, at der skal tages 
hånd om talenternes hverdag, så der er 
sammenhæng mellem idræt og uddan-
nelse. Den nuværende aftalen med Team 
Danmark løber til 2014 og skal genfor-
handles næste år.

Eliterådet består af 11 repræsentanter: 
Svendborg Kommune 
fmd. Bo Hansen, Jannie Kaae og Morten 
Refskou
Svendborg Erhvervsråd 
Adam Ringsby-Brandt
Svendborg Idræts Samvirke
Peter Bang
Satsidrætsklubberne 
Kasper Jørgensen og Thomas Frej
Idrætsskolerne
Lars Hansen
Sportsklasserne
Keld Vilhelmsen
Sport Study Svendborg
Allan Kruse
Team Danmark
Jens Meibom

!

Krav for at blive optaget i  
Svendborg Talentcenter

•	Du er mellem 12 og 18 år
•	Du træner mindst 10 timer om ugen
•	Du er målrettet og motiveret 
•	Du er klar til at træne med andre 

fra andre sportsgrene
•	Din træner vurderer, at dit talent 

har potentiale på højeste nationale 
niveau indenfor dit alderstrin

Hvert talent kan være tilknyttet 
Svendborg Talentcenter 2 år

!

Svendborg er Team Danmark Elitekommune, og aftalen  
omhandler primært talentudvikling for 12 til 18-årige

Danmarks bedste miljø når du vil kombinere sport og uddannelse...et pay-off der 
forpligter. Målet er nu at indføre test som en naturlig del af træningen i de nye 
sportsklasser, i ungdomsuddannelserne, i talentcenter og klubber
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Talentudvikling og folkesundhed

Sport Study Svendborg satser stort på talentlab

Nyt Talentcenter
Svendborg Kommune skal som en del af sam-
arbejdsaftalen med Team Danmark tilbyde 
fysisk træning for udvalgte talenter. Derfor 
har Eliterådet besluttet at etablere Svendborg 
Talentcenter, hvor de bedste talenter fra idræts-
klubberne fra september 2013 får mulighed for 
ekstra grundtræning og indlæring af viden om 
kost, skadesforebyggelse og sportspsykologi.
Alle klubber har mulighed for at indstille talen-
ter til Talentcenteret, og hvis der kommer flere 
kvalificerede ansøgere end de 40, der er plads 
til, får talenterne indenfor håndbold, svømning, 
motocross, badminton og sejlsport fortrinsret, 
fordi det er de idrætsgrene, der har en særlig 
prioritet i aftalen med Team Danmark.
Svendborg Talentcenter får til huse i Gymna-
siehallen på A. P. Møllersvej, i første omgang 
om onsdagen fra kl. 16 til 20. Træningen kom-
mer til at bygge på grundtræning ud fra Team 
Danmarks Aldersrelaterede Træningskoncept 
(ATK). I samarbejde med Sport Study Svendborg 
vil konceptet for Talentlab indgå som en del 
af træningen, så talenterne bliver testet både 
fysisk og fysioterapeutisk. 
På længere sigt er det hensigten, at der etab-
leres en klinik med fysioterapi, ortopædi og 
kiropraktik, som skal kunne bruges af alle de 
skoler og klubber, der er tilknyttet talentudvik-
lingsprojektet.
Ud fra testen er det muligt for veluddannede og 
erfarne trænere at lægge en træningsplan, som 
både forebygger skader og effektivt opbyg-
ger den nødvendige styrke til den pågældende 
sportsgren.

Typisk Svendborg
Drømmen er, at Talentlab som metode også 
bliver implementeret i ungdomsuddannelserne. 
Vi har i foråret kørt inspirationskursus for vores 
to STX-ungdomsuddannelser. 
- Vi håber, at universiteter på sigt vil være inte-
resserede i at forske i effekten. Vi vil også gerne 
opnå, at sportsinteresserede i ind- og udland 
kender Svendborg for at være det sted, hvor 
talentudviklingen er innovativ, vidensbaseret og 
bæredygtig, så metoderne kan brede sig langt 
udenfor Sydfyn, siger Gitte Minor.
Strategisk gruppe i Sport Study Svendborg har 
afsat mange kroner til projektet med Talentlab, 
disse midler vil både komme bredden, talen-
terne og eliten til gode. Dermed kan der satses 
stort og skabes synergier.

afprøvet på Gymnastikhøjskolen med markante 
resultater, og derfor har en arbejdsgruppe 
nu barslet med en plan for at rulle konceptet 
endnu mere ud.

- Talentlab skal fungere sammen med Team 
Danmarks Aldersrelaterede Træningskoncept, 
når vi nu tager det i brug i de nye sportsklasser 
for 7. og 8. årgang, fortæller Jannie Kaae
- Det samme er tanken, når vi tilbyder det til 
klubberne i samarbejde med Svendborg Idræts 
Samvirke og med udgangspunkt i Svendborg 
Talentcenter. Udfordringen her er, at det kræver 
viden, som trænere, lærere og forældre ikke har 
i dag, og derfor kombinerer vi det med informa-
tion, inspiration og kurser for alle målgrupper, 
forklarer Gitte Minor



       Svendborg
                projektet

Sekretariatet for Sport 
Study Svendborg, Team 
Danmark Elitekommune  
og Svendborgprojektet  
er samlet ét sted
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Jannie Kaae, Gitte Minor og Mette Skov 
Hansen udgør til sammen kontoret for 
Sport og Uddannelse på 1. sal i rådhuset 
i Svendborg. De tre er tovholdere på en 
masse projekter, der har med sport, uddan-
nelse, forskning og talentudvikling at gøre.

Gitte Minor er koordinator for klyngen 
Sport Study Svendborg, Jannie Kaae er ko-
ordinator for Svendborgs samarbejde med 
Team Danmark, og Mette Skov Hansen er 
koordinator for Svendborgprojektet. 

Projekterne har mange snitflader, og der 
er derfor et tæt samarbejde mellem de tre 
på kontoret, ligesom der er en lang række 
interne og eksterne samarbejdspartnere.

Vi kan ikke sige for meget, for resultaterne er 
hemmelige, indtil de er trykt i internationalt 
anerkendte videnskabelige tidsskrifter, men 
forskerne arbejder vedholdende på at under-
søge konsekvenserne af, at børnene i Svendborg 
siden august 2008 har haft seks lektioners idræt 
om ugen.
De undersøger bl.a. om børnene bliver klogere 
af ekstra idræt, om ekstra idræt kan forebygge 
livsstilsygdomme, om ekstra idræt øger risikoen 
for idræts- og fritidsskader, om det kan forebyg-
ge skader hos hypermobile børn og om kommu-
nen reelt sparer penge ved at investere i ekstra 
idrætstimer.
I 2008 blev Danmarks største idrætsskoleprojekt 
sat i gang, da 1200 elever i 0.-6. klasse fik seks 
idrætslektioner om ugen på skoleskemaet. Lov-
kravet lød dengang på to timer.
For at sikre kvalitet i de ekstra timer, kom alle 
idrætslærere og pædagoger på idrætsskolerne 
på efteruddannelse over to år i Team Danmarks 
Aldersrelaterede Træningskoncept (ATK).
Verdens største forskningsprojekt i ”betydnin-
gen af øget fysisk aktivitet for den nuværende 
og fremtidige sundhed hos børn og unge” blev 
koblet på projektet, og fonde støttede arbej-
det med sammenlagt 27 millioner kroner. Siden 
2008 har forskerne løbende testet og fulgt de 
ca. 690 elever, der startede i idrætsskoleprojek-
tet og sammenlignet med ca. 510 jævnaldrende 
børn fra fire kontrolskoler i kommunen, der 
ikke har ekstra idræt. Her fem år senere tester 
forskerne altså nu 4.-8. klasse. 

Tydelig effekt
Selv om det har været frivilligt at deltage, har 
ca. 8 ud af 10 elever deltaget i forskningspro-
jektet, og en del af undersøgelserne er foregået 
med ugentlige sms-spørgsmål. Her har hele 97 
procent af forældrene svaret hver uge. Den høje 
svarprocent gør undersøgelserne ekstra bemær-
kelsesværdige.
Efter de første tre år indbød Svendborgprojek-
tet til en stor konference på Gymnastikhøjsko-
len i Ollerup den 5. maj 2011. De første års test 
viser, at 

•	Børnene	på	idrætsskolerne	får	en	nedsat	risiko	
for type II diabetes til næsten det halve af 
normalt

•	BMI	er	upræcis	i	forhold	til	at	bestemme	
fedme hos børn – BMI finder under 50% af de 
fede

•	Børnene	bliver	i	bedre	fysisk	form
•	Børnene	får	bedre	koordination,	balance	og	

styrke
•	Børnene	bliver	mindre	fede
•	Fede	børn	har	størst	risiko	for	overbelastnings-

skader
•	Børnene	får	lavere	risiko	for	rygproblemer

Ud over disse resultater har idrætsskolerne 
erfaret, at 

•	Der	er	mere	udeliv	på	skolerne
•	Der	er	færre	konflikter	i	skolegården
•	Der	er	mere	bevægelse	og	koncentration	i	

flere fag
•	Der	er	mere	ro	i	timerne	
•	Der	er	mere	samarbejde	mellem	lærere	og	

pædagoger

Nye klare linjer
Resultaterne var medvirkende til, at politikerne 
fra august 2012 indførte ekstra idræt på alle 
folkeskoler i Svendborg Kommune. I løbet af 
3 år vil alle elever i 0.-6. klasse i Svendborg 
have 6 lektioners idræt om ugen. Sidste år blev 
helhedsskolen også indført i Svendborg. Det be-
tyder en udvidelse af skoleugen til 30 lektioner 
for 0.-3. klasse - med mere undervisning, faglig 
fordybelse, plads til leg, fysisk aktivitet og krea-
tiv udfoldelse. Idrætsskolen indgår som en del 
af helhedsskolen og understøtter udviklingen af 
et mere inkluderende læringsmiljø.
Alle idrætslærere og pædagoger på de nye 
idrætsskoler får nu samme efteruddannelse i 
ATK som de første idrætsskoler har fået.
Konceptet for idrætsskolerne er netop blev revi-
deret og er i høring på skolerne. 
- Med indførelsen af ekstra idræt på alle sko-
lerne har der været efterspørgsel på mere klare 
anvisninger til, hvordan skolerne kan arbejde 
med idrætsskolekonceptet i hverdagen, og de 
nye retningslinjer bliver også efterspurgt fra 
andre kommuner, fortæller koordinator for 
Svendborgprojektet Mette Skov Hansen.

Verdens største og længstvarende forskningsprojekt 
af sin art har givet markante resultater og flere er  
i vente 

Svendborgprojektet mod nye målDe tre i  midten

Sport Study Svendborg er et klyngesam-
arbejde mellem – erhvervsliv, kommune, 
uddannelsesinstitutioner og klubber/

foreninger i Svendborg. Vi arbejder sam-
men for at give de unge mennesker de 
bedste muligheder for at kombinere sport 
og uddannelse. Derudover bidrager vi til at 
skabe udvikling og vækst i vores område, 
og gøre Svendborg attraktiv i bosætnings-
øjemed. 

!

Strategisk gruppe i  
Sport Study Svendborg 

Jesper Vildbrad 
Svendborg Gymnasium   

Uffe Strandby  
Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Allan Kruse 
Skolerne i Oure Sport & Performance

Kirsten Elbæk Mikkelsen
Sydbank

Gitte Madsen 
Den frie lærerskole

Jimmi Madsen 
CC Jensen A/S  

Kim Galsgaard 
Etronic A/S 

Morten Refskou 
Svendborg Kommune

Adam Ringsby-Brandt 
FC Svendborg

!



Et hold fra banken er klar i sponsortrøjer..

Vi stiller gerne op hvis   
nogen skal have bank

- Vi vil fra Sydbank gerne stille op til et tværgå-
ende samarbejde for at tiltrække og fastholde 
borgere, virksomheder og dygtige medarbejde-
re på Sydfyn. Derfor bakker vi klart op om Sport 
Study Svendborg, siger Kirsten Elkjær Mikkel-
sen, filialdirektør i Sydbank Svendborg.
- Vi føler, at vi som pengeinstitut har et medan-
svar for udviklingen af området, og derfor er 
vi sponsor i mange sportsgrene, vi er partner i 
sportsklyngen, og vi har et tæt samarbejde på 
flere punkter med de øvrige partnere, fortæller 
hun.

Det betyder noget
Som mange andre har Kirsten Elkjær Mikkelsen 
selv tre store børn i familien, som er aktive i 
fodbold og i ridning. 
- I den sammenhæng sætter vi da stor pris på 
alt det arbejde, som foregår på skolerne med 

ekstra idræt og med udviklingen af trænings- 
og kostplaner – altså hele miljøet omkring ud-
viklingen af de unge talenter, som Sport Study 
Svendborg direkte eller indirekte er involveret i, 
siger Kirsten Elkjær Mikkelsen.
Hendes børn giver et godt indtryk af, hvad 
der foregår i miljøet, og i sine professionelle 
netværk supplerer filialdirektøren sin viden og 
understreger, at alt det Sport Study Svendborg 
står for betyder noget. 

God ”mærkevare”
Kirsten Elkjær Mikkelsen ser Sport Study Svend-
borg som en dygtig medspiller til at gøre Sydfyn 
kendt som et aktivt og sundt område, og at det 
kan være med til at skabe udvikling.
- Vi tror på, at hvis vi og andre virksomheder 
skal kunne tiltrække kompetent arbejdskraft til 
Svendborg, så gælder det om at egnen har til-

bud til hele familien og ikke kun til den medar-
bejder, vi ønsker at ansætte, siger Kirsten Elkjær 
Mikkelsen.
- Både i forhold til tiltrækning og for alle os der 
bor her, spiller kulturoplevelser, sport og uddan-
nelse en væsentlig rolle, og det vil vi gerne være 
med til at udvikle og understøtte, fastslår hun.
Sydbank har tidligere haft håndboldspilleren 
Troels Finnemann fra GOGs 1. divisionshold 
ansat på særlige vilkår i banken. Kirsten Elkjær 
Mikkelsen hjalp ham videre til afdelingen i Vej-
le, da han skiftede klub og af familiære grunde 
gerne ville flytte til Jylland. 
- På samme måde er vi åbne for andre løsnin-
ger i forhold til GOG, SfB eller Rabbits, hvis det 
skulle blive relevant, lover Kirsten Elkjær Mik-
kelsen. 

Filialdirektør Kirsten Elkjær Mikkelsen fra Sydbank lægger vægt på at have 
sponsorater i flere sportsgrene og partnerskab i Sport Study Svendborg 
for at være med til at styrke udviklingen på Sydfyn
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Magnus Møller Jensen er et eksempel på en 
lærer, som vil være oplagt til en efterskolestil-
ling om tre år.
- Jeg har været håndboldtræner i SHs U16 liga-
piger, og mit mål er at uddanne mig til divisions-
træner over de kommende år, mens jeg tager 
læreruddannelsen her på Den frie Lærerskole, 
fortæller han.
Til august begynder Magnus Møller Jensen som 
lønnet praktikant i et år på Ubby Idrætsefter-
skole på Sjælland, inden han skal have de sidste 
to år på lærerskolen i Ollerup.
Idrætslærer Jakob Birk forklarer, at lærerskolen 
gerne bakker op om kombinationen af idræts-
undervisning og specialisering, og derfor er sko-
len åben for mulige samarbejder bl.a. via Sport 
Study Svendborg.

Den væsentlige forskel
Formålet med linjefaget idræt på Den frie 
Lærerskole er at uddanne gode idrætslærere til 
de frie skoler. Det er imidlertid et vidt begreb. 
Nogle af de studerende ønsker at blive idræts-
lærer på en friskole, hvor idrætten i mange til-
fælde har samme præmisser som i en almindelig 
folkeskole. Andre har en drøm om at blive lærer 
på en efterskole eller højskole hvor idrætten 
mange steder er specialiseret, og hvor skolerne 
profilerer sig på bestemte idrætsdiscipliner. 
- Det første kræver en dygtig idrætslærer, det 

Linjefaget idræt har et omfang af 320 
timer. Derudover er der mulighed for 
at uddanne sig som svømmelærer. 

Hvert år er der en større skriftlig opgave. 
Ved at vælge emner indenfor for idræt er 
det muligt at forstærke sin idrætsprofil. 

Kerneområder: 
Kendskab til forskellige glæder ved idræt: 
Konkurrencen, kampen, legen, fælleska-
bet. 
Kendskab til kroppen og forståelse af 
bevægelse: Anatomi, fysiologi og biome-
kanik. 
Formidling: Indlevelse, organisering, 
tilpasning af aktiviteter til formål og mål-
gruppe.

!

andet en dygtig træner, siger Jakob Birk og 
beskriver flere forskelle. 
- Der er helt forskellige præmisser på et 4. klas-
ses idrætshold og f.eks. en håndboldlinje på en 
efterskole. 4. klasse er slet ikke er så homogen 
en størrelse hvad angår køn, kunnen og interes-
ser som f.eks. de drenge, der går på håndbold-
linjen. Skarpt sat op bør det primære mål med 
idræt i skolen være dannelse og det at præstere 
idrætsmæssigt være sekundært, hvor træneren 
ofte vil have det omvendt, forklarer han.
Jakob Birk og Magnus Møller er enige om, at 
det allerbedste ville være både at have gode 
trænerkompetencer og være den gode idræts-
lærer. Og ikke mindst at have indsigt i hvornår 
man skal være træner frem for lærer og om-
vendt. 

Det vigtige samarbejde
For at blive lærer på en specifik idrætslinje på 
en højskole eller efterskole er det nødvendigt 
selv at være god til disciplinen og ofte også 
have en specifik træneruddannelse. Da der 
er mange discipliner at vælge imellem, er det 
umuligt for Den frie Lærerskole at undervise i 
de specifikke idrætsdiscipliner. Fokus på lærer-
skolen er at undervise i idrættens kerneområder 
og fundament. 
- Til gengæld arbejder vi i idrætsfagudvalget på 
at finde veje til også at understøtte de studeren-

Den frie Lærerskole spiller gerne endnu mere sammen  
med det lokale idrætsliv fra næste skoleår 

de i deres idrætsspecifikke træning i fritiden, så 
de matcher kravene på efterskoler og højskoler, 
fortæller Jakob Birk.
- Vores vision er at støtte de studerende i, at det 
bliver nemmere at bruge det omkringliggende 
idrætsliv og bidrage til det, siger han.

Idrætslærer eller 
sportstræner? 
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Det skal være sjovt 
at passe på ryggen
- Vi har kun den samme ryg, og den har fine led 
og en bruskskive, som er mere sårbar end en 
menisk. Alligevel bliver ryggen ofte misbrugt 
og forsømt, og det kan resultere i smerter, siger 
Charlotte Riber, som i 25 år har arbejdet som 
kiropraktor og stadig elsker det.
- For mange passer for lidt på deres rygge, og 
derfor vil jeg gerne gøre, hvad jeg kan for at be-
vidstgøre børn og unge om ryggens funktioner, 
forklarer hun.
Sammen med pædagog Lene Marie Knudsen og 
tegner Else Esmeralda Sommer udgav hun i 2011 
”Emmy og Elmers Rygbog”, som fortæller om 
rygsøjlen og hvordan den fungerer. Med fonds-
støtte på 50.000 kr. fra Østifterne og Fionia 
Fond er den siden blevet uddelt til samtlige 
børnehavebørn i Langeland, Ærø og Svendborg 
kommuner.

Udbredt problem
- Vi fik bogen ud, men så skete der ikke mere, 
for uden forskning er det svært at overbevise 
ret mange om, at det er vigtigt at passe på 
ryggen allerede i børnehavealderen, fortæller 
Charlotte Riber.
Forskning viser dog ellers, at knap 50 procent 
af alle 17-18-årige mærker ryggen, og at ryg-
smerter og rygproblemer hvert år koster 16-18 
milliarder kroner til behandling, sygedagpenge, 
pensioner med mere alene i Danmark.
- Den statistik MÅ kunne ændres, og det helt 
ubetinget bedste ville være, hvis ryggen fik 
mere opmærksomhed allerede fra småbørnsal-
deren – så forebyggelsen kunne starte tidligt, 
siger hun.

Mere på vej 
For at finde veje til at øge bevidstheden og lege 
træningen ind, er Charlotte Riber i disse måne-
der gået sammen med studerende på Pædagog-
uddannelsen i Svendborg. De har sat sig for at 
udvikle ideer til leg og læring, der kan guide 
pædagoger, forældre til at hjælpe børn i gang 
med gode vaner i en tidlig alder.
Charlotte Riber er samtidig gået ind i Sport 
Study Svendborg som partner for at udveksle 
sin viden med andre om gode veje til at udvikle 

ideer til forskning omkring forebyggelse af ryg-
sygdomme fra en tidlig alder.
- Gennem Sport Study Svendborg har jeg allere-
de fundet sparringspartnere til at komme videre 
i forebyggelsesprojektet, fortæller Charlotte 
Riber.
Hvornår resultaterne af de igangværende aktivi-
teter bliver offentliggjort, er endnu ikke fast-
lagt, men Charlotte Riber har indstillet sig på et 
langt sejt træk for at gøre noget ved statistik-
kerne.

Charlotte Riber startede Kiropraktisk 
Center i 1987. 
I 2013 er kiropraktorerne Lise Larsson  

og Malene Jørgensen kommet til som 
kompagnoner.

!
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SG i nye 
samarbejder 
Elitegymnaster får nyt tilbud på Oure Kostgymnasium.  
SG laver også ny klub for børn i 4.-6. klasse i det nye  
SG Hus med opbakning fra Svendborg Kommune

2013 kan de første fem elitegymnaster høste 
udbyttet. Da åbner samarbejdet mellem kost-
gymnasiet på Skolerne i Oure og SG, så de unge 
kan tage en studentereksamen samtidig med at 
de dyrker teamgym og tumbling på højt plan i 
Svendborg. 
- Der er ikke tale om konkurrence med eftersko-
ler eller højskoler i området, som fokuserer på 
gymnastik, men tvært imod et tilbud til unge i 
ungdomsuddannelsen, som gerne vil være i et 
talentudviklingsmiljø, fortæller udviklingschef i 
SG, Jacob Kramer.
- Udfordringen er at mange unge får nogle 
fantastiske oplevelser med gymnastik på en 
efterskole, og når de kommer hjem, må de 
selv stå for skole, transport og måske endda en 
lejlighed. Det kan få selv de dygtigste unge til at 
falde fra, og derfor har vi lavet det nye samar-
bejde, forklarer han.
Jacob Kramer roser Oure for stor samarbejdsvilje 
i forhold til transport og madpakkeløsning, så 
de unge kan være til træning i Svendborg flere 
gange om ugen. Målsætningen er på sigt at 
tiltrække 10-15 gymnaster pr. årgang til gymna-
siet i Oure.
Hele idrætsmiljøet ved Svendborg Vest giver 
flere ideer om samarbejde. Jacob Kramer lufter 
drømmen om et ungdomskollegium for unge 
idrætsudøvere.

50-75 i ny klub
SG er som bekendt meget mere end elitesport. 
Her dyrker over 1400 børn og voksne motion, 
og fra 1. september får 50-75 børn i 4.-6. klasse 
nu også chancen for at opholde sig i hjertet 
af idrætsmiljøet på Ryttervej i eftermiddagsti-
merne.
- Vi åbner en klub med støtte fra kommunen og 
den er for alle uanset tilknytning til gymnastik 
eller anden sport, fortæller Jacob Kramer.
SG har kørt et forsøgsprojekt i SG Hallen i vinter, 
hvor både gymnastikbørn og kammerater uden 
idrætserfaring deltog. Klubben i det nye SG Hus 
kommer til at leve op til de gængse krav om en 
pædagogisk uddannet leder og bemanding i 
forhold til antal børn, og den får sit eget lokale 
med mulighed for at benytte mange af de facili-
teter, der er omkring dem.
- Vi håber på et aktivt samarbejde med andre 
foreninger i området, for når børnene har fået 
lektiehjælp og slappet af, vil mange gerne træ-
ne lidt. Det kan være gymnastik, men hvorfor 
ikke tennis, håndbold, fodbold, svømning eller 
noget helt femte, siger Jacob Kramer.
Allerede inden åbningsfestdagene i august 
mærker SG en øget interesse, så de store, 
tomme betonrammer vil meget snart blive for-
vandlet til levende og boblende mødesteder for 
livsglade gymnaster.

På et netværksmøde i Sport Study Svendborg 
sidste sommer blev frøene lagt til et konkret 
samarbejde mellem Svendborg Gymnastikfor-
ening (SG)og Skolerne i Oure. I november star-
tede de egentlige forhandlinger, og til august 

SG har ca. 1400 medlemmer.

SG Huset indvies med 14 dages indflyt-
terfest i august.

Visionen er generelt at åbne huset for 
hele kommunen, så klatrevæg, parkour-
anlæg, springsal også kan blive en familie-
oplevelse fx om søndagen.

!
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Et hold fra banken er klar i sponsortrøjer..

Kim Galsgaard er ingeniøruddannet og teknisk 
direktør og medejer i elektronikvirksomheden 
Etronic A/S.  Selv beskriver han sig som meget 
lidt sportsinteresseret, så når han og virksomhe-
den er partner i Sport Study Svendborg hand-
ler det mest om at give et forretningsmæssigt 
input.
Kim Galsgaard er formand for Industrien Syd-
fyn og dermed også medlem af Svendborg 
Erhvervsråd, og han er indvalgt i bestyrelsen for 
Go2Green. Professionelt er fokus på virksom-
heds- og produktudvikling, men som gammel 
svendborgenser banker hjertet for byen og ikke 
mindst sundet. Og som mangeårig pilot elsker 
han at se området lidt fra oven.
- Vi har et fantastisk område til endnu mere lyst-
sejlads og vandsport, siger Kim Galsgaard, som 
selv har sejlet siden han var 14 år.
- Gæstesejlere vil gerne tæt på byen, så inder-
havnen og Frederiksøen er oplagte steder at 
udvide pladser og faciliteter. Samtidig håber 
jeg meget, det lykkes at få havn og by til at 
hænge naturligt sammen, og at vi kommer til at 
se mere inspirerende løsninger end asfalten og 
fliserne ved den nye busterminal, siger han.

Lær af tyskerne
Set fra luften eller vandet er der ikke langt 
mellem Nordtyskland og Sydfyn, og her mener 

Etronic A/S blev grundlagt i 1962 af 
Kim Galsgaards far, Erik Galsgaard.
Virksomheden sælger i dag komplette 

lyd- og højttaleranlæg, transmissionsuds-
tyr og telefonanlæg.
Etronic har taget initiativ til at samle 
flere elektonikvirksomheder i en klynge i 
Svendborg.

!

Kim Galsgaard at byer som Kappeln, Glücksburg 
og Flensburg har forstået at skabe attraktive 
havnemiljøer og sejlsportsaktiviteter som Svend-
borg kan lade sig inspirere af.
- Vi har et oplagt farvand til sejladser og kon-
kurrencer med vandski, windsurfing og kitesur-
fing, siger Kim Galsgaard.
- Svendborgsund er kendt og elsket af mange, 
og så sent som på min skiferie i Østrig i år 
mødte jeg tyskere, som næsten fik våde øjne 
af gode minder, da jeg fortalte, at jeg kom fra 
Svendborg, siger han.

Tiltræk de dygtige
Svendborg ligger under to timers kørsel til Kø-
benhavn og Århus, men Kim Galsgaard minder 
alligevel om, at store analyser viser, at væksten 
sker i de store byer. Egne som Sydfyn må stå 
sammen om at tilbyde noget andet, for at fast-
holde udvikling og trivsel.
- Jeg anerkender, at sport og idræt spiller en 
stor rolle i mange menneskers liv, og derfor er 
det vigtigt, vi har både eliteklubber som GOG 
og Rabbits og breddeidræt. Jeg anerkender de 
store projekter som Svendborgprojektet, der er 
med til at skabe kvalitet i vores skoler samt et 
rigt kultur- og forretningsliv, hvis vi skal kunne 
tiltrække dygtige medarbejdere i fremtiden, 
siger Kim Galsgaard.

- Jeg synes fx SG Huset er et flot projekt, og vi 
har en gymnastikhøjskole, som relativt billigt 
kan gøres klar til et stort publikum. Den ligger 
kun få kilometer fra den sydfynske motorvej, og 
den mulighed kan vi bruge, siger han.
Samlet set vurderer Kim Galsgaard, at det ar-
bejde, som partnerne i Sport Study Svendborg 
gør hver for sig og samlet er med til både at 
skabe aktivitet i området, synliggøre og mar-
kedsføre Sydfyn og øerne såvel indenlands som 
udenlands. Og det arbejde vil han og Etronic 
gerne være en del af.

Lad os bruge 
det vi har bedre 
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Formand for Industrien Sydfyn, Kim Galsgaard, ser udviklingen omkring Svendborg i 
helikopter-perspektiv og peger på vandet som et stort potentiale



Lad os bruge 
det vi har bedre 
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Virksomheden CC Jensen A/S er måske mere 
kendt i rederier, mineselskaber og vindmøl-
leindustrier rundt om i verden end i hjemkom-
munen Svendborg. Næsten alle de oliefiltre, der 
bliver produceret på Sydfyn sendes ud af lan-
det, så når firmaet involverer sig i Sport Study 
Svendborg eller støtter GOG, Rabbits og lokale 
klubber handler det ikke om at blive synlig for 
at sælge mere. Det handler om et ærligt, socialt 
ansvar.
- Vi støtter både sport og kultur på Sydfyn, fordi 
vi føler et medansvar for at fastholde og udvikle 
livet i området, fortæller salgs- og marketingdi-

CC Jensen blev grundlagt som familie-
virksomhed i Svendborg i 1953.
CC Jensen A/S er en virksomhed der 

producerer og sælger oilefiltre og har 2 
andre afdelinger for skibsvinduer og et 
metalstøberi, der bl.a. laver skibspropeller.

!

CC Jensen arbejder internationalt men føler et ansvar for at bakke det lokale fritidsliv op – 
ikke mindst af hensyn til at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere

Sport er også 
personalepleje 

rektør Ulrich Ritsing
- Som en del af sponsoraterne følger der nor-
malt et antal billetter med til kampene, og de 
billetter prøver vi at fordele i organisationen, 
men vi inviterer også gæster med, når det er 
muligt, fortæller Ulrich Ritsing, som i øvrigt er 
formand for Danish Export Association.

Brug for nytænkning
CC Jensens Økonomidirektør Jimmi Madsen 
sidder med i Sport Study Svendborgs strategi-
ske gruppe, og han taler varmt for tværgående 
samarbejder for at tænke nyt og større i Svend-
borg.
- Jeg er helt overbevist om, at Svendborgprojek-
tets forskning i ekstra idræt til skolebørnene har 
inspireret til det nye folkeskoleforlig, som giver 
alle børn i Danmark idræt hver dag, siger Jimmi 
Madsen.
- Det viser, at det gør en forskel, at vi tør tænke 
stort i Svendborg, og nu når idrætsskolerne ikke 
længere er unikke, må vi tage nye skridt for at 
holde os i front, opfordrer han. 

Mellemstore virksomheder som CC Jenssen, der 
ligger udenfor de største byer i Danmark, har 
voksende udfordringer med at tiltrække højt 
kvalificeret arbejdskraft. I hvert fald, hvis med-
arbejderne skal bosætte sig og have familien 
med.
- Ansøgerne kigger på om der er job til ægte-
fællen, gode skoler og spændende fritidsmu-
ligheder for dem selv og børnene, og derfor er 
udviklingen af sport og kultur vigtigt for virk-
somhederne, siger Jimmi Madsen.
- Vi skal se på om vi kan skabe god infrastruk-
tur i idrætslivet. Ganske som infrastruktur er et 
vigtigt parameter for erhevrslivet, bør det også 
være vigtigt for idrætten.
- Som erhvervsledere er vi vant til at holde fokus 
på de ideer, der bedst skaber vækst, og det er 
nogle de kompetencer vi bidrager med i Sport 
Study Svendborg. Men det er klart at vi bedst 
løfter området, hvis vi er mange, der går sam-
men på tværs, siger han.
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På vej mod NM 

I 1995 blev Maria Bech Kofoed født med 
en spastisk lammelse i højre side. Foræl-
drene fik at vide, at Maria nok måtte sidde 
i kørestol hele livet. Et hårdt slag, men de 
nægtede at give op uden kamp. De tog fat 
på mange års benhård træning, som Maria 
i dag er glad for.
Heste blev en del af ”medicinen”. Maria 
begyndte at ride som 8-årig, og fra 2009 
blev det seriøst. I 2011 blev hun tilknyt-
tet bruttolandsholdet og blev udtaget til 
nordiske mesterskaber i para-dressur. Nu er 
ambitionerne om OL og VM ikke uden for 
rækkevidde.
På anbefaling søgte Maria sidste år ind på 
ridelinjen på Oure Kostgymnasium – ikke 
mindst for at kunne træne på Broholm.

Pludseligt farvel
Igen i år blev Maria og hendes hest, Coria-
ne, ud-taget til DM og EM, men pludselig 
blev Coriane syg. Så alvorligt at den efter 
kort tid måtte aflives. Berider og træner på 
Broholm Ridecenter, Henning Sloth-Jepsen, 
var straks klar med en løsning, selv om det 
krævede nogen overtalelse.
- Du kan låne min hest til DM, foreslog 
Henning Sloth-Jepsen, men Superman, som 
den kaldes, er ikke alene hestecentrets 
største med 1,86 meter i stang, den kan 
også være svær at komme i nærheden af. 
Faktisk har flere internationale ryttere bl.a. 
den hollandske verdensstjerne Anky van 
Grunsven vist interesse men takket nej til 
den vanskelige hest, inden Henning Sloth- 
Jepsen blev tilbudt at købe den.

Et usædvanligt pres
Fra 23. april gik Maria flere dage i heste-
boksen med Superman, for at de kunne 
lære hinanden at kende, og derefter var 
fokus rettet mod at træne DM-programmet 
igen og igen inden første DM-dag i juni. 
- Jeg er ikke så stærk i højre side, men jeg 
prøver alligevel at sidde i balance og give 
Superman klare signaler. Det er lidt svært, 
når den er vant til, hvad Henning gør, for-
klarer Maria.
Lidt over en måned er meget kort tid for 
en ekvipage til at blive DM-klar, og torsdag 
den 6. juni skulle den have haft DM-premi-
ere, men aftenen inden blev Maria og Hen-
ning enige om, at hun måtte trække sig.
En stor skuffelse, men for Maria Kofoed 
gælder ordsproget ”op på hesten igen” 
meget bogstaveligt. Derfor er træningen 
nu i fuld gang til Nordiske Mesterskaber, 
som foregår i september.
- Vi ryttere er meget her på Broholm, når vi 
ikke har timer, så vi støtter hinanden, når 
det er nødvendigt, og det giver også meget 
at se andre træne og snakke sammen om 
det, siger Maria, som har klare ambitioner 
om at komme til EM i 2015 og måske Pa-
raolympiske Lege i 2016.
- Jeg er rigtig glad for Oure, og jeg håber 
at blive Team Danmark elev, så jeg kan gå 
der fire år, siger hun.

I 2013-14 er der pt. tilmeldt 16 på ride-
linjen på kostgymnasiet i Oure. Alle har 
hest med og al rideundervisning foregår 

på Broholm Hestecenter.

Broholm har i 10 år været vært for DM-
stævnerne, og en ny kontrakt sikrer yder-
ligere 5 år.

!

Maria var egentlig ”dømt” til kørestol fra fødslen men for-
ældrene og hun selv ville det anderledes. I dag er hun på 
bruttolandsholdet i para-dressur, og satser på at deltage i 
NM i september trods en dramatisk optakt
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Eleverne elsker 
hestearbejde

30-årige Ida List er linjeleder i samspil 
med den erfarne Erik Andersen. Hun 
har næsten 20 års erfaring som rytter, 

har selv 5 heste og har redet på konkur-
renceplan. For 10 år siden var hun med til 
at etablere ridelinjen på Skårupskolen. I 
dag er hun læreruddannet og mest opta-
get af at undervise.

!

- Eleverne lærer, at det er vigtigt at komme 
hver dag uanset problemer og humør, fordi 
dyrene skal have mad, pleje og motion, 
fortæller linjeleder Ida List.
- Hestene er gode at lære af, for de reage-
rer med det samme på dit humør, så du er 
nødt til at være i balance, hvis dyrene skal 
samarbejde, fortæller hun.
Indbyrdes lærer eleverne også at samar-
bejde, og de skal kunne instruere andre 
og tage ansvar for sikkerheden, når der er 
gæster på ErhvervsForskolen.
Hvert år fra påske til efterårsferien kø-
ber omkring 1000 personer fra skoler og 
virksomheder udendørs arrangementer 
med instruktion, og her står de unge for at 
guide gæsterne.

En lille flok islandske heste har i flere år 
stået højt på ønskelisten hos Sydfyns Er-
hvervsForskole i Svendborg. Forventningen 
var, at det ville gøre Natur & Friluftslinjen 
mere attraktiv for piger. Nu har skolen købt 
fem, og der går 13 piger på linjen. De 11 er 
rideelever.
Hestene er nu ikke kun noget for pigerne. 
Drengene nyder også at ride en tur i sko-
ven på de stabile heste.

Unge på Sydfyns ErhvervsForskole hjælper med at 
holde baneanlæg for lokal rideklub og guider gæster 
til naturoplevelser  

Samarbejde
Fælles morgenmad og fredagskage er gode 
anledninger til at tale om alt det, der rører 
sig for de unge, og det kan være alt fra An-
den Verdenskrig til lock-out og sund livsstil.

- Vi har en del unge her, som har dårlige 
erfaringer med forskellige fag eller er i tvivl 
om, hvilken uddannelse de skal vælge. Men 
når først de får lidt ros og anerkendelse, 
giver det skubbet til at komme videre, siger 
Ida
En del af pigerne på skolen hjælper frivil-
ligt til, når islandshesteklubben Skeifa 
Svendborg holder stævner eller arrange-
menter, og i juli 2013 hjælper de i kulissen 
til et landsdækkende junior cup stævne for 
over 40 juniorer.
I september indvier ErhvervsForskolen end-
nu et nyt projekt, som gavner hele områ-
det, og som etableres i et samarbejde med 
Sport Study Svendborg. Det er en Kløversti, 
som er en kombination af naturoplevelse 
og træningsbane, der er åben for alle.




