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10 år som Team Danmark Elitekommune

...mere end guld værd
Af Lars Erik Hornemann, borgmester, Svendborg Kommune

10 år som Team Danmark Elitekommune. Det er værd at fejre. Det
gør vi med dette rekordstore magasin fra Sport & Uddannelse i
Svendborg Kommune.
Omfang og indhold afslører, at den aftale Team Danmark og Svendborg Kommune indgik i 2007, har givet resultater, som ingen af os
dengang kunne forestille sig.
Sydfyn har mangeårige traditioner for et rigt idræts-, forenings- og
kulturliv, og både frie og folkelige uddannelser har stærke rødder i
området. Derfor var det naturligt i 2005, at kræfter fra både idrætsliv
og uddannelser gik sammen i organisationen Sport Study Sydfyn.
Siden har den udviklet sig til Den Sydfynske Idrætsklynge. Ligesom
den er blevet en del af Folketingets finanslov. Alene det havde ingen
turdet drømme om dengang.
Det nære og utraditionelle samarbejde i klyngen spillede en væsentlig rolle for, at Svendborg Kommune tidligt blev udpeget til at være
den ene af landets nu 22 Team Danmark Elitekommuner. Jeg husker
tydeligt det ærefulde i at underskrive aftalen i et propfyldt lokale i
Gudmehallerne den 17. marts 2007. Svendborg var dermed blandt
de allerførste kommuner, der indgik en aftale med Team Danmark.
En bred politisk aftale og et stort engagement blandt lærere og ledere blev startskuddet til udviklingen af idrætsskolerne fra sommeren 2008. Seks lektioners idræt om ugen for 0.-6. klasse blev indført
på syv af kommunens skoler. En ny efteruddannelse af lærere og
pædagoger i Team Danmarks Aldersrelaterede Træningskoncept
blev udviklet. Og over 1.200 børn og deres forældre og lærere blev
en del af Svendborgprojektet – verdens hidtil største forskningsprojekt af sin art, der blev bakket op af store fondsmidler.
Resultaterne af den brede forskning i effekten af ekstra idræt og
bevægelse har vakt opsigt nationalt og internationalt, og de har helt
tydeligt været med til at inspirere til, at elever i hele landet i dag får
mere idræt i skolerne.
I tæt samarbejde med Team Danmark er tilbuddene i Svendborg
Kommune udviklet betydeligt i løbet af de 10 år. Vi har i dag en rød
tråd i indsatsen for alle børn og unge fra de fødes til de er myndige.
Vi taler om
• Aktive børn i dagtilbud
• Seks lektioners idræt for alle folkeskoleelever i 0.-6. klasse
• Sportsklasser for talenter i 7.-9. årgang
• Talentcenter
• Sportsakademi i samarbejde med ungdomsuddannelser
Alle initiativerne er udsprunget af aftalen med Team Danmark, og de
har allerede haft en væsentlig betydning – ikke kun for de mange
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unge talenter i området, men for flere årgange af børn og unge. Og
selvom den ekstra indsats i forhold til krop og bevægelse for de helt
små børn i dagtilbud ikke er en del af aftalen med Team Danmark,
er initiativet netop kommet til på baggrund af erfaringerne fra
forskningen på idrætsskolerne.
SvendborgMentaliteten er et af de nyeste initiativer, som har sine
rødder i den nyeste viden om sportspsykologi og talentudviklingsmiljøer. De ambitiøse visioner med projektet har hurtigt bredt sig til
både klubber og skoler. Det har inspireret helt bredt til spændende
initiativer for bl.a. væredygtighed og modvindskompetence.
Initiativerne til de seneste 10 års udvikling er langt fra kun kommet
fra Team Danmark og aktører i kommunen. I klubberne gør ledere
og trænere et enormt, frivilligt arbejde for at give børn og unge de
bedste rammer for at udfolde og udvikle sig. Det er ikke altid let.
Men som det fremgår af flere artikler i dette magasin, er iderigdommen, viljestyrken og gå-på-modet imponerende.
Jeg er også imponeret over den enorme indsats, områdets mange
unge talenter yder i deres sport og uddannelse - og de flotte resultater de præsterer. Det tjener både dem og samarbejdet i miljøerne
omkring dem til ære.
Naturligvis skal vi ikke hvile på laurbærrene. Vi skal blive ved at
finde nye veje til i samarbejde mellem klubber, dagtilbud, skoler
og uddannelser. Vi skal være med til at skabe de bedste rammer
for, at børn og unge i Svendborg Kommune kan blive den bedste
udgave af sig selv, og på den måde opnå et sundt og aktivt liv med
de bedste muligheder for, at de samtidig kan udvikle deres talent og
udleve deres sportslige drømme.
Ingen kunne have forudsagt alt det, der efter blot 10 år er kommet
ud af Team Danmark aftalen. Det er mere end guld værd. Og vi kan
alle sammen glæde os over resultaterne.
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Ekstra idræt halverer
antallet af overvægtige
børn i folkeskolen
-

Svendborgprojektet har vakt
international opsigt, og det kan
blive endnu bedre.

Hvis man på alle skoler i landet indførte seks
idrætslektioner om ugen, som man har gjort i
Svendborg, ville det forebygge overvægt hos
mindst halvdelen af de børn og unge, som ellers
udvikler for meget fedt i kroppen.
Sådan lyder svaret fra professor og overlæge, Niels
Wedderkopp, Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU, da han bliver spurgt om en vurdering
af, hvad Svendborgprojektet og kommunens
idrætsskoler har betydet. I 2008 besluttede Byrådet
i Svendborg at indføre ekstra idrætstimer på syv
skoler i Svendborg Kommune, og det blev fulgt op
af det ambitiøse forskningsprojekt, Svendborgprojektet, som involverede over 1200 elever, og som
Niels Wedderkopp er forskningsleder på.
2005
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International opmærksomhed
- Svendborgprojektet blev en klar inspiration til
folkeskolereformen, selv om den ikke gik hele
vejen, siger Niels Wedderkopp.
- Projektet har samtidig vakt international
opmærksomhed i forskningskredse, og på grund af
samarbejde med udenlandske forskere, henter vi
stadig ny viden ud af de enorme mængder data, vi
har samlet, fortæller han.
Svendborgprojektet er blevet – og bliver stadig –
studeret i Holland, Englang (Cambridge), Frankrig,
Finland, USA, Canada og Australien. Interessen har
især samlet sig om de sundhedsmæssige aspekter
på Type II diabetes og hjertekarsygdomme, men
også skadesforskningen har fået stor fokus.
- Skadesforskningen i Svendborgprojektet er
verdensledende bl.a. på grund af datamængderne,
forklarer Niels Wedderkopp.
I Danmark har projektet givet anledning til tættere
samarbejde med universiteterne i Århus og København om skadesforskning.
2007

2008

Nøgleresultater
Svendborgprojektet er resulteret i 150 bachelor- og
kandidateksamener og knap 20 PhD-grader. De
mange undersøgelser har bl.a. dokumenteret:
•	Børn som kun har to lektioners idræt om ugen, har
mere end fordoblet risiko for at udvikle diabetes II i
forhold til de børn, som har seks lektioner
•	BMI viser 33% forkert. Det er mere retvisende at
måle livvidden, men mest præcis er en DXAscanning
•	De seks ugentlige idrætslektioner i skolen giver
samme effekt på forebyggelsen af hjertekarsygdomme som tre til fire gange træning i en
idrætsforening
•	I perioden 2008-2011 fik ca. 30 procent af børnene
rygproblemer (14 procent krævede en nærmere
undersøgelse). Tidligere havde andre publiceret
rygproblemer hos 80 procent af børn og unge,
men så slemt så det ikke ud i Svendborgprojektet
2009

2010

2011

•	Forsøg med elever i 1. klasse viste, at de elever,
der modtog fysisk aktiv matematikundervisning
forbedrede deres matematikevner 39% bedre end
kontrolgruppen, der fik almindelig undervisning
•	Forsøget viste endvidere, at de elever, der modtog
fysisk aktiv matematikundervisning OG havde
ekstra idrætsundervisning forbedrede deres
matematikevner med hele 68%
•	Børn med for høj fedtprocent har 26% større
risiko for overbelastningsskader end børn med
normalvægt
•	70% af de registrerede skader i de tre år skyldes
overbelastning, mens 30% var pludseligt opståede
skader. Tidligere har man kun haft data på akutte
skader, og Svendborgprojektet har derfor betydet
massiv øget fokus på overbelastningsskader
•	Skaderne kommer helt overvejende lige efter en
lang ferie
•	Piger har størst skadesrisiko, og det samme
gælder børn i de højere klassetrin
2012

2013

•	Samlet er skadesrisikoen ved seks lektioners
idræt om ugen ikke større end ved to lektioner
idræt om ugen
En god start
Svendborgprojektet fik en stor og bred opbakning,
og det har resulteret i ekstra bevægelse både i 0.6. klassetrin på alle Svendborg Kommunes skoler
samt i projektet Aktive børn i dagtilbud.
- Det er rigtig godt, at børnene får en god start, for
det øger sandsynligheden for, at de også er fysisk
aktive som voksne, siger Niels Wedderkopp.
- Til gengæld kunne det blive så meget bedre,
hvis også 7.-9. klassetrin fik samme tilbud, for det
er netop i de år, at Danmarks Idrætsforbund kan
dokumentere størst frafald af unge i den frivillige
idræt, siger han.
Samtidig minder han om, at Svendborgprojektet
viste, at det især var de børn, som ikke ellers er
idrætsaktive, som fik størst gavn af den ekstra
idræt i skolen.
2014

2015

Oplagte muligheder
Niels Wedderkopp ser oplagte muligheder for at
bruge de mange data endnu bedre, end det sker
i dag. Hovedproblemet er, at det er meget svært
at få fondsfinansieret yderligere forskning i det
eksisterende materiale. Typisk er det, ifølge professoren, lettere at finde midler til ny dataindsamling.
- En stor hjælp ville være, hvis Svendborg Kommune skabte et projekt, hvor eksempelvis en til
to fysioterapeuter målte på effekten af den ekstra
bevægelse hen over hvert år, for det kunne danne
basis for fondsansøgninger til et projekt for en
Post Doc, og det kunne igen forstærke såvel den
indenlandske som udenlandske interesse for at
forske i de store datamængder, siger han og kalder
det ”nærmest uetisk”, at dataene ligger og muligvis
forældes uden at blive brugt.

2016

2017
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... dengang

[Magasin 8, september 2008]
”VERDENS STØRSTE PROJEKT I IDRÆTSFORSKNING
For 750 af Svendborg Kommunes skolebørn er tre spændende
år netop begyndt. Det samme gælder for fire forskere under
ledelse af Niels Wedderkopp.”
Fondsmidler for over 4 mio. kroner sikrede starten på det
ambitiøse Svendborgprojekt, som siden har vakt stor opsigt i
ind- og udland.

t

Verdens største projek
i idrætsforskning

[Magasin 12, maj 2010]
”SVENDBORGPROJEKTET ER ET HIT
Som oftest er der frafald af deltagere i et langt forskningsprojekt som Svendborgprojektet, men her er det lige omvendt.
Flere brøn har bedt om at blive en del af projektet, og i dag
er 1208 elever fra 1.-5. klassetrin på syv idrætsskoler og fire
kontrolskoler med i verdens største undersøgelse af værdien
af ekstra idræt i skolen.
92 pct. af børnene og deres forældre svarer hver søndag
på de sms-spørgsmål om skader, som forskerne sender...
Den høje svarprocent er helt unik og giver et solidt statistisk
grundlag for undersøgelserne.”

Svendborgp

rojektet er e

2005
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2009

t hit

2010

2011

....nu
Det var starten på det, der siden har udviklet sig til
verdens største og længstvarende forskningsprojekt af sin art!
•	Der er indtil nu fundraiset 36 millioner til forskningen
•	Der er bl.a. forsket i type-II-diabetes, hjerte-karsygdomme, skader, rygproblemer, knogleudvikling og motorik
•	6 idrætsskoler og 4 kontrolskoler – ialt 1.200
elever har været med i forskningen
•	88% deltagende elever på idrætsskoler - 80%
deltagende elever på kontrolskoler
•	97% af forældrene har hver uge i seks år
svaret på SMS i forhold til skader og
idrætsdeltagelse i fritiden
• Det er blevet til over 300.000 SMS’er
•	Der er foretaget 700 DXA-scanninger, 3.000
blodprøver og 26.400 fysiske test
•	Det har medført en lang række besøg, bl.a. af
HKH Kronprins Frederik, delegationer fra seks
forskellige lande, tre ministre, tre politiske udvalg
og 19 kommuner

En royal hjertesag

[Magasin 11, oktober 2009]
”EN ROYAL HJERTESAG
I foråret, nærmere bestemt den 11. maj (2009), besøgte
Kronprinsen Sundhøjskolen og fik en grundig orientering om
de udpegede idrætsskolers arbejde, om lærernes efteruddannelse i aldersrelateret træning, om samarbejdet med
klubberne og om verdens største forskningsprojekt af sin art
– Svendborgprojektet.
- Svendborgprojektet kan blive en slags livsforsikring imod
at få samme problemer i Danmark som i USA med svært
overvægtige børn og udbredte livsstilssygdomme, konstaterede HKH Kronprins Frederik begejstret som afslutning på
besøget.”

[Magasin 18, november 2014]

ATIONAL OPSIGT
”SMS-SUCCES VÆKKER INTERN
til over 1200 børn
Hver uge i seks år har forældrene
l til børnenes skader,
modtaget en sms med spørgsmå
ængde i den forgangne
eventuelle smerter og træningsm
procent over denne
uge. Svarprocenten er på hele 95
lange periode.
kloden, siger professor
- Metoden har bredt sig over hele
pp.”
og forskningsleder, Niels Wedderko

2012

2013

2014

[Magasin 18

, novembe

r 2014]
”AKTIVE BØR
N HURTIGST T
IL AT LÆRE M
Ni måneders
ATEMATIK
forskningspro
jekt blandt 1.
borg og Koldin
k
lasser i Svend
g viser, at bevæ
gelse i matem
markant fors
atik gør en
kel.
- Det er uden
for en
klasserne præ hver tvivl, at børnene fra in
terventionssterer signifik
ant bedre ved
test end børn
de afsluttend
ene fra kontro
e
lskolerne, sig
Sørensen (nu
er Mona Have
Nielsen, red.)
”
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Zombie hunt og
puzzle stafet
Populære mix af engelsk og idræt, horror og fantasy får både 6. klasser og udskolingselever
til at give sig fuldt ud på Skårup Skole, hvor også udskolingsbørnene får ekstra idræt
En tilfældig dag kommer Aske Koldegaard ind i sin
9. klasse for at undervise i engelsk. Her sidder fire
klassekammerater og ”savler” over den amerikanske skræk-tv-serie, ”The Walking Dead”.
- Den serie har jeg også været vild med, og jeg er
stor fan af fantasy og rollespil, så det var oplagt at
skabe et undervisningsforløb over temaet, fortæller
Aske.
- Det var ikke alle, der kendte serien i starten, men
inden vi var færdige havde næsten alle set i hvert
fald en del af serien, fortæller han.

2005
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2006
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Heldet var, at han og kollegaen Samira Wolgast
havde de to 9. klasser både til idræt og engelsk, så
de kunne lave nogle sjove timer med bevægelse og
engelsk sammen.
Jagt og sprint
Helt kort går bøgerne og tv-serien ud på, at Rick
Grames som tidligere politibetjent har ligget i koma
i flere måneder, fordi han er blevet skudt. Da han
vågner, opdager han, at zombier har overtaget
verden, så han går på jagt efter sin kone og deres

2007

2008

barn. Da det under stor dramatik lykkes, leder
han og en ven en mindre gruppe, som prøver at
nedkæmpe zombierne.
- Vi skaber et univers, hvor de er delt i mennesker
og zombier, og menneskene skal bygge sig et
”safehouse”, som de selv skal designe og beskrive
på engelsk, mens de hele tiden bliver forstyrret
og må sprinte for ikke at blive fanget og overgå til
zombierne, forklarer Aske.
- De skal samle engelske ord på lapper og arbejde
med engelske begreber, og samtidig handler det jo

2009

2010

2011

meget om temposkift, årvågenhed, sammenhold,
strategi og meget andet, fortæller han.
Ideen udviklede sig til en hel serie idræts-engelsk
timer, indtil de udpegede en dobbelttime til at være
”The Grand Finale”.
Vild entusiasme
I ugen lige op til efterårsferien får 6.a og 6.b lov
til at snuse til lidt af spændingen. De samles i
Skåruphallen til høj, intens musik, og fordelt i otte
hold guider lærerne Samira Wolgast og Aske Koldegaard de 42 børn afsted på stafetkonkurrencer,
zombie hunt og engelsk puzzle stafet.
De fleste kaster sig energisk ud i jagten på flest
trøjer eller bolde, men det bliver kun endnu vildere
til zombie jagten, hvor alle på skift prøver at være
zombier, der skal fange mennesker, der forsøger
at løbe eller snige sig igennem fjendeland i midten
af hallen.
Så snart et menneske er fanget, må zombierne
være flere sammen om at løfte kammeraten i tre
sekunder, før vedkommende ”dør”. Der bliver flere
gange udkæmpet heftige kampe for at slippe fri.

2012

2013

- Da vi spillede ”The Walking Dead” var alle intenst
med, og nogle smed med tingene i ærgrelse, når
de ikke vandt, ler Aske.
- Det giver en intens stemning, de kommer til at
røre hinanden, skubbe og trække, løbe og snige
sig, forsikrer han.
En vindersag
Aske Koldegaard indrømmer, at der skal et vist
forhåndskendskab til en serie eller et spil, for at
man relativt let kan skabe et fantasy univers. En
anden udfordring er at kunne skabe et team med
dem, der har andre fag.
- Man kunne lave spændende idrætsforløb med
biologi, matematik og flere andre fag, men der
mangler stadig nogle input til materialer og ikke
mindst tid, og så er alle jo ikke enige om, hvor vigtig bevægelse er i undervisningen, siger Aske, som
kom ud fra seminariet i 2014 efter skolereformen
var indført med krav om ekstra bevægelse.

og han er vild med at bruge bevægelse, hvor det er
muligt. Derfor er han også meget glad for at undervise på Skårup Skole, hvor ekstra idrætslektioner
også gælder for overbygningsklasserne. Mens alle
har seks lektioner til og med 6. klasse, har 7.-9.
klasse fem ugentlige lektioner.
- Det at vi har ekstra idræt på alle klassetrin gør
det til en helt naturlig del af alle elevernes hverdag,
siger Samira, og Aske tilføjer:
- Det er jo dejligt, at idræt er blevet accepteret og
er et prøvefag, så bevægelse skulle gerne blive
lige så naturligt for alle som at slå vi op på side 38,
mener han.
Og håneretten?
Måske tænker du, hvem vandt ”The Walking Dead”
finalen? Det gjorde – zombierne.
- Det gav håneret nogle dage, men de lærte også
noget. Det er lettere at huske de ord og vendinger,
du har lært i sådan en situation end ved at sidde
pænt ved et bord, mener Aske Koldegaard.

Det ekstra i Skårup
Han er selv aktiv i amerikansk fodbold og basket,

2014

2015

2016

2017
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Lise tager pulsen på
idrætsskolekonceptet
Efter næsten 10 år med ekstra idræt i Svendborg Kommunes folkeskoler har Tåsingeskolen
taget hul på gentænkning og opdatering af hvidbog og praktiske metoder
Ghettoblasteren er skruet op og stemmen skærer
igennem den friske morgenluft denne grå fredag
lige før efterårsferien. Lise Thomsen, også kaldet
”fuld fart Lise”, svinger med armene og tramper
med benene i takt til musikken, og foran hende står
et bølgende hav af børn, forældre og lærerkolleger
og tramper med.

2005

10

2006
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Opvarmningen til TRIM dagens baneløb for indskolingsklasserne samt de ”store” børn fra børnehuset
Solsikken er i fuld gang på Tåsingeskolen, afdeling
Sundhøj. Den vilde energi smitter helt over til en
flok udskolingspiger ved hallen 100 meter væk, og
de kan ikke lade være at trampe med for sjov.
Hele skolen er som forvandlet til en bevægelses-

2007

2008

festival med sjove øvelser udenfor og indenfor, og
med 5-10 kilometers løb for de ældre elever, pænt
mange forældre og skolens lærere. I år har skolen
investeret i digitale tidtagere, så lærerne ikke skal
tage tid men kan være med i løbetøj.
Det her er en af de store dage for Lise, der som
idrætskoordinator er begejstret for at være lærer i

2009

2010

2011

en frontløberkommune, når det gælder idræt i skolen. Men hun advarer imod at hvile på laurbærrene.
Forskning ud i praksis
- Nu har idrætsskolerne eksisteret i snart 10 år, som
følge af aftalen med Team Danmark, så det er tid til at
genbesøge konceptet og tænke nyt, siger Lise.
I forbindelse med en lederuddannelse arbejder hun
med en afhandling om organisering af idrætsskoleprojektet, og hun har interviewet projektlederne i
kommunen, skolens ledelse og undersøgt praksis.
- Der er kommet mange nye lærere, som ikke
har været med fra starten af Svendborgprojektet,
nogle mangler kurserne i Aldersrelateret Trænings
Koncept, og for alle os, der har været med fra start,
kan det også være sundt at få et frisk syn på det
hele, mener Lise.
- De seneste 10 år har givet mange forskningsresultater, som vi skal have indarbejdet i praksis, og
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eksempelvis Tåsingeskolen har fået nyt værdisæt,
som også må tænkes ind i idræts- og bevægelsesdidaktikken, mener hun.

masse inspiration fra kurset Kroppen i læring og
her gælder det om at få disse ideer implementeret i
hverdagen som en naturlig del af undervisningen.

Fornyelse på vej
Lise Thomsen har fået fuld opbakning fra ledelsen
til at opfordre kolleger tage på ATK-kursus eller
et af Svendborgkurserne, og til at forny den
oprindelige hvidbog for idrætsskolen. I maj skal
hun aflevere sin reviderede rapport, så eventuelle
ændringer i praksis kan indarbejdes i planerne for
næste skoleår.
- Vi har i mange år haft fire lektioners ekstra
idræt udendørs året rundt, og den ramme vi har
beskrevet for mange år siden, skal revitaliseres og
udvikles. Et nyt lag i vores tænkning er bl.a. mere
bevægelse i undervisningen, da det jo beviseligt
øger indlæringen, siger Lise.
Mange af vores lærere kommer hjem med en

Bred videndeling
Hendes rapport har fokus på Tåsingeskolen, men
i netværket med idrætskoordinatorerne fra alle
kommunens skoler videndeler de om ideer og metoder. Derfor tror Lise på, at fornyelsen af idrætsskolekonceptet er undervejs i hele kommunen.
- Udover idrætsskolekonceptet, sker der allerede
meget på Tåsingeskolen – motorisk screening af
0. klasserne, Rabbit’s ligaspillere er med i undervisningsforløb i 7. klasse i 6 uger, og vi har fornyet
TRIM-dagen. Mit håb er, at det brænder sig fast hos
eleverne som glade oplevelser, der kan inspirere til
livslang bevægelse og læring, siger hun.
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”For et lille land som Danmark er det vigtigt at
passe på hvert eneste talent”, siger Lars Green
Bach, sportschef i Dansk Svømmeunion.
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Sportschefer i Badminton Danmark og Dansk Svømmeunion:

Svendborg er first mover

Jens Meibom og Lars Green Bach fulgte som Team Danmark konsulenter den sydfynske kommune de første
mange år og roser Svendborg for sin betydning for børns hverdag i hele landet
- Svendborg er first mover i kraft af sin store investering i idrætsskoler og Svendborgprojektet, der
var en vigtig inspirationskilde for folkeskolereformens krav om ekstra bevægelse, siger Lars Green
Bach, som siden februar 2015 har været sportschef
i Dansk Svømmeunion.
Før det var han i syv år konsulent i Team Danmark
og havde medansvaret for udviklingen af bl.a.
efteruddannelse til lærerne i Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) sammen med UCL – dengang
Skårup Seminarium.
Jens Meibom, som i marts 2017 blev sportschef i
Badminton Danmark, var nyansat i Team Danmark,
da Svendborg i 2007 blev Team Danmark Elitekommune. Og han er lige så imponeret.
Bredt perspektiv smitter
- Det at alle børn på alle skoler op til 6. klasse nu
har ekstra idræt, og det at effekten er så veldokumenteret med Svendborgprojektet, har jo gjort en
stor forskel for alle skolebørn i hele landet, siger
han.
Jens Meibom husker tydeligt det stærke politiske
fokus, der var på idrætsskolerne, og han vurderer,
at det har gjort en markant forskel.
- Det er især positivt, at den ekstra idræt har gavnet
de børn, der kommer fra ikke idrætsaktive familier,
og Svendborg har været til stor inspiration i mange
år, mener Jens, og Lars tilføjer:
- Svendborgs tilgang har været med til at sikre
en stærkere forståelse i Team Danmark for et
bredt fundament, så flere bliver glade for at bruge
kroppen samtidig med, at de bedste talenter kan
udvikles med færre skader og uden at brænde ud.
Brug for lige parter
Mens Svendborg får ros for at tage udgangspunkt
i bredden og indsatsen i skolerne, skubbede Jens
2012
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Meibom og Lars Green Bach også på for øget fokus
på klubudvikling, mens de var i Team Danmark.
- Talentudviklingen sker i klubberne, og derfor er
det godt, at Svendborg i de seneste år har fået et
mere komplet tilbud, siger Jens Meibom.
Han peger på talentcentret, sportsklasserne og
Svendborg Sportsakademi samt den seneste
investering i SvendborgMentaliteten som gode
eksempler.
- Svendborg har stadig et potentiale i den brede
klubudvikling, men som helhed er der ikke nogen
huller af betydning i indsatsen – nu er det bare op
til klubberne at gribe de tilbud, kommunen giver for
udvikling og styrket talentarbejde, vurderer Jens
Meibom.
- Det er vigtigt, tilføjer Lars Green Bach, at skolerne
og foreningslivet er ligeværdige parter, for de har
brug for hinanden. Ledere og trænere i foreningerne kan lære af lærere og pædagoger, når det
gælder didaktik og kropslig forståelse, mens ledere
og trænere omvendt har stor viden at øse af om
specialidrætterne og målrettet træning.
Sjovt og lærerigt klubliv
I Badminton Danmark har Jens Meibom ansvaret
for strategisk at udvikle rammerne for den danske
badmintonelite og vækstlaget af unge talenter.
Interviewet til Sport & Uddannelse foregår blot få
dage før, at Viktor Akselsen topper verdensranglisten og vinder Japan Open.
I årevis har de danske badmintonstjerner sikret
medaljer og mesterskaber til Danmark, og hver
gang giver det en umiddelbar effekt på tilstrømningen i klubberne, men hvis det skal holde mere end
nogle få uger, skal klubberne være klar til at tage
imod de nye.
- Eliten kan skabe opmærksomhed, men talentudviklingen sker i de enkelte klubber, og derfor er
2014

2015

klubudvikling så afgørende, siger Jens Meibom.
- Badminton Danmark har i denne sæson knækket
kurven efter 20 års medlemstilbagegang, og hvis
vi skal fastholde og udvikle tilstrømningen, skal
det være både sjovt og lærerigt at spille i de lokale
klubber, siger han.
Også her sender han et par roser til Svendborg,
fordi den sydfynske badmintonklub fokuserer på
talentudvikling og sætter de bedste trænere på at
oplære de unge spillere.
Hverdagen bag guldalderen
Lars Green Bach har samme ansvar i Dansk Svømmeunion som hans tidligere kollega har i Badminton Danmark. Han er også enig i, at fremtiden bliver
skabt i de lokale klubber.
- De seneste fire-otte års medaljehøst til Danmark
er vel den stærkeste periode i et halvt århundrede,
og for et lille land som Danmark er det vigtigt at
passe på hvert eneste talent, siger Lars.
- Vores mål er at have flest muligt i top 300, og
de seneste to sæsoner er antallet vokset, så det
tegner lovende for at finde arvtagere til Jeanette
Ottesen, Mette Jacobsen, Rikke Møller Pedersen
og Lotte Friis. Ikke kun i første bølge med bl.a. Mie
Ø. Nielsen og Pernille Blume, men også blandt de
mange unge, som vi endnu ikke kender det fulde
potentiale for.
Svømmesporten er ekstremt træningskrævende
både i vand og på land, og hvis ikke talenterne
skal brænde ud, inden de når deres bedste niveau,
har Lars Green Bach fokus på den grundlæggende
glæde ved sporten.
- Vi taler netop i klubberne om, at det gælder om
at sige som Dan Turell, ”Jeg holder af hverdagen”,
siger han.
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... dengang
[Magasin 8, september 2008]
”SYDFYN I FRONT MED EFTERUDDANNELSE AF IDRÆTSLÆRERE
Pilotprojekt i samarbejde mellem seminariet i Skårup, Svendborg Kommune og Team Danmark skal være med til at sætte
nye standarder for idrætsundervisningen i grundskolerne…
Tovholder i pilotprojektet er Aksel Bendsen, UCL Skårup Seminarium. Sammen med et team… har han udviklet et undervisningsforløb, som spiller sammen med det aldersrelaterede undervisningsmateriale, Team Danmark vil bruge i alle elitekommuner.”

Sydfyn i front med
tslærere
efteruddannelse af idræ

[Magasin 10, marts 2009]
”LÆRERE OG PÆDAGOGER LÆGGER LINJEN
Idrætsskolernes efteruddannelse udvikles sammen med 80
idrætslærere og pædagoger fra Svendborgprojektet.
Pilotprojektet er tilrettelagt af Team Danmark i samarbejde
med Danmarks Idræts-Forbund, UCL Skårup og Svendborg
Kommune... Team Danmark og Svendborg Kommune deler
udgifterne.”
Hver af deltagerne brugte 20 timer til modulerne ”Kroppens
ABC i teori og praksis”, ”Sportens ABC”, de psykiske og sociale
aspekter og en afsluttende perspektivering til hverdagen i
skoler og klubber

2005

14

2006
Sport & Uddannelse jubilæumsmagasin 2017

2007

Lærere og p
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....nu

]
[Magasin 18, november 2014

SOM LÆRINGSVÆRKTØJ
INTENSIVT KURSUS I KROPPEN
med støtte fra A. P. Møller og
Svendborgkurserne er etableret
llers Fond til almene Formaal.
Hustru Chastine McKinney Mø
fra Svendborgprojektet, hvor 11
Kurserne bygger bl.a. på viden
nstitutioner har seks års forskfolkeskoler og tre uddannelsesi
erfaring med seks lektioners
ningsbaseret viden og praktisk
hver uge.
idræt og bevægelse i skoletiden
fem
r kursustyper:
Svendborgkurserne indeholde
• Kroppen i læring
bevægelse
• Inklusion gennem idræt og
• Aldersrelateret træning
• Nye idrætter på skemaet
• Mere idræt i praksis

Svendborgkurserne
Indtil nu har 906 lærere og pædagoger været på
Svendborgkurserne. De er kommet fra 21 kommuner,
72 skoler og 23 børnehuse.
De 435 af deltagerne er kommet fra Svendborg
Kommune, mens 471 af kursisterne kom fra andre
kommuner.

[Magasin 15, marts 2012]
”TEAM DANMARKS TALENTPRIS 2011
Som den første kommune i Danmark giver Svendborg alle elever
i 0. til 6. klasse seks ugentlige idrætstimer, og verdens største
forskningsprojekt af sin art vokser. Elitesekretariatet får prisen for
at have været drivkraften bag.
Overrækkelsen foregik i Messecenter Herning i januar ved et stort
show foran 10.000 tilskuere.
- Det viser, at landstrænerne og sportscheferne fra de stemmeberettigede specialforbund kan se den store værdi, som idrætsskolerne skaber, siger Jannie Kaae fra elitesekretariatet (som i dag
hedder Sport & Uddannelse) efter showet.

Team D
a

nmarks
2011 Talentpris

....nu
Team Danmark skrev blandt andet i nomineringen:
Svendborg Kommune gør dermed en hel ekstraordinær indsats for at
styrke børnenes sportslige og sundhedsmæssige fundament gennem
aldersrelateret træning til alle elever, og skaber herigennem forudsætningerne for, at flere børn udvikler de færdigheder, der skal til, for at de
på et senere tidspunkt kan indgå i specialforbundenes strukturerede
talentudvikling.
Team Danmark indstiller Elitesekretariatet i Svendborg Kommune for at
være en helt central drivkraft i at forbedre grundlaget for talentudvikling
i området.
Svendborg Kommunes arbejde har på få år skabt en landsdækkende
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2013

2014

interesse for effekten af idræt i skolen og dermed været med til at
sætte idræt og sundhed højt på den lokale politiske dagsorden. Det er et
banebrydende arbejde som vil have en positiv effekt på dansk eliteidræt
på sigt, og derfor er Elitesekretariatet i Svendborg Kommune indstillet til
Team Danmarks talentpris 2011.
På idrætsskolerne i Svendborg har i alt 3.730 elever i 0.-6. klasse har nu
seks lektioners idræt
260 idrætslærere og pædagoger fra Svendborg har fået efteruddannelse
i ATK
Erfaringerne fra idrætsskolerne, forskningen og ATK har dannet grundlag
for udviklingen af Aktive børn i dagtilbud, se side 50
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Foto: Das Büro for Team Danmark

”Vi kan fra Team Danmark bidrage med viden og gode
erfaringer fra andre klubber og kommuner, og det er
vigtigt at have klubberne med, for det er her den
fokuserede talentudvikling foregår”, siger Peter Jensen,
Team Danmarks konsulent for Svendborg Kommune
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Paradokset i talentudvikling
Mest kvalitet for pengene ud fra et holistisk menneskesyn er målsætningen for det fortsatte
samarbejde mellem Team Danmark og Svendborg Kommune
- Talentudvikling har et indbygget paradoks,
konstaterer Peter Jensen, Team Danmarks
konsulent for Svendborg Kommune.
- På den ene side gælder det om at udvikle så
mange som muligt så langt som muligt. På den
anden side er der ikke uanede ressourcer, så der
må løbende ske en udvælgelse af atleter til den
målrettede talentudvikling og en prioritering af
ressourcerne til bl.a. faciliteter og trænerudvikling. Det arbejde bestræber jeg mig på at hjælpe
med at kvalificere, forklarer han.
Fundamentet for indsatsen i hver af landets
22 elitekommuner er de enkelte kommuners
samarbejdsaftale med Team Danmark, og
Svendborgs nuværende aftale løber frem til
udgangen af 2018. Frem mod genforhandlingen
er bl.a. klubudvikling i fokus.
Støtte til klubudvikling
Mens Svendborg er langt med idrætsskoler,
sportsklasser, talentcenter og sportsakademi,
står både kommunen og Team Danmark klar
til at støtte især satsidrætsklubberne med
klubudvikling.
Det indebærer, at klubberne gratis kan gennemføre et udviklingsforløb på 4-6 måneder, som
bl.a. indebærer en analyse af klubben, sparring
til strategi og organisering samt konkrete planer
for bredde-talent-elite arbejdet.
- Vi kan fra Team Danmark bidrage med viden og
gode erfaringer fra andre klubber og kommuner,
og det er vigtigt at have klubberne med, for det
er her den fokuserede talentudvikling foregår,
siger Peter Jensen.
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Langsigtet indsats
Team Danmark har til formål at sikre flest mulige
medaljer til Danmark, men det er ikke nødvendigvis helt samme fokus, der er i de enkelte
kommuner.
- Talentudvikling handler jo om at skabe
morgendagens seniorstjerner, og derfor kan det
være et utaknemmeligt arbejde for byer uden
de store uddannelsesinstitutioner, siger Peter
Jensen.
- Ofte rejser de unge videre fra de mellemstore
provinsbyer, inden de som seniorer vinder
medaljer ved EM, VM og OL. Netop derfor er
samarbejdsaftaler som fx den mellem SfB og
OB et perfekt eksempel på at tænke langsigtet,
siger han.
Helhedstanken styrket
De seneste 10 års talentudviklingspolitik i Team
Danmark har bevæget sig i retning af mindre

individfokus og øget fokus på talentudviklingsmiljøer. Ideen om at spotte de bedste talenter
tidligt for at målrette ressourcerne bedst muligt
har vist sig at være ret umulig at håndtere,
og ikke mindst i kraft af Kristoffer Henriksens
forskning i talentudviklingsmiljøer, er det blevet
Team Danmarks politik at udvælge så sent som
muligt og i stedet understøtte et miljø med bred
opbakning til talenterne.
- Den gamle biologiske udvælgelsesmetode er
erstattet af en mere holistisk, hvor talenterne
er i centrum, mens vi arbejder på at sikre gode
rammer for fysisk og mental træning og en god
koordination mellem skole, trænere og familie
– og netop her spiller elitekommunerne en stor
rolle, siger Peter Jensen.
- I Svendborg har jeg lyst til at fremhæve et
miljø som SG Huset, som rummer både elite og
bredde, de meget organiserede tilbud og de
friere udfoldelsesmuligheder, siger han.

22 kommuner er udpeget af Team Danmark som elitekommuner.
Netværk for elitekoordinatorer er en del af tilbuddet fra Team Danmark til elitekommunerne.
Netværket mødes to gange årligt, og deltagerne kan sparre med hinanden i det daglige.
Studietur til udlandet er et tilbud fra Team Danmark til elitekommunerne.
Basalkurser er en del af Team Danmarks tilbud. Eksempelvis kurser i sportsernæring og sportsskader – begge kurser målrettet talenter og eliteudøvere.
SvendborgMentaliteten er Svendborg Kommunes bud på at skabe et holistisk med talenterne i
centrum.
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Mindre fart og mere disciplin
Talentcentret har ændret fokus,
fordi talenterne er yngre og mere
forskellige end tidligere. Samtidig
er der øget træningskrav til talenterne for at de kan følge med på
topplan.

Hvad siger deltagerne:
Filippa Svensson,
U14-spiller i GOG
Filippa står koncentreret og trækker i
nogle seje elastikker,
- Ud fra min første test har jeg fået
nogle øvelser, som især skal styrke
mine baglår, fodled og knæskaller,
men jeg skal hele kroppen rundt,
fortæller hun.
- Det er sjovt at være her, for vi har et
godt fællesskab, og vi træner noget
andet end i klubben, konstaterer hun –
og indrømmer at de store drømme går
i retning af ligahåndbold.

Med etableringen af Svendborg Sportsakademi,
er de ældste talenter rykket over til træning i det
regi, og det medfører, at de 40 talenter i Svendborg
Talentcenter har en lavere gennemsnitsalder.
- Det betyder, at vi nu har mere fokus på overbelastningsskader, fordi de unge er i voksealderen, og
når musklerne skal arbejde over større områder,
kan det give problemer fx ved senetilhæftninger,
på hælpuden og skinnebenene, fortæller Berit
Duus, som er fast tilknyttet talentcenteret som
fysioterapeut.
- Væksten gør, at unge må træne mere forebyggende omkring hofte, knæ og fodled, og være
meget bevidste om det i den daglige træning,
forklarer hun.
Der har været eksempler på en vækst på 8-10
centimeter på få måneder.
Stor spredning
Hvert år udtages 20 atleter fra forskellige sportsgrene til talentcenteret, og i år er gruppen mere
spredt end tidligere. Nogle er meget målrettede
og ambitiøse, nogle har, som Magnus Lindholmer,
allerede deltaget ved VM (i powertumbling) og
andre er dygtige men mere famlende i forhold til
fremtiden.
Her er talenter indenfor håndbold, svømning,
sejlads og gymnastik, og de lærer af hinanden på
kryds og tværs. Hver onsdag eftermiddag træner
de 20 yngste først i to timer, og derefter, de 20
mere erfarene i fokus. Alle træner i Svendborg
Gymnasiums fine hal.
I begyndelsen er der mest fokus på kropskontrol
og motorik, og derefter begynder de vægttræning
med egen vægt og ekstern belastning.
- De kommer her for at ruste sig til de store
træningsmængder i deres sport, og vi guider dem
til kropsbevidsthed og til at kunne træne ordent2005
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Jacob Bang, U-14-spiller i GOG
Jacob har spillet i fire år og har en drøm
om at blive professionel i Tyskland.
- Jeg fik anbefalet at gå her for at
opbygge en større muskelmasse, og jeg
skal især træne ankler, skuldre og ryg,
fortæller Jacob.
- Det er spændende og sjovt, selv om
det er rigtig hårdt, og jeg kan allerede
mærke, at jeg holder længere og bedre
kan bevare fokus, siger han og tilføjer,
at selv om de træner meget, har de det
også hyggeligt sammen.
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William Jørgensen, K2-svømmer i Svendborg Svømmeklub
- Jeg er her for at udvikle mig fysisk, så jeg kan svømme hurtigere. Det er hårdt og sjovt,
og det er ekstra godt, at vi kan hjælpe hinanden med øvelserne, fortæller William.
Han svømmetræner 10-11 timer hver uge foruden de to i talentcentret.
- Første gang vi tog testene var jeg så træt, at jeg gik lige i seng, da jeg kom hjem,
fortæller han.
- Men træningen gør, at jeg er blevet stærkere i ben og i krop, og jeg har en bedre
balance, fortæller han.
Williams ambition er at nå så langt som muligt med sin svømning.

Nikolaj Haagen Pytlick, U14-spiller i GOG
Nikolaj går i en sportsklasse på Nymarkskolen. Han træner håndbold mange gange om
ugen, spiller kampe og hænger i med de fysiske programmer i talentcentret. I alt op
mod 15 timer om ugen.
- Testen efter ferien var dårligere end to måneder før ferien, og jeg skal især arbejde
med ankler og lægge, og vi håndboldspillere skal altid træne skuldre og smidighed,
fortæller Nikolaj.
- Det er fedt, fordi det er hårdt, og Rasmus er en dygtig træner. Det er en super
mulighed, vi har her, siger han.
Nikolaj går klart efter en karriere som professionel håndboldspiller. Sporten ligger i
generne og er afsløret af efternavnene. Nikolajs far, Søren Haagen, er selv aktiv i ligaen
og træner i GOGs ungdomsafdeling, og hans mor, Hanne Pytlick, er lærer på Skolerne i
Oure og søster til Jan Pytlick.

ligt, så de mindsker risikoen for skader, forklarer
Rasmus Hellesen, fysisk træner.
Øget ansvar til atleterne
- Når klubberne i stigende grad har fokus på deres
sport, er ansvaret for den fysiske træning mere
blevet atleternes eget, siger Berit Duus.
- Det betyder, at de må gøre mere end der
forlanges, hvis de vil være med på topplan, og da
flere klubber ikke har en professionel fysisk træner
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eller fysioterapeut tilknyttet, får de unges indsats i
talentcenteret en stigende betydning, vurderer hun.
Tre gange i løbet af vintersæsonen gennemgår
atleterne en række fysiske og fysioterapeutiske
test, som gør det muligt at lægge en individuel
træningsplan. Den første time af hver træning har
de fokus på hver deres træningsprogram, mens
de træner parvis eller i mindre grupper den anden
time.
- Det vi har lært af de senere år er, at det gælder
2014
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om at holde det hele enkelt og have tålmodighed,
fortæller Rasmus, og Berit tilføjer:
- Vi har samtidig fået en coachende og opdragende
rolle, fordi vi lytter og sparrer med dem, når de ikke
er udtaget eller har fået skader, og vi må samtidig
være kontante i kravet til træningsdisciplin, så de
både udvikler sig og får tid til pjat og sjov, siger
hun.
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Talentcentret er en gave
På sjette sæson er Fyns mest
markante håndboldklub ivrig
bruger af de fysioterapeutiske
test og grundtræningen i Svendborg til nogle af klubbens
bedste talenter

GOG Håndbold har 12 spillere tilknyttet Svendborg
Talentcenter. Ni drenge og tre piger fra klubbens
U14 og U16 hold er i år udvalgt til at deltage i den
målrettede grundtræning, og klubben kunne
sagtens have udnyttet flere pladser.
- Sidste sæson indstillede vi 11 talentfulde drenge,
og de seks kom ind. I år har vi indstillet otte, og alle
kom ind, siger Carsten ”Stump” Jensen, træner for
U16 i GOG Håndbold.
- Talentcenteret er en gave til klubberne, siger han.
God kultur smitter
De, der bliver optaget på talentcentret, kan som
udgangspunkt deltage i to sæsoner. Talenterne
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mødes hver onsdag i Gymnasiehallen i Svendborg,
hvor de ”nye” 1. års træner fra kl. 16.30, og de
mere erfarne 2. års træner fra kl. 18.30. Træningen
varetages af en professionel fysisk træner og
en idrætsfysioterapeut, og tre gange i løbet af
sæsonen gennemgår talenterne en grundig fysisk
og fysioterapeutisk test, som danner grundlag for
den individuelt tilrettelagte træning.
Fokus er på skadesforebyggende basistræning,
som styrker kroppens muskulatur og atletens
balance. Desuden bliver træningen tilpasset den
enkeltes idrætsgren og udviklingspotentialer.
- De unge, som går i talentcentret, bliver bevidste
om, hvor vigtig den fysiske træning er, og de tager
2009

2010

2011

Fysioterapeut Berit Duus tester løbende
på de unge i Svendborg Talentcenter.

den gode kultur med hjem i klubben, hvor den
breder sig til kammeraterne, fortæller Carsten.
- Min søn Simon gik der for 2 år siden, og jeg synes
det var inspirerende at være med inde at overvære
træningen en gang imellem. Jeg kan kun anbefale
andre klubtrænere at besøge talentcentret og
studere træningsmetoderne, siger den erfarne
lærer og træner.
Mindre risiko for skader
Ligamålmand gennem årtier, Søren Haagen,
(pt. KIF Kolding) er træner for GOGs bedste U14
drenge sammen med Philip Flensborg. Ligesom de
bedste U16 drenge er de for anden sæson i træk
2012

2013

regerende danmarksmestre, så her løber mange
talenter og potentielt kommende ligaspillere rundt
til de tre ugentlige træningsaftener i klubben.
- Det er umuligt at sige, om træningen i talentcentret har forhindret skader, men det er sandsynligt,
fordi test og målrettet træning naturligvis giver
styrke og forbedrer motorik og smidighed, siger
Søren Haagen.
- De fysiske krav i håndbolden er steget, så systematisk grundtræning minimerer træthedsperioderne og dermed også skadesrisikoen, siger han.
Stort potentiale
GOG-trænerne sparrer jævnligt med den fysiske
2014

2015

træner i talentcentret, Rasmus Hellesen, så ideerne
kan komme flest muligt til gavn, og U14-trænerne
er begejstrede for både talentcentret og sportsklasserne på Nymarkskolen, fordi det forbedrer
hele talentudviklingsmiljøet.
- Der er desværre for få pladser i sportsklasserne,
for her er talenter nok til to spor, mener Søren
Haagen.
- Det ville give flere en chance, og ingen kan jo vide
i dag, hvem der er bedst om to-otte år, siger han og
giver Carsten ”Stump” Jensen ret i, at GOG er meget
glad for samarbejdet med både sportsklasserne og
talentcentret.
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FAKTA
Atleter med potentiale for national seniorelite kan søge ind på
sportsakademiet.
Der er løbende optag hen over året.
Optagelseskravet er, at de unge gennem en prøveperiode på tre
måneder viser, at de kan honorere både klubtræning, fysisk træning
på sportsakademiet og de boglige krav på uddannelsen.
Svendborg Sportsakademi er finansieret af tre kanaler.
• Brugerbetaling fra atleterne
•	Bidrag fra Svendborg Kommune, Svendborg Erhvervsskole og
Svendborg Gymnasium.
• Netværksklubber bidrager på 3 niveauer afhængigt af involvering
I takt med den øgede søgning er der brug for flere midler, og
bestyrelsen er i gang med at tænke i forskellige løsningsmodeller.

”Vi arbejder bl.a. med fokusering og refokusering, som er meget afgørende kompetencer for
alle atleter”, siger Sten Kaj Larsen, træner og
koordinator af Svendborg Sportsakademi.
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17 atleter fra 10
sportsgrene træner på
sportsakademi
Der er allerede pres på faciliteterne til morgentræning for de unge talenter
fra 10. klasser og ungdomsuddannelserne på Sydfyn
Det begyndte forsigtigt med et pilotprojekt i foråret
2017. 10 atleter fra seks idrætsgrene og tre forskellige ungdomsuddannelser meldte sig efter en
intens opstartsperiode for Svendborg Sportsakademi. Målet var egentlig 12 atleter, men bestyrelsen
besluttede at sætte i gang, og det har givet en god
ambassadøreffekt.
- Allerede fra august var der 17 tilmeldte i
sportsakademiet, og meget tyder på, at flere støder
til, fortæller den daglige leder og træner, Sten Kaj
Larsen.
- Det er bedre, end vi havde turdet håbe på, og
det der har trukket er især at blive en del af et
træningsfællesskab med andre, der er lige så passionerede for deres sport, siger han.
Grundtræning på tværs
Atleterne kommer fra 10 forskellige sportsgrene,
og de mødes to gange om ugen til morgentræning
i SG Huset. Den idrætsspecifikke træning foregår
primært i klubberne, mens de har styrketræning i
sportsakademiet.
Hver atlet træner efter en individuel plan, og i
starten bliver de guidet af både en fysioterapeut og
af Sten Kaj Larsen, som er fysisk træner.
- Vi håber at kunne finde økonomi til tre træningspas om ugen, så det bliver mere fleksibelt for de
unge at vælge to af dem, og vi som trænere kan få
mere tid til at støtte hver enkelt, forklarer Sten.
Allerede nu er udvidede faciliteter omkring SG
Huset på ønskelisten, så sportsakademiet kan tage
endnu flere unge ind.
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Bæredygtigt talentmiljø
Ideen med Svendborg Sportsakademi er at være
en aktiv del af et af landets bedste talentudviklingsmiljøer. Akademiet tager over, hvor sportsklasserne slipper efter 9. klasse, og netop i de sidste
teenageår stiger det boglige pres, og talenterne
skal samtidig beslutte, om de vil investere det, der
skal til for at jagte en sportskarriere.
Netop i den fase er talentudviklingsmiljøet
afgørende. Sten Kaj Larsen har derfor stærkt fokus
på at sikre en løbende kommunikation både med
de unge atleter, forældrene, uddannelserne og
klubtrænerne.
Meget foregår via en digital platform, hvor
klubtrænere og sportsakademiet kan koordinere
træningsmængde og restitution for de unge, og
eksempelvis hjælpe med at holde en bestemt vægt
frem mod en konkurrence.
- De unge skal mærke en samlet opbakning til
deres ambitioner, og vi skal sørge for at guide dem
til en bæredygtig talentudvikling, forklarer Sten.
- Vi er fleksible, og kun på ét punkt er vi meget
kompromisløse, nemlig når det gælder skader
og overbelastninger. Her er det vores opgave i
sportsakademiet at tænke langsigtet og sige fra på
de unges vegne til kampe og konkurrencer, selv
om både de selv og evt. andre kunne have andre
interesser, siger han.
Brug for lektiecafé
En af de positive erfaringer fra de første måneder
er, at de unge talenter ikke er kommet bagud med
2014
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lektier og noter, selv om de har været fraværende
i to gange 90 minutter om ugen. Hver af de unge
atleter har sikret, at en klassekammerat tager
noter for dem, og morgenpassene er arrangeret
i en rullende plan, så det ikke er gået ud over de
samme fag hver gang.
- Jeg følger løbende op med vores akademi- og
Team Danmark elever, og netop fordi fraværet især
rammer visse fag, er min opfordring til dem, at de
benytter vores gratis lektiecafé hver tirsdag, hvor
de også kan få hjælp af dygtige 3.g´er, siger rektor
Jesper Vildbrad, Svendborg Gymnasium.
- Jeg er nødt til at være kritisk med fraværet, men
overordnet bakker vi fuldt op om sportsakademiet,
hvor det fungerer godt, at både kommunen, klubberne og ungdomsuddannelserne sidder sammen
i bestyrelsen og kan afstemme forventninger i en
åben dialog, siger han.
Mentalt nærvær
Kravene til planlægning og selvdisciplin er store for
atleterne, og derfor er SvendborgMentaliteten (se
side 40) også en del af sportsakademiet. De første
uger efter sommerferien er primært gået med at
sikre struktur og gode rammer for hver enkelt atlet,
men derefter begyndte de unge at arbejde med
dele af indholdet i SvendborgMentaliteten.
- Vi arbejder bl.a. med fokusering og refokusering,
som er meget afgørende kompetencer for alle
atleter, forklarer Sten.
Netop for at sikre nærvær og dialog, når de unge er
samlet, bliver opfølgning på de daglige trænings2016

2017
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planer klaret via hurtige, digitale spørgsmål, de kan
klare på vej fra omklædningsrummet.
Nye perspektiver
I begyndelsen har der været rigeligt at se til med
at markedsføre og sætte struktur på sportsakademiet, men bestyrelsen og Sten Kaj Larsen taler
om inden længe at tilknytte et advisory board med
andre passionerede og erfarne talentudviklere.
Netværket mellem klubberne skal også intensiveres for at løfte hele talentudviklingsmiljøet, og i
denne vinter bliver der også sat gang i træneruddannelse for de unge.
- For det første tror vi på, at det at formidle sin
sport giver reflekterede og endnu dygtigere
udøvere. For det andet er det ikke alle, der når en
seniorkarriere på internationalt niveau, men de er
alle dygtige og engagerede, og derfor kan de blive
en stor gevinst som trænere og ledere i klubberne,
forklarer Sten.

”Både uddannelsen og
sporten er vigtige for mig, så
det her er en super kombination”, siger Cecilie Kølle.

Foto: Andreas Bastiansen

”Det er et godt miljø at træne
i, alle er målrettede og vi
kan lære af hinanden”, siger
Johannes Sømod.

Foto: Andreas Bastiansen
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Skønt at bokse i rødt og hvidt
16-årige Cecilie Kølle er klar i sveddragt kl. 7.30
i kælderen under Idrætshallen i Svendborg.
Sammen med de andre på sportsakademiet får
hun en orientering om dagens opgaver af Sten,
mens de sidder på gulvet i træningslokalet fyldt
med vægtstænger og maskiner til fysisk træning.
Cecilie er stille fokuseret på blot et par omgange
skyggeboksning og en let løbetur inden den
fælles morgenmad. Der er nemlig kun få dage til
Svendborg Fight Night, hvor hun skal i ringen mod
Shauna Brogan fra Dublin, Irland.
Cecilie er U19 bokser i letvægtsklassen. Hun blev
dansk mester i U17, og har blikket stift rettet mod
næste DM senere i november. Hun har bokset tæt
op mod den regerende nordiske mester men måtte
se sig slået.
- Der er noget fantastisk ved at bokse i rødt og
hvidt, så jeg håber at kunne repræsentere Danmark i flere internationale kampe, siger Cecilie.
Boksning har været hendes sport, siden hun var
11 år.
- Jeg ville gerne gå til noget, som ikke alle går til,
siger Cecilie og blæser på, at det bliver anset for at
være en drengesport.
- Det er sjovt at gå i ringen, men jeg kan også godt
lide de mange timers træning. Bokseklubben Rollo
er som en anden familie for mig, og jeg er rigtig
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2011
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De unge hjælper hinanden under morgentræningen i Svendborg Sportsakademi.
glad for også at møde mange fra andre idrætsgrene her i sportsakademiet, siger hun.
Morgentræningen betyder, at der senere på dagen
er bedre tid til lektier og samvær med vennerne,
og fremtidsdrømmene handler om at komme ind
til politiet og vinde nogle mesterskaber i boksning.
Lige nu går hun på HF på Svendborg Gymnasium.
- Både uddannelsen og sporten er vigtige for mig,
så det her er en super kombination, siger hun.
Få dage senere trækker Fight Night i de gamle
værftsbygninger i Svendborg et rekordpublikum på
937, og de så Cecilie Kølle vinde 5-0 over ireren.
Morgentræning giver bedre tid
19-årige Johannes Sømod er målrettet i sin
genooptræning. Han satser på at være tilbage på
holdet, når Power Series 3. konkurrence ud af 4
foregår på hjemmebane i SG Huset.
Johannes har dyrket TeamGym i mange år, men
de seneste år er han blevet passioneret power
tumbler.
- Det er sjovt at springe baglæns, og der er bare så
meget tryk på, siger han med et bredt smil.
Tidligt på sæsonen fik han en skulderskade, og
derfor er han ekstra glad for at være begyndt i
sportsakademiet. Han begynder træningen med
at trække sig op i TRX-remmene ved at strække
armene ud til siden, og bagefter laver han squat,
mens han holder en vægtstang på 65 kg i skulderhøjde. Hver gang han afslutter en station, sætter
han et kryds tæt på centrum af en cirkel, der
angiver, hvor fokuseret han mener, han var under
øvelsen.
- Jeg træner eksplosivt, for at kunne tåle de
voldsomme stød, det giver at lave springene på
tumblingbanen, og så genoptræner jeg min skulder
med håndvægte, forklarer Johannes.
- Det er et godt miljø at træne i, alle er målrettede,
og vi kan lære af hinanden på tværs af sportsgrenene. Især når vi sidder sammen og spiser
morgenmad, får vi snakket, siger han.
Johannes går til daglig i 3.g på naturvidenskabelig
linje på Svendborg Gymnasium. Han vil gerne læse
videre, og samtidig drømmer han om at stå i en
VM-finale som power tumbler.
- Jeg træner vel 15-17 timer om ugen, og morgentræningen gør, at jeg nu får lidt bedre tid til at
restituere, og at jeg bedre kan nå både lektier og
træning, siger han.
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Sara startede i Svendborg
Talentcenter da hun var 12 år

Europamesteren
går i 1.g
VM er næste store sportslige mål
for 16-årige Sara Andersen, som
ofte må klare lektierne fra handelsgymnasiet i autocamperen på
vej til træning eller stævne – både i
Danmark og rundt i Europa
Trods sine blot 16 år er Sara Andersen dobbelt
europamester i motocross for kvinder. Danmarksmesterskabet blev vundet uden at deltage i alle
heats. Til VM i år nåede hun bl.a. en 5. plads i Frankrig og har et ambitiøst mål om at gøre sig godt
i et fuldt VM-program og måske EM igen næste
sæson - foruden at hun måske deltager i de åbne
svenske og tyske mesterskaber.
Hvis hendes forældre kan nå at samle sponsorer
nok til det.
På sin motorcykel er Sara Andersen fra Svendborg
MC suveræn i Danmark. Hun træner typisk med
de unge gutter på banerne for at få udfordringer
nok, og ved DM i B-MX2 klassen for mænd kørte
hun sig til tre tredjepladser og en fjerdeplads i de
fire heat, hun har deltaget i, i 2017.
Team Danmark elev
Sara Andersen får intens opbakning af sine
forældre. De kører den store autocamper med
motorcyklerne i bagagerummet, når hun skal til
træning rundt i landet eller i udlandet, eller når hun
skal til konkurrencer.
På køreturen er det ikke sjældent, at Sara sidder
ved bordet i autocamperen og læser lektier. Hun
går i 1.g på Svendborg Handelsgymnasium, og netop fordi hun bruger så meget tid på sin sport,
2012
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sørger hun for hele tiden for at være på forkant
med lektierne.
Som Team Danmark elev kunne hun vælge at tage
sin studentereksamen over fire år, men hun har
valgt at gøre det på normeret tid.
- Jeg vil gerne følges med kammeraterne hele
vejen, og som Team Danmark elev accepterer
skolen mere fravær, og jeg får også ekstra hjælp,
hvis jeg går glip af for meget i undervisningen,
forklarer Sara.
Intenst program
Familien Andersen bor i Ryslinge, og når Sara
kommer hjem fra handelsgymnasiet, venter enten
et par timers fysisk træning eller en tur til en
træningsbane eksempelvis i Jylland. Seks dage om
ugen træner hun, når der ikke lige er konkurrence.
I år har konkurrencerne trukket familien til ugeophold eller forlængede weekendture i Polen, Letland,
Tjekkiet, Tyskland, Frankrig, Holland, Italien og
Spanien. I år var Sara bl.a. to uger i Spanien i januar
for at træne.
- Vi ser ikke så meget andet end jordbaner, men
det giver mange gode oplevelser, konstaterer Sara
med et smil, der tavst fortæller om gode minder.
Svendborg Talentcenter
Bortset fra en brækket arm sidste år, har Sara
nærmest kørt skadesfri siden hun begyndte sin
karriere som 3-årig. En del af årsagen tillægger hun
tre års fysisk grundtræning i Svendborg Talentcenter fra 2012 til 2015.
- Jeg havde lidt problemer med min lyske dengang,
men i talentcentret fik jeg nogle forskellige øvelser,
som har hjulpet mig, og generelt blev jeg bare
stærkere og stærkere af træningen, fortæller Sara.
2014
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- Det var samtidig godt at være sammen med
unge fra mange andre sportsgrene, som også
bruger al deres tid på sporten, siger hun.
Den fysiske træning hun i dag gør hjemme i
Ryslinge bygger meget på alt det, hun lærte
i talentcentret, og den bedre fysik er absolut
nødvendig til VM.
VM er noget særligt
For Sara Andersen er det vigtigt at have det sjovt
med sin sport. Hun nyder tydeligvis både farten og
udfordringerne på banerne, og de ekstra udfordringer til VM stopper hende ikke.
Normalt til EM og til træning i Danmark bliver
banerne harvet lidt, så der er løs jord, hjulene kan
få greb i. Men ved VM er det helt anderledes.
- Til VM grubber de banerne op og vander
dem, så banen bliver dyb og tung. Der kommer
dybe spor og riller, som der normalt ikke kommer
på banerne i Danmark, fortæller Sara.
- I år kom der så meget regn under konkurrencerne, at det var svært bare at undgå at vælte, men
det har lært mig en masse, så jeg glæder mig til VM
næste år, forsikrer hun.
I det ene heat gled hun helt ud af banen og ned ad
en skrænt, hvor hun bare måtte holde sig fast, indtil
efter heatet, så hun kunne få hjælp.
Stor udfordring
Uden for banen er økonomien en udfordring. Det er
en dyr sport, og i år måtte familien opgive den VMafdeling, der foregik i Indonesien. Nu håber de at
kunne samle økonomi til fuldt VM-program næste
år med opbakning fra sponsorater og mikrofunding,
så Sara Andersen kan få en fair chance overfor de
bedste i verden.
2016
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... dengang
[Magasin 2, 2006]
”KRISTOFFER JAGER TALENTMILJØER
Treårigt Ph.d.-projekt skal dokumentere, hvad de bedste gør for
at udvikle unge fra talenter til eliteudøvere.
- Der er forsket meget i fysiologi, muskelbiopsi, røde-hvide blodlegemer og meget mere… men alligevel er vi generelt dårlige
til at forudsige, hvem der holder hele vejen… Min teori er, at vi
snarere skal søge i miljøerne end i individerne. Derfor søger jeg
miljøer i Danmark, Sverige og verden, som nærmest på trods af
ringe odds har udviklet et relativt højt antal talenter til stjerne,
forklarer Kristoffer Henriksen.
1. august indledte han sit tre-årige Ph.D.-projekt, ”Innovative
strategier til bæredygtig talentudvikling”. Han gennemfører det
på Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet i
Odense med økonomisk støtte fra Sport Study Sydfyn, Fyns Amt,
Svendborg Kommune, og Erhvervs- og byggestyrelsen.”

miljøer

Kristoffer jager talent

[Magasin 13, november 2010]
”NYT INNOVATIVT IDRÆTSMILJØ
I 2011 begynder realiseringen af SG Huset ved Idrætshallen og
Svendborg Svømmeland. Det bliver et af landets mest progressive bevægelseshuse.
Svendborg kan i sommeren 2012 tage et stort idrætshus i
brug, som både udendørs og indendørs appellerer til såvel
foreningsidræt som spontan leg og individuel motion.
- Huset er udviklet efter input fra de brugergrupper, som i dag
benytter SG Hallen, men vi har også bedt om ideer fra skaterklubben, klatreklubben og parkour-udøvere, så huset får nogle
spændende og attraktive omgivelser, forklarer Michael Bjørn,
(daværende) formand for Svendborg Gymnastikforening.”
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Den sydfynske Idrætsklynge støttede Kristoffer
Henriksens phd.-projekt med kr. 100.000. Kristoffers forskning i talentudviklingsmiljøer introducerede en økologisk og holistisk tilgang til talentudvikling, der satte miljøet i centrum, og som han har
vundet internationale priser for. Hans studie blev et
vendepunkt for dansk og international talentudvikling og sportsspykologi i praksis.

rsøg
Skolelab samler foer
jd
med samarbe

Svendborg Gymnastikforening og SG Huset
vandt i 2014 Danskernes Idrætspris, og fik ved
det store gallashow i Herning Sport 2014 overrakt
prisen på kr. 100.000.

[Magasin 19, august 2015]
”SKOLELAB SAMLER FORSØG MED SAMARBEJDER
Da Praksisvidencenter Svendborg i sommeren 2014 fik bevilget 2,3
mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til
Almene Formaal, var en del af bevillingen netop tiltænkt et eksperimentarium for den åbne skole, kaldet SkoleLab.
Event i september 2015 for skoler, foreninger, virksomheder og
andre aktører i den åbne skole er ét af midlerne til at formidle gode
erfaringer.”

DIF’s formand, Niels Nygaard udtalte:
”- Svendborg Gymnastikforening og SG-Huset
har skabt nogle fantastiske rammer for idrætten,
som gør det både nemmere og mere attraktivt for
borgerne at bevæge sig – hele livet. SG-Huset er et
centralt samlingspunkt, hvor både unge og ældre
bevæger sig og møder nye mennesker på tværs
af alder, køn og social status. Det er rigtig vigtigt
for både sundheden og trivslen i hele kommunen.
SG-Huset øger livskvaliteten for rigtig mange lokale
og gør det helt enkelt sundere at bo i Svendborg.
Det kan og bør være til inspiration for kommuner
over hele landet.”

ifikation og talentudvikBegreberne talent, talentident
ling bliver ofte diskuteret.
talent således:
Kristoffer Henriksen definerer
og færdigheder, der
”Talent er et sæt af kompetencer
medfødt potentiale og
er udviklet på baggrund af både
jø – for eksempel i
mange års interaktioner med et mil
– såvel som evnen til
form af træning og konkurrence
pensere for miljøets
at udnytte miljøets styrker og kom
jøets fortsatte udvikling.”
svagheder og til at bidrage til mil
(Henriksen, 2011)
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SkoleLab.dk er nu blevet etableret som en digital
platform, hvor der lige nu er 65 tilbud fra eksterne
aktører – fra temaer som klima, over demokrati til
idræt og biologi.
Derudover er der et årligt boost-arrangement for
Den åbne skole hvor ca. 25 eksterne aktører møder
lærere og pædagoger fra skolerne.
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Mange talenter bliver til
stjerner i den gule hule
Siden 2010 har GOG’s ligahold hvert år hentet spillere op fra
ungdomsafdelingen, og for anden sæson i træk er både U14, U16 og U18
i GOG danmarksmestre. Hvad er hemmeligheden?
I OL-finalen 2016 lå Mikkel Hansen, Morten Olsen
og Mads Christiansen i bagkæden og var med til
at skabe sensationen med 28-26 over Frankrig. Da
de 3 stjernespillere var talentfulde U18-spillere i
GOG, måtte de se sig henvist til klubbens andethold
i 2. division, fordi der ikke var plads til dem på
ligaholdet.
Siden konkursen i 2010 er afstanden fra de bedste
U18-spillere til ligaholdet ikke længere så stor, og
siden har ungdomsafdelingen i Gudme for hver
årgang i gennemsnit leveret 1,8 spiller til ligaholdet.
Her er tale om spillere som Jon Andersen, Lasse
Rosendahl, Kasper Kildelund (nu TTH) og landsholdsspillerne Niclas Kirkeløkke og Lasse Møller.
Guldmagneter
Styrken på Sydfyn bliver kun understreget af, at
klubbens U18, U-16 og U-14 hold på hjemmebane
alle vandt DM-guld i foråret 2017. For anden sæson
i træk.
”Det er en magtdemonstration og viser, vi må
gøre noget rigtigt i vores talentarbejde”, udtalte

Søren Haagen, målmand for KIF KoldingKøbenhavn, er opvokset i GOG og i dag træner for
klubbens bedste U14-drenge. Han er ikke i tvivl om,
at det uformelle i klubben spiller en stor rolle.
2012

2013

træner Carsten ”Stump” Jensen til Fyns Amts Avis
efter finalerne mod hhv. Aalborg, Skanderborg og
Silkeborg.
”Vi skal også være ydmyge, for mange spillere er
kommet hertil som 15-årige fra andre klubber, som
virkelig har lavet et godt arbejde” tilføjede han.
Med den sidste bemærkning sigter Carsten Jensen
til, at mange talenter ligesom Mikkel Hansen og
Niklas Landin i sin tid, kommer til GOG, når de
begynder på efterskole og gymnasium på Skolerne
i Oure. Det tætte samarbejde mellem Oure og GOG
har været med til at skabe en særlig tiltrækningskraft.
Tæt trænersamarbejde
Til trods for DM-titlerne understreger ”Stump”, at
resultaterne ikke er så vigtige som det helhedsorienterede talentmiljø, som klubben har udviklet over
mange år.
- Vi har et overlappende samarbejde mellem trænerne hele vejen op, som sikrer, at en
enkelt ungdomstræner ikke kan gå ensidigt efter
topresultater, men primært har fokus på at give
alle talenter de bedst mulige udviklingspotentialer,
forklarer Carsten.
- Samtidig er der en interesse på kryds og tværs.
U12 og U14 liner ofte op på sidelinjen, når U16
og U18 træner, og vi har en ligaspiller som Mark
Strandgaard til at træne U16 piger, forklarer han.
2014

2015

Det er et trænermiljø, hvor talenter ikke bliver
opgivet, selv om de på grund af skader ikke kan
gøre sig på topniveau på banen. Det viser navne
som Jan Pytlick, Mathias Albrektsen og Carsten
”Stump” Jensen selv.
Plads til fester
Søren Haagen, som i dag er målmand for KIF
Kolding-København og træner for klubbens bedste
U14-drenge, er opvokset i GOG. Han er ikke i tvivl
om, at det uformelle spiller en stor rolle.
- Hallen og cafeteriaet er et samlingssted, hvor
mange bliver og ser andre spille, her er opbygget
masser af venskaber til stævner med overnatninger, fester og sjove oplevelser, siger Søren.
- Et stort antal frivillige hjælper med alt fra minihold
til ligakampe, og miljøet tiltrækker i dag spillere fra
hele Fyn og Langeland. Alle får lov at forfølge deres
ambitioner, men vi fokuserer også på mennesket
bag, siger han.
Som lærer på Skolerne i Oure giver Carsten
”Stump” Jensen GOG-samarbejdet og klubånden en
del af æren for, at 26 elever sidste år fortsatte fra
efterskolen til gymnasiet.
Den store ungdomsafdeling er til at få øje på, når
GOG spiller ligakampe på hjemmebane. Hele hjørnet
af den østlige endetribune er gul og højtråbende
med den flabede frækhed, som også er en uformel
del af GOG-ånden.
2016

2017
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Svømmetalent i
rette miljø
Med forældre, træner og talentcenter i ryggen klarer Alfred Skovgaard
Feldskov både skole, venner og stor træningsmængde
Svømning er en familiesport. Da Alfred Skovgaard
Feldskov valgte at fortsætte som konkurrencesvømmer efter sine tre år i svømmeskolen, sagde
forældrene Mette og Thomas samtidig ja til at være
chauffører til stævner, tidtagere og vendedommere
under konkurrencerne, og ”supportere” privat og
i klubben. Siden har Mette meldt sig til konkurrenceudvalget, og begge forældre er taget med til
foredrag i bl.a. Svendborg Talentcenter.
- Der er brug for alle kræfter i en lille klub, og det
er interessant at følge Alfred og kammeraterne
udvikle sig, siger Mette, og Thomas tilføjer:
- Vi har langsomt vænnet os til, at han ikke er
hjemme til aftensmaden, men han klarer jo det
meste selv, så vi holder bare øje med, at der er
balance i tingene.

- Jeg har prøvet flere sportsgrene som lille, men
var bedst til svømning, hvor jeg nu har brystsvømning som mit speciale, fortæller Alfred.
- Min kammerat Stefan og jeg har fulgt hinanden
lige fra svømmeskolen, og det er hyggeligt, at vi nu
er nogle kammerater sammen på K1 (det bedste
konkurrencehold, red.), siger han.

Svømning i centrum
Alfred træner fire gange i bassin, to gange styrketræning med klubben i Solo Fitness og en gang om
ugen står den på styrketræning i talentcentret. Han
går i 8. klasse på Ida Holsts Skole, hvor han har
lidt tidligt fri. Det giver tid til at læse lektier, inden
træningen eftermiddag og aften, og faktisk når han
også at spille guitar i et band på musikskolen.

Talentcentret gavner
På andet år går Alfred i talentcentret. Her er han
blevet testet fysisk og fysioterapeutisk ligesom de
øvrige, og han har fået en række øvelser, der skal
afhjælpe smerter i lænden og forebygge skulderproblemer, som er typiske for mange svømmere.
- Jeg kan både mærke og se en forskel, efter et år i
talentcentret, siger Alfred.
- Når jeg træner lår, ryg og skuldre, får jeg både
mere styrke og smidighed. Desuden har jeg tabt
mig, og det hele hjælper mig i svømningen, siger
han.
Både han og forældrene har desuden deltaget i
talentcentrets arrangementer om kost og sportspsykologi, og det er værktøjer, de bruger.
- Vi taler lidt om prioritering og fleksibilitet, for
Alfred er meget pligtopfyldende, siger Mette.

Alfred Skovgaard Feldskov i bassinet har
træner Alwin de Groot og sin mor, Mette,
som opbakning til sin store træningsindsats.

Fokus på miljøet
Den dag vi fra magasinet besøger klubben, deler
K1 og K2 banerne i byens flotte gamle svømmehal.
Træner Alwin de Groot tager sig især af K1, og
Henrik Petersen, en erfaren svømmer og far til et af
børnene i bassinet, er trådt til for at træne K2’erne.

2012

2013

2014

2015

Henrik sidder også i konkurrenceudvalget sammen
med Mette.
Listen af opgaver for udvalget er lang – bl.a. al
praktik omkring konkurrencer såsom indbydelser,
registrering, mad til officials, medaljer, sponsoraftaler og meget mere. Desuden sørger udvalget
for sociale arrangementer i klubben såsom
træningslejr, hyttetur, filmaften med mere, foruden
kommunikation internt i klubben, til kommunen og
andre klubber.
- Vi taler også klubånd og fremtid, og da her er
flere mindre klubber på Sydfyn, ville det være
oplagt med et tættere samarbejde, mener Mette.
- Men vi klarer den, fordi vi har nogle ihærdige
ildsjæle i formand og næstformand, og generelt
bakker vi forældre op, fordi vi gerne vil se vores
børn have det godt med deres sport, siger hun.
Mere end en hobby
Bane efter bane bliver tilbagelagt, og Alfred gør sig
umage med at træne efter Alwins anvisninger.
- Min helt store drøm er OL engang, men selv om
det måske ikke lykkes, så vil svømning være mere
end en hobby for mig, siger Alfred.
- Sammen med vores trænere har jeg sat nogle
delmål og lagt en plan, og selv om jeg synes, jeg
står lidt i stampe lige nu, beroliger de mig med, at
det er normalt at udvikle sig i etaper. Jeg gør, hvad
jeg kan og er spændt på at se, hvor langt jeg kan
nå, siger han.
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Anne Mouritsen (tv) og Amanda Petersen
har i 2017 vundet bronze ved Denmark
Open i Odense for U13 piger.
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Bronzepigerne gør
hinanden gode
Seks år med fokus på de yngste ungdomsspillere har givet resultater
for Svendborg Badminton Klub – toppet med en tredjeplads i U13 damedouble ved Denmark Open
Anne Mouritsen og Amanda Petersen er 11 år, og
har i 2017 vundet bronze ved Denmark Open i
Odense for U13 piger. Det var den bedste placering
for førsteårs U13-piger, og i efteråret 2017 har Anne
en plads som nummer 11 og Amanda som nummer
14 på ranglisten over de bedste i Danmark, selvom
de har en sæson mere i samme række.
- Vi havde ikke regnet med, de skulle nå det niveau
så tidligt, men de træner godt sammen og skiftes
til at ligge højest på ranglisten, fortæller klubbens
ungdomstræner, Peter Mouritsen.
Vigtigt at blive bedre
- Det var sjovt at vinde bronze, men lige nu er det
vigtigere hele tiden at blive bedre, siger Anne.
- Vi er stadig ikke så gode til at rykke rundt på
banen, men vi er de eneste doublespillere i toppen
af U13 rækken, der spiller i samme klub, så vi har
en træningsfordel, tilføjer Amanda.
Anne går i 6.a på Tåsingeskolen, mens Amanda
går i 5.b på den private Haahrs Skole. De træner
syv-otte timer sammen hver uge.
- Men torsdag har vi tid til at være sammen med
hver vores venner, siger Anne med et smil.
Foruden badminton går Anne også til zumba.
Opfordret til det af sin mor og andre.
- De mener, jeg flytter fødderne hurtigere ved at
lære at bruge hofterne, storgriner Anne.
Et oplagt valg
Det er ikke svært at finde svar på, hvorfor de har
valgt at spille badminton.
2012

2013

- Det er bare sådan noget vi gør i vores familie,
siger Anne.
Hendes far, Peter, har været international træner
i flere år, og hendes mor, Marketa, er den mest
vindende badmintonspiller i Tjekkiet med 19
tjekkiske mesterskaber. Og har været nr. 39 på verdensranglisten. Begge Amandas forældre har også
spillet badminton på konkurrenceplan, og hendes
far Janus Petersen er en vigtig del af trænerteamet
omkring de gode unge i klubben.
- Desuden giver det mange venner, det er sjovt og
hyggeligt, forklarer de to i munden på hinanden.
- Vi har forskellige trænere og lærer også af at
spille mod hinanden, siger Amanda.
De to pigers bronzemedaljer er blot toppen af kransekagen, for Svendborg Badminton Klub har høstet
masser af gode erfaringer med seks års målrettet
fokus på ungdomsafdelingen med aldersrelateret
træning.
Teknikken tæller
Allerede tidligt bliver børnene i badmintonklubben trænet i den teknik, som de skal bruge på
topniveau senere. Der er meget lidt fysisk træning
i ungdomsafdelingen bortset fra lidt skadesforebyggende, noget koordinationstræning og aerob
træning, som styrker udholdenhed. Hovedvægten
er lagt på tekniske færdigheder.
En gang om ugen er de seks-syv bedste spillere
samlet med to-tre trænere, så træningen bliver
ekstra intensiv.
- Vi vil egentlig gerne åbne for mini-badminton
2014
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igen, men så har vi brug for flere sponsorer til at
sikre penge til kompetente trænere, der på pædagogisk vis kan sætte de små ind i spillet, siger
Peter Mouritsen.
Viljen afgørende
Selv er Peter bedre til at coache de lidt større børn,
og de får kontante og højlydte råd, mens de strækker sig efter hver en bold.
- Talent er nødvendigt, men de skal virkelig ville det
for at komme i den gode ende, siger Peter.
- Her i klubben har vi pt. ikke seniorer på topniveau, de unge kan spejle sig i, men de er omgivet
af gode ungdomsspillere, forklarer han.
Svendborg har desuden et formelt samarbejde
med Esbjerg for U13 årgangen. Det gav en sølvmedalje ved DM for hold i U11 sidste sæson. Et formelt
klubsamarbejde, som giver ekstra oplevelser ved
træningslejre og fælles turneringsdeltagelse i
Hamborg og Tjekkiet.
Det intense ungdomsarbejde gennem flere år har
nu betydet, at Svendborg kan stille hold i samtlige
årgange med dygtige spillere i alle årgange.
Godt miljø
Det er lykkedes at skabe et godt træningsmiljø, og
forældrene stiller op, når de bliver bedt om det. Det
skete bl.a. da Svendborg-klubben stillede med 35
frivillige hjælpere til Denmark Open i efterårsferien
for at sikre penge til klubben og have en spændende, fælles oplevelse.
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Fototekster:
[foto nummer PRO20166]
Anders Sørensen, VM-dommer fra Svendborg.
Foto: Oliver Bay
[foto nummer 5180]
Kathrine Møller, Svendborg Gymnastikforening,
senior tumbler. Foto: Oliver Bay
Katrine Møller og Magnus Lindholmer fra
Svendborg var blandt de 13 udtagede
gymnaster til VM for trampolin og
tumbling i Bulgarien i november 2017
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[foto nummer PRO20215]
Magnus Lindholmer, Svendborg Gymnastikforening, junior tumbler. Foto: Oliver Bay
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Gymnaster fra
Sydfyn til VM
Verdens bedste tumblere og trampolingymnaster dyster i Bulgarien, hvor
års træning bliver bedømt på få sekunder. De to sydfynske deltagere er
tilknyttet sportsklasse, talentcenter og sportsakademi
18-årige Katrine Møller og 16-årige Magnus Lindholmer fra Svendborg Gymnastikforening deltog
i november 2017 ved VM i power tumbling i Sofia,
Bulgarien.
Power tumbling er en sport, hvor der ikke er plads
til fejl. De otte obligatoriske spring hen ad en let
fjedrende bane er gennemført på 7-8 sekunder, og
gymnasterne har kun to omgange til at imponere
dommerne.
Verdensmesterskaberne består foruden power
tumbling af konkurrencer i stortrampolin og
dobbelt mini-trampolin (DMT). Lærer Niels Henrik
Nielsen fra Gymnastikhøjskolen i Ollerup er DMTlandstræner, og Danmarks eneste dommer ved
VM i power tumbling hedder Anders Sørensen og
kommer også fra Svendborg.
Målrettet stortalent
Magnus Lindholmer, som i år vandt det uofficielle
DM i elite-minidrengerækken og siden fik Svendborg Idræts Samvirkes talentspris, har tidligere
deltaget ved VM. I sommer blev han udtaget til
juniorlandsholdet igen, og lige siden har han trænet
som en gal.
- Selv om det er hårdt og til tider gør ondt, så
træner jeg for at blive blandt de otte bedste, siger
Magnus før rejsen til Bulgarien.
Han har studeret konkurrenter fra Rusland, Kina og
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England på Youtube for at aflure deres afsæt og
teknik, og bagefter har han trænet på det i både
Odense og Svendborg gymnastikforeninger.
”Han er af en speciel kaliber med et enormt drive
og konkurrencefokus”, udtalte landstræner og OGFtræner Sebastian Bro til Fyns Amts Avis tidligere
på året.
- Det er en ros, som betyder meget for mig, for
Sebastian strør ikke om sig med roser, siger
Magnus og er glad for, at hans klubtræner er med
som landstræner.
Med stor støtte
Magnus går i sportsklassen 7. i på Nymarkskolen
og er aktiv i Svendborg Talentcenter. Begge dele
ser han som en styrke.
- Jeg kan sy min hverdag sammen, som jeg vil,
fordi vi har morgentræning i sportsklassen, så jeg
har tid til lektier og træning efter skoletid, siger
Magnus.
- Den målrettede styrketræning i talentcenteret har
samtidig sikret, at jeg har langt færre skader end
mine jævnaldrende, vurderer han.
Sportspsykolog Nicklas Pyrdol har desuden
hjulpet Magnus til nogle strategier, som han dels
kan bruge i sin meget pressede hverdag og i den
intense konkurrencesituation.
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Stærkt come back
Katrine Møller har dyrket tumbling i flere år, men
holdt et par års pause, mens hun var på efterskole
og var au pair. I sæsonen 2016-17 gjorde Katrine et
utroligt come back, og i sommer blev hun udtaget
til senior landsholdet.
En del af styrken er genvundet ved ekstra fysisk
træning i Svendborg Sportsakademi og ellers ved
intensiv træning i Svendborg Gymnastikforening.
Flotte resultater
Katrine og det danske kvindelandshold sluttede på
en godkendt sjetteplads.
- Jeg er tilfreds med mine spring og med VM,
konstaterer en glad Katrine, selv om det ikke rakte
til finalen.
Magnus blev nummer 10. Hvis reglerne havde
været som seniorregler, hvor kun 2 fra hvert land
må deltage i finalen, havde han fået en finaleplads,
da fire russere og tre briter lå foran ham.
- Et lille kiks i et moment kostede mig finalepladsen, men jeg gjorde mit bedste og er tilfreds, siger
Magnus.
De danske seniorherrer skrev gymnastikhistorie
med en bronzemedalje til holdet og en individuel
sølvmedalje til Anders Wesch fra Odense GF.
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Ambitiøse test af talent
i Svendborg

”AMBITIØSE TEST AF TALENTER I SVENDBORG
Svendborg Lab er et eksempel på et tværfagligt samarbejde
igangsat i Den Sydfynske Idrætsklynge og fungerer som et
partnerskab mellem Svendborg Kommune, Gymnastikhøjskolen
i Ollerup og Vejstrup Efterskole. Den Sydfynske Idrætsklynge
bidrager hermed til at understøtte en del af Team Danmark
aftalen, hvor Svendborg blandt andet skal tilbyde ekspertbistand
til talenterne.
Testene indbefatter eksempelvis
• Kropsscanning – vejning og måling • Mobilitetstest
• Styrketest
• Counter movement jump
• Stabilitetstest
• Max springhøjde med tilløb
• Sprinttest
• Boldkast for overkropsstyrke

[Magasin 16, oktober 2012]
”NYT TALENTCENTER SKAL INSPIRERE PÅ TVÆRS
Svendborg Talentcenter er et nyt tilbud målrettet Svendborgs
talenter fra satsidrætsgrenene håndbold, svømning, motocross,
badminton og sejlsport, og senere vil også talenter fra andre
interesserede klubber kunne optages fx fodbold, basket, gymnastik
og mountainbike.
Planen er, at omkring 40 unge talenter i alderen 12 år og opefter…
kan være tilknyttet centret i to år. De unge bliver coachet af fysisk
træner… og centret får også tilknyttet en fysioterapeut, som skal
være med til at give de unge en individuel rådgivning.
Desuden vil både talenterne og deres trænere få mulighed for at
deltage i forskellige kurser, blandt andet sportspsykologi, ernæring
og skadesforebyggelse.”
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Fra hesteskræk til
PL-medalje

[Magasin 9, december 2008]
”FRA HESTESKRÆK TIL PL-MEDALJE
Den 18-årige Caroline Cecilie Nielsen vandt en bronzemedalje i dressurridning ved de
Paralympiske Lege.
Caroline er født med en spastisk lammelse i venstre side af kroppen. Som 6-årig blev
hun anbefalet af sin læge at begynde at ride... hun har fået fortalt, hvor bange hun i
virkeligheden var for det store dyr.
Caroline går i 1. g på Oure Kostgymnasium. Men de første to måneder af skoleåret
var hendes stol i klasseværelset tom, fordi hun var optaget af de Paralympiske Lege
i Kina.
- Det hele var lidt uvirkeligt, som at være inde i en tidsboble. Det var først, da jeg
ankom til Kastrup Lufthavn og så alle de mennesker, der kom for at ønske tillykke, at
jeg rigtig forstod, at jeg havde vundet en olympisk bronzemedalje, siger Caroline.
Hun følger et specielt tilrettelagt forløb. I øjeblikket deltager hun i tre fag: Dansk,
matematik og historie. Resten af tiden bruger hun på Broholm Hestecenter.
Allerhelst ville jeg undervise andre handicappede i ridning og vise dem, at det nytter
at kæmpe, at det gør en forskel for én selv at træne og frem for alt, at det er sjovt.
- Men jeg har selvfølgelig en drøm om at deltage i de Paralympiske Lege i London om
fire år, afslutter Caroline.”

[Magasin 9, dece
mber 2008]

”PÅ VEJ MOD WIM
BLEDON
Trods sine kun 18
år er Christian Rask
blandt Danmarks hø
rangerende tennis
jst
dommere og godt
på vej til at skabe
international dom
si
g
en
merkarriere på alle
rhøjeste niveau.
- Det er svært at ko
mbinere en domm
erkarriere med m
gymnasieuddanne
in
lse. Jeg skal jo hold
e mig inden for de
fraværsprocent, og
n lovlige
de fleste internatio
nale turneringer lø
henover alle uged
ber
agene… Der findes
endnu ingen ordnin
ambitiøse idrætsdo
ger for
mmere som dem
Team Danmark-el
her på gymnasiet
everne
for eksempel har…
Ambition: At dømm
e de store Grand Sl
am-turneringer på
internationalt nive
au.”
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Sådan begyndte historien i Sport & uddannelses magasin
nr. 4 i juni 2007. Det var det år Mikkel Hansen blev
danmarksmester med GOG Svendborg TGI, debuterede på
landsholdet – og fyldte 20 år. Året efter brillerede han med
det afgørende mål direkte på frikast i en puljekamp mod
Rusland ved OL. Resten er kendt af de fleste danskere.
Hvad der måske er glemt er, at Mikkel Hansen som ung
spiller i Gudme blev truet af ledelse og træner med at blive
sat af ligaholdet, hvis ikke han passede sin skolegang.
- Det var selvfølgelig surt, lige da det skete, men jeg er
glad for, at klubben tænker på min uddannelse og fremtid”,
sagde han dengang.
Han tog på det tidspunkt HHX-uddannelse med Team
Danmark støtte, og før det var han kommet til Sydfyn som
16-årig for at gå på Skolerne i Oure.
- Jeg fik lært meget af livet på idrætsskolerne. Det var vildt
sjovt og udviklende for mig både som håndboldspiller og
som menneske”, sagde Mikkel Hansen dengang.
De fleste er vist bekendt med, at Mikkel til overflod fik
opfyldt sine mål.

Caroline og hendes hest, Leon, repræsenterede Danmark
ved Paralympisk OL i London og fik en 10. plads, og igen
ved Paralympisk OL i Rio 2016, hvor hun blev nummer 5. I
årenes løb er det blevet til 11 DM-titler – de 9 på stribe frem
til 2016. Desuden talrige NM-, EM- og VM-medaljer.

SvendborgLab bruges til test flere gange årligt i talentcenter, sportsklasser, sportsakademi, på Gymnastikhøjskolen i Ollerup og Vejstrup Efterskole. Testresultaterne
bruges både til at tilrettelægge en skadesforebyggende
træning for den enkelte atlet og som et motiverende
værktøj for atleten, som på den måde kan følge med i de
fremskridt træningen giver.

Svendborg Talentcenter kører på sin 5. sæson, hvor der
hvert år optages et nyt hold fra primært de prioriterede
sportsgrene, men også fra gymnastik, golf og tennis m.fl.
Det første år i talentcenteret lærer atleterne primært at
træne rigtigt med egen kropsvægt, og når de bliver 2.
års lægges der mere fokus på styrketræning med vægte
– under hensyntagen til deres alder, fysiske udvikling og
sportsgren.

Christian Rask fra Vester Skerninge er i dag Officiating
Administrator i Danske Tennis Officials, og han har været
Wimbledon-dommer
flere gange2017
og rejst kloden rundt
2016
som dommer ved Grand Slam-turneringerne.
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Skoler fanger ideen
om SvendborgMentaliteten
Talentudviklingsprojekt inspirerer til forskellige modeller og
miljøer, der styrker unges trivsel, mod og selvbevidsthed
Efter et møde med sportsspsykologisk konsulent
Nicklas Pyrdol, er flere skoler i Svendborg Kommune blevet grebet af ideen om at skabe et miljø,
der kan hjælpe eleverne til at blive den bedste
udgave af sig selv. Det gælder i første omgang
Tåsingeskolen, Rantzausminde Skole, Idrætsefterskolen Ulbølle og Vejstrup Efterskole.
Den fælles tilgang er, at læringskultur ikke er noget,
der automatisk er på en skole. Det er noget, der
bliver skabt af elever, lærere, ledelse og forældre i
samspil.
- Hver skole har sin egen model, men målet er alle
steder at arbejde bevidst og systematisk med at
udvikle mentaliteten til at gå efter de bedst mulige
resultater og samtidig at mestre tilværelsen,
forklarer Nicklas Pyrdol, som sammen med Sport &
Uddannelse har udviklet SvendborgMentaliteten.
Gode vaner giver venner
Gode vaner giver stærke karaktertræk som eksempelvis mod, selvbevidsthed og styrken til at sige til
og fra i forskellige situationer. De gode karaktertræk skal styrke eleverne både i og udenfor skolen,
og være med til at flytte fokus fra rent individuelle
interesser til værdien af venner og fællesskaber.
Oplæg fra Nicklas Pyrdol, og det løbende arbejde på

2012

2013

skolerne skal bl.a. give eleverne:
•	Mod til at eksperimentere trods frygten for at
fejle
• Mod til at stå frem og sige sin mening
• Evnen til at holde ud, når det er svært
• Forståelsen for at sigte efter realistiske mål
•	At kunne give og modtage hjælp i fællesskabet
Mening i bevægelse
SvendborgMentaliteten er udviklet til talentmiljøet,
som skal støtte dygtige idrætstalenter til at kunne
håndtere både sport, uddannelse og ungdomsliv
på en balanceret facon. De samme principper giver
mening for at afbalancere fokus på læringsmål og
topkarakterer.
På Vejstrup Efterskole arbejder lærere og elever
med faglige, sportslige og mentale udviklingsmål,
der hviler på de fire ord: Mod, Accept, Vedholdenhed og Empati. Nicklas Pyrdol har været med
til indledende møder for medarbejderne, som er
fulgt op af en workshop for eleverne og en for
forældrene. (Se mere side 46)
På Tåsingeskolen har udskolingsafdelingen valgt
en fælles arbejdstitel for dette skoleår, som hedder
”Væredygtighed”, hvor Nicklas Pyrdol har været
med fra starten, og den videre proces vil fremover

2014

2015

ske i tæt samarbejde med Adam Blicher. (Se mere
på side 42)
Idrætsefterskolen Ulbølle er for unge med særlige
læringsforudsætninger, og her udfordrer de sig
selv ved at turde se skolen som et talentudviklingsmiljø i verdensklasse. (Se mere side 44).
På Rantzausminde Skole er Nicklas Pyrdol på til en
workshop for personalet i udskolingsafdelingen,
hvor fokus også er at styrke eleverne til at klare sig
mentalt i det moderne konkurrencesamfund.
SfB og Thurø Sejlklub er blandt de klubber, som
også har ladet sig inspirere af ideerne, som tydeligvis breder sig.
- Vi drømte om, at SvendborgMentaliteten
kunne være med til at skabe en bevægelse i hele
lokalsamfundet, så det er fantastisk at se, hvordan
klubber, skoler og forældre har taget imod ideerne,
siger Nicklas Pyrdol, som har overladt tovholderrollen til sportspsykologisk konsulent Adam Blicher.
Nicklas Pyrdol er pr. 1. november ansat på fuld tid i
Team Danmark.

2016

2017
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Tåsingeskolen satser
på væredygtighed
230 udskolingselever er klar til at tage den svære vej i stedet for den lette
udvej, både når det gælder fagene og samværet med vennerne. Ledere,
lærere, pædagoger og forældre bakker op hele skoleåret
I en tid med fokus på konkurrence og resultater, og
hvor børn i en meget tidlig alder skal vide, hvad de
vil med deres liv, kan nogen let komme til at føle, at
de ikke er gode nok. Nogen kan blive bange for at
fejle og kan have svært ved at komme videre efter
nederlag. Nogen har svært ved at have blik for
andre under pres. Samlet set gør det det svært for
børnene og de unge at forløse deres potentiale.
I forkortet form er det situationen, sådan som
ledere og lærere på Tåsingeskolen ser verden i og
2005
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2006
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omkring folkeskolen anno 2017. Derfor har ledelsen
valgt strategisk at satse på et projekt, som skal
hjælpe de unge til at blive den bedste udgave af
sig selv.
Hele skoleåret 2017-18 arbejder elever, lærere,
pædagoger, forældre og ledere i udskolingsafdelingen med et nyt begreb, ”væredygtighed”. Det
skal styrke de unge mentalt, og det er udviklet i
samarbejde med sportspsykologisk konsulent,
Nicklas Pyrdol. Hen over skoleåret bliver den nye
2007

2008

konsulent Adam Blicher, supervisor for projektet og
deltager selv i nogle af de seks til otte møder med
medarbejderne, seks til otte seancer med eleverne
og to møder med eleverne og forældrene samlet.
En ny begyndelse
Folkeskolen har et tredelt krav, som handler om
faglighed, dannelse og trivsel. På Tåsingeskolen
samledes alle medarbejdere i udskolingsafdelingen
før skoleårets begyndelse for at redefinere det,
2009

2010

2011

Caroline Dahl Drost, Jane Svensson, Laura Munk Bjørke og Anne-Mette Flindt
Haarh med alle de gode sætninger om væredygtighed i baggrunden.

der ligger imellem faglighed og trivsel, og efter
en brainstorm om, hvad eleverne behøver for at
kunne håndtere livet, blev ordet ”væredygtighed”
udkrystalliseret.
- Det kom efter en brainstorm om, at de unge skal
kunne fungere i fællesskaber, turde fejle, kunne
rejse sig efter nederlag, være robuste, kunne håndtere konflikter og kriser, være tolerante, have mod
og være omstillingsparate, fortæller Anne-Mette
Flindt Haarh, afdelingsleder i udskolingen.
Efter skoleårets start har eleverne været med til
at sætte ord på, hvad ”væredygtighed” betyder for
dem, og det hænger nu som plakater i afdelingen.
- Jeg bliver helt glad af at se plakaterne, for de
minder mig om, hvorfor jeg er lærer, siger Jane
Svensson.
- Naturligvis skal jeg hjælpe de unge til at blive
fagligt dygtige, men det lykkes endnu bedre, når de
mentalt er klar til at tage den svære vej for at blive
den bedste version af sig selv, tilføjer hun.

hverdagen på, hvad det vil sige at vælge den svære
vej i stedet for den nemme udvej.
- Det er for eksempel når vi skal arbejde i grupper,
så er det bedst at vælge dem vi arbejder roligt og
godt sammen med i stedet for dem, vi let kommer
til at pjatte med, siger Caroline, og Laura tilføjer:
- I stedet for hurtigt at skrive sin tyskopgave, bruger jeg nu lidt ekstra tid på at sætte mig ordentligt
ind i opgaven.
Skolen har naturligvis arbejdet med livsduelighed
før, men det nye er at lade sig inspirere af, hvordan
sportspsykologien skaber talentudviklingsmiljøer.
- Nicklas lytter sig ind til, hvor udfordringerne kan
være, og han ser vores blinde pletter, og så sørger
han for konstruktiv forstyrrelse, fortæller AnneMette, og Jane tilføjer:
- Det er en styrke, at vi som medarbejdere får et
fælles sprog og konkrete værktøjer til at arbejde
med væredygtighed - og det er rigtig godt, at vi får
tid til dialogen.

Et dagligt valg
For Caroline Dahl Drost og Laura Munk Bjørke fra
8.b er det ikke så svært at finde eksempler fra

Mod og fællesskab
Alle har naturligvis prøvet at fremlægge for klassen
inden overbygningen, men Jane, Caroline og Laura

2012

2013

2014

2015

er enige om, at små, hyppige øvelser med at fremlægge for klassen vil give større mod og reducere
nervøsiteten for at skulle til eksamen.
- Det kan også hjælpe os med at komme videre,
selv om vi har sagt noget volapyk, siger Caroline.
Idrætseksamen på 24 timer har allerede vist
eksempler på, hvordan eleverne arbejder sammen,
gør hvad de hver især er bedst til og sammen
træner ekstra for at skabe det bedste resultat.
Fælles opbakning
- Ved at inddrage forældrene opnår vi en fælles
opbakning til vores unge menneskers udvikling, og
det er det vigtigste, vi kan investere tid og penge i,
siger skoleleder Kasper Føns.
Hvis udbyttet står mål med forventningerne i udskolingsklasserne, bliver 3.-6. klasse muligvis inddraget i
Væredygtighedsprojektet fra næste skoleår.
- Det er et superspændende projekt, som aldrig
var kommet i gang, hvis ikke kommunen havde sat
gang i SvendborgMentaliteten for talenterne – som
næppe var kommet i gang, hvis ikke Svendborg var
blevet Team Danmark Elitekommune, opsummerer
Kasper Føns.
2016

2017
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Talentudviklingsmiljø
i verdensklasse
Idrætsefterskolen Ulbølle for unge
med særlige læringsforudsætninger arbejder ud fra metoder i stil
med OL-atleters træningsmiljøer
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2006
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”Idrætsefterskolen Ulbølle – et talentudviklingsmiljø
i verdensklasse”.
I løbet af efteråret 2017 har ledelse og medarbejdere på efterskolen gået og ”tygget” på, om de kan
bruge det slogan offentligt. Det er ikke umuligt, for
efter en pædagogisk dag med sportspsykologisk
konsulent i Team Danmark, Nicklas Pyrdol, har de
set, hvor meget efterskolemiljøet og eliteudviklingsmiljøerne ligner hinanden.
2007

2008

- Da jeg mødte Nicklas til et arrangement i Den
Sydfynske Idrætsklynge kunne jeg se, at det da
var de samme visioner, vi arbejder med i Ulbølle,
fortæller efterskolens leder, Thomas Buch.
Hvor er lighederne?
Den første halvanden time af dagen med Nicklas
Pyrdol, gik alle i dybden med ordet talent. ”Er det
inkluderende eller ekskluderende?”
2009

2010

2011

Konklusionen blev, at det er bedre at se efter
talenterne og udviklingspotentialet i hinanden end
at fokusere på fejl og mangler. Med det udgangspunkt blev det interessant at undersøge, hvordan
efterskolemiljøet ligner eliteudviklingsmiljøerne.
- I løbet af dagen blev vi klar over, at der skal det
samme til at vinde OL guldmedaljer som til at skabe
en skole, der virker, konstaterer Thomas.
- Det er begreber som inkluderende træningsmiljø,
hjælp til at gøre hinanden gode, plads til at være
sig selv, at have nære rollemodeller. Alt sammen
noget, vi jo har arbejdet med siden skolens start,
siger han.
Nye muligheder
Efterskolen arbejder på samme måde som i talentudviklingsmiljøerne med en koordineret indsats
mellem alle interessenterne omkring de enkelte
elever. I skoleregi handler det om forældrene,
2012

2013

”Vi har ligesom i talentmiljøerne fokus på den langsigtede indsats, og vi giver plads til selvstyrede
aktiviteter, hvor vores elever udforsker fx parkour og andre udfordringer”, siger Thomas Buch,
leder på Idrætsefterskolen Ulbølle.

hjemkommunerne, den enkeltes sagsbehandler
foruden lærerkollegiet.
- Vi har ligesom i talentmiljøerne fokus på den
langsigtede indsats, og vi giver plads til selvstyrede
aktiviteter, hvor vores elever udforsker fx parkour
og andre udfordringer, forklarer Thomas.
- Vi har en sammenhængende organisationskultur,
men vi har besluttet at arbejde med at formulere
skolens værdigrundlag på ny, fordi både vi og
samfundet omkring os udvikler sig hele tiden, siger
han.

eliteudviklingsmiljøer”, vurderede Nicklas Pyrdol
på dagen i Ulbølle, og det gav mod på at arbejde
videre i samme spor.
Thomas understreger, at fokus naturligvis ikke er
på elitepræstationer men på udviklingen af mennesker, og at det elitære skal handle om miljøet.
- Vi er blevet provokeret, udfordret og opmuntret
til at vitalisere det, vi laver, på en ny måde, og det
har bestemt givet en bevidsthed om, hvad vi hver
dag arbejder med. En bevidsthed, vi gerne går i
dialog med resten af efterskoleverdenen om, siger
Thomas Buch.

Større bevidsthed
”På nogle områder er I længere end i mange
2014

2015

2016

2017
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Efterskoleelever bliver
modvindskompetente

FAKTA
Vejstrup Efterskole
244 elever går i 9. og 10. klasse og 45 medarbejdere
Linjerne er fx spring, dans, rytmisk gymnastik,
tumbling, fodbold og parkour.
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Forløb i tråd med SvendborgMentaliteten har givet lærere og
elever på gymnastikefterskole veldokumenterede værktøjer til
at arbejde med Mod, Accept, Vedholdenhed og Empati
- Et stigende antal unge i Danmark har svært ved at
håndtere tidens mange muligheder og udfordringer, så de bokser med fysiske eller følelsesmæssige udfordringer, som vi gerne vil ruste vores
elever til at klare, siger Michael Bjørn, leder af
Vejstrup Efterskole.
- Jeg har længe været optaget af Kristoffer
Henriksens bøger og modeller om talentudviklingsmiljøer, og jeg har funderet over, hvordan vi
kunne implementere tankerne. Da jeg oplevede
sportspsykologisk konsulent Nicklas Pyrdol tale om
SvendborgMentaliteten, var det oplagt at sætte en
proces i gang, siger han.
Vejstrupmodellen
Sammen med Nicklas Pyrdol gik ledelse og lærere
i forsommeren i gang med at udvikle en variant af
SvendborgMentaliteten. Vejstrupvarianten skulle
passe ind i efterskolens tre grundperspektiver –
dannelse, uddannelse og idræt.
På en pædagogisk dag fandt lærere og ledelse frem
til hvilke fire karaktertræk, der især skal til for at
styrke eleverne til at have ro i maven, når de møder
faglige og personlige udfordringer indenfor de tre
perspektiver.
Alt det, som elever og lærere allerede gjorde, der
trak i den rigtige retning, blev noteret, og dagen
blev derefter brugt til en debat om, hvilke nye
initiativer, der konkret kunne støtte eleverne bedst.
I begyndelsen af skoleåret 2017-18 mødte Nicklas
Pyrdol de nye elever, og talte med dem om ”væredygtighed” og ”modvindskompetence”, som de
kalder det i Vejstrup.
- Eleverne har været åbne for ideerne fra start og
er begyndt at hjælpe hinanden med at huske de fire
”mavebegreber”, som vi har døbt dem, fortæller
Michael Bjørn.
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2013

Fire fokuspunkter
De fire ”mavebegreber” er karaktertrækkene mod,
accept, vedholdenhed og empati.
•	
Mod kan både være det at sige til og fra i
forskellige situationer, mod til at række hånden
op i timerne eller mod til at lave et særligt spring
– eller netop til at sige fra
•	
Accept kan være af sig selv og af andre, af sine
styrker og svagheder i de boglige fag, og af sine
udfordringer med rytmeserier
•	
Vedholdenhed kan være i arbejdet på at nå de
mål, man selv har sat sig, selv om det er hårdt
og man egentlig har lyst til at vælge den nemme
udvej. Det kan være at gøre sin rengøringstjans
ordentligt eller at lave de mange ”kedelige
øvelser”, der skal til for at kunne lave de flotte
spring senere
•	
Empati kan være i eller udenfor skolens rum,
som giver indsigt i, at det styrker fællesskab og
forståelse, når man sætter sig i andres sted, og
grundholdningen på Vejstrup er, at alle kan lære
det
Personlig udvikling
Efterskolen er funderet på Grundtvig-Koldske
tanker og værdier, men samtidig er ambitionen at
arbejde videns- og forskningsbaseret.
- For os er trygge rammer og trivsel basis for, at
eleverne tager mere og mere ansvar for at sætte
mål for deres egen læring og udvikling, forklarer
Michael.
- Hvis en dygtig gymnast fx ønsker at blive udtaget
til et landshold, kan vi hjælpe med at holde øje med,
om han eller hun bruger sine mavebegreber til at
komme på rette vej, men vedkommende må jo selv
tage konsekvensen af sine valg, forklarer han.
Mens mange relativt hurtigt lærer at tage ansvar
for egen læring i gymnastiksalen og springcen2014

2015

tret, må lærerne arbejde pædagogisk med at få
de samme elever til at tage samme ansvar i de
boglige fag. Netop her kan de fire ”mavebegreber”
være til gavn.
Efterskolens udvikling
Arbejdet med de mentale værktøjer ud fra forskningen i de bedste talentudviklingsmiljøer er sat i
gang som en naturlig forlængelse af de senere års
indsats i forhold til idræts- og undervisningsperspektivet.
- Tre gange i løbet af skoleåret tester vi eleverne
fysisk og fysioterapeutisk, og resultaterne danner
grundlag for, hvad hver enkelt skal arbejde med
ved fysisk træning og i fællestræningen, fortæller
Michael.
- På samme måde søger vi i den boglige undervisning at implementere didaktiske metoder, der
beviseligt virker. Eksempelvis aktiverer vi eleverne
mere både fysisk og vidensmæssigt i timerne,
forklarer han.
Tegn på effekt
Det er for tidligt at sige, om de nye mentale værktøjer virker, men Michael Bjørn vurderer, at de senere
års udvikling af efterskolen har givet effekt.
- Vi har venteliste til skolen, og balancen mellem
drenge og piger er blevet bedre ved, at antallet af
drenge er steget fra 56 for to år siden til 83 i dette
skoleår, fortæller Michael.
Ved efterårsferien 2017 viser elevtallene, at der
er et markant lavere frafald af elever i forhold til
samme tid sidste år, og forløbet med Nicklas Pyrdol
får en vis del af æren.
- SvendborgMentaliteten er med til at løfte hele
området i en positiv retning og understrege, hvilken
forrygende del af landet vores efterskole ligger i,
mener Michael Bjørn.
2016

2017
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Ung sportspsykologisk
konsulent griber stafetten
SvendborgMentaliteten skiftede 1. november tovholder til Adam Blicher,
som selv har været Team Danmark talent og siden har rejst i over 20 lande
som international mental coach for tennistalenter
Sportspsykologisk konsulent Nicklas Pyrdol måtte
1. november slippe stafetten på det projekt, han
selv havde været med til at udvikle på Sydfyn,
nemlig SvendborgMentaliteten. Årsagen var, at han
blev ansat i sit drømmejob ved Team Danmark.
I stedet har hans kollega og gamle studiekammerat
taget over. 26-årige Adam Blicher, som også er
tilknyttet Dansk Tennis Forbund som mental coach,
er nu tovholder i det projekt, der har bredt sig til
flere klubber og skoler i Svendborg Kommune.
- Vi er meget glade for at have fået en aftale med
Adam Blicher, der trods sin unge alder har en solid
international erfaring at bygge på, siger projektleder, Jannie Kaae fra Sport & Uddannelse.

var 15 1/2 år, at de ikke kunne se, at jeg havde
internationalt format, og så stoppede støtten,
fortæller han.
Det slog ikke den unge tennisentusiast ud. I stedet
fokuserede han på en træneruddannelse, og han
blev stadig mere optaget af de psykologiske dynamikker i menneskers livtag med idrætten.
I seks år var Adam ansat i Dansk Tennis Forbund til
at guide unge talenter ved internationale stævner
og mesterskaber. Samtidig tog han en bachelor
i Idræt & Sundhed med psykologi som sidefag,
og med idrætspsykolog Kristoffer Henriksen som
mentor blev han uddannet Cand.Scient.Psyk på
Syddansk Universitet.

Tennistalent
Som barn og teenager var Adam Blicher tennistalent, støttet af Team Danmark.
- Jeg var vild med sporten, men jeg var også stærkt
frustreret over, hvordan vigtige kampe kunne gøre
mig så nervøs, at jeg blev i tvivl om, hvorvidt det
var al sliddet værd, fortæller Adam.
- Team Danmark konstaterede da også, da jeg

International karriere
- Jeg er optaget af, hvordan man kan præstere
under pres, så jeg har også udsat mig selv for
udfordringer ved eksempelvis at tale på flere internationale konferencer såsom Worldwide Coaches
Conference 2017, fortæller Adam.
Han har etableret sin egen konsulentvirksomhed,
han er blevet kendt rundt i verden for sin ten-
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nisblog og podcasts med interviews med over 60
anerkendte tennistrænere i verden, og herhjemme
er han en del af Team Danmarks sportspsykologiske udviklingsnetværk, hvor professionelle giver
hinanden sparring på konkrete cases.
Klar til Svendborg
- Sport er velegnet til at lære os mennesker,
hvordan vi træffer valg trods frygt og ubehagelige
følelser, siger Adam.
- Uanset om det gælder topatleter til VM eller
”Kasper” i 9. klasse i eksamenstiden, så er sund
livskvalitet i hverdagen basis for at kunne præstere
under pres, når det gælder, siger han.
Adam Blicher har arbejdet et halvt år på et tennisakademi i Spanien, inden han i oktober 2017 flyttede
tilbage til Odense, hvor han deler lejlighed med sin
kæreste, Line Thams, som er professionel triatlet.
- Jeg glæder mig meget til at indgå i samarbejdet
omkring SvendborgMentaliteten, for det er et rigtig
spændende projekt, siger Adam Blicher.
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Kroppen i fokus
i fart og i ro

FAKTA
Svendborgs vision er at have Danmarks
mest aktive 0-6 årige
De 5 gazellehop som GazelleBørnehuse og
GazelleDagplejere skal leve op til er:
•	Krop og bevægelse som pædagogisk
redskab. Kroppen er altid en del af arbejdet
med de øvrige læreplanstemaer
•	Størstedelen af aktiviteterne foregår
udendørs
•	Fokus på kropslige færdigheder i grovmotorik, finmotorik, koordination og balance
• Alle børn skal have høj puls hver dag
•	Alle dagtilbud skal udvikle de motiverende
læringsmiljøer
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Leg og bevægelse er tænkt ind i alle
læreplanstemaer i GazelleBørnehuse
som det i Kirkeby, hvor der er god plads
til, at børnene kan opleve og udfordre
sig selv både ude og inde
Bag den høje låge med sikkerhedsanordningerne
udfolder sig en stor naturgrund med god plads til
60 børnehavebørn og 14 vuggestuebørn. Spredt
bag børnehuset boltrer de ældste sig med cykelræs, tovtrækning, ”bjergbestigning”, dyrefodring,
historier i tipien, sandkasseleg, hulehygge og
meget mere.
Indenfor er vuggestuebørnene i gang med en forhindringsbane, mens et par af børnehavebørnene
er optaget af, hvad Sussie laver i køkkenet, for der
dufter så godt af spaghetti…
Umiddelbart er der måske ikke meget usædvanligt
ved Kirkeby Børnehus, men det der er sket siden
efteråret 2016 er anderledes. Samtlige medarbejdere har nemlig været igennem et efteruddannelsesforløb i krop og bevægelse, og Kirkeby
Børnehus er blevet et af Svendborg Kommunes
GazelleBørnehuse.
De er en del af den samlede indsats, ”Aktive børn i
dagtilbud – sundere, gladere og klogere børn”. Det
er en udløber af Danmarks største idrætsskoleprojekt, Svendborgprojektet, hvor alle børn i 0.-6.
klasse i kommunens skoler har seks lektioners
idræt om ugen.
Gazellehop hver dag
- Alle vi ansatte er opmærksomme på at tænke leg
og bevægelse ind i alt, hvad børnene gør, fortæller
Tove H. Rasmussen, leder af børnehuset.
- Det er med i samtalerne på teammøder og
personalemøder, det er et fundament uanset hvilke
læreplanstemaer, vi arbejder med. Hele tiden
tænker vi kropskultur, pædagogik og didaktik ind i
hverdagens mange rutiner, fortæller hun.
Børnene øver eksempelvis grovmotorik, når de
kravler over en trappe ind til kaningården, de
bruger alle sanser, mens de fodrer og gør rent ved
fårene, de bruger finmotorik, når de samler og
pudser æg - og når de lukker deres sko med velcro
og lyner jakken…
Sådan er der hundredvis af situationer hver dag,
som er blevet en naturlig del af en mere bevidst
indsats efter gazellekurserne.
2012

2013

2014

2015

Regler revideret
Det sidste modul på Gazellekurset foregik i Kirkeby
Børnehus, hvor motorikkonsulent Mads Brodersen
kom til en pædagogisk dag.
- Efter hans rundtur på legepladsen tænker vi
mere over, hvordan vi kan bruge løse genstande til
kreative udfordringer, siger Tove, mens hun viser
en forhindringsbane på legepladsen af oversavede
træstammer, brædder og gamle bildæk.
- Indenfor har vi hidtil forbudt børnene at lege med
de voksnes kontorstole, men det må de gerne i
dag. Vi har også haft forbudt løb indendørs, men i
stedet har vi nu lavet sjove forhindringsbaner, hvor
gangene frister til fart, forklarer hun.
Forældre bakker op
Gazellebørnene i børnehavealderen bliver fulgt af
forskere fra Syddansk Universitet. Forskningen
i effekten har fået meget stor opbakning fra
forældrene i Kirkeby, så en stor procentdel løbende
svarer på sms-spørgsmål. Forældrene i Kirkeby
giver også en hånd til arbejdsdage og i husrådet.
- Vi er fælles om at skabe rum for, at børnene kan
udvikle nysgerrighed, mod og livsglæde ved at udfordre sig selv i forskellige relationer og situationer,
ligesom vi skaber rum og plads til ro, fordybelse og
afslapning i form af mindfulness og massageforløb,
siger Tove.
- Vi arbejder med alle ”Gazellehop”, og det bliver vi
aldrig færdige med. Lige nu arbejder vi især med
udfordringen i at få pulsen op hos alle børn, siger
hun.
Alle i Kirkeby glæder sig til at se, hvad forskerne får
ud af at følge Gazelleprojektet, og kommunen får
ros for det langsigtede perspektiv.
- Det er spændende at være med i et så seriøst
projekt, og jeg håber blandt andet, vi kan få ny
viden om betydningen af at fokusere lige så meget
på følelser og det sansemotoriske, som vi har gjort
på det kognitive og sundhedsmæssige i længere
tid, siger Tove H. Rasmussen.
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Vi lærer bedst
med kroppen
Voksnes efteruddannelse i
fem dage med fire ugers
mellemrum forandrer hverdagen for mange børn
”Børn gør det, vi gør – ikke det vi siger”,
minder højskolelærer Trine Sønderholm
Larsen om. Foran sig har hun pædagoger
og pædagogiske assistenter, som er på
kursus på Gymnastikhøjskolen i Ollerup.
Alle deltagerne står i en rundkreds med
hinanden i hånden. De reagerer prompte
og gentager højlydt, hver gang Trine
siger:
”Hop frem”, ”hop tilbage”, ”hop til højre”,
”hop til venstre”.
Det er let, så længe de skal gøre det samme,
som Trine siger. Det går også nogenlunde,
hver gang de skal sige det samme og gøre
det modsatte. Men det ender nærmest i
kaos, da de skal sige det modsatte af Trine,
men gøre det hun siger.
Den højlydte latter afslører tydeligt, at det

Trine Sønderholm Larsen skifter dagen
igennem mellem teori og bevægelse i sin
undervisning.
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ikke er let at gøre, som der bliver sagt, når kroppen
er optaget af noget andet. Mon ikke børnene
hjemme i institutionerne har lige så svært ved det.

Efter frokosten går de alle på bare tæer udenfor i
græsset for at afprøve de nye lege og reflektere
over effekten.

Naturlig nysgerrighed
Deltagerne er i gang med modul 2 i det 37 timers
kursus, ”Aktive børn i dagtilbud”, hvor de skal
bruge kroppen som redskab til at udforske pædagogik og didaktik i tilgangen til leg og læring for 0
til 6-årige børn.
Deltagerne denne sensommeronsdag kommer
fra flere forskellige daginstitutioner i Svendborg,
Odense og Nyborg.
Hvert heldagsmodul bliver gennemført fire gange
i samme uge, og institutionerne i Svendborg har
delt sine medarbejdere i fire grupper, så alle når
eksempelvis modul 2 i samme uge. På den måde
kan de hurtigt begynde at bruge det, de har lært.
- Det gælder om at gribe børnenes naturlige
nysgerrighed og sætte den ind i David A. Kolbs
læringscirkel, siger Trine.
- Når børnene oplever fx at springe ned fra et
bord, er første trin i cirklen, at de sanser, hvad der
sker. Næste trin er, at de prøver at forstå, hvad det
betyder – gjorde det ondt at lande eller var det lidt
kedeligt. De konkluderer i trin 3, at de enten skal
hoppe fra et lavere eller højere sted næste gang,
og i 4. trin afprøver de teorien med en ny handling,
forklarer hun.

Effektiv læringsform
- Det er godt at skifte mellem praksis og teori, for
det nemmere at huske, når vi bruger kroppen,
siger pædagog Gitte Jensen fra Enghavens Vuggestue i Svendborg.
- Når vi kobler teorien på det vi gør, er det lettere
at forklare forældre og andre, hvordan det vi gør,
styrker krop og sanser hos børnene, siger hun.
Steen Gummer, pædagog på Ida Holst Skoles klub
er enig.
- Det er måske ikke ny viden, men det rusker op
i hverdagens rutiner, og det er vigtigt at mærke
det selv og have det sjovt sammen, siger han og
tilføjer:
- Og styrken ved, at vi er med alle fire fra institutionen er, at vi fagligt udvikler os i fællesskab.
Pædagog Camilla Kristensson fra Valhalla i Nyborg
er med på kurset sammen med sin kollega Kira
Mikkelsen. De er kun de to fra institutionen og må
prøve at brede ideen ud til kollegerne.
- Det at komme udenfor i regnvejr eller stå med
bare tæer i græsset vækker sanserne, og formen
gør, at vi tør bruge hele kroppen, så det bliver mere
klart, hvorfor rum, relationer og følelser giver en
fantastisk læring, siger Camilla.

Vigtigt at fejle
Trine understreger, at det er vigtigt, at børnene
får lov at få tid til gentagelsen og både opleve
”succes” og det at fejle, fordi nyere forskning har
vist, at mennesker, der lærer at reagere på fejl og
udtænke en ny strategi, udvikler større hjerner.
Dagen igennem skifter Trine mellem fysiske udfordringer og korte teoretiske oplæg, og før frokost
får de i grupper en opgave i at udvikle en leg, som
skal indeholde krop og bevægelse plus to andre
læreplanstemaer.

FAKTA
Svendborgkurserne står bag ”Aktive børn
i dagtilbud” kurset. Det er en del af den
samlede pakke i Svendborgs ambition om at
have Danmarks mest aktive 0-6 årige børn.
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Pædagoger og assistenter fra Esbjerg,
Odense, Nyborg og andre dele af landet har
deltaget i kursusforløbet, som er åbent for
alle fra hele landet.
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Identiteten må
gerne flytte sig
Pædagoguddannelsen i Svendborg lancerer ny bevægelsesprofil, og
de studerende bliver udfordret fysisk og mentalt i studie og praktik
Idrætsskoler, forskning i Svendborgprojektet og
indførelse af ”Aktive børn i dagtilbud” har lokalt
vakt et udtalt ønske om at få uddannet flere
pædagoger med en solid faglighed omkring børn
og bevægelse. På landsplan er opmærksomheden
også steget i forhold til de 0 til 6-åriges oplevelser
og læring gennem kroppen.
University College Lillebælt har grebet udfordringen, og i februar 2018 byder pædagoguddannelsen i Svendborg, som en af de første i landet,
velkommen til det første hold studerende, der har
kunnet vælge en bevægelsesprofil på uddannelsen. Holdet er fuldt booket fra start.
- Målet er at skabe en professionsidentitet, så det
nye hold pædagoger går ud med holdninger og
en faglig viden om, hvad det betyder for børn - og
mennesker i det hele taget - at bruge kroppen
som udgangspunkt for udvikling, siger adjunkt
Kristian Fahnøe Munksgaard, tovholder på den ny
bevægelsesprofil.
- Mange voksne er afkoblet fra halsen og ned, og
derfor vil vi på uddannelsen vække opmærksomheden på kroppens signaler, forklarer han.
Involverende metode
Pædagoguddannelsen tager 3 1/2 år, og lige fra
begyndelsen bliver de studerende involveret
aktivt i undervisningen.
- Vi kommer til at spørge hver enkelt, ”hvad er
2005

54

2006
Sport & Uddannelse jubilæumsmagasin 2017

pædagogik for dig?”, og vi vil tale om filosofi og
forestillinger om, hvad sundhed og bevægelse er,
og hvad kroppen kan, forklarer Kristian.
- Vi tager hul på dilemmaer og tabuer, og vi
løsner op for stoffet og udvikler både faglighed og
bevidsthed, fortæller han.
En del af undervisningen bliver flyttet fra klasselokalerne til SG Huset, så der er plads til at udforske
ideer og begreber igennem praktiske øvelser.
- Det er vigtigt, at de studerende hurtigt kommer
til at bruge sig selv, så vi flytter temaet fra det
abstrakte til noget helt konkret, siger han.
Ud i børnehusene
I løbet af uddannelsen skal de pædagogstuderende i praktik fire gange, og det første hold på
bevægelseslinjen får et tæt samarbejde med
Svendborg Kommunes GazelleBørnehuse. Det er
de institutioner, som med forskningsfokus gør en
ekstra og målrettet indsats for at have krop og
bevægelse med i alt.
- Her skal de studerende være med til at påvirke
praksis - fx give input til strategier, indretning af
rum eller tilgange til at give børn muligheder for
masser af varieret bevægelse, siger Kristian.
Kvalitet i bevægelsen
International forskning viser, at børn generelt
bevæger sig for lidt, og at vaner grundlagt i en
2007

2008

tidlig alder rækker langt op i livet.
- Derfor vil vi arbejde med de pædagogiske formål
med ekstra bevægelse såsom børnenes fysiske
og motoriske udvikling, sundhed, selvtillid og
relationer, forklarer Kristian.
Det teoretiske grundlag for arbejdet på bevægelseslinjen henter Kristian Fahnøe Munksgaard
og de øvrige lærere bl.a. i Thomas Moser og Mia
Herskinds bøger og deres model, ”Blomsten”. Den
sætter krop og bevægelse i centrum omgivet af
fire kronblade, der repræsenterer sansemotorisk
læring, kognitiv læring, emotionel læring og social
læring. Læringsprocesserne påvirkes af indre og
ydre miljøer, beskrevet som identitet og personlighed samt kultur og kontekst.
- Vi arbejder også ud fra en fænomenologisk
tilgang, hvor vi fordomsfrit sanser og udforsker
verden i og omkring os, forklarer Kristian.
Teori og praksis bindes løbende sammen, så de
pædagogstuderende får redskaber til at vide,
hvordan de skaber trivsel og læringsparathed hos
børnene, og ikke mindst hvorfor, de forskellige
teorier og metoder styrker børnene.
- Ambitionen er, at de nye pædagoger bliver rørt
fysisk og følelsesmæssigt under hele uddannelsen, og at deres identitet personligt og professionelt har forandret og fæstnet sig, inden de er
færdiguddannede, siger han.
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FAKTA
Pædagoguddannelsen med bevægelseslinje lærer
de studerende at bruge idræt og bevægelse til at:
•	Udvikle børns fysiske, psykiske, sociale og
kognitive kompetencer
•	Styrke barnets selvværd og tro på egen
formåen
•	Skabe de bedste rammer for, at børn deltager i
fællesskaber
Bevægelse fremmer børns glæde og skaber
fundament for udvikling, trivsel og læring.
Kristian Fahnøe Munksgaard er bachelor i Idræt og
Sundhed, kandidat i Folkesundhedsvidenskab og
adjunkt ved University College Lillebælt samt FIBL
– UCLs og SDUs fælles forsknings- og innovationscenter i Idræt Bevægelse og Læring.
[Billetekst]
FAKTA
De studerende på pædagoguddannelsen
mangler et år, inden de er færdige.
Pædagoguddannelsen
medmandag
bevægelseslinje
læreralledeom at
Adjunkt Kristian Fahnøe
Munksgaard har her
morgen bedt
studerende
at
bruge
idræt
og
bevægelse
til
at:
notere nøglebegreber, som har gjort indtryk fra praktik og lærebøger. Bagef•	Udvikle
børns
fysiske,
ter skal de gule lapper
med ord
sorteres
påpsykiske,
gulvet, såsociale
alle kanogfåkognitive
et overblik.
kompetencer
Krop og bevægelse får et par ord med og et par studerende minder om, at
• Styrkedagtilbud,
barnets selvværd
og trosigpåategen
formåen
det er i fokus i Svendborgs
så de betaler
studere
grundigere.
•	Skabe de bedste rammer for, at børn deltager i
fællesskaber
+ blomsten

Bevægelse fremmer børns glæde og skaber fundament for udvikling, trivsel og læring.
Kristian Fahnøe Munksgaard er bachelor i Idræt og
Sundhed, kandidat i Folkesundhedsvidenskab og
adjunkt ved University College Lillebælt samt FIIBL –
UCLs og SDUs fælles forsknings- og innovationscenter
i Idræt Bevægelse og Læring.
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... dengang
[Magasin 19, august 2015]
”MOTION ER VORES MEDICIN
Mikkel og Christopher har autisme og ADHD som en medfødt
udfordring. De ved, hvilken forskel gode lærere, idræt og
bevægelse gør for både læring og trivsel.
Mikkel og Christopher kan hurtigt blive enige om, hvad de
bedste lærere og pædagoger gør.
- De tager de som mere end et arbejde, de forstår os som
personer og kan både joke og lytte.
De er opmærksomme på mere end det vi siger, De kan mærke,
hvis vi lige trænger til frisk luft eller en snak…”

in

Motion er vores medic

....nu

[Magasin 20, 2016

]

”MODERNE MÅDE AT
TÆNKE SPORTSPSYK
OLOGI
”SvendborgMentalit
eten er udtryk for en
moderne måde at tæ
sportspsykologi på,
nke
hvor det ikke kun ha
ndler om de rent sp
resultater, men om
or
ts
lige
helheden i talentern
es og atleternes liv.
også godt at se, at Sv
Det er
endborgMentaliteten
er forskningsbasere
er åbent for alle som
t, at det
er passioneret i forh
old til deres sport, og
aktører rundt om de
at alle
unge er tænkt ind i fo
rløbet.”
Kristoffer Henriksen

I løbet af sæsonen 2016-2017 blev der afviklet i alt
syv workshops med temaerne: målrettet udvikling,
kommunikation, planlægning og prioritering,
fokus, genopladning, præstationsforberedelse og
motivation
Hver gang for alle målgrupper:
Kl.12.30 – 14.00: Sportsklasserne
Kl.14.30 – 16.00: Skolepersonale
Kl.16.30 – 18.00: Udøvere fra talentcenter,
sportsakademi og klubber
Kl.18.15 – 19.45: Forældre til alle målgrupper
Kl.20.00 – 21.30: Trænere fra alle målgrupper

”Talenterne i Svendb
org har efterhånden
rigtig gode vilkår, og
SvendborgMentalitet
med
en lærer de ydermer
e
nogle færdigheder, so
kan bruge i alle face
m de
tter af livet uanset, om
de opnår en elitekarri
eller ej.”
ere

I sæsonen 2017-2018 bliver der afviklet i alt tre
workshops med samme opbygning, og derudover
vil der blive afholdt workshops for trænerne i
klubmiljøerne.
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Svendborgprojektettebr
sig til de yngs

[Magasin 19, au

[Magasin 18, november 2014]

gust 2015]

”LÆRING ER MER
E END TAL OG BO
GSTAVER
Aktive børn i dagt
ilbud betyder 45
minutters bevæge
mindst fire dage
lse
om ugen basere
t
på
udviklingsorienter
pædagogisk idræ
et
t.
- Når vi taler lærin
g i dagtilbud hand
er det om alt fra
hoppe, løbe og kr
at
avle i træer til at
ka
ste, gribe og sigt
eller det at tage
e
tøj på eller lege sa
mmen med andr
Det handler ikke
e.
om tal eller bogs
taver, forklarer M
Andersen, (denga
ichael
ng) leder af børn
ehuset Ryttergård
en.”

”SVENDBORGPROJEKTET BREDER SIG TIL DE YNGSTE
De gode effekter af Svendborgprojektet skal ikke kun være forbeholdt
skolebørnene. Børn i dagtilbud får efter planen samme løft fra næste
efterår.
Lektor og ph.d. Lise Hestbæk forklarer om den forskningsmæssige
interesse:
- Der findes utrolig lidt viden på præcis dette område.”

....nu
Syv børnehuse fra Svendborg har haft samtlige medarbejdere på
uddannelse og kan officielt kalde sig GazelleBørnehus. De tre næste
er klar i foråret 2018, og så har de første 110 medarbejdere fra
Svendborg Kommune gennemført uddannelsen i Aktive børn i dagtilbud. Med udgangen af 2019 forventes alle børnehuse og dagplejere
at være GazelleBørnehuse eller GazelleDagplejere.
Interessen fra andre kommuner er også stor. I Esbjerg Kommune
har et helt område med seks børnehuse valgt at sende samtlige
medarbejdere på en uges kursus på Svendborgkurserne for at blive
klædt på til at arbejde med krop og bevægelse som en naturlig del af
hverdagen.
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Der er fundraiset godt 11 mio. kr. til forskning i Svendborgprojektet –
Aktive børn i dagtilbud. Forskerne undersøger blandt andet effekten
af indsatsen og sammenhængene mellem motorik, trivsel, sundhed,
sproglig udvikling og indlæring. 863 børn deltager i forskningen, hvor
de testes årligt.
Forældrenes opbakning til forskningen er stor. 97% af forældre til de
tilmeldte børn svarer hver anden uge på sms.
”Børnene var glade før, men de er simpelthen bare gladere nu - i og
for de aktiviteter, der er i spil mellem børnene og personalet”,siger
Charlotte Jørgensen, Pædagogisk Teamleder i Gudme Børnehus.
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Af Lars Rasmussen
Frem til 1. april 2011 har Skolerne i
Oure Sport & Performance en officiel
PGA Golf Pro lærling. 21-årige Jan
Henriksen har netop fået kontrakt
som en af de første i Danmark udenfor en golfklub.
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Er den gode træner
blød eller hård?
Sport & Uddannelse bragte i 2008
en artikel om Troels Gottliebs
afhandling om den gode træner, og
her får sportspsykologisk
konsulent Nicklas Pyrdol lov at
kommentere

Landstræner Helge Fisker er en af de trænere,
der har ført flere gymnaster til medaljer.
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I magasin nummer 7 fra 2008 giver Troels Gottlieb
et interview på baggrund af sin kandidatafhandling,
”Den gode træner”. Konklusionen i afhandlingen
var, at selv om den autoritære lederstil er dømt
”gammeldags”, kan det være langt bedre for et
elitehold med en træner, der tør tage ansvaret. Han
syntes at have konstateret, at den mere kontante
lederstil skabte bedre sportsresultater.
”Medbestemmelse og frihed kan være med til
at give medarbejdere og sportsudøvere stress”,
sagde Troels Gottlieb dengang. I dag er han i øvrigt
Ph.d.-studerende ved RUC.

ikke enøjet, men har modet til at lade en spiller
styre eksempelvis en kritisk timeout i en håndboldkamp, hvis træneren ved, at spilleren har de bedste
kompetencer i det moment, siger han.
Ifølge Nicklas Pyrdol er den dygtige træner med til
at udvikle fremtidens ledere ved at give ansvar.
Troels Gottliebs spørgeundersøgelse blandt daværenede 9. klasseelever viste, at det de frygtede
mest ved at blive voksne var ansvaret. Hans konklusion var, at ”mange har det godt med at følge en
udstukket kurs, så de kan koncentrere sig om at
udfylde deres rolle fx på et sportsteam”.

Et spørgsmål om nuancer
Vi har spurgt sportspsykologisk konsulent Nicklas
Pyrdol, om han mener den gode træner skal være
”diktatorisk eller demokratisk”?
- Dialog styrker forståelse og medejerskab, og
det er gode demokratiske værktøjer, som især
er velegnede i hverdagens træningssituationer,
mener Nicklas Pyrdol.
- Til gengæld er der ikke tid til debat i en tilspidset
kampsituation. Den dygtige træner er imidlertid

Hvad gør de gode talenttrænere?
Debatten er ikke lukket, og i nærværende magasin
bringer vi en håndfuld artikler med talenttrænere i
markante idrætsgrene på Sydfyn.
Her kan du bl.a. læse, hvad de mener, der skal til
for at udvikle unge talenter til voksne. Den daglige
talentudvikling handler også meget om talentudviklingsmiljøet og om samspillet mellem klubber,
sportsklasser, talentcenter og sportsakademi.
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Mathias’ yndlingscitat:
”The difference between a successful
person and others is not a lack of strength,
or knowledge, but rather in a lack of will.”
Vince Lombardi
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Drevet af at se
unge lykkes
30-årige Mathias Albrektsen har 15 års erfaring som træner og er som
talent- og udviklingschef bindeleddet mellem GOG’s ungdomsafdeling og
ligaholdet, som han er assistenttræner for
Mathias Albrektsen har kontrakt med GOG frem til
sommeren 2019. Opgaven er at være assistenttræner for Nicolej Krickau på ligaholdet, at være
klubbens talent- og udviklingschef samt cheftræner for U-18 holdet.
Som 30-årig kunne det være lidt af en mundfuld,
men Mathias har 15 års trænererfaring i GOG, og
foruden en stærk mesterlære i klubben, har han
taget divisionstræneruddannelse på Skolerne i
Oure, hvor han også er tilknyttet håndboldlinjen
som træner.
Ved siden at trænergerningen er han i øvrigt i gang
med en kandidatuddannelse på Syddansk Universitet i International Virksomhedskommunikation.
- Trænerjobbet var ikke et kald for mig i starten, da
jeg havde ambitioner om, at jeg selv skulle være
professionel håndboldspiller, men jeg er blevet
rigtig begejstret for det, og i dag er det mit liv,
konstaterer Mathias.
I sin fars fodspor
At Mathias begyndte at spille håndbold som 4-årig
var helt naturligt, for begge forældre var vilde med
håndbold. Lone spillede selv som ung, og Carsten
var træner i GOG fra 1994 til 2006. De sidste otte
år som cheftræner for ligaherrerne, hvor han bl.a.
førte holdet til pokaltitel, DM-titel og internationale
storkampe.
Som 15-årig satte en skade en tidlig stopper for
Mathias’ spillerkarriere, men klubbens ”grand old
man”, Poul Syberg, udfordrede ham til at blive
træner i stedet.
- Jeg havde ingen uddannelse eller erfaring, da jeg
2012
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fik ansvaret for U12-holdet, men de næste seks år
var jeg så privilegeret at være træner for årgang
94, fra de var U12 til U18. En årgang som rummede mange talentfulde spillere som bl.a. Niklas
Kirkeløkke og Kasper Kildelund, fortæller Mathias.
- Hvis ikke min far var træner, havde jeg nok ikke
gået den vej, men jeg lærte rigtig meget af min far
og andre dygtige trænere i klubben, og efterhånden
blev jeg glad for opgaven med at arbejde med
talenter og få et hold til at fungere sammen, siger
han.
Nøgleposition
Som talent- og udviklingschef sidder Mathias i
dag i en nøgleposition i GOG, som strategisk satser
på at udvikle mange talenter til seniorspillere på
topniveau.
- Jeg ser mig selv om facilitator og vil ikke tage
æren for, at det lykkes for mange unge at klare
det enorme skift fra ungdomsspiller til liga- eller
divisionsspiller, siger Mathias.
- Vi har mange ambitiøse unge i klubben, og jeg ser
det som min opgave at udfordre dem både håndboldteknisk og som mennesker, så de kan opnå
deres drømme og ambitioner, for det kræver stor
robusthed at komme gennem nåleøjet, siger han.
Mathias har som træner både fokus på den enkelte
spillers tekniske, fysiske og mentale udvikling og
på dynamikken på holdet. Han stiller høje krav og
får spillerne til at forstå, at de selv har ansvaret
for deres egen udvikling, selvom de får støtte og
opbakning.
- Jeg følger dem tæt, og når vi har talenter, der
2014
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har potentiale til de bedste seniorhold, bliver de
integreret i seniortræningen over længere tid,
forklarer Mathias.
- Selv om de er på U18-landsholdsniveau, opdager
de den enorme forskel, der er på ungdomshåndbold og seniorhåndbold, hvor de pludselig står
overfor danske og norske A-landsholdsspillere,
og den proces hjælper jeg dem med at håndtere,
forklarer han.
Både blød og hård
Som træner er Mathias Albrektsen svær at sætte i
bås som hård eller blød i sin stil. Han mener tvært
imod, at man som elitetræner skal mestre både
den autoritære og demokratiske trænerstil.
- Det må afhænge af den enkelte spiller, du står
overfor og af situationen, og derfor må du som træner evne at vælge, hvornår du skal skære igennem,
og hvornår du skal involvere og uddelegere, mener
Mathias.
Ambitionen er, at hans erfaring og evner på sigt
rækker til en stilling som cheftræner for et ligahold.
- Men lige nu trives jeg i GOG og er glad for samarbejdet med Nicolej Krickau, som jeg lærer meget
af, siger han.
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Daniel kan slet
ikke lade være
Kun datterens fødsel kunne holde Wozniak hjemme fra et DM-heat,
men efter 25 år som kører er han klar til at give sine erfaringer videre
til de unge i Motorcykel Clubben Svendborg
Daniel Wozniak deler livet mellem jordbaner,
familien og sit job som autolakerer. Hans store,
ombyggede bus er hans andet hjem. Her har han
plads til motorcykel og udstyr bagest og plads til at
spise og sove i midten, og den reklamespækkede
bil har været vidt omkring i ind- og udland.
Siden 2005 har han været eliktekører, vundet to
DM-heat, kørt med ved EM og et par VM i MX3, og
han har deltaget i de åbne tyske mesterskaber
flere gange.
- I sæsonen træner jeg stadig tre gange om ugen
på bane foruden fysisk træning, løb og mountainbike, fortæller Daniel.
- Der skal kondi til at klare 30 minutter i max puls,
hvor du skal være fuldt koncentreret, men om det
er konkurrence eller træning, så er det som om,
at du kan klare hele verden, når det er gået godt,
siger han, mens øjnene stråler om kap med den
nypudsede motorcykel.
Fokusskift til træner
Daniel Wozniak begyndte selv at køre som 3-årig,
fordi hans to år ældre bror ville køre motocross.
Deres far havde selv kørt speedway, så de havde
det i blodet. Selv har han lært meget undervejs
ved at få rutinen, og nu er han klar til at give sine
erfaringer videre.
I tre år har Daniel været med i bestyrelsen i
2012
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Motorcykel Clubben Svendborg, og han står nu for
klubtræningerne. Sammen med Rasmus Johansen
og Tonni Andersen, som også er A-kørere, deler
de klubbens deltagere op i de små, begyndere og
øvede, og så skiftes de til at tage grupperne.
- Fra start skal de lære teknik, hvordan de står
rigtigt på cyklen, hvad de skal have på af sikkerhedsudstyr og hvordan de holder grejet i orden,
fortæller Daniel.
- Når det er kørere som Sara Andersen og andre
talenter, er det mere detaljer, vi justerer, og vi holder især lidt igen på de mest overmodige kørere,
forklarer han.
Mesterlærerstil
- Jeg vil rigtig gerne uddanne mig mere, efterhånden som jeg skruer ned for min egen karriere, for
der er eksempelvis meget brug for mental styrke i
den her sport, siger Daniel.
Sammen med de unge sætter trænerne et hovedmål og nogle delmål for træningen, og løbende
evaluerer de fremskridtene og behovet for særlige
træningselementer.
- Vi skal hjælpe de unge til at holde gejsten, også
når der er modgang, for hvis ikke de har drive og
vilje til at knokle for at holde sig i form og cyklen
helt i top, så nytter talent ikke meget, siger han.
De tre klubber på Fyn – Nr. Broby, Svendborg og
2014

2015

Fyns Motor Sport – holder cup-turneringer sammen, og her sparrer trænerne på kryds og tværs
for at gøre hinanden bedre.
- Vi har et stærkt kammeratskab på tværs af klubberne i Danmark, så vi lærer af hinanden og har det
sjovt samtidig, forsikrer han og tilføjer:
- Foruden de unges egen motivation er det vigtigt,
at der er en stor opbakning fra forældrene.
Tid til det hele
Selv om Daniel aldrig ville undvære sin sport, måtte
han alligevel droppe årets sidste DM-heat i 2017.
Det var den dag hans kæreste, Sofie Meyer, havde
termin. Han ville ikke gå glip af oplevelsen af at
blive far, og han har da også så meget respekt for
sin sport, at han på ingen måde vil opfordre datteren til at følge sporet.
Så hellere ridning, som er Sofies store interesse.
- Med hus og familie, skal der være tid til andet,
men jeg får stadig fuld opbakning fra Sofie og min
arbejdsgiver til at bruge det meste af min fritid på
cross, og jeg kan bare ikke lade være, siger Daniel
og minder om, at klubbens alderspræsident på 70
år stadig kører for fulde omdrejninger.
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Det skal give mening
Alwin de Groot tager som erfaren
træner ansvaret som ”indpisker”
for de unge talenter i Svendborg
Svømmeklub. Han lægger især
vægt på teknik og motivation

Talentudvikling i svømmeklubben handler især om
at inspirere teenagerne til at tage ansvar for egen
træning, gå i detalje med teknikken, styrke fysikken
og udvikle mentaliteten.
Fra bassinkanten giver træner Alwin de Groot
løbende tilråb og tip til svømmerne om, hvordan de
kan forbedre teknikken, og hvis nogen slækker på
tempoet, bliver de holdt til.
- Vi lægger et program for hver træningsdag,
og hvis det skal motivere, skal det give mening i
forhold til de mål, vi har aftalt, forklarer Alwin.
- De er ikke altid så glade for at varme op med
lange strækninger, men 1500 meters svømning
er en aerob træning, som styrker udholdenheden,
forklarer han.
Variation vigtig
Så snart den tekniske træning begynder, sørger
Alwin eller en af de andre trænere i klubben, for
at variere metode og hastighed, så det ikke bliver
kedeligt.
Udviklingen i træningen hen over sæsonen bliver
tilrettelagt efter de stævner og arrangementer, der
er planlagt. Typisk begynder sæsonen med aerob
træning i vandet og anaerob træning i fitnesslokalerne.
- Op til stævner træner vi meget specifikke øvelser,
og i den sidste del af sæsonen trapper vi lidt ned,
forklarer Alwin.
- De to bedste konkurrencehold træner sammen,
og for K2 giver det inspiration at have nogen at
kigge efter, siger han.
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I ferierne er der som regel nogle afbud, så alle tre
konkurrencehold træner sammen.
Tæt samarbejde
Svømning er en af Team Danmarks prioriterede
sportsgrene i Svendborg, og det betyder bl.a. et tæt
samarbejde med sportsklasserne og talentcentret,
og klubben er A-medlem af Svendborg Sportsakademi. Det skal gerne give flere talentsvømmere
ekstra motivation til at blive i klubben, inden de
søger videre.
- Det er naturligt, at de bedste svømmere søger
videre til andre klubber, når de skal læse videre,
og indtil da vil vi gerne kunne give dem de bedste
vilkår her i Svendborg, siger Alwin de Groot.

FAKTA
Alwin de Groot stammer fra Holland og
trækker på sin lange erfaring som konkurrencesvømmer på internationalt niveau. Han
har vundet 13 medaljer ved paralympiske lege
i 1990’erne, og han har senere arbejdet for det
hollandske svømmeforbund og været lærer
på Skolerne i Oure. Han er i dag instruktør ved
Dansk Svømmeunion, træner i Svendborg og
coach for de øvrige trænere i klubben samtidig
med, at han er folkeskolelærer i Svendborg
Kommune.
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Kun sjovt hvis
du udvikler dig
Peter Mouritsen har international
baggrund som badmintontræner
og lang erfaring som talentspotter. Et af de største talenter han
har set er spanske Carolina Marin

Gennem 14 år var Peter Mouritsen fra Vindeby på
Tåsinge træner ved Badminton Europes internationale sommerlejr. Her deltager hver nation med de
fire bedste ungdomsspillere og to trænere. Det gav
stor erfaring og et vidtstrakt netværk. I 2006 blev
han cheftræner for Badminton Europes talentprojekt frem mod London 2012, hvor han skulle spotte
en gruppe europæiske ungdomstalenter, som
havde potentiale til at kvalificere sig til OL i London
2012.
Der skulle udpeges 12 drenge og 12 piger fra 27 nationer, og han lagde særligt mærke til den 14-årige
pige fra Spanien.
- Hun var den yngste, et absolut naturtalent, som
bare ville træne. Navnet var Carolina Marin, som
nu er dobbelt verdensmester og OL-guldvinder fra
2016, siger Peter.
- Jeg kan ikke forudsige, hvad en ung spiller vil
opnå, men jeg kan efter en times spil vurdere, om
en spiller har et særligt talent eller ej, siger han.
For Peter handler talentudvikling både om at
spotte potentialerne i de unge spillere og at vide,
hvordan man fremelsker det bedste i hver enkelt.
Den erfaring bruger han i dag som cheftræner for
ungdomsafdelingen i Svendborg Badminton Klub,
hvor han været tilknyttet de seneste 17 år.
Træningskultur
”Det er kun sjovt, hvis du bliver bedre”. Sådan lyder
Peter Mouritsens valgsprog.
- Vores ungdomsafdeling er ikke en pasningsordning, men jeg vil også gerne træne en nybegynder,
så længe viljen til at forbedre sig er der, siger Peter.
- Jeg giver gerne et skub, så alle kan blive så gode
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som muligt. Det kan betyde, at nogen forlader
klubben for at udfolde talentet et sted med flere
muligheder, og det er kun godt, siger han.
Peter er tydelig i sine doseringer om detaljer i
teknikken, når han går rundt i hallen, men han
og trænerteamet giver ikke kun svar. De stiller
også spørgsmål til de unge om, hvordan de selv
mener, de eksempelvis kunne have spillet en bold
anderledes.
- Reglerne er ændret, så spillerne op til U15 kun
må blive coachet mellem sættene under konkurrencerne. Det betyder, at de skal kunne tænke selv,
tilrette spillet og håndtere temperamentet under
spillet, siger Peter.
Målrettet
Peter Mouritsen stammer fra Nordjylland, hvor han
bl.a. lærte at spille badminton af Kenneth Larsen,
der var dansk landstræner fra 1998 til 2000. Kenneth Larsen var lektor ved Trænerskolen i Aalborg,
og som 18-årig blev Peter inspireret til at tage en
fuldtidsuddannelse som elitebadmintontræner
umiddelbart efter sin studentereksamen.
Siden har han trænet ungdoms- og seniorspillere,
regionshold på alle niveauer, og i kraft af arbejdet
i Badminton Europe har han mødt talenter og
dygtige trænere fra store dele af verden.
- Det har givet et kæmpe netværk og masser af
oplevelser, konstaterer Peter.
Det var da også ved en international sommerlejr, at
Peter faldt for Marketa, som var trænerkollega på
lejren, og i dag har 19 tjekkiske mesterskaber bag
sig. Ikke mærkeligt at deres børn har et vist talent
for badminton…
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FAKTA
Johan Hoff læser til maskinmester. Er på 7. semester
på SIMAC.
I gymnasiet læste han sprog og markedsføring.
Efter et ophold på skoleskibet tog han instruktørkurser ved sejlunionen.
Ved siden af studievalget ønskede han at undervise.
Siden 2013 har han været instruktør i Thurø Sejlklub.
Hans kæreste bor og læser i Århus.
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Sejl & Studér trak
25 i klubben
Tre unges kampagnetur til Sydfyns uddannelsessteder fik 40 nysgerrige
til at møde op, og en vedholdende indsats for fællesskab og sjov også
udenfor bådene, har givet medlemsboom i Thurø Sejlklub
- Da jeg kom fra hovedstaden til Svendborg for at
gå på SIMAC, tænkte jeg, at det bare var en kort
flirt med Sydfyn, men det er fire år siden, og jeg
er især blevet grebet af Thurø Sejlklub, fortæller
Johan Hoff.
Hele sæsonen har den 24-årige maskinmesterelev
stået i spidsen for Sejl & Studér. 40 mødte op fra
start, og 25 har meldt sig ind. Samtidig er der gode
planer for flere børn og unge i klubben de næste år.
Succesen har vakt opsigt, og Johan var i november
2017 på talerstolen ved Dansk Sejlunions klubkonference for at fortælle nærmere om Thurø Sejlklubs
model for Sejl & Studér.
Gode fornemmelse
Johan Hoff kom til Thurø Sejlklub, fordi han havde
lært et af klubbens medlemmer at kende på et
instruktørkursus. Allerede første sæson, Johan var
i klubben, kom han til at træne optimistsejlere, som
han også havde gjort i sin hjemby.
Anden sæson fik han ansvaret for krabbeholdet.
De mindste, som skal lære vandet at kende. Der
var syv første gang, men fjerde gang og resten af
sæsonen var de 25.
- Det vigtigste var at gøre alle trygge ved vandet
og sørge for, de har det sjovt sammen under hele
træningen – og også at forældrene bliver godt
orienteret om, hvad vi laver ude på vandet, fortæller Johan.
- Vi leger al træning ind. Med bolde og badedyr i
starten, og sidst på sæsonen sejler de stopdans og
limbo med bådene, fortæller han.
Filosofien er, at det først og fremmest skal være
sjovt, og de der ønsker at udvikle deres talent, får
så opbakning til at træne det ekstra. Udfordringen
i mange klubber er imidlertid, at medlemmerne
smutter i 15-18 års alderen, og derfor kom ideen
om Sejl & Studér meget kærkomment.
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God forståelse
Da Johan Hoff fik ideen til Sejl & Studér i en sydfynsk version, havde han sammen med Christoffer
Slott Westerberg og Frida Sparre Hangel tænkt
at gøre det i egen klub, men da de kunne få frie
hænder i Thurø Sejlklub, var det langt bedre, for her
var sejlbåde og rammer til det.
Et par modne medlemmer af bestyrelsen havde
gjort forsøget på uddannelsesstederne, men ideen
fængede først, da de tre unge kom ud på SIMAC,
HF-Søfart, Den frie Lærerskole og SDU i Odense.
- Vi ved fra os selv, hvad der er vigtigt, hvis vi
skulle tage til Gambøt for at sejle: aftensmad, faste
priser, et overskueligt program, nem transport og
så nogle rare mennesker at være sammen med,
forklarer Johan.
- Vi sørgede for ”kødsovs og sodavand” for 16 kr.,
hjalp dem til fællestransport, løbende opdateringer
på FB-siden og frem for alt sikrede vi, at alle følte
sig set hver gang, forklarer han.
Ingen måtte tage hjem fra en klubaften og føle, det
ville have været det samme uden den oplevelse,
så der blev sunget i arm, fordelt praktiske opgaver,
trænet og spist sammen. En aften om ugen en
hel sæson for 625 kr. Ikke mindst takket være
økonomisk støtte fra bl.a. SIMAC.
- Og så sejler de i både til 300.000 kr. Det er helt
unikt, siger Johan.
Godt fundament
Fundamentet for at sejle er tryghed.
- Om de er otte år eller 20, så leger vi sikkerheden
ind – du ved, dykker op i hulrummet under en
kæntret båd for at få en vittighed eller svinger sig i
vandet fra mastekranen, forklarer Johan.
Selv den første aften med over 13 m/s vind lykkedes det alle at komme på vandet under trygge
forhold. Siden har flere været på ungdoms-cruise
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i uge 29. En sejltur rundt i landet med andre unge i
private både. I år deltog 50 unge. Nogen har hjulpet
til ved stævnet Silverrudder i Svendborg, og en del
var med til klubmesterskab i J70 i uge 42.
- Sejl & Studér har skabt venskaber, som rækker
langt udenfor Thurø Sejlklub – eksempelvis har jeg
hørt, at nogen er mødtes til den enes digtoplæsning
på Arne B. Det er det, der gør studieopholdet til
noget særligt, mener Johan.
God tid til talenterne
Ifølge Johans vision, vokser talenterne ud af det
miljø, som er så meget mere end dyre både og
strid vind i masterne.
- De yngste får lov at lege kapsejlads, og vi træner
dem med den indstilling, at de har god tid i modsætning til mange andre sportsgrene, siger Johan,
og minder om, at en del af klubbens bedste hold i
dens tre populære J70’er både er pensionister.
- Som 10-13 årig skal forældrene være lige så
meget med, for stævner kræver overnatninger,
kørsel, penge og masser af opbakning, så en
egentlig talentudvikling kan for alvor først begynde,
når de unge er selvkørende på næsten alle områder, mener han.
Sejlklubben har sejlere i sportsklassen og i talentcentret. Han understreger blot, at valget af talent
og elite ikke bør ske på bekostning af de sociale
rammer og netværket, for det er back up’en, både
når det går op og ned.
Hvad fremtiden bringer er spændende. Johan Hoff
har fået en aftale med hyre ved Mærsk, når han er
færdig som maskinmester, men det bliver vist ikke
let for hverken klubben eller Johan at sige farvel.
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Fascineret af at få
andre til at præstere
Henrik Jakobsen er lige engageret om han instruerer børnehold,
efterskole- og højskoleelever, eliteherrer i TeamGym eller landsholdsgymnaster – alle steder med humør og klare linjer
- Det vigtigste i springgymnastik er at kunne nogle
få grundprincipper, fortæller Henrik Jakobsen.
- De små i Svendborg Gymnastikforening (SG)
træner i at skrue om deres egen krop på en måtte,
efterskoleeleverne skal kunne lave en strakt salto
med halv skrue, mens eliteherrerne i SG laver en
dobbelt strakt salto med hel skrue. Basis er det
samme, vi øger bare sværhedsgraden, forklarer
han.
For Henrik handler talentudvikling mest om viljen
til at blive ved, og det har også været opskriften
for ham selv. Han har ventet tålmodigt, mens han
målrettet er gået efter det drømmeliv, han nu har
skruet sammen.
Instruktør og mentor i SG, lærer på Bernstorffsminde Efterskole, træner for eliteholdet på Gymnastikhøjskolen i Ollerup og landstræner for senior mix
Team Gym. Flere dage om ugen er det gymnastik
fra ni til 22 med få pauser i dagens løb.
- Jeg er mega glad for alle opgaverne, og det er jo
nu, at jeg kan give den fuld gas, siger han.
Glæden ved at se andre lykkes
Henrik puffer alle til at sætte sig mål og har en idé
om, hvordan hver enkelt kan blive dygtigere, men
lægger også op til, at de opdager noget selv.
- Og så er det fedest, når alle giver, hvad de har i
sig, siger Henrik.
- Nogen skal helst drilles gode, men det gælder om
at fornemme, hvem der kan tåle hvad, siger han
og kan slet ikke lade være at skifte mellem sjov og
alvor i instruktørjobbet.
Henrik har aldrig selv været på et udtaget hold og
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flere af de spring, eliteherrerne i SG leverer, ville
han ikke selv kunne gøre efter. Han fortæller gerne
med et smil, at hans træneruddannelse består af
Hjælpetrænerkursus 1 og 2, men han har en bachelor i Idræt og Sundhed fra Syddansk Universitet og
mange års erfaring som instruktør og efterskolelærer. Landmandssønnen fra Sønderjylland er
nemlig især optaget af, hvad der virker i praksis.
Henrik har i flere år undervist instruktører i Sønderjylland i at modtage gymnaster. Sammen med
to kammerater har han udarbejdet instruktionsvideoer og materiale, som samlet trækker over 100
deltagere årligt.
Klar besked og konsekvens
- Det gode ved gymnastik er, at der er klare linjer
for, hvordan du laver en araber eller et kraftspring,
siger Henrik.
- Når verden er fuld af muligheder, er det let at blive
stresset, og derfor bliver mange trygge af, at de
hos mig får klar besked og kan koble fra, mens de
gør øvelserne i rækker og på hold, forklarer han.
Henrik er glad for at undervise men konstaterer, at
han ikke trives med ”blød pædagogik”.
- Elever der kommer for sent i mine timer må tage
10 armbøjninger for hvert minut de kommer for
sent, og tygger de tyggegummi, skal de spytte ud
og synge en sang for de andre, siger Henrik.
- Det er som om, at det er tabu at forlange
konsekvens af ”dumme” handlinger, men det er
bedre, de lærer det i det ufarlige skolemiljø end i et
svært spring eller i vigtige situationer senere i livet,
mener han.
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Nørder gerne
Sidst på dagen er han klar i SG. Først som instruktør for et hold børn, og om aftenen for herrer og
eliteherrer. Efter en grundig opvarmning, går de
spændstige unge mænd i gang på airtracks og
trampoliner. De høje spring bliver videofilmet og
vist med forsinkelse, så hver gymnast kan se sit
spring, mens han går tilbage i køen.
Alle på holdet er blevet testet fra sæsonstart og
sammenlignet med FIFAs power ranking. Ved
individuelle samtaler lægger træner og gymnast et
træningsprogram, som foruden springtræning også
indeholder styrketræning i løbet af ugen.
- Vi er de første i landet, der træner på den måde,
og vi håber, det giver os lidt ekstra i konkurrencen
næste gang, for de gutter her skulle gerne ligge nr.
to i Danmark, siger Henrik.
Stolt over de unge
Henrik udpeger flere landsholdsgymnaster og tidligere verdensholdsgymnaster i lokalet, og øjnene
stråler for hvert navn.
- Jeg har trænet mange hold i Jylland og på Fyn.
Flere af de børn og unge, jeg har trænet er siden
blevet udtaget til landshold og verdensholdet, og
det er jeg så stolt af på deres vegne, siger han.
Ved 22-tiden er musikken slukket, salen rømmet og Henrik kan tage hjem til kæresten og en
tiltrængt nats søvn, inden han igen skal stå klar på
efterskolen.
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Mange topper med deres idræt
på efterskolen og dropper ud af
foreningslivet bagefter. En gruppe
unge går imod strømmen og
bruger alle kræfter på TeamGym i
Svendborg
Svendborg og Odense kæmper om at tiltrække de
bedste gymnaster, og når det gælder TeamGym,
som er en kombination af spring- og rytmisk
gymnastik, er SG trækplastret.
SG kæmper i år for at komme tættere på de regerende danmarksmestre fra Gjellerup Sdr.
- Vi drømmer naturligvis om med tiden at kunne
gøre dem rangen stridig, fortæller instruktør
Henrik Jakobsen.

Unge
gymnaster
følger Henrik
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Flyttet efter det
Anders Bruun-Petersen stammer fra Tommerup
og har i to år været efterskoleelev, hvor Henrik er
lærer. Han er en af de ni tidligere efterskoleelever,
som nu er på SG Herrer eller Eliteherrer.
Anders er flyttet ind på et kollegium lige overfor
SG Huset, og sin uddannelse til kok tager han i
nabobygningen.
- Jeg har valgt at flytte til Svendborg, fordi jeg
ville gøre alt, hvad jeg kunne for at være med på
herreholdet, og fordi Henrik er en seriøs og sjov
træner på højt niveau, siger Anders.
Henrik var kontaktlærer for Anders på efterskolen,
og selv om han i dag udelukkende er træner for
ham i klubben, synes Anders, at Henrik er god at
snakke med. I forbindelse med en knæoperation i
begyndelsen af november 2017 var Henrik da også
en solid støtte for Anders.
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Øje for talentet
Michel Lukondji stammer fra Vissenbjerg og havde
kun begrænset gymnastikerfaring, inden han kom
på efterskole på Sydfyn.
- På efterskolen udviklede jeg mig meget i løbet af
de to år, men jeg blev alligevel overrasket over, at
Henrik foreslog, at jeg skulle søge om optagelse på
SG Eliteherrer, siger Michel.
Henrik var ikke i tvivl.
- Michel er en af meget få gymnaster som hurtigt
fanger teknikken og også er villig til at kæmpe
hårdt for at blive bedre og bedre. Hvis han fortsætter sådan, kan han nå langt, forklarer Henrik.
Til daglig læser Michel til tømrer på en EUX-linje,
så han også kan læse videre bagefter, hvis han vil.
Michel hænger i med studierne og har desuden
valgt at gå på sportsakademiet med to gange morgentræning hver uge.
Her får han god støtte af en anden erfaren træner,
Sten Kaj Larsen, og han er glad for træningen med
de andre talenter.
- Jeg håber, at jeg kan fortsætte i sportsakademiet,
når jeg kommer i praktik hos en mester. Det giver i
hvert fald god styrke og fundament for springgymnastikken, siger Michel.
Den store drøm for Michel er at blive udtaget til
TeamGym landsholdet og senere at komme på
verdensholdet.
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Det hele menneske
i centrum

Søren Clausen er igen vendt retur til SfB efter nogle år i den danske
traditionsklub Vejle Boldklub. Han er nu talentchef for U10-U14 i
SfB, og han jubler mere over spillernes succes end sin egen

- Jeg har fra tætteste hold set stortalenter som
Niels og Ole Bisp Rasmussen blive mentalt slidt op,
før de for alvor fik noget ud af deres seniorkarriere, og det samme er sket for mange andre store
danske talenter, siger Søren Clausen. - Det er trist,
når nogen bliver pacet for tidligt frem, uden at der
er plads til alt det, der er vigtigt ved siden af fodbolden, når man er ung. Vi vil talentudvikling med en
menneskelig vinkel i SfB, konstaterer han.
Trænerdrømmen
Søren Clausen er vokset op i Marstal, og begyndte
i en tidlig alder at komme med forslag til den lokale
træner om opstilling og taktik. Som 16-årig kom
han på klubbens serie 1 hold, indtil han drog til
Brøndby. En skade gjorde, at han måtte opgive
eventyret i det sjællandske, og i stedet kom han til
Silkeborg Fodbold College, hvor han spillede i fire
år. Søren havde sin klare mening om talentudvikling, så han talte Preben Lundbye og de erfarne
kolleger imod, bl.a. fordi Søren mente, der var for
meget fokus på fysisk træning og for lidt på den
tekniske.
Siden har han bl.a. været fodboldinstruktør på
Skolerne i Oure, spillet for SfB’s divisionshold, været ungdomstræner i SfB og FC Fyn samt undervist
på Gymnastikhøjskolen i Ollerup, inden han blev
hyret til Vejle Boldklubs U19-ligahold. Efter et år
blev han assistenttræner for divisionsholdet i Vejle,
et job han bestred i tre år.
- Jeg var rigtig glad for tiden i Vejle, selv om det
også var en hård tid, for ”Vejle skal jo være i toppen
og vinde hver gang”, fortæller Søren.
Efter eget valg
Søren, som både har A-licens som træner og er
DBU-instruktør, blev kontaktet af SfB og fik lov at
vælge sig en rolle i genopbygningen af klubben.
- Jeg valgte U10-U14, da jeg her ser store udvik-
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lingsmuligheder, men det er klart, at jeg også giver
en hånd med i mange andre opgaver i klubben lige
nu, siger Søren.
Det gælder bl.a. at udvikle trænerne, sætte struktur
på morgentræningen, finde og indarbejde flere
dygtige trænere, blande sig i kulturen i klubben,
skaffe materialer til træningsbanerne og dele ud af
sin viden og erfaringer.
- Hjertet banker for min gamle klub, og samtidig er
det lidt hyggeligt, at mine sønner Oskar og Anton
på 12 og ni år også er i klubben, siger han og glæder sig over at være tæt på hjemmet på Tåsinge.
Trygt miljø
SfB’s målsætning om at blive øens bedste til talentudvikling skal lykkes ved at uddanne alle trænere
bedst muligt og samtidig sikre, at de har en positiv
og konstruktiv tilgang til de unge spillere.
Søren roser sit team af ungdomstrænere; de er
dygtige, dedikerede, og arbejder for den fælles
linje, der i sensommeren er blevet gennemdiskuteret med hjælp fra sportspsykologisk konsulent
Nicklas Pyrdol.
- Vi vil gerne være kendt for at skabe et trygt og
spændende læringsmiljø som sikrer, at alle i klubben gør, hvad de kan for at udvikle sig, siger Søren.
- Vi arbejder med en regel om, at ingen råber til
den, der har bolden, for spillerne skal selv lære at
tænke fodbold og vælge, hvordan de vil spille. Det
skal være ok at lave fejl, for vi kan altid bagefter
tale om, hvad de ellers kunne have gjort, forklarer
han og tilføjer, at der er en opgave i at opdrage
forældrene til at råbe mindre.
Samarbejde med OB
- Det er naturligt, at de bedste herfra fortsætter i
OB, men et formaliseret samarbejde med Odenseklubben gør, at de unge kan blive på Sydfyn længst
muligt, siger han.
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OB stiller bl.a. med en træner til morgentræning
for de unge i Svendborg, og sammen med Tonny
Hermansen, talentchef i OB, skal Søren Clausen
stå for talenttræningen af de bedste sydfynske
U13 spillere, og han skal være med til at udvælge
de spillere, der skal i forløb i OB en til to gange om
ugen.
OB er desuden i gang med at etablere et topcenter i
Svendborg og Næsby, der skal huse de bedste 9-12
årige spillere på Fyn.
Nyt samarbejde
Som et led i udviklingen af spillerne, har SfB og
Svendborg Gymnastikforening (SG) åbnet for et
samarbejde. En gruppe fodbolddrenge på 10-11 år
har meldt sig på et særligt hold i SG, hvor de skal
lære nogle klassiske gymnastikdiscipliner.
- Børn har en bedre finmotorik end vi andre, men
ingen kravler i træer og går på hænder i dag, så
de har godt af at træne grovmotorikken, og få en
bedre kropskontrol, forklarer Søren Clausen.
Tårer af glæde
Engagementet er ikke til at tage fejl af, og Søren
Clausen indrømmer, at han er så begejstret for at
se andre lykkes, at han havde tårer i øjnene, da
han som instruktør så Oures fodboldpiger blive
nummer to ved DM.
Det rørte ham ikke på samme måde, da han selv
som spiller vandt U21 DM med Silkeborg.
- Det kræver enormt meget held og hårdt arbejde
at lykkes som talent, og jeg ved, hvad de unge
mennesker går igennem. Derfor bliver jeg så rørt,
når jeg ser nogle af ”mine” poder lykkes, forklarer
Søren Clausen.
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Lene blev en ekstra
study buddy for Tobias
Mens unge Møller var med til at
spille GOG tilbage i ligaform, læste
han til Cand. Scient. i Idræt &
Sundhed på normeret tid – og
faldt allerede på første årgang
for sin kæreste
Den unge talentfulde fløjspiller, Tobias Møller, kom
tidligt i sin sportskarriere til Aalborg for at spille
ligahåndbold. Hele sit unge liv var han vokset op
i GOG, og efter kontraktens udløb i Nordjylland,
vendte han da også tilbage til Sydfyn for at hjælpe
klubben op igen fra 1. division til ligaen.
Tobias var begyndt at overveje studieretninger,
mens han var i Aalborg, og da han kom til GOG
blev det oplagt at komme i gang. Det første halvår
spillede han udelukkende håndbold, mens han
overvejede sin fremtid.
FAKTA
Syddansk Elite er et tilbud til eliteidrætsudøvere,
-trænere og –dommere i alle idrætsgrene med
stort tidsforbrug til konkurrencer, træning mv.
De der godkendes til ordningen kan bl.a. få
dispensation til at læse på nedsat tid, få orlov fra
deres studier (maks et år), få flyttet eksamener
og få længere tid til at bestå førsteårsprøven.
Ca. 160 elitesportsudøvere studerer på SDU med
råd og vejledning fra Syddansk Elite.
Hvis der er behov, kan eliteudøvere få en ”Study
buddy”. Det er en studiekammerat, som får 550
skattepligtige kroner pr. måned for at hjælpe
med at skaffe materialer, tager noter eller laver
lydoptagelser fra forelæsninger og øvelsestimer
samt evt. hjælper med at opbygge netværk på
uddannelsen
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- Valget stod mellem kiropraktor og Idræt & Sundhed, og jeg valgte det sidste, fordi det helt bredt
dækkede mine interesser, og så slap jeg for at tage
matematik på A-niveau, fortæller Tobias.
Tæt på at give op
Det første år på Institut for Idræt & Biomekanik på
Campusvej i Odense indebar en masse praktiske
fag som krævede, at man var til undervisning
dagligt indtil kl. 14. Det passede dårligt med
træningskravene i Gudmehallerne, men ved at få
lov at skifte mellem fem klasser, kunne det lige
lade sig gøre.
- Det var dage med praktisk idræt i Odense fra kl. 8,
direkte videre til håndboldtræning indtil kl. 19, og så
hjem og læse, fortæller Tobias.
- Vi havde bl.a. en del dans og bevægelse, som var
udfordrende men ikke fangede min interesse, så
jeg var ved at droppe ud efter et halvt år. Men det
fik en faglig vejleder talt mig fra, fortæller han.
Tobias er glad for den beslutning, for de næste år
blev bedre af mange grunde.
En study buddy hjalp
Team Danmark havde støttet Tobias til sin
studentereksamen over fire år, så han kendte godt
til muligheden for hjælp under studierne. Han var
også introduceret til Syddansk Elite, så kort efter
studiestart bookede han et møde med studievejleder Jens Franck på SDU.
- Jeg fik tilbudt en study buddy, og jeg udsøgte
bevidst en pige på holdet, som var ok fagligt dygtig
og altid mødte til undervisningen, fortæller Tobias.
- Hun tog noter til mig, når jeg ikke kunne være
til forelæsningerne, og den hjælp har jeg brugt
næsten alle årene, fortæller han.
Syddansk Elite var også klar med hjælp, da Tobias
blev udtaget til B-landsholdet på et tidspunkt, hvor
det var for sent at afmelde en eksamen. Alle har
tre forsøg, og han fik ret til et ekstra, hvis det blev
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nødvendigt – men det gjorde det ikke.
- Jeg brugte hele karakterskalaen men mest fra
syv og op, og jeg dumpede heldigvis ikke, fortæller
Tobias, og konstaterer at han også må takke sin
kæreste, Lene Dalgaard, for at det lykkedes.
- Allerede på første årgang blev vi kærester, og hun
er superdygtig og var jo som en ekstra study buddy
for mig hele vejen, konstaterer han.
Vigtige valg
For alle eliteidrætsudøvere handler det om disciplin
og prioritering, og det blev Tobias hård til under
sine år i GOG.
- Klubben var da fleksibel især i starten, og det blev
også lettere af, at vi kun skulle være få timer om
ugen på SDU, men alligevel kunne jeg umuligt nå
det hele, fortæller Tobias.
- Jeg valgte de mest spændende fagområder, og
slækkede lidt på finishen i andre fag, for jeg må
indrømme, at sporten jo var min topprioritering
hele vejen, siger han.
Det at vælge en universitetsuddannelse ved siden
af håndbolden kan han kun anbefale.
- Det er godt at have et andet netværk og andet at
tænke på end håndbold, og den dobbelte karriere
har bestemt udviklet mig personligt, mener Tobias.
Sikret bijob
Tobias Møller blev Cand. Scient. i Idræt og Sundhed
på normeret tid, og med GOG tilbage i den gode
ende af ligaen, skrev han i 2016 kontrakt med
Aarhus Håndbold. Ved siden af sit job i klubben,
har han et bijob som fysisk træner for U14-U18
håndboldtalenter på Elitesportsakademiet i byen.
Træningen foregår på Team Danmark Centret, hvor
han uformelt sparrer med kolleger og fortsætter
således sin faglige udvikling.
Privat deler han lejlighed med Lene både i Århus og
Odense. Hun underviser på bachelordelen af Idræt
& Sundhed, og er også lærer på Vejle Efterskole.
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Hårdtskydende
Clausen satser på
erhvervsjura
Et sammenstød på håndboldbanen har givet mén, dog ikke så
det bremser den lovende karriere, men GOG-backen er glad for
at være i gang med uddannelse ved siden af
En testkamp mellem GOG og TTH Holstebro den 27.
januar 2017 kunne have været kritisk for Frederik
Kiehn Clausens lovende håndboldkarriere. I et
voldsomt sammenstød bliver hans venstre håndled
beskadiget i en grad, så lægerne på OUH sammenligner det med en motorcykelskade.
Håndspecialister får dog reddet det, der kunne
have endt med et stift håndled, og efter fem
måneders pause er han på banen igen. Uden fuld
førlighed i hånden, men med masser af mod og
spillelyst.
Lægerne har konstateret et mén på 5%, og uheldet
er registreret som arbejdsskade.
- Det var en frustrerende periode, men heldigvis
var det ikke min skudarm, siger Frederik.
- Alligevel var det en lille påmindelse om, at det
er godt at satse på en uddannelse ved siden af
håndboldkarrieren, siger han.
Hjælp på SDU
Efter sin HHX på Svendborg Erhvervsskole &
Gymnasier, valgte Frederik at læse jura. Det første
år klarede han på normeret tid, men derefter blev
det nødvendigt at skifte så meget mellem 2. og 4.
årgang for at passe håndboldtræningen, at han
måtte tage en snak med vejleder Jens Franck fra
Syddansk Elite på SDU.
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- Jeg savnede nogle mere erhvervsrettede fag, og
fik sammen med Jens Franck lagt en studieplan for
at skifte til erhvervsjura, siger Frederik.
- Allerede fra 1. semester fik jeg lov at bruge en
study buddy som sørger for noter og lydoptagelser
fra den undervisning, jeg ikke kan nå at være med
til, fortæller han.
Studiet tager tre år, og det er Frederik stålsat på at
gennemføre, selv om han samtidig satser hårdt på
sin sport. Vi møder ham netop efter en kamp, hvor
han blev delt topscorer. Kampen bragte samtidig
GOG på ligaens førsteplads.
En stor udvikling
Både sportsligt og personligt har Frederik Kiehn
Clausen gennemgået en stor udvikling siden
U18-tiden. Da han var en af de yngste på ligaholdet,
trænede han hårdt med vægtene og blev en mere
og mere solid forsvarsklippe. I lang tid kneb det
med ro og sikkerhed i angrebet, men i sæsonen
2016-17 blev han en nøglespiller for et skadesramt
GOG-hold – indtil han selv blev skadet.
Selv om han var ude fem måneder, var han hele
tiden med omkring klubbens aktiviteter og genoptræningen gjorde, at han var klar til slutspillet.
Men først med sæsonen 2017-18 har han for alvor
hamret igennem.
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- Jeg har fået lov at vokse med GOGs tilbagevenden
til ligaens top, og min drøm er da bestemt at spille
om medaljer i den her sæson, siger han kort inden,
han er med til at skyde GOG i Final 4 i Santander
landspokalturneringen.
Frederiks kontrakt med GOG udløber i sommeren
2018, og lige nu vil han ikke sige noget om, hvorvidt han forlænger eller skifter til en anden klub.
Klar prioritering
For øjeblikket har Frederik fuldt fokus på håndboldkarrieren, og tager det helt roligt, om uddannelsen
ikke bliver klaret på normeret tid.
- Jeg er glad for, at Syddansk Elite også vil hjælpe
mig videre, hvis jeg skulle skifte klub, men lige nu
spiller jeg i GOG og kan følge to af de tre fag på
studiet, mens min study buddy hjælper mig med
det tredje, fortæller Frederik.
- Det er i øvrigt godt at have et socialt liv udenfor
20x40 banen, selv om madklub og biografture jo
også er noget jeg har sammen med ”GOG-familien”,
siger han med et bredt smil.
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Dobbelt karriere
i flere år
Svendborgs konsulent i Team
Danmark, Peter Jensen, gjorde
sen karriere som elitegymnast
og fyldte sit medaljeskab over
mange år, mens han læste på
universitetet

Peter Jensen har som trampolinspringer deltaget ved OL tre gange med en 10. plads som
højdepunkt. 15 år i træk har han været dansk
mester og har i alt vundet 33 danske seniormesterskaber - selv om han først begyndte at
springe stortrampolin som 15-årig.
2012

2013

Konsulent ved Team Danmark, Peter Jensen, har
fra begyndelsen af 2017 været tilknyttet som
kontaktperson for Svendborg Elitekommune. Han
kender på egen krop, hvordan det er at kombinere
elitesport med uddannelse.
I 1998 kom han på seniorlandsholdet i trampolinspring, og siden har han deltaget ved VM 10
gange med en bronzemedalje i synkronspring som
bedste resultat. Han har været til OL tre gange med
en 10. plads som højdepunkt. 15 år i træk har han
været dansk mester og har i alt vundet 33 danske
seniormesterskaber.
En unik karriere
Gymnastik er en sport med tidlig specialisering,
men Peter Jensen begyndte først til organiseret
gymnastik i 1995 som 15-årig. Han voksede op i
Hovedstadsområdet og havde fra tidlig skolealder
altid en basketball eller et skateboard under
armen. Klar til at spille eller kaste sig ud i vilde
stunts på brættet.
Grundformen var i top, da han som 14-årig prøvede
springgymnastik i ungdomsskolen en gang om
ugen, og da han fik smag for det, begyndte han i
klub og fik nogle dygtige trænere til at guide ham
ind i trampolinverdenen.
- Som skater var jeg vant til at træne hele tiden og
tjekke andre ud, så jeg fik fat i en masse VHS-bånd
med optagelser fra Eurosport af imponerende
spring ved store mesterskaber, som jeg så prøvede
at gøre efter, fortæller Peter.
- Trænerne bremsede mig en gang imellem, fordi
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der var en del, jeg skulle lære først, men jeg havde
modet og heldigvis også en god fornemmelse for
at bevæge mig i de høje spring, fortæller han.
Set i bakspejlet sammenligner Peter træningsmiljøet med de talentudviklingsmiljøer, som Team
Danmark tilstræber at udvikle i disse år.
Ved siden af sin sportslige karriere og træneropgaver i sin klub og i forbundet, studerede han idræt
og tog sin cand.scient. i humanfysiologi i 2012.
God kombination
- De år, jeg skulle til OL, studerede jeg på halv tid,
men ellers valgte jeg at gennemføre på normeret
tid ved siden af 20-30 timers træning om ugen,
fortæller Peter.
- Det kunne kun lade sig gøre, fordi jeg havde et
dygtigt trænerteam, som var meget fleksible, hvis
uddannelsen ikke var det, fortæller han.
Faktisk ser Peter Jensen det som en fordel at kombinere elitesport med uddannelse eller job, fordi en
ensporet sportskarriere giver et stort mentalt pres
især i de svære perioder.
- Du har perioder med vækst og succes, men der
kommer svage perioder for alle, og i den tid er det
godt at kunne kompensere med fokus på uddannelsen i stedet, siger han.
Peter Jensen er stadig tilknyttet Københavns
Trampolinklub og hjælper med mental vejledning
til de unge, men som gift og far til tre - og med
fuldtidsjob i Team Danmark - har han droppet
træneropgaverne. I stedet bruger han en del af sin
fritid som skater og vægtløfter.
2016
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SfB tilbage til rødderne

Nyt fokus på fællesskabet og talentudviklingen i
Svendborgs historiske fodboldklub
Vi møder formanden, Morten Frederiksen, i klubhuset med udsigt til de kridtede træningsbaner, lige
inden klubbens boldglade drenge indtager græsset.
- Vi skal tilbage til rødderne i Svendborg forenede
Boldklubber, fastslår den relativt nyvalgte formand.
- Vi skal tilbage til dyder som: Vi arbejder sammen
for klubben, holdet kommer før individet, og det
skal være sjovt samtidig med, at vi opfører os
ordentligt og respektfuldt både på og udenfor
banerne, siger han.
Morten Frederiksen, som til daglig er direktør i en
privat virksomhed, har selv været aktiv fodboldspiller siden drengeårene. Han har masser af
stærke minder om kammeratskab og trænere, der
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satte grænser og indgød mod og spillelyst. Derfor
vil han sammen med en gruppe SfB-entusiaster
gerne give noget tilbage til klubben nu, hvor den
virkelig har brug for det.
Langt sejt træk
Efter økonomisk krise i klubben er den professionelle afdeling, FC Svendborg, lukket. SfB favner
igen alle hold fra U6 til klubbens førstehold, som
i 2017 spiller i serie 1. Den sportslige målsætning
for de næste par sæsoner er oprykning, men
divisionerne må vente, indtil fundamentet er stærkt
nok. Derfor har medlemmerne og bestyrelsen sat
sig for at fokusere på rødderne.
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Det gælder lige fra de fysiske rammer og organisationen over trænerteamet og den røde tråd i SfBs
fodboldfilosofi til talentudviklingen og klubånden.
B-licens må vente
Ambitionen om en fast B-licens til klubbens U17
og U19 hold er udskudt på ubestemt tid. SfB har
en T-licens, som sikrer klubben et tilskud fra DBU
på 50.000 kr. til talentudviklingen på U13 og U15
holdene mod at klubben har en ansvarlig A-licens
træner. På den måde er SfB en del af DBU’s samlede talentudviklingsstrategi.
- Vores mål er at sikre bedre faciliteter og et stabilt
økonomisk og organisatorisk fundament, inden vi
igen søger en B-licens, fastslår Morten.
2009

2010

2011

Formand Morten Frederiksen (forrest i midten)
fokuserer på fællesskabet i SfB.
Bedst til talentudvikling
Bestyrelsen har besluttet at stile efter, at SfB bliver
Fyns bedste klub til talentudvikling.
Klubben har allieret sig med sportspsykologisk
konsulent, Nicklas Pyrdol, og har i samarbejde med
ham i løbet af efteråret været igennem en proces,
hvor de har defineret spillefilosofien på tværs af
årgangene.
- Vi vil have genfundet vores DNA, så vi får
revitaliseret vores blå bog om SfB’s træningsform,
spillestil og talentudvikling, forklarer formanden.
Målet er at udvikle spillere både til de største klubber i landet og til SfB’s eget førstehold. Samtidig
skal spillere, som kommer fra andre klubber kunne
fastholdes og udvikles.
- Vi har indgået et tæt samarbejde med OB om
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spiller- og trænerudvikling, som skal fastholde
talenterne i nærmiljøet længst muligt, fortæller
Morten.
Aftalen indebærer bl.a. fællestræning med OB og
input fra OB-trænere til de sydfynske kolleger.
Stærkt fællesskab
Morten Frederiksen ser for sig, at talentudviklingen
i fremtiden indebærer bredere lokalt samarbejde
– både med områdets øvrige fodboldklubber,
men også mere tværgående med eksempelvis
Svendborg Gymnastikforening i SG Huset ved siden
af SfBs træningsbaner.
- Vi lærer også gerne af klubber som GOG og
Svendborg Basketball Club i arbejdet med vores talentudviklingsmiljø, ligesom vi ønsker at involvere
2014
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forældre og spillere endnu mere i klubudviklingen,
siger Morten.
SfB er i gang med en omstrukturering af klubben,
og bestyrelsen taler med trænere, spillere og
forældre om klubånden.
- Vi har brug for sammenhængskraft ved, at alle
ser klubben som en forening, hvor man bidrager,
hvor man kan, fremfor en forretning, hvor man
køber en service, siger han.
Morten Frederiksen konstaterer, at SfB er i gang
med et langt sejt træk, men han forsikrer, at den
gamle klub fra 1901 har masser af værdi, vitalitet
og viljekraft i sig til at realisere visionerne.
2016

2017
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Klubudvikling giver ny vind
Thurø Sejlklub har fået hjælp til at
udvikle en 2020 plan, som udvikler
klubben efter medlemmernes behov og gør den i stand til at skifte
kurs efter tidens store trends

Thurø Sejlklub har været nomineret til tre priser i
2017: Dansk Sejlunions Klubudviklingspris, Årets
Idrætsforening i kommunen og Historiske Dages
fornyelsespris sammen med Svendborg Museum.
- Vi vandt ikke, men det er ikke afgørende, siger
klubbens næstformand, Jesper Henriksen.
- Det afgørende er, at vi har en dynamik og
initiativrigdom i klubben, som gør den levende, og
det viser tre så forskellige nomineringer alt om,
mener han.
Thurø Sejlklub er da også midt i et stort klubudviklingsprojekt, som har lagt en klar kurs frem mod
2020.

FAKTA
Klubudvikling i de prioriterede klubber indebærer
bl.a.:
• En mønsterklubanalyse
• Hjælp til en strategi- og udviklingsplan
• Organisationsudvikling
• Udarbejde på teamroller ud fra Belbin
• Skitseret en kommunikationsstrategi
• Lagt strategi for rekruttering og fastholdelse

En særlig chance
Eliterådet i Svendborg Kommune har tilbudt de
prioriterede klubber i elitekommuneaftalen økonomisk støtte til klubudviklingen. Der er tale om 40
timers konsulentbistand fordelt over otte aftener
i klubben, med den professionelle klubkonsulent,
Henning Hansen fra SportHouse i København som
tovholder.
Denne gratis chance har Thurø Sejlklub ikke ladet
gå fra sig. Som så mange andre klubber havde den
brug for nytænkning, omorganisering og visionær
planlægning.
- Det er naturligvis noget af en øvelse for mange at
klare oveni de mange andre frivillige gøremål, men
det kommer til at gøre en stor forskel for klubben i
fremtiden, mener Jesper.
Noget af det, der aflaster bestyrelse og udvalg er,
at forældrene til børnene i klubben klarer en del af
de praktiske opgaver såsom opvask, toiletrensning
og oprydning mens børnene træner.
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Thurø Sejlklub blev i år nomineret til:
1.	Dansk Sejlunions klubudviklingspris pga.
målrettet investering i tre J70 både til en samlet
pris på ca. 1 million kr. Med fondsstøtte er det
lykkedes at komme på højde med en klub som
Hellerup og KDY(Kongelig Dansk Yachtklub) i den
bådklasse.
2. Årets Idrætsforening i Svendborg Kommune.
3.	Historiske Dages fornyelsespris for samarbejdet
med Svendborg Museum om en uge med en
naturtro ”smuglerskole” i Det sydfynske Øhav
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Tæt involveret
Sejlklubben var allerede i gang, inden klubkonsulenten kom til første møde. Bestyrelsen var
reduceret fra 14 til 7, og alle afdelinger havde
lavet en ønskeliste over fremtidige aktiviteter og
investeringsbehov.
- Som dygtig facilitator hjalp Henning Hansen med
at afveje mål og ressourcer, og vi besluttede, at
hvert af de 16 underudvalg fik eget budget og en
udstrakt grad af selvstyre, forklarer Jesper.
Med konsulentens hjælp arbejdede klubledelsen
med en analyse af styrker og svagheder, udfordringer og muligheder i klubben, så der nu er et
fundament at arbejde ud fra.
I vinteren 2017-18 gennemfører klubben en
undersøgelse blandt de godt 600 medlemmer, for
at nuancere billedet af tilfredshed og ønsker til
forbedringer.
- Selv om vi måske har de rette aktiviteter, vil vi
gerne vide, om de ligger på de tidspunkter, der
passer ind i medlemmernes livsrytmer, forklarer
Jesper.
Eksempelvis har mange medlemmer gået til sejlerskole tirsdag aften og siden gjort tirsdag til deres
sejleraften, og det er med til at give fællesskab og
klubliv.
Downloadet erfaring
En af udfordringerne i en gammel klub er, at ”Tordenskjolds soldater” løser tingene, som de plejer,
og de har alle opgaverne i hovedet. Det problem er
sejlklubben ved at være forbi, fordi en af de erfarne
tovholdere har nedfældet hele køreplanen for
kapsejladserne i klubben i en ”bibel”. Hver afdeling
har skrevet kommissorier for deres arbejde, så det
er langt lettere for andre kræfter at tage over.
I bestyrelsen har de vurderet tidsforbruget for de
forskellige opgaver, og de nødvendige kompetencer i bestyrelsen er blevet defineret. Det gør
det meget lettere på et tidspunkt at finde de rette
afløsere til posterne og forberede dem på, hvad de
går ind til.
- Vi bruger klart mindre tid på de enkelte møder nu,
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hvor vi kan gennemføre dem mere professionelt
og målrettet, forklarer Jesper.
Samtidig er kommunikationen med medlemmerne
forbedret både på Facebook og i klubben.
Stor livskvalitet
Når opgaverne i klubben bliver løst mere effektivt,
vokser lysten til nye initiativer tilsyneladende.
- Vi har arbejdet med åben skole, skabt ”smuglerskolen” sammen med Svendborg Museum, Sejl &
Studér er blevet en succes i år, og vi er hele tiden
åbne for nye initiativer, siger Jesper.
I vinteren 2017-18 har klubben gang i projekt
”Livskvalitet”, som måske giver endnu flere ideer
til nye tiltag.
- Vores nye slogan er, at ”Thurø Sejlklub giver
livskvalitet”, fortæller Jesper.
- Moderne sejlere vil også kunne dyrke fx
mountainbike og golf, så vi vil finde ud af, hvad livskvalitet indebærer for de forskellige aldersgrupper,
og hvad det betyder for klubbens aktiviteter, siger
han.
Mere plads
En af klubbens udfordringer er at sikre plads nok til
det voksende antal medlemmer samt forældrene
til børnesejlerne. Eksempelvis er der kun ni parkeringspladser til en klub med over 600 medlemmer.
- Vi arbejder naturligvis lokalpolitisk for klubbens
udviklingsmuligheder, siger
Jesper og understreger, at 2020-planen og hele
processen skal fremtidssikre sejlklubben.
- Hvis udviklingen i samfundet går hurtigere end i
klubben, kan det let være ”game over” for nogle af
aktiviteterne, og derfor er det vigtigt med opbakning både i foreningen og hos lokalpolitikerne, siger
næstformanden.
Omstruktureringen gør, at bestyrelsen og udvalgsformændene mødes til fælles budgetmøde og en
god julefrokost en gang om året. Og der er bestemt
en del succeser at fejre i disse år.
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Elitekommuner
har stor værdi
Team Danmarks direktør Lone Hansen giver de individuelle modeller
for talentudvikling i de 22 kommuner en del af æren for voksende
medaljehøst de seneste 12 år
- Samarbejdet med elitekommunerne har stor
værdi, og det er formentlig en medvirkende årsag
til, at vi ved OL i Rio så flere yngre, danske medaljetagere, end vi tidligere har set, siger Lone Hansen,
direktør i Team Danmark.
- Aftalerne er ikke en fast model, der presses ned
over alle kommuner men tvært imod individuelle
aftaler, som tager udgangspunkt i den enkelte
kommunes styrker og værdier, siger hun.
Resultater vækker opsigt
Statistikken over de seneste 12 års medaljehøst
ved EM, VM og OL blandt de Team Danmarkstøttede forbund viser en tydelig vækstrate. Med
28 medaljer i 2007 som lavpunktet og 89 medaljer i
2016 som det foreløbige højdepunkt.
På de første 10 måneder af 2017 er medaljehøsten
blevet 56 styk, hvilket foreløbig er i underkanten af
medaljehøsten i 2009 og 2013 – år som også fulgte
lige efter et OL-år.

Trods svingninger holder Danmarks medaljehøst
ved VM, EM og OL sig i top 5 for lande under 10 millioner indbyggere. Helt i tråd med organisationens
målsætning.
- Mens Jamaica især vinder sprintermedaljer og
Ungarn er stærk i svømning, er det særegne ved
Danmark, at vi vinder medaljer i en bred vifte af
idrætsgrene, siger Lone Hansen.
- Det fænomen gør, at jeg modtager flere udenlandske delegationer, som ønsker at studere, hvordan
vi lykkes med at markere os så bredt trods landets
størrelse, og en del af årsagen kan ligge i de lokale
talentmiljøer, hvor kommunerne har vidt forskellige
prioriterede idrætter, siger hun.

elitekommuner, som ikke kun udfylder rammerne
i aftalerne men er innovative og tænker på tværs
som nu med SvendborgMentaliteten, siger Lone
Hansen.

Ros for innovation
Lone Hansen advarede i en sommerkommentar fra
Team Danmark imod at hvile på laurbærrene, fordi
konkurrencen på eliteniveau skærpes.
- Derfor vil jeg gerne rose Svendborg og andre

FAKTA
22 elitekommuner, 38 idrætsskoler og 10.315 idrætsskoleelever i 0.-10. klasse.
Det er pt status på Team Danmarks strategi om at idrætsskoler skal medvirke til
en øget talentudvikling i Elitekommunerne.
Team Danmarks opgørelse over medaljehøsten de seneste 10 år dokumenterer, at
der er sket et betydeligt niveauskifte i 2009 for de ulige år og i 2012 for de lige år.
I 2007 var Danmarks internationale medaljehøst på 28 i guld, sølv og bronze.
Siden 2009 har Danmark høstet 61-65 medaljer i alle ulige år.
I de lige år er niveauet steget fra 62 i 2006 til rekorden på 89 i 2016.
2017 har pr. 1. november givet Danmark 56 medaljer.
www.teamdanmark.dk/Misc/Medals-overview.aspx
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Værd at lære af Island
Team Danmark arrangerer
inspirationstur for at forstå
talentsuccesen på vulkanøerne
i Nordatlanten
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- I Danmark har vi ofte forklaret vores manglende
internationale succes i holdsport som basket og
volley med, at vi er et lille land, men hvordan kan
det så være, at Island med under 335.000 indbyggere gør det så godt i bl.a. håndbold, fodbold og
gymnastik, spørger Peter Jensen, konsulent ved
Team Danmark.
Han har været på Island en enkelt gang for at
sondere terrænet, og i foråret 2018 guider han en
2007

2008

delegation fra Danmark derop for at give flere et
indtryk af, hvad der sker. Og ifølge Peter Jensen gør
de mange ting anderledes end Danmark.
Højt bundniveau
- Typisk er der kun en enkelt sportsklub i en by,
som så rummer mange sportsgrene, fortæller
Peter Jensen.
- De bestræber sig på at give alle atleter lige mulig2009

2010

2011

heder, så når talentfulde U15-spillere eksempelvis
træner fire gange om ugen, får alle jævnaldrende
samme træningsmængde – bare på forskelligt
niveau, men stadig med højt kvalificerede trænere,
forklarer han.
Ingen får lov at være træner på Island uden en uddannelse. Den mest basale uddannelse er ganske
vist et online kursus, men det gør alligevel, at
bundniveauet er højere end i Danmark.
2012

2013

Endelig får forældrene skattefradrag for at sende
børnene til idræt, ligesom de også gør, hvis de
deltager i frivilligt arbejde i foreningerne.
Team Danmark har gennem årene arrangeret en
del studieture for elitekommuner og specialforbund til blandt andet Norge, Sverige, Holland og
Tyskland, hvor Svendborg hver gang har været
repræsenteret. Det har givet værdifuld inspiration
med hjem, og for eksempel er Svendborgs koncept
2014

2015

for sportsklasser inspireret af studieturen til Oslo
i 2008.
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Man løfter bedre
i fællesskab
Vigtigt for Kulturregion Fyn at få udbredt viden og erfaring om
kropskultur og -bevidsthed til så mange som muligt
Den Sydfynske Idrætsklynge, som blev grundlagt i
2005, får årligt ca. 1,3 mio. kr. i tilskud fra en statslig
rammebevilling, som Kulturregion Fyn forvalter.
Bevillingen samler ”de tidligere amtslige tilskud
udenfor lov”, og de ialt godt 13 millioner kroner
bruges bl.a. til at støtte FilmFyn, at drive Idrættens
Hus, Sport Event Fyn og støtte fynske kultur- og
idrætsaktiviteter. Og Den Sydfynske Idrætsklynge.
Favner bredt
Kulturregion Fyn har et naturligt fokus på film og
scenekunst, at give børn en forståelse for kunst og
kultur og at bevare fynske kulturinstitutioner. Men
idrætten har også sin plads.
- Kultur og dannelse handler for mig om både
hoved og krop, om det hele menneske og om hvordan gode livsvaner indlæres fra en tidlig alder, siger
Lene Høsthaab, formand for Kulturregion Fyn.
- Kvalitet er et nøgleord for os, uanset om det
handler om musik, kunst, film og teater eller vores
måde at bruge kroppen på i fx dans og idræt, siger
hun.
Værd at dele
Målet med Den sydfynske Idrætsklynge er at
indsamle, udvikle og formidle erfaringer indenfor
idræt, sport og bevægelse i dagtilbud, skoler,
2012

2013

uddannelsesinstitutioner og foreninger. Klyngen
understøtter den røde tråd, som Svendborg
Kommune har besluttet, der skal være for alle fra
0 til 18 år, og foruden talentudvikling handler det
om udvikling af åben skole, idræt og læring samt
kompetenceudvikling og videndeling.
- I Kulturregion Fyn lægger vi vægt på, at så mange
som muligt får glæde af støttemidlerne, og at de
skal finansiere aktiviteter og initiativer, som den
enkelte kommune ikke ville kunne løfte alene,
forklarer Lene Høsthaab.
- Det at kroppen er med i læringen fra fødsel til
myndighedsalder i Svendborg er klart en inspirationskilde for mange, og Kulturregionens opgave er
blot at tilsikre, at de forskningsmæssige resultater
og praktiske erfaringer bliver formidlet ud over
kommunegrænsen, siger hun.
Positiv udvikling
Lene Høsthaab har været med i udviklingen af
Kulturregion Fyn fra begyndelsen, og hun ser det
fælles organ som en succes.
- Vi kan mere, når vi løfter i fællesskab, og den
holdning er blevet cementeret over de senere
år i alle de deltagende kommuner, siger Lene
Høsthaab.
- FilmFyn er blevet stærk, og turnerende oplevelser
2014

2015

med bl.a. Den kongelige Ballet og Den kongelige
Opera har givet store oplevelser rundt om på Fyn.
Det er ligesom idrætten med til at udvikle sunde,
hele mennesker i vores område af landet, vurderer
hun.

FAKTA
Kulturregion Fyn er et samarbejdet mellem ni
fynske kommuner og Kulturministeriet.
Den fælles målsætning er
• At styrke det fynske kulturliv
•	At skabe en høj kunstnerisk og kulturel
profil på tværs af kommunerne
•	At gøre de fynske kulturtilbud tilgængelige
og attraktive også for nye målgrupper
www.kulturregionfyn.dk
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