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Danmarks stærkeste . . .
. . .  miljø

– når du vil kombinere sport og uddannelse 



2| no. 14 | maj 2011

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. 



|5no. 14 | maj 2011

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
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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.



8| no. 14 | maj 2011

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.
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Verdens største . . .
. . .  og længst varende 

– forskningsprojekt af sin art
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       Svendborg
                projektet

I forbindelse med at Svendborg 
i 2007 blev Team Danmark Elite-
kommune, godkendte politikerne 
et ambitiøst idrætsskoleprojekt, 
hvor 1200 elever i 0.-6. klasse på 7 
skoler fra 2008 fik seks ugentlige 
idrætslektioner på skoleskemaet. 
Samtidig igangsatte Svendborg 
Kommune i samarbejde med Ryg-
forskningscenteret, UC Lillebælt, 
RICH og Institut for Idræt og Bio-
mekanik på Syddansk Universitet 
verdens største og længstvarende 
forskningsprojekt af sin art.

Projektet følger de elever, der ved 
idrætsskolernes opstart gik i 0.-4. 
klasse. De ca. 690 elever fra idræts-
skolerne er sammen med ca. 510 
jævnaldrende elever fra fire kon-
trolskoler i kommunen gennem de 
sidste tre år blevet testet i alt seks 
gange. Testene omfatter kondition, 
smidighed, balance og generel fy-
sisk aktivitet. Desuden er eleverne 
to gange i løbet af perioden blevet 
DXA-skannet for at kontrollere 
deres kropssammensætning. De 

Svendborgprojektet

har to gange i løbet af perioden 
fået taget blodprøver, og kompe-
tente behandlere har registreret 
og behandlet elevernes idræts- og 
fritidsskader.

Team Danmarks rolle
Team Danmark har støttet forsk-
ningen med 1,5 mio. kr. og har 
desuden bidraget med kr. 225.000 
til et pilotprojekt, hvor 70 idræts-
lærere og pædagoger på idræts-
skolerne i kommunen er blevet 
efteruddannet over 2 år i Aldersre-
lateret Træningskoncept.

Der er i øjeblikket 38 idrætsskoler 
i Team Danmarks Elitekommuner, 
hvoraf de 6 er i Svendborg. Der er 
samlet 10.492 elever i idrætsklas-
serne på de 38 skoler. Antallet af 
elever i idrætsklasserne er på lands-
basis steget med 33 % i forhold 
sidste skoleår.

Se mere om Svendborgprojektet og 
skolerne på
www.svendborgelite.dk
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Verdens største og længstvarende forskningsprojekt undersøger 
”betydningen af øget fysisk aktivitet for nuværende og fremtidig 
sundhed hos børn og unge”

Forskningen i effekten af ekstra idræt i skolen er et langt sejt træk. 
Det kræver tid og masser af databehandling

Svendborgprojektet

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Tlf. 6223 3037
www.svendborgelite.dk 



|3no. 14 | maj 2011

Bølge af overraskelser fra 
Svendborgprojektet

Børn, der kun får de lovpligtige 
2 timers idræt om ugen, har 80 
procents større risiko for at udvikle 
insulinresistens end børn, som får 6 
timers idræt i skolen hver uge – og 
er altså i fare for at få type II dia-
betes. Det gælder ifølge de forelø-
bige resultater uanset, om børnene 
dyrker anden idræt i fritiden eller 
ikke.
Dette er blot en af de mange 
opsigtsvækkende konklusioner i 
Svendborgprojektet, som blev sat i 
gang i 2008. 

Mørketal afsløret
Hver eneste uge siden skoleårets 
start i 2008 har næsten samtlige 
forældre til de 1200 børn (93 pro-
cent), som er med i Svendborgpro-

Verdens største forskningsprojekt rejser mange nye spørgsmål om folkesundheden

jektet, svaret på forskernes spørgs-
mål via sms. Lignende datasamling 
på dette felt findes ikke noget 
sted i verden, og det giver et helt 
nyt billede af, hvad ekstra idræt i 
skolen betyder for bl.a. risikoen for 
skader.
- Vores tal viser, at 70 procent af de 
registrerede skader skyldes over-
belastning, mens kun 30 procent 
er pludseligt opståede skader som 
f.eks. en forstuvet ankel, fortæller 
projektleder, professor Niels Wed-
derkopp.
- De ugentlige sms-registreringer 
viser, at belastningsskaderne især 
kommer lige efter en længere 
pause som sommerferien, og derfor 
vil vi nu opfordre idrætslærerne 
til at starte mere forsigtigt efter 

ferierne, forklarer han.
Niels Wedderkopp kalder disse 
mange overbelastningsskader for 
mørketal, fordi de normalt ikke bli-
ver anmeldt nogen steder. Kun de 
akutte skader bliver undersøgt af 
en læge eller på skadestuen, men 
nu viser det sig, at det faktisk kun 
er toppen af isbjerget.

Et nyt skadesbillede
Datasamlingen i Svendborgprojek-
tet afslører, at tredobbelt idræt i 
skoletiden ikke øger risikoen for 
skader. Endnu er dataene ikke 
analyseret så tæt, at forskerne kan 
sige, om der er forskel på, hvorvidt 
børnene dyrker sport i fritiden el-
ler ikke. Derimod viser det sig, at 
de ældste børn generelt får flere 

Svendborgprojektet har bl.a. vist, at livviddemål siger mere om 
overvægt eller normalvægt end BMI (body mass index), men den 
allerbedste metode er DXA-skanningTekst: Lars Rasmussen

Foto: Geir Haukursson
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Mere udeliv, færre konflikter i skolegården, mere samarbejde mellem lærere og pædagoger, et tættere 
netværk mellem idrætslærerne, mere bevægelse og mere koncentration i flere fag. Sådan lyder konklu-
sionen fra skolelederne på idrætsskolerne i Svendborg Kommune

En stor forskel i hverdagen

skader end børnene på de lavere 
klassetrin.
Tallene viser også, at piger har 
størst risiko for skader. De tal mat-
cher amerikanske undersøgelser, 
som blev offentliggjort på IOCs 
konference i Monaco i april.
- Ifølge de amerikanske analyser, 
udvikler drengenes muskler sig hur-
tigere end kropsvægten, og derfor 
kan de bære sig selv, mens pigers 
muskler ikke følger med, og der-
for har de større risiko for skader, 
forklarer Niels Wedderkopp.
- Piger i puberteten ændrer sig fy-
sisk sådan, at de bliver bredere over 
hofterne og får mere indadvendte 
knæ. Måske kan de skader, som vi-
ser sig i vores tal forebygges ved at 
træne pigernes baglår anderledes, 
siger han.

Ukendte nakkeproblemer
Tidligere undersøgelser af børns 
rygproblemer har vist, at de fle-
ste problemer koncentrerede sig 
midt på ryggen. Undersøgelserne i 
Svendborgprojektet viser derimod, 
at et markant flertal af børnenes 
problemer samler sig om nakken.

- Vi kender endnu ikke årsagen, 
men vi analyserer naturligvis på 
resultaterne, fortæller Niels Wed-
derkopp.

Overvægt giver skader
To gange i forløbet er en stor grup-
pe af børnene blevet DXA-skannet. 
Første gang 740 børn, anden gang 
684. Skanningen viste, at børn med 
for høj fedtprocent har 26 procent 
større risiko for overbelastningsska-
der end børn med normalvægt.
Undersøgelsen har samtidig vist, at 
den kendte bodymass index (BMI) 
ikke afslører forskellen, fordi den 
ikke ”fanger” de såkaldt tyndfede.
- BMI er mindre præcis, end hvis du 
bare tager livvidden, men ingen 
af delene kan måle sig med DXA-
skanningen, fortæller Niels Wed-
derkopp. 
- BMI viser ca. 33 % forkert og 
livvidde 11 %, og det rejser spørgs-
målet om, hvorvidt det på langt 
sigt kan betale sig for en kommune 
at investere i en DXA-skanner og 
give alle børn et tjek en gang om 
året for at kunne hjælpe børn med 
forhøjet fedtprocent, siger han.

Tekst: Lars Rasmussen
Foto: Anders D. Jensen, D3 Reklame

- Vi er meget, meget tilfredse med 
at være en del af idrætsskolepro-
jektet, og succesen skyldes ikke 
mindst, at de involverede ildsjæle 
rundt om på skolerne har været 
med til at beskrive og udvikle 
projektet, vurderer Lars Hansen, 
skoleleder på Gudme Skole.
- Både tilhængere og skeptikere 
fik indflydelse fra starten, og efter 
en indkøringsperiode har vi kun 
oplevet, at børnene generelt er 
mere glade og begejstrede, siger 

Flemming Høj Petersen, skoleleder 
på Rantzausminde Skole. 
På alle idrætsskolerne har projektet 
fået en positiv opbakning fra børn, 
forældre, lærere, pædagoger, le-
delser og skolebestyrelser. Forsker-
ne bag Svendborgprojektet får stor 
ros for håndteringen af de mange 
test og blodprøver, fordi de er gen-
nemført sådan, at børnene er glade 
og trygge. Behandlerne får også 
ros for en hurtig og professionel 
opfølgning på de ugentlige sms-

tracks på skader og problemer hos 
børnene. 

Stærkt netværk
For at kunne udfylde seks idrætsti-
mer i stedet for to på en konstruk-
tiv facon, har alle idrætslærerne 
på idrætsskolerne fået en efterud-
dannelse i det Aldersrelaterede 
Træningskoncept. Det har givet 
en fælles videnbank og et lager af 
ideer til, hvordan øvelser i at styrke 
muskler, led, balance og koordina-

Professor Niels Wedderkopp 
præsenterer for første  
gang flere markante resul-
tater af forskningen i  
Svendborgprojektet ved en 
konference på Gymnastik-
højskolen i Ollerup 5. maj 
2011
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Svendborgprojektet har åbnet for nye samarbejdsrelationer, som det bl.a. er sket mellem Sundhøjskolen 
og Troense kajakklub med dejlige morgentræninger ved Troense Havn

tion kan flettes ind i undervisnin-
gen på en sjov måde.
- Bevægelse er blevet en del af 
hverdagen, så eleverne også kan 
”løbe matematikopgaver”, og det 
har åbnet for lærerige overvejelser 
om, hvordan vi bedst rammer bør-
nene, siger Jørn Eder-Jensen, skole-
leder på Sundhøjskolen, Tåsinge.
På Vester Skerninge Skole er den 
ene af idrætstimerne blevet afsat 
til dans.
- Det er sundt at få musik og relati-
oner ind i kroppen, og både drenge 
og piger har vist, at de synes det 
er sjovt at bevæge sig sammen, 
fortæller Finn Næshave, skoleleder 
på Vester Skerninge Skole.

Idrætslærerne i hele kommunen er 
nu rystet tættere sammen i et net-
værk, så de kan udveksle erfaringer 
og trække på hinanden, når der er 
brug for det. Det bliver på alle sko-
lerne nævnt som en stor styrke.

Snehockey og flikflak
På alle skoler har børnene været 
mere ude hele året, og idrætsak-
tiviteterne er blot blevet tilpasset 
vejrliget. Selv 15 centimeter sne har 
ikke forhindret børnene på Gudme 
Skole i at komme ud og spille 
hockey. Hvis blot de havde en rød 
puk med ud, gik både 0. og 1. klas-
serne til den i skidragter.
Længere sammenhængende 

pauser, en vedligeholdt skolegård 
og redskaber som hockeystave og 
waveboards har været med til, at 
børnene selv har taget initiativ til 
en masse lege og aktiviteter på alle 
skolerne.
- Vi har oplevet færre konflikter i 
frikvartererne, fordi de mange lege 
og konkurrencer lærer børnene, 
at de kan vinde uden at hovere og 
tabe uden at tude – og at de selv 
kan afværge optræk til konflikter, 
fortæller Lars Hansen, Gudme.
- Fordelen ved, at de bliver krudtet 
af er, at der også er mere ro i de 
timer, hvor det er meningen, vurde-
rer Jørn Eder-Jensen.
På Vester Skerninge Skole oplever 
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Svendborgprojektet har trukket stor opmærksomhed allerede inden de første resultater begyndte at  
vise sig. Kongehuset med HKH Kronprins Frederik har vist forskningsprojektet udtalt interesse og afsatte 
i maj 2009 en hel dag til en rundvisning på Sundhøjskolen, hvor skoleleder Jørn Eder-Jensen var med til 
at tegne et billede af betydningen af den ekstra idræt for børnene i indskolingen og mellem klasserne

Finn Næshave at flere laver flikflak 
på gangene (hvor man jo faktisk 
ikke må løbe), og at der er større 
frihed til bevægelse også i de klas-
siske ”stille” timer, når blot alle 
tager hensyn til hinanden.

Flere sidegevinster
Mens forskerne registrerer, hvilke 
foreninger børnene er aktive i 
i fritiden og analyserer, om den 
ekstra idræt også gør børnene 
mere aktive efter skoletid, be-
tragter de i Rantzausminde med 
en vis opmærksomhed, hvordan 
medlemstallet i den lokale Egense-
Rantzausminde Idrætsforening er 
fordoblet i løbet af det andet år i 
Svendborgprojektets forløb.
- Vi kan jo ikke sige, at det kun 
skyldes, at vi er blevet idrætsskole, 
men vi har bestemt haft den inten-

tion, at klubben og skolen skulle 
have et udvidet samarbejde, forkla-
rer Flemming Høj Petersen.
Forældreopbakningen har været 
stærk – og flere skoleledere taler 
om en vis attraktionsværdi i projek-
tet. Flere forældre har søgt skolen 
netop fordi der er ekstra idræt.
- For os i ”friskoleland” er det ikke 
noget dårligt, at vi kan profilere 
os på idræt og sundhed, siger Finn 
Næshave fra Vester Skerninge 
Skole, som ligger i et område med 
flere friskoler.

Nye udfordringer
Skolelederne er enige om, at de 
gerne ser projektet fortsætte i en 
periode.

- De første år har vi på skolerne selv 
skullet finansiere en del af omkost-
ningerne ved at forlænge skoleda-

gen og indføre de nye fag, og det 
synes jeg er helt rimeligt, for vi får 
også meget ud af det på skolerne, 
mener Flemming Høj Petersen.

- Vi er indstillet på at fortsætte 
projektet også selv om der nu er 
lagt op til, at vi på skolerne kom-
mer til at betale en større del selv, 
siger han.
Fra næste skoleår vil også Bymark-
skolen i Ollerup og Hesselager 
Skole være idrætsskoler, da de i 
den nye skolestruktur i kommunen 
bliver lagt ind under henholdsvis 
Vester Skerninge Skole og Gudme 
Skole, som alle er idrætsskoler.
- Det giver nye udfordringer at 
starte forfra, men samtidig er det 
en god anledning til at evaluere 
den måde, vi hidtil har arbejdet på, 
siger Finn Næshave.
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Mere idræt i skolen – 
hvad betyder det?

Tekst: Lars Rasmussen
Foto: Geir Haukursson

Hvis du bevæger dig for lidt, spiser 
forkert og har en dårlig kondition, 
stiger risikoen bl.a. for hjertekar-
sygdomme og type II diabetes. Det 
gælder for voksne men også for 
børn og unge, som risikerer senere 
at få livsstilssygdommene.
Selv om ingen kender de præcise 
tal, giver flere undersøgelser kva-
lificerede bud på, at procentdelen 
af børn med forhøjet fedtprocent 
er stigende og har været det de 
seneste årtier. Udviklingen indenfor 
børnenes kondition og kropsvægt 
tegner samtidig en ny kløft. Ten-
densen er, at den ”bedste del” af 
børnene faktisk er blevet ”bedre”, 
mens den ”dårligste” er blevet 
”dårligere”. Derudover har man 
også observeret, at det specielt er 
børnene fra familier med lav socio-
økonomisk status, som har udviklet 
sig særligt uheldigt i løbet af de 
senere år.
Risikoen for en vækst i livsstils-
sygdommene er derfor stor, hvis 
ikke der findes en effektiv måde at 
forebygge problemet på.

Målinger af generel aktivitet, kondition og kropssammensætning giver nye svar på risikoen for  
livsstilssygdomme

Dette er baggrunden for den 
forskning, som Niels Christian Møl-
ler fra RICH, Institut for Idræt og 
Biomekanik, arbejder på sammen 
med Heidi Klakk Christensen fra UC 
Lillebælt og RICH.
- Vi har især søgt at dokumentere 
hvor aktive børnene er, med hvil-
ken intensitet, og i hvilke sammen-
hænge, forklarer Niels Christian 
Møller.
To gange i løbet af de tre år har 
alle børnene fået en elektronisk 
måler – et accelerometer - monte-
ret ved hoften i en uge, sådan at 
det digitalt har kunnet registreres, 
hvor fysisk aktive børnene er i løbet 
af dagen. Det overordnede princip 
i målingerne er, at accelerometret 
registrerer, hvor meget børnene 
accelererer til siderne, frem og 
tilbage samt op og ned.

- Det har givet en kolossal mængde 
data, som et nyudviklet analyse-
program er ved at tygge sig igen-
nem, og derfor kan vi endnu kun 
sige noget om de helt overordnede 
resultater, forklarer Niels Christian 
Møller.
- I første omgang kan vi se, om bør-
nene fra idrætsskolerne i gennem-
snit er mere aktive end børnene på 
kontrolskolerne. Senere vil vi bl.a. 
også få mulighed for at undersøge 
hvad den ekstra skoleidræt har 
betydet for børnenes aktivitetsni-
veau i fritiden, herunder i hvor høj 
grand de er involveret i deltagelse 
af organiseret idræt, fortæller han.

Kondition og fedtprocent
I projektet er børnenes kondition 
også blevet analyseret. Gennem-
snittet for børnene på idrætssko-
lerne er blevet sammenlignet med 
børnene på kontrolskolerne, og 
der er også sket en sammenligning 
imellem de enkelte skoler.
Endelig er børnenes kondition og 
den udvikling der evt. måtte være 
sket i forhold deres kondition 
blevet sammenholdt med eventu-
elle ændringer i fedtprocenten hos 
børnene.
- Formålet er at undersøge hvilken 
indflydelse idræt og bevægelse har 
i forhold til forebyggelse af risiko-
faktorer relateret til især hjertekar-
sygdomme og type II diabetes, så-
ledes at vi i fremtiden forhåbentlig 
vil være bedre rustet til at forebyg-
ge livsstilsrelaterede sygdomme, 
siger Heidi Klakk Christensen. 

– Børnene på idrætsskolerne er 
i gennemsnit mere aktive end 
børnene på kontrolskolerne, viser 
de første undersøgelser, siger ph.d. 
studerende Niels Christian Møller, 
RICH ved SDU

– Svendborgprojektet skulle gerne 
give viden om, hvordan vi i frem-
tiden bedre kan forebygge livsstils-
sygdomme som hjertekarsygdom 
og type II diabetes, forklarer ph.d. 
studerende Heidi Klakk Christen-
sen, UC Lillebælt og RICH ved SDU
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Intentionen med idrætsskolerne i 
Svendborgprojektet har fra starten 
været, at der skulle være en øget 
mængde idræt med et mere alders-
relateret indhold efter Team Dan-
marks ”Aldersrelaterede trænings-
koncept” (ATK). Men ét er teori 
– et andet er, hvad der rent faktisk 
sker i den virkelige verden. Der-
for har Christina Christiansen i sit 
ph.d.-projekt lavet en undersøgelse 
af indholdet i idrætstimerne netop 
for at undersøge, om der rent fak-
tisk er en forskel på idrætstimerne 
på idrætsskolerne sammenlignet 
med de ”almindelige” skoler.

Opdelt forskning
Siden starten på Svendborgprojek-
tet, er børnene på idrætsskolerne 
og kontrolskolerne blevet testet i 
deres fysiske og motoriske præsta-
tion to gange om året.

Et af formålene her har været at 
undersøge, om det er sådan, at hvis 
man er god motorisk eller fysisk til 
én ting, så er man god til det hele 
og omvendt. Samtidig har det også 
været målet at følge udviklingen 
i præstationsevnen over de tre år 
for at undersøge effekten af de fire 
ekstra timer med idræt og bevæ-
gelse i idrætsskolerne. Disse resul-
tater ligger dog ikke klar endnu.
Sammen med et team af studeren-
de har hun observeret 59 tilfældige 
idrætstimer på både idrætsskoler 
og kontrolskoler i Svendborgpro-
jektet. Aktiviteter, instruktion, 
vejledning og ikke mindst anven-
delsen af den kendte viden i ATK er 
registreret.

Krav til undervisningen
På trods af den store sundheds-
mæssige gevinst af ekstra idræt 
i skolen ud fra et forebyggende 

Flere idrætstimer –
men er de også aldersrelaterede?
Christina Christiansen undersøger i sin ph.d-research om interventionen på idrætsskolerne  
udelukkende består af en øget mængde idræt eller om den også består af mere alderstilpasset  
idrætsundervisning

perspektiv, specielt i forbindelse 
med livsstilssygdomme, så kan en 
øget idrætsmænge i sig selv ikke 
stå alene. Vi ser mange vækstre-
laterede overbelastninger blandt 
børnene på idrætsskolerne, og 
derfor har det været vigtigt for os 
at undersøge, hvilke krav man bør 
stille til ekstra idræt i skolen.  
I en klasse er der typisk en alders-
spredning på op til ca. 2 år. Når 
børn går i puberteten bliver der en 
større aldersrelateret spredning, 

når man ser på biologisk alder. 
Derfor kan den typiske biologi-
ske eller fysiske aldersforskel let 
komme op på 5-6 år indenfor den 
samme klasse – og det stiller krav til 
planlægningen af undervisningen. 
Særligt når man tager børnenes 
risiko for vækstrelateret overbelast-
ning med i betragtning.
- Ekstra idræt kræver høj kvalitet 
under hensyn til den enkelte, hvis 
børnene skal undgå skader, konsta-
terer Christina Christiansen.

Sammen med et team af studerende har Christina Christiansen  
observeret 59 tilfældige idrætstimer på både idrætsskoler og  
kontrolskoler i Svendborgprojektet
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Mere idræt er måske en slags 
knoglepensionsopsparing

Tekst: Lars Rasmussen
Foto: Geir Haukursson

- Hvorfor er det vigtigt at interes-
sere sig for børns knoglesundhed? 
Det spurgte jeg mig selv om inden 
jeg begyndte mit forskningspro-
jekt, fortæller læge og ph.d stude-
rende Malene S. Heidemann, H.C. 
Andersen Børnehospital, OUH.
Cirka en halv million voksne dan-
skere lider af knogleskørhed. Det er 
dermed en af de helt store folke-
sygdomme, som er karakteriseret 
ved lav knoglemasse og forandrin-

Svendborgprojektet kan blive det første til at dokumentere, at fysisk aktivitet har en gavnlig effekt på 
børns knogler. Et projekt, der kan give stof til eftertanke hos politikere i hele landet

ger i knoglernes indre arkitektur.
I mange år har man koncentreret 
sig om tiltag, som kan forebygge 
afkalkning af knogler. Men det er 
ifølge Malene Heidemann lige så 
vigtigt at have fokus på opbygnin-
gen af knoglerne.
- Vores knogler opbygges gennem 
hele barndommen og når på et 
tidspunkt et maksimum. 
Det maksimum kan betragtes som 
vores samlede knoglepensionsop-
sparing, som vi skal kunne hæve af, 

når vi bliver ældre og vores knogler 
begynder at afkalke, forklarer hun.

Hvad påvirker vores knogler?
Køn påvirker knoglerne.
Knoglemassen er større hos mænd 
end hos kvinder og mænd får 
færre knoglebrud end kvinder.
Arvelige forhold har betydning for 
vores knogler. 
D- vitamin har betydning for vores 
optagelse af kalk, og mangel på 
D- vitamin kan medføre sygdomme 

740 børn har været igennem en DXA scanning. En DXA scanning er en slags helkrops røntgen-
undersøgelse, som giver oplysninger om knoglemineraltæthed
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FAKTA
Målet med projektet for knoglesundhed er:

• At undersøge sammenhængen mellem risiko for  
 frakturer og knoglemineraltæthed.
• At påvise effekten af øget fysisk aktivitet i  
 barnealderen på knoglemineraltætheden  
 målt ved DXA-scanning

• At undersøge effekten af øget fysisk aktivitet på 
 frakturrisiko og knoglemineraltæthed
• At opnå viden om knoglemineraltæthed og  
 metaboliske markører vedr. knogler hos  
 7-10 årige raske danske børn 
• At sammenligne to metoder til bestemmelse af 
 knoglemineraltæthed (DXA og DXR) 

i vores skelet, som kan give uspe-
cifikke symptomer som træthed, 
muskelsmerter og ledsmerter.
Vægtbærende fysisk aktivitet øger 
knoglemassen. 
Undervægt disponerer for knogle-
skørhed, mens overvægt beskytter 
mod nedbrydning af knoglerne.
Inaktivitet, computertid, tv-tid 
men også rygning og alkohol har 
negativ effekt på knoglemineral-
tætheden.

Scannet fra top til tå
I september 2008 besøgte forsker-
gruppen de 10 skoler i Svendborg-
projektet.
Undersøgelsesteamet tog blodprø-
ver, undersøgte børnenes motorik, 
fysiske form, blodtryk, højde og 
vægt. 
I de følgende 4 måneder blev 740 
elever fra 2.-4. klasse undersøgt 
på H. C. Andersen Børnehospital i 
Odense, hvor 12 elever om dagen 
blev DXA scannet. En DXA scanning 
er en slags helkrops røntgenunder-
søgelse, som giver oplysninger om 
knoglemineraltæthed, knoglemi-
neralindhold og kroppens sammen-
sætning hvad angår fedtprocent og 
muskelmasse.
I efteråret 2010 har vi undersøgt de 
samme elever igen med det samme 
undersøgelsesprogram.
Data er færdig indsamlede og de 
kommende måneder venter et 
stort arbejde med at bearbejde og 
fortolke de mange data. 
- Vi håber at kunne vise, at fysisk 
aktivitet har en gavnlig effekt på 
børns knogler, og vi håber at kunne 
vise en effekt som er så overbevi-
sende at flere idrætstimer i skoler-
ne kan blive en realitet for mange 
flere børn i Danmark, siger Malene 
Heidemann.

- Lige så vigtigt som at fokusere på afkalkningen er det at  
forske i opbygningen af knoglerne i barneårene, siger læge og 
ph.d-studerende Malene S. Heidemann.
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Fysioterapeut og ph.d studerende 
Eva Jespersen har siden starten af 
Svendborgprojektet undersøgt, om 
de ekstra idrætstimer på idrætssko-
lerne har øget risikoen for ska-
der, eller om det netop forbedrer 
børnenes kropsbevidsthed, styrke, 
udholdenhed og koordination, så 
det forebygger skader.
Dataindsamlingen slutter først til 
juni 2011, men de foreløbige ana-
lyser efter de to første år peger på, 
at børnene fra idrætsskolerne har 
det samme antal skader som bør-
nene fra kontrolskolerne. Det inte-
ressante ved de tal er, at hvis man 
sammenligner tallene med den tid, 
børnene bruger på skoleidræt og 
organiseret idræt i fritiden, så har 
børnene på idrætsskolerne mindre 
risiko for at blive skadet.

Vigtig forebyggelse
Statens Institut for Folkesundhed 
vurderer, at der bliver behandlet 

Foreløbige resultater fra Svendborgprojektet viser, at den ekstra idræt på idrætsskolerne ikke giver 
anledning til flere idrætsskader

56.000 idrætsskader hos børn og 
unge på skadestuerne om året, 
og at 3.700 indlægges akut. Hertil 
kommer et ukendt antal skadede 
børn, som behandles hos egen 
læge, kiropraktor, fysioterapeut, 
anden behandler, eller som slet 
ikke behandles. 
- Rygproblemer er hyppigt fore-
kommende, også hos børn og 
unge, udtaler kiropraktor og ph.d 
studerende Claudia Franz, som især 
har fokus på ryg problemer blandt 
børnene i Svendborgprojektet
- En tidligere undersøgelse i 
Danmark har vist, at 30 % af de 
8-10-årige børn og 50 % af de 
14-16-årige har haft rygproblemer 
indenfor den sidste måned. Tidli-
gere studier har vist, at børn med 
ondt i ryggen, bliver til voksne med 
ondt i ryggen. Rygproblemer er 
en tilbagevendende tilstand, og til 
trods for vidtspændende behand-
lingstilbud er problemets størrelse 
på befolkningsplan ikke blevet 
mindre. For at ændre udviklingen, 

Mere idræt øger ikke risikoen 
for skader

skal der forebygges allerede i barn-
dommen, siger hun.

Fedtprocenten afgørende
Hidtil har det været en almindelig 
antagelse, at overvægtige børn 
lettere får idrætsskader på grund 
af belastningen af knogler og led. 
Undersøgelserne i Svendborgpro-
jektet tyder på, at vægten ikke er 
den afgørende faktor men tvært 
imod fedtprocenten. 
Hvis en dreng er tung på grund af 
muskler, har han ikke samme risiko 
for skader, som kammeraten, der 
måske vejer det samme, men som 
har højere fedtprocent. Derfor dur 
den kendte bodymass index (BMI) 
måling ikke som rettesnor.
- Foreløbige analyser i Svendborg-
projektet peger på, at overvægtige 
børn med høj fedtprocent har  
26 % øget risiko for at få over-
belastningsskader, forklarer Eva 
Jespersen.

Problem i håndbold
En anden undergruppe i Eva 
Jespersens undersøgelse er de 
hypermobile børn. Her har spørgs-
målet været, om de har større eller 
mindre risiko for skader i fritid og 
idræt?
- Analysen efter de første to år 
viser, at der generelt ikke er nogen 
større risiko, dog er der blandt 
håndboldspillere med hypermobile 
led en øget risiko for at få akutte 
skader, fortæller Eva Jespersen.

På IOC konference
Sammen med fysioterapeut Heidi 
Klakk var Eva Jespersen i april 
2011 inviteret til IOC konference 
i Monaco for at fortælle om sam-
menhængen mellem overvægt og 
overbelastningsskader hos børn.
- Selv om undersøgelsen blot var et 
lille hjørne af det enorme tema om 
idrætsskader ved konferencen, var 
det interessant og lærerigt at være 
med, fortæller Eva Jespersen.

Fysioterapeut og ph.d-studerende Eva Jespersen konkluderer  
på de første års undersøgelser, at flere timer med idræt ikke er  
lig med tilsvarende flere skader
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Helt bogstaveligt fylder leg og be-
vægelse meget i hjemmet hos fami-
lien Sømod. De bor lige et stenkast 
fra Rantzausminde Skole, og da 
jeg bliver inviteret indenfor i den 
hvide, stråtækte idyl, er det første 
jeg lægger mærke til to gynger fra 
loftet i stuen og en stor blå madras 
under dem.
Ved siden af står et bordtennis-
bord.
Ude i baghaven er der ikke alene 
en havetrampolin, som mange 
familier har, nej her er også en 

Johannes, Gustav og Asbjørn kan slet ikke få nok idræt – og de har fuld opbakning fra deres forældre, 
som begge er gymnastikinstruktører

Drengene vilde med at bruge 
kroppen

airtrack. En lang oppustelig bane, 
som man ser dem i gymnastikfor-
eningerne. 
Hvis man kender Søren og Lone 
Sømod, er det ikke så overraskende 
endda, for de to instruktører fra 
Svendborg Gymnastikforening bru-
ger en meget stor del af deres fritid 
på gymnastik. Det gør Johannes fra 
6.b, Gustav fra 4.b og Asbjørn fra 
1.b også. Johannes går til gymna-
stik 5 gange om ugen, Gustav 4 
gange plus fodbold, og Asbjørn 2 
gange om ugen plus fodbold. 
- Drengene elsker at springe og 
lege og bevæge sig, og når vi nu 
har pladsen herhjemme, så kan vi 

da altid gøre mere plads til sofaen, 
når de er blevet ældre, siger Lone 
grinende.

En skøn idé
Det kan næsten heller ikke over-
raske, at der var fuld opbakning fra 
familien Sømod, da de for tre år 
siden fik at vide, at Rantzausminde 
Skole skulle være en idrætsskole.
- Vi var lige lidt betænkelige ved, 
om drengene blev trætte af at have 
idrætstøj med hver dag og skulle 
klæde om og alt det, men der har 
ikke været noget, siger Lone.
- Det de fortæller, når de kommer 
hjem, handler næsten altid om de 

Dette er et af de sjældne øjeblikke, hvor Asbjørn, Gustav og Johannes Sømod alle tre sidder roligt på 
samme tid. Til ære for fotografen har Freya Skriver Møller accepteret også at være med.  
De to familier Sømod og Skriver Møller har begge oplevet, hvad de ekstra idrætstimer har betydet.
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Mere energi og glæde
Familien Skriver Møller i Rantzausminde er begejstrede for idrætsskoleprojektet. Emma og Freya fra 6. 
og 2. klasse er begge med, mens Alberte i 9. klasse er lidt misundelig

Tekst: Lars Rasmussen
Foto: Geir Haukursson

Denne flotte mandag morgen i 
april starter Freya i idrætstøj. Det 
er ikke så usædvanligt at cykle den 
ene kilometer hjemmefra til sko-
len i idrætstøjet og starte dagen 
med løb eller leg, men i dag er lidt 
anderledes. 2.a og 2.b skal igennem 
en masse test inde i hallen. Det er 
sket to gange om året, siden hun 
begyndte i skolen, men det er altid 
lidt spændende, hvordan det går.
Freya Skriver Møller er den yngste i 
en temmelig aktiv familie. Hun går 
på Rantzausminde Skole ligesom 
sine storesøstre, Emma i 6. klasse 
og Alberte i 9.
Hendes far, Lasse, har sit eget firma 
med fem ansatte og sidder i skole-
bestyrelsen, og hendes mor arbej-
der i Svendborg Kommunes Kultur- 
og Fritidsafdeling.
Efter skoletid går Freya til hånd-
bold og svømning, og hun har også 
før gået til gymnastik. Nu går hun 
til musikforståelse i Musikskolen.
Emma og Alberte går begge to til 
klaver, og mens Emma går til både 

lege og spil, de har lavet i en time 
eller hvis de har skullet til en test. 
Det er som om, de får det bedst ind 
gennem kroppen, fortæller hun.
De halvårlige testmålinger er 
meget populære, for drengene 
kan lide at se, hvor meget de har 
udviklet sig siden sidst.
Ovre i skolegården når jeg lige 
at få talt kort med drengene om 
projektet:
- Noget af det sjoveste ved alle de 
idrætstimer er, når vi spiller bold 
eller laver nogle motoriske øvelser, 
hvor vi skal finde ud af at koordi-
nere både arme og ben samtidig, 
mener Johannes, og Gustav nikker.
- Ja det er spændende, siger Gu-
stav, mens Asbjørn hurtigt er væk 
på legepladsen igen.

Håb om mere
Lone og Søren Sømod håber 
meget, at projektet fortsætter, og 
også at det udvikler sig til de æld-
ste klasser.
- De lærer konkurrence på en god 
måde, og det er også som om, at 
de lærer hinanden at kende på en 
anden måde, når de f.eks. leger 
stratego eller noget andet i under-
visningen, så de både skal bruge 
kroppen og hovedet, siger Lone.
- De kan selvfølgelig godt være 
trætte i perioder, hvis de løber 
meget, men det er sundt at lære at 
svede og få pulsen op, mener hun.
Oplevelsen hos både drengene og 
forældrene er, at de får masser af 
energi, og at det ikke går ud over 
lektierne. Tværtimod. De bliver 

ofte klaret i frikvartererne på sko-
len, så der er tid til at springe rundt 
om eftermiddagen.
- Vi håber meget, at der også bliver 
ekstra idræt i de ældste klasser, 
for jeg er bange for de store bliver 
mere lade, hvis ikke de bliver holdt 
til og får bevæget sig en masse, 
siger hun.
Søren arbejder som it-udvikler i en 
mellemstor virksomhed i Assens, 
mens Lone har flere småjobs i om-
rådet og derfor lige kan bruge lidt 
af en fridag til at fortælle om, hvor 
idræt fylder krop og sind i hele 
familien.

”Klem, klem, klem.” Freya bliver heppet til at gøre alt hvad hun 
kan, og bagefter får hun også velfortjent ros
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rytme- og springgymnastik, elsker 
Alberte sin zumba.

Klem på
Alle i 2.a er klar i gymnastiksalen. 
Et helt hold af voksne hjælpere fra 
universitetet er der også til at skri-
ve testene ned på papir og hjælpe 
med at fortælle, hvordan man skal 
gøre, hvis der er nogen, som ikke 
lige kan huske det.
Freya bliver målt og vejet, og lige-
som de andre skal hun gå baglæns 
balancegang på en bom tæt på 
gulvet, hun skal klemme en hånd-
kraftmåler rigtig hårdt, løbe pen-
dulløb på en lille kort bane, hoppe 
så højt hun kan, prøve at ramme 
plet med en bold på en skive på 
væggen og så gennemføre den 
store ”Andersen test”.
- Testen varer 10 minutter, og I skal 
løbe halvdelen af tiden, fortæller 
Mette Petersen højt, mens alle i 
klassen står på en række i den ene 
side. Hun er lederen af kontrol-
teamet fra Syddansk Universitet.
Alle har fået spændt en pulsmå-
ler om brystet og har et pulsur på 
armen, og bag børnene sidder de 
voksne klar til at tælle, hvor mange 
gange, børnene når på tværs af 
hallen.
- Når jeg fløjter, skal I spurte 15 
sekunder, så fløjter jeg igen og I bli-
ver stående lige hvor I er, så fløjter 
jeg igen, og I spurter 15 sekunder. 
Sådan bliver vi ved, og til allersidst, 
når jeg siger til, skal I sætte jer lige 
der, hvor I nåede til, når jeg fløjter 
sidste gang, forklarer Mette Peter-
sen.

Det er sjovt
Alle spæner af sted. Nogen vildere 
end andre, men alle giver sig alt 
hvad de kan.
De, der har den bedste kondition, 
når over en kilometer, mens andre 
når 7-800 meter.
Efter den tur har alle fortjent en 
juice, inden de skal tilbage i klas-
sen.
- Pyh, er det ikke hårdt?, spørger 
jeg efter at have kigget på fra 
sidelinjen.
- Næh, det er sjovt, konstaterer 
Freya med en rutineret mine.
Freya har ikke kendt til andet end 
at have idræt eller bevægelse hver 
dag i skolen.
Emma havde kun de almindelige to 

timers idræt i starten, men hun er 
også glad for de ekstra idrætstimer.
- Vi får rørt os rigtig meget, og jeg 
synes ikke, jeg bliver mere træt. 
Tvært imod er det nemmere at 
følge med, når vi skal sidde stille, 
siger Emma.

Håber på mere
Om aftenen samme dag tager 
Lasse sig tid til at fortælle, hvad 
forældrene synes om det. Birgitte 
er til et møde, så han taler for 
dem begge. Vi sidder i stuen, mens 
pigerne klarer afrydning fra maden 
og stryger gennem stuen en gang 
imellem.
- Vi er begejstrede for både bevæ-
gelse og de kreative og musiske 
fag, som Rantzausminde Skole er 
kendt for. Jeg var selv med til at 
beslutte, at skolen skulle være en 
idrætsskole, og jeg synes bestemt, 
vi kan mærke på de to yngste, at 
der er masser af glæde, energi 
og gå på mod – både morgen og 
aften.

- Forskningsdelen er også fin. 
Hver søndag får vi en sms, hvor 
vi skal svare på, om barnet i den 
forløbne uge har haft ondt, og 
blot en enkelt gang har jeg svaret 
bekræftende. Straks blev der ringet 
dagen efter med tilbud om hjælp 
på skolen af en kiropraktor, fysio-
terapeut eller massør, men vi sagde 
nej tak, for vi havde fundet ud af, 
at det var på grund af for meget 
wii-spil. Så det gik over, fortæller 
han smilende.
Familien Skriver Møller håber, at 
projektet kan fortsætte, også selv 
om det måske endda skulle blive 
lidt reduceret.
- Det ville være fantastisk med 
mere idræt på alle skoler i kommu-
nen, siger Lasse.
Kun Alberte ser lidt skævt til pro-
jektet. Hun ville nemlig også godt 
have haft ekstra idræt, da hun 
startede i skolen.
- Det er lidt snyd, for de små er 
efterhånden ikke til at fange læn-
gere, siger hun.

Andersen testen kan tage luften ud af de fleste, med 15 sekunders 
spurt og 15 sekunders pause skiftevis gennem 10 minutter. Freya 
klarer turen i fin stil
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Endnu er der ikke sat kroner og øre 
på indsatsen, men rundt om bordet 
begynder ildsjæle, skoleledere og 
politikere at kigge i samme ret-
ning. Nemlig mod visionen om at 
skabe landets bedste talentudvik-
lingsmiljø.
Konceptet for sportsklasserne for 
elever i 7.-9. klassetrin ligger klar, 
og det er udarbejdet af en styre-
gruppe og en arbejdsgruppe bredt 
sammensat af idrætsforeninger og 
uddannelsesinstitutioner i lokalom-
rådet.

Målet
Konceptet for Sportsklasserne 
bygger på, at eleverne skal træne 
for at kunne træne. Det betyder, 
at eleverne skal opbygge et stærkt 
fysisk fundament og sportslig 
stabilitet. Ideen er, at stabilitet 
forebygger skader, giver bedre 
timing, bedre balance, bedre be-
vægelsesmønstre og koordination, 
større kreativitet og mulighed for 
improvisation – kompetencer, som 
vil forbedre elevernes færdigheder 
i deres specifikke sportsgrene og 
dermed forbedre den idrætsspeci-
fikke træning i klubberne.
Sportsklasserne skal samtidig lære 
eleverne at håndtere de udfor-
dringer, som et liv med sport på 
højt plan fører med sig i forhold 
til skole, træning, familie, venner 
osv. Miljøet omkring eleverne skal 
medvirke til at styrke deres selv-
værd, og suppleret med værdier 
som sundhed, kost, fællesskab, 
glæde og mentale kompetencer 
vil Sportsklasserne medvirke til at 
styrke eleverne på mange felter.

Konceptet
Det korte udtræk af hovedindhol-
det i konceptet er følgende:
At udvikle i stedet for at udvælge.
At undervisningen baseres på hel-

Visionen er ambitiøs for sportsklasserne for 7.-9. årgang i Svendborg Kommune. De skal give unge ta-
lenter fra alle sportsgrene de bedst mulige vilkår for at udvikles sig fysisk, mentalt og socialt

Danmarks bedste miljø 
for unge idrætstalenter

hedsorienteret grundtræning – 
først krop og hoved, siden sport. 
Dvs. alsidig opbyggende motorisk 
og teknisk træning på tværs af 
idrætter, mentaltræning, restitu-
tion m.v.
At skabe et stærkt fysisk og ska-
desforebyggende fundament for 
eleverne.
At talenter fra alle idrætsgrene kan 
søge optagelse på lige vilkår. 
At eleverne uddannes til et godt 
liv med deres sport og medvirke til 
at eleverne videreuddanner sig til 
et godt liv efter deres fremtidige 
idrætskarriere.
At integrere det sportspsykologiske 
aspekt (Life Skills) – at eleverne 
kender egne styrker og svaghe-
der, bliver i stand til at planlægge 
og organisere deres tid i forhold 

træning, kost, hvile, skole, familie, 
venner m.v. 
At undervisningen baseres på det 
aldersrelaterede træningskoncept, 
som i forvejen danner grundlag for 
undervisningen på idrætsskolerne.
At samarbejde med mange idræts-
klubber – både bredde og elite.
At bygge bro til ungdomsuddan-
nelserne.
I samarbejde med forskerne i 
Svendborgprojektet tilknyttes ved 
opstart af Sportsklasserne en eks-
ternt finansieret medicinsk klinik, 
der gør det muligt at dokumentere 
resultaterne af Svendborgs særlige 
model for Sportsklasser. 
Politikerne skal i efteråret 2011 af-
sætte økonomi til Sportsklasserne, 
som fuld udrullet etableres på hver 
af årgangene 7.-9. klasse.

Visionen er at sikre unge talenter så gode rammer, at Danmark kan 
få flere som den unge odenseaner, Viktor Akselsen, som allerede 
som 16-årig vandt VM for U19-spillere
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Svendborgprojektet har allerede 
haft en betydelig forskningsmæs-
sig interesse. 10 ph.d.-projekter er i 
gang i år, og yderligere mindst tre 
kommer til næste år. 50 fysiotera-
peutstuderende og sygeplejestu-
derende under University College 
Lillebælt har studeret projektet 
indgående, og over 50 bachelo-
rer er udsprunget fra projektet. 
Desuden er der skrevet foreløbig 5 
specialer om interventionsprojektet 
på idrætsskolerne i Svendborg.
- Vi har som forskere en forpligtelse 
til at udsende en mængde viden-
skabelige artikler og afhandlinger 

om de konklusioner, vi er nået frem 
til, og alene de første fem ph.d. 
studerende, som har afsluttet data-
indsamlingen, vil indenfor et år el-
ler halvandet skulle skrive hver 3-5 
manuskripter, fortæller forsknings-
leder, professor Niels Wedderkopp.
- Seniorforsker Niels Christian Møl-
ler og jeg selv skal også udgive 
nogle tekster, så der er adskillige 
artikler på vej, som vil sprede helt 
ny viden på flere områder, siger 
han.

Projekt for hypermobile
Inden de første delprojekter er helt 
færdige, er de næste ansøgnin-
ger på vej ud til diverse fonde om 
støtte til nye, spændende projekter 

med udgangspunkt i det veldoku-
menterede Svendborgprojekt.
Eksempelvis har de løbende test 
vist, at ca. hver tiende elev er 
hypermobil. Inden sommerferien 
vil et forskerhold derfor orientere 
forældrene til de hypermobile børn 
om et nyt projekt, der skal undersø-
ge, om det vil dæmpe rygsmerterne 
og give færre skader efter idræt, 
hvis børnene får nogle særlige be-
handlinger af en kiropraktor.

Mere om livsstilssygdomme
I løbet af sommeren bliver der også 
udarbejdet en ansøgning om at 
fortsætte forskningen i livsstilssyg-
domme. Denne gang er det tanken 
at inddrage forældrene. Statistisk 

I løbet af et år udkommer de første af adskillige videnskabelige artikler og afhandlinger fra Svendborg-
projektet, og fondsansøgninger til nye delprojekter bliver sendt i en lind strøm

Unikt materiale til flere projekter
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set vil 100-200 af de 1200 børn i 
Svendborgprojektet have prædia-
betes, og målet er at finde dem via 
DXA-skanning.
- Visionen er at undersøge nærme-
re, hvor meget der skyldes arv, og 
hvor meget der skyldes hverdagen 
i familien, i skolen og sammen med 
vennerne, forklarer Niels Wedder-
kopp.
- Når vi har fundet en gruppe med 
øget risiko, vil vi lave nogle grun-
dige interviews med børnene og 
deres forældre, så vi kan afdække, 
hvad årsagerne er, og hvordan man 
kan løse problemerne, fortæller 
han.

Bliver de klogere?
En af undersøgelserne efter som-
merferien bliver den kognitive. Her 
er det opgaven at finde ind til, om 
mere bevægelse i skolen har nogen 
betydning for indlæringen – posi-
tivt eller negativt.
Der findes ingen dokumenterede 
konklusioner på, om det er en for-
del eller en ulempe for indlæringen 
med mere idræt, men det er der 
nu fundet penge til at undersøge i 
næste skoleår.

Kan det betale sig?
De kognitive studier bliver imø-
deset med stor spænding, men 
der er også planer om et ph.d.-
projekt mere, som kan blive nok 
så spændende samfundsmæssigt. 
Nemlig undersøgelsen af, om det 
sundhedsøkonomisk kan betale sig 
at investere i de ekstra idrætstimer 
i grundskolen.
- Det koster f.eks. i omegnen af 

250.000 kr. om året at behandle en 
patient med type II diabetes, og 
hjemkommunen skal selv betale10 
procent, altså 25.000 kr. om året, 
fortæller Niels Wedderkopp.
- Det interessante spørgsmål at få 
svar på er så, om det kan tjene sig 
hjem rent økonomisk at investere i 
ekstra idræt for at mindske risikoen 
for at få diabetes, siger han.
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Alles øjne er fra næste skoleår 
rettet mod Svendborg - vil det 
lykkes ph.d-stipendiat Mona Have 
Sørensen at bevise, at børn lærer 
bedre, når de bevæger sig? Eller 
vil forskningsprojektet derimod 
fastslå, at de lærer lige så godt ved 
at sidde stille?
- Vi har så stærke indikationer fra 
anden teori og forskning på, at 
bevægelse har en positiv betyd-
ning, at jeg godt tør sige, det er 
den mest sandsynlige konklusion, 
siger hjerneforsker Kjeld Fredens, 
Århus, som er den ene vejleder på 
det opsigtsvækkende projekt.
- Men det skal jo kunne bevises, og 
her gælder det om at holde tungen 
lige i munden, for det er en meget 
vanskelig forskning, som vil kræve 
grundig planlægning og gennem-
førelse, siger han.

To hovedspørgsmål
For at kunne afsløre om bevægelse 
har nogen indflydelse på indlæ-
ringen, skal forskningen deles i to 
hovedelementer. 
1. Giver det nogen effekt, hvis bør-

nene får 6 timers idræt ugentligt 
i skolen plus en halv times mor-
genløb hver dag?

2. Gør det nogen forskel, hvis bør-
nene bruger kroppen, mens de 
lærer matematik?

- De to basiselementer skal skilles 
klart ad, og undersøgelserne skal 
desuden tage højde for al den be-
vægelse, børnene i øvrigt gør i fri 
leg og i foreningsaktivitet, fortæl-
ler Kjeld Fredens.
- Der kan være flere andre ting, 
som kan influere på undersøgelsen, 
og de skal defineres og elimineres 
for at gøre resultatet helt trovær-
digt, forklarer han.
Endnu er de konkrete undersø-
gelser ikke planlagt. Når Mona 
Have Sørensen har skitseret dem, 
skal metoderne dobbelttjekkes af 
statistikere for at se, om de vil give 
troværdige resultater. Først deref-
ter kan selve arbejdet gå i gang.

Ingen i verden har endnu bevist, om børn lærer bedre, når de bevæger sig. Det skal ny forskning i 
Svendborgprojektet søge at give et svar på

Læring gennem kroppen

Flere skoler bliver involveret, og 
der bliver igen tilknyttet flere kon-
trolskoler til en sammenligning.

Nyt syn på læring
I årtier er undervisning i mange fag 
foregået ved at sidde stille med 
ansigtet vendt mod en underviser. 
Forskningen i Svendborgprojektet 
kan vende op og ned på den idé, 
hvis den beviser en relativt ny teori 
om ”embodiment of mind”. Den 
går ud på, at du lærer bedst igen-
nem kroppen, så hvis du kombine-
rer det at se bogstaver i rækkefølge 
på en linje med at høre, det du ser 
og straks skal omsætte det mo-
torisk, så siger det ”pling” inde i 
hovedet på barnet. Pludselig kan 
de forstå, hvad de læser.
- Det er det, der kaldes emergens, 
når meningen springer ud af man-
ge forskellige faktorer, der arbejder 
sammen, forklarer Kjeld Fredens.
- Hvis det viser sig, at børnene 
generelt får bedre fat i matematik-
ken, når de bruger motorikken, kan 
det få stor betydning for fremti-
dens undervisning, mener han.

Svendborg oplagt
Sådan en undersøgelse kunne gen-
nemføres hvor som helst i Dan-
mark, men når Svendborg er valgt, 
skyldes det primært Svendborgpro-
jektet.
- Svendborg har vist, at de er vakse, 
når det gælder skoleudvikling, og 
netop fordi der ligger en masse vi-

Kjeld Fredens er innovator. Han er læge, har været lektor (hjerneforsker) 
ved Århus Universitet, seminarierektor ved Skive Seminarium, udviklings- 
og forskningschef ved Vejlefjord Neurocenter og vismand i Kompetence-
rådet.

Kjeld Fredens har endvidere været redaktør af tidsskriftet Kognition & 
Pædagogik, censorformand ved Masteruddannelse i Læreprocesser ved 
Videnscenter for Læreprocesser, Aalborg Universitet - og modtager af 
FTF´s kulturpris 97.

Han har brugt de sidste 35 år på at skrive om og forstå hvilke handlin-
ger og tankeprocesser, der ligger til grund for tænkning, undervisning, 
læring, kreativitet og samarbejde.

den allerede om børn og bevægel-
se i grundskolen, så er det oplagt 
at bygge videre på det, forklarer 
Kjeld Fredens.
- Samtidig har jeg mødt skolele-
derne i forbindelse med en under-
visning, og de virker meget pro-
gressive, så det er et oplagt miljø at 
forske i, vurderer han.
IMK Almene Fond har bevilget 
godt to mio. kr. til forskningen, og 
Syddansk Universitet må selv finde 
de resterende knap 800.000 kr. til 
ph.d-projektet.
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- Svendborgprojektet er så genialt 
tænkt og professionelt gennem-
ført, at det kan få uvurderlig betyd-
ning for Svendborg og Danmark på 
flere planer, og jeg håber inderligt, 
at det får lov at leve og udvikle sig 
mange år endnu, siger Peder Jest, 
lægelig direktør på OUH - Odense 
Universitetshospital-Svendborg 
Sygehus, som er medlem af følge-
gruppen til Svendborgprojektet.
- Kompleksiteten og omfanget i 
projektet er enormt og unikt, og 
hvis det fortsætter kan det sam-
menlignes med andre store folke-
undersøgelser som Østerbrounder-
søgelsen og Rødovreundersøgelsen, 
som er brugt af forskergrupper 
internationalt i arbejdet for at 
fremme folkesundheden, vurderer 
han.
Peder Jest peger blot på udvik-
lingen i type II diabetes. Det er et 
så dramatisk voksende problem, 
at det vil være af stor værdi, hvis 
forskningen viser, at blot få timers 
ekstra idræt om ugen kan reducere 
sandsynligheden markant for, at 
næste generation kommer i risiko-
gruppen.

Et muligt vendepunkt
- I dag har omkring 230.000 dia-
betes II, og anerkendte prognoser 
siger, at tallet om 20 år vil være 
600.000, hvis udviklingen fortsæt-
ter, siger Peder Jest.
- Den udvikling kan måske bremses, 
hvis Svendborgprojektet viser, at 
ekstra idræt er den bedste medicin. 
Det kan give en enorm gennem-
slagskraft på folkesundheden, fordi 
vi så kan gennemføre en massestra-
tegi for hele undervisningssektoren 
i Danmark, siger han.
Foruden livsstilssygdommene peger 
Peder Jest på, at idrætsskader i dag 
er en stor omkostning, som måske 

Lægelig direktør på OUH ser mange muligheder for ny viden om folkesundhed, for international  
bevågenhed, for forskningen og for at tiltrække højtuddannede til Svendborg

Svendborgprojektet er unikt 
på verdensplan

kan reduceres med ny viden fra 
Svendborgprojektet, og ingen ken-
der endnu værdien af den ekstra 
bevægelse for indlæringen, som 
jo først skal til at undersøges fra 
næste skoleår.

Endnu mere forskning
Netop på grund af Svendborgpro-
jektet med professor Niels Wed-
derkopp i spidsen, har OUH og 
Syddansk Universitet besluttet at 
satse på et forskningscenter ved 
Svendborg Sygehus.
- Vi ser en mulighed for at drage 
nytte af den ny viden til straks at 
videreudvikle sygdomsbehandlin-
gen på sygehusene, og derfor er 
det vores ønske at have en forsker 
tilknyttet hver afdeling, fortæller 
Peder Jest.
Foreløbig er der ansat 28 i forskel-
lige former for forskningsstillinger, 
og planen er at udvikle forskningen 

på sygehuset og indgå i et samar-
bejde med Svendborgprojektets 
ph.d studerende, hvor det er rele-
vant.
- Som jeg ser det, kan det her pro-
jekt trække rigtig mange højtud-
dannede til Svendborg over de 
kommende år, hvis det bliver et glo-
balt hotspot for viden om børn og 
idræt samt forebyggelse af forskel-
lige former for skader og livsstils-
sygdomme, siger han.

Værdi for Svendborg
Peder Jest roser politikerne for den 
fremsynede investering i kraft af 
de ekstra idrætstimer og uddan-
nelsen af lærerne. Han mener også, 
at navnet Svendborgprojektet kan 
få en stor markedsføringsværdi på 
langt sigt. Ikke mindst, hvis pro-
jektet udvikles, og der kommer en 
voksende forskergruppe indenfor 
børn, sundhed og idræt i Svend-
borg.
- Jeg har store forventninger til 
spændende og positive resultater, 
og det vil ikke kun give positiv 
omtale, det vil give møder, konfe-
rencer og studieturisme på Sydfyn, 
siger Peder Jest.
- Her vil blive en stor vidensopsam-
ling og basis for flere nye forsk-
ningsprojekter, som der allerede i 
år bliver søgt rigtig mange millio-
ner til, fortæller han.

– Netop på grund af Svendborg-
projektet med professor Niels 
Wedderkopp i spidsen, har OUH 
og Syddansk Universitet besluttet 
at satse på et forskningscenter ved 
Svendborg Sygehus med foreløbig 
28 ansatte tilknyttet, siger lægelig 
direktør Peder Jest.




