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2008 blev, på mange måder, et spændende 
idrætsår, med et flot OL som et højdepunkt, og 
med flotte resultater til fynske idrætsudøvere.
Bl.a. OL- sølvmedaljerne ved cykelrytterne 
Alex Rasmussen og Casper Jørgensen, og med 
sølv- og bronzemedalje til rytteren Annika 
Lykke Dalskov, ved de Paralympiske lege. Stort 
tillykke til dem.

Også tillykke til speedwaykørerne Nicki Peder-
sen og Hans Andersen, samt kajakroeren Anne 
Lolk, med VM-medaljerne. Hertil flotte resulta-
ter for fynboer ved EM og et meget stort antal 
DM-er. Det har også været spændende at følge 
de mange sportsevents, der i 2008, har været af-
holdt på Fyn.

På hele Fyn arbejdes der i distriktsforbund, 
klubber og kommuner på at skabe bedre forhold 
for idrætsudøverne, og det tydeliggøres bl.a. ved, 
at Svendborg og Odense begge er etableret som 
”Team Danmark Kommuner”, og de er begge 
ansøgere til Danmarks Idrætsforbunds pris, som 
”Årets Idrætskommune 2008”. Det er tegn på, 
at kommunerne kan se værdien af det frivillige 
arbejde, der præsteres i klubberne. Også på den 
organisatoriske idrætsfront, blev 2008 speciel.

Henover sommeren kom det frem, at de 2 store 
organisationer, DIF og DGI, arbejdede på en fu-
sion, og på Fyn tog vi ideen op, og etablerede 
et positivt samarbejde mellem DGI-Fyn og FI, 
Fynske Idrætsforbund.

Men AK! Specialforbundene i DIF, var ikke 
helt enige i ”modellen”, og i slutningen af 
september, blev fusionen opgivet. FI havde 
inviteret til et Ledertræf i oktober, hvor vi 
sammen med Distriktsforbundene kunne til-
rettelægge det forestående samarbejde, med 
DGI – Fyn.

Emnet for Ledertræffet gjorde det nødvendigt 
at aflyse, men vi afventer nu udviklingen, og 
kalder til et nyt Ledertræf i foråret 2009.

Fusionen faldt, men behovet for et samarbejde 
mellem organisationerne er ikke forsvundet, 
og 2009 vil kræve, at alle gode idrætskræfter, 
på Fyn, må trække i arbejdstøjet, og finde en 
fynsk løsning, måske en ”Fynsion”? Der er 
kommunalvalg i 2009, og idrætten må finde 
et fælles fodslag, så de vigtige emner bliver 
håndteret på bedst mulig vis.

Emnerne er blandt andet:
Opgradering af bestående – og etablering •	
af nye tidssvarende idrætsfaciliteter.
Fastholde og helst udbygge den økonomiske •	
støtte til klubberne, med  deres frivillige 
ledere.
Udbygge miljøarbejdet, så vi fastholder og •	
sikrer adgang til naturen.
Sikre samarbejdet med kommunerne, når •	
det gælder arbejdet med idræt og sundhed.

Fynske Idrætsforbund takker vore samar-
bejdspartnere og sponsorer for et spændende 
år, og vi ser frem til, at de nærmeste år be-
tyder et udvidet fynsk idrætssamarbejde, til 
gavn for fynboerne. Tak for året 2008, og øn-
sket om et konstruktivt 2009.

John Christensen 
Formand, FI

Glædelig jul og 
godt nytår

       541 - 072 

Tryksag

Af John Christensen
Formand for
Fynske Idrætsforbund
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De godt 30 fynske idrætsleder der deltog i FI’s 
fyraftensmødemandag den 24. november, gjorde 
hurtigt klart, at vejen frem for den fynske idræt 
er samarbejde og gensidig erfaringsudveksling.
Alle debatindlæg tog udgangspunkt i de væsent-
lige gevinster der ligger for den Fynske idræt i 
netop samarbejde og sammenhold. Senere i ar-
tiklen gennemgås nogle af de tiltag forsamlingen 
ønskede at FI tog initiativ til – hurtigst muligt.
 
Deltagerne blev opdelt i 3 grupper efter at FI’s 
formand John Christensen kort havde indledet 
mødet med en kort forklaring på, hvorfor FI’s 
lederseminar på Rudkøbing Skudehavn i no-
vember blev aflyst. Alle kender jo til bruddet i 
forhandlingerne mellem DIF og DGI vedr. en 
senere fusion. 
John Christensen og Ib Ketelsen fra FI’s besty-
relse deltog i DGI Fyns informationsmøde, hvor 
DGI’s Søren Møller fastslog, at fusionen var død 
– men at han ikke havde noget imod en ”Fyn-
sion”
 
”Fynsion” skal ses som en samarbejdsform FI 
og DGI-Fyn imellem – ikke en fusion – det er 
vigtigt at trække på hinandens resurser der, hvor 
den enkelte organisation er stærkest. F.eks. kan 
nævnes, at FI’s arbejde via FI’s miljøudvalg vi-
ser stor faglig ekspertise, indsigt og know-how. 
Det bør DGI – Fyn benytte sig af. Et andet sam-

arbejdspunkt er uddannelse, hvor begge organi-
sationer oplever aflysning af lederkurser p.g.a. 
manglende tilmeldinger. Lad os slå disse kurser 
sammen foreslog en deltager – og som han sagde 
” det er tåbeligt at nogle ikke bliver videreud-
dannet bare fordi vi ikke samarbejder!”
 
Det skortede ikke på fremtidsvisioner for den 
Fynske Idræt, og forholdet til de lokale politikere 
blev drøftet indgående – også her så deltagerne 
FI i en central rolle. Det er vigtigt at FI bliver 
igangsæt-teren rundt i de Fynske kommuner, der 
endnu ikke har et ”idrætsråd” – eller det nogle 
kalder et Idrætssamvirke - samt at være med til 
at styrke de Idrætsråd/idrætssamvirker der al-
lerede er etableret. Her kom flere eksempler på 
udviklingsmuligheder, som FI’s bestyrelse vil 
bearbejde på deres kommende møde.
 
En anden klar opfordring fra deltagerne var 
”FLERE FYRAFTENSMØDER” i FI regi. 
Mødernes formål er ganske enkelt, at få samta-
ler i gang på tværs af forbundene, så vi kan lære 

af hinanden. På disse møder skal FI også sørge 
for, at informere om de ting i idrætsverdenen der 
er med til at gøre hverdagen nemmere. Det kan 
være lige fra ansøgningsmuligheder til forskel-
lige puljer og fonde, til inspiration til udviklings-
muligheder SAMMEN med eller på tværs af 
andre forbund/klubber. 
 
FI planlægger nu på det næste bestyrelsesmøde, 
hvordan FI på bedste vis kan tilrettelægge disse 
nye tiltag. Et er allerede sikkert, og det er at FI 
afholder det tidligere aflyste lederseminar på 
Rudkøbing Skudehavn inden for de første 6 mdr. 
af 2009. Og på dette seminar vil der bl.a. blive 
fulgt op på dette og kommende fyraftensmø-
der, ligesom i tiden op til dette seminar vil blive 
brugt til en intens dialog med DGI – Fyn. Resul-
taterne fra disse samarbejdsmøder vil ligeledes 
være en del af punkterne på leder seminaret på 
Rudkøbing Skudehavn. 
Læs også en kort artikel på FI’s hjemmeside 
www.fynske-if.dk der ligeledes omhandler fyr-
aftensmødet. 

Af John Nielsen
FI-konsulent 

Kodeordet var samarbejde 
og sammenhold

Giv blod – giv liv!
Bloddonorkampagne i Region 
Syddanmark 2008

”Tillykke – vi har fået næsten 2.500 nye do-
norer!
Så er det foreløbige resultat af den regionale 
donorkampagne gjort op. Og det lever til fulde 
op til målsætningen. Næsten 2.500 har været 
en tur i en af regionens blodbanker for at få ta-
get blodprøve – og er nu godt på vej til at blive 
bloddonorer. Tillykke med det!”
Sådan starter det seneste nyhedsbrev fra kam-
pagnesekretariatet, og som det ses, er målet på 
2.200 nye donorer i Region Syddanmark i pe-

rioden 1/9 – 30/11 2008 nået, godt og vel.
Vi siger tak til alle forbund, foreninger og klub-
ber, som har bakket op omkring kampagnen 
ved at omtale bloddonorsagen positivt i både 
skrift og tale. Mange har sat links til kampag-

nens hjemmeside www.givblod-givliv.dk, og 
mange har omtalt kampagnen i medlemsblade 
o.l. Også regionens kommuner – ikke mindst 
de fynske - har været flinke til at opfordre de-

res ansatte til at blive bloddonorer og har lovet 
i deres personalepolitik at give frihed med løn 
til besøg i Blodbanken eller Blodbussen.
Denne kampagne har anvendt tilmeldinger 
som bloddonor via hjemmesiden og via sms 
(blod – 1299). Endvidere har sagen nu mere 
end 5000 venner på Facebook, så netværket 
breder sig hastigt. 
Endnu engang tak for jeres indsats på hver je-
res måde og husk så, at det også uden for kam-
pagnen er en rigtig god ide at opfordre jeres 
medlemmer til at melde sig som bloddonorer.

Glædelig jul, godt nytår og på gensyn ved den 
næste kampagne.
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Annika Lykke Dalskov blev modtaget på 
Odense Rådhus efter sin medaljehøst ved De 
Paralympiske Lege. Annika Lykke Dalskov 
har altid 

været en dygtig rytter, og er allerede verdens-
mester i dressurridning. Men efter en ulykke 
for to år siden, hvor hun væltede på sin cykel, 
blev hun dømt til et liv i kørestol – lam fra 
halsen og nedad. Men med en ukuelig vilje 
og ugentlige besøg hos sin fysioterapeut, kom 
Annika Lykke Dalskov tilbage i sadlen og et 
nyt liv med ridesport på topplan. 

Til De Paralympiske Lege, i september, umid-
delbart efter de Olympiske Lege var Annika 

udtaget og var naturligvis også et medaljehåb 
qua sit verdensmesterskab – og hendes store 
mål var selvfølgelig at blive olympisk mester 
også og for Annika Lykke Dalskov gør det 
ingen forskel, om det hedder Paralympiske 
Lege eller Olympiske Lege.

Annika gjorde det helt fantastisk og fik ikke 
mindre end 2 medaljer af ædelt metal. Nem-
lig af sølv og bronze og selvfølgelig skulle 
hun da også modtages og fejres på Odense 
Rådhus, i lighed med de odenseanske OL-
medaljetagere, som vi beskrev i sidste num-
mer af Fynsk Idræt.

Og det blev en rigtig flot modtagelse, for 
Annika ankom til rådhuset standsmæssigt 
– nemlig i en stor, flot hvid Limousine, der 
hentede hende og hendes mor derhjemme 
og bragte dem ind til Flakhaven til Odense 
Rådhus, hvor en glad borgmester, Jan Boye, 
tog imod i gæstesalen, hvor der blev budt på 
champagne, sodavand og kager – og der var 
naturligvis gaver, taler og hæder til den dyg-
tige rytterske.
Også Fynske Idrætsforbunds formand John 
Christensen, der jo også er medlem af Elite-
idrætsudvalget, mødte op med blomster.

Annika blev modtaget
på Odense Rådhus

Af Leif F. Jensen
Redaktør

Annika Lykke Dalskov ankommer standsmæssigt til Odense Rådhus i Limousine

Formanden for Fynske Idrætsforbund, John Christensen overrakte blomster efter at Borgmester Jan 

Boye, havde holdt sin tale og givet byens gave.
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Pilotprojekt:
Websites til klubber

Ideen med Pilotprojektet:
- er at finde 5-8 klubber, foreninger eller di-
striktsforbund, der har et konkret behov for en 
ny webløsning til deres klub(ber). De tilknyt-
tede klubber i pilotprojektet får bl.a.:

Et nyt website – nyt design i klubstil•	
En webadministration til vedligeholdelse •	
af websitet/webindhold og moduler
En modulpakke der indeholder de vigtigste •	
funktioner (kalender, nyhedsbrev, galleri 
m.m.)
Undervisning i brug af webadministrationen•	
Hele pakkes fås til projektpris.•	

Hvem kan deltage i pilotprojektet?
Alle klubber, foreninger, distriktsforbund 
under Danmarks Idræt-Forbund, kan ansøge 
om at deltage i pilotprojektet. Ansøgning skal 
sendes til Fynske Idrætsforbund’s sekretariat, 
der også svarer på evt. spørgsmål.

Hvorfor et website med 
tilhørende webadministration?
Markedet for webredigeringsværktøjer (CMS 
løsninger) er stort og uoverskueligt. Typisk er 
de webløsninger man leder efter ikke skræd-
dersyet til sportsklubber. Webløsningen gør 
det meget nemt at formidle de informationer, 
som klubben ønsker at deres medlemmer skal 
have. Det være sig en komplet aktivitets-ka-
lender (opdelt i emner), galleri, tilmelde ny-
hedsbreve, og produktion af nyhedsbreve til 
udsendelse, nyheder opdelt i emner o. lign.
Tiden, hvor man som klub overvejer helt at 

nedlægge det traditionelt trykte klubblad, er 
aktuel for mange klubber i dag. Og det stiller 
større krav til klubbens website (og webløs-
ning).
www.buf.dk (Billard Union Fyn) – og se hvor-
dan et website kan se ud.

Hvad koster det og 
hvad forpligter man sig til?
De tilknyttede klubber i pilotprojektet forplig-
ter sig til at binde sig for webløsning i 24 må-
neder á kr. 125,- inkl. moms. Altså en samlet 
pris på kr. 3.000,- for 2 år.
I denne pris er alt inkluderet. D.v.s. webløs-
ning, webhosting, emailhosting, trafik, server-
plads m.m.

Undervisningsforløb:
Undervisningen forløber over to gange, hhv. et 
introduktionsforløb og en efterfølgende under-
visning, der evaluerer projektet, samt tager fat 
på de spørgsmål der måtte være i forbindelse 
med brugen af systemet i mellemperioden.

Undervisning (4 timers forløb): 1. 
Generel introduktion til webadministra 
tionen. Demonstration af systemet og 
dets modulet Indlæggelse af webindhold 
af brugeren selv Individuel undervisning 
Afslutning
Undervisning (4 timers forløb): 2. 
Opfølgning på de erfaringer brugeren 
har gjort i brug af systemet. 
Individuel undervisning 
Afslutning og evaluering.

Forventet projektstart;
Projektet forventes opstartet primo jan. 2009. 
Undervisningsforløb ca. ultimo jan. 2009 
Undervisningsforløb ca. marts måned

Økonomi:
De deltagende klubber/distriktsforbund vil 
ikke få yderligere udgifter i den 2 årige perio-
de. Ligeledes vil Fynske Idrætsforbund heller 
ikke få udgifter på dette projekt efter de 2 år.
Nøgletal inkl. moms:

Indtægter:
8 foreninger á kr. 3.000,-..... Kr. 24.000,-
Sponsorer................................ Kr. 32.000,-
I alt kr...................................... Kr.  56.000,-

Udgifter:
Inworks................................... Kr. 48.000,-
Kontorhold............................. Kr. 1.500,-
Møder...................................... Kr. 3.000,-
Kørsel...................................... Kr. 1.500,-
Diverse.................................... Kr. 2.000,-
I alt.......................................... Kr. 56.000,-

Yderligere oplysning og tilmelding hos Fyn-
ske Idrætsforbund’s sekretariat.

Se også www.inworks.dk
Claus Rasmussen - Tlf. 2244 2492

Fynske Idrætsforbund og INWORKS
indbyder interesserede forbund/klubber 
til et pilotprojekt omkring websites

WORKS
I N N O VAT I V  I N T E R N E T

Webdesign / webmarketing
Internetløsninger
E-handel
Intranet / ekstranet

www.inworks.dk 
Tlf. 2244 2492
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Flyttedag
Sport Event Fyn har holdt flyttedag. 2. og 3. 
december var helliget flytningen, 4. december 
var til uforudsete uheld. 5. december holdt vi 
så reception for at fejre det sammen med kol-
legaer, bestyrelse, samarbejdspartnere, spon-
sorer, og andre interessenter. Og flere promi-
nente gæster havde valgt at lægge vejen forbi.

Det meste af uge 49 har Sport Event Fyn væ-
ret delvist ude af drift. I disse dage blev hele 
det gamle skolekøkken på Bolbro Skole pak-
ket ned, puttet i flyttebiler og kørt til sit nye 
”hjem” bag det gamle posthus ved Gråbrødre 
Torv.
Flytningen har været planlagt længe, men der 
har ikke været en dato, fordi der var problemer 
med nøgler og alarmsystem. De er nu løst, og 

Nyt fra 
Sport Event Fyn

Sport Event Fyns webmaster, Sanne Jørgen-
sen, ånder lettet op:

”Nu har vi styr på adgangen og er endelig flyt-
tet. Så kan vi komme i gang med at indrette os 
og få hele vores EDB-system til at køre. For 
selv om det skulle være klar til at os, da vi ryk-
kede ind, har der været nogle små-problemer, 
som ikke kunne undgås,” siger Sanne, som har 
arbejdet intenst med at få alt elektronikken til 
at fungere.

De fleste er ved at falde til i de nye lokaler, 
hvor der allerede er blevet hængt plakater og 
andet ”hjemligt” op. Men de fine, nye glaskon-
torer kræver alligevel lidt tilvænning. Således 
er der observeret en del tilfælde af medarbej-
dere og chefer, der valgte glasvæggen frem for 
døren på vej ind på kontoret.

Flyttefest
Midt i al flytterodet blev der plads til at holde 
reception for bestyrelse, sponsorer, samar-
bejdspartnere og andet godtfolk. Fredag den 
5. december blev de nye kontorer i den fredede 
bygning indtaget af ca. 70 sponsorer, samar-

bejdspartnere og bestyrelsesmedlemmer. De 
brugte et par timer på at spise sandwiches, 
snakke om fynske idrætsarrangementer og 
genopfriske bekendtskaber. 

Rådmand Jane Jegind gav Sport Event Fyn et 
par ord med på vejen fra det til lejligheden im-
proviserede ”Speaker’s Corner”:

”Med flytningen markerer vi den professio-
nalisering af organisationen, der har været i 
gang de seneste år, bl.a. med udarbejdelsen af 
vores nye strategiplan. Med den i ryggen vil 
Sport Event Fyn i de kommende år blive end-
nu bedre til at sikre fynboerne gode sports-
oplevelser og samtidig markere Fyn på ople-
velsesøkonomiens landkort,” sagde en glad 
bestyrelsesformand

Også direktør for Sport Event Fyn, Erik Juhl 
Mogensen, glædede sig til at tage fat på arbej-
det i de nye omgivelser: 

”De første 9 år af Sport Event Fyns levetid har 
været spændende er og der er sket ufatteligt 
meget. Men med afsat i disse flotte lokaler, 

Af Inni Skildal
Konsulent
Sport Event Fyn

”Sådan flytter Torben Simonsen og Jens Ottesen - mens kollegaerne slæber flyttekasser.” Nye lokaler på 1. sal i det gamle posthus i Odense
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Nyt fra 
Sport Event Fyn

Nyt fra 
Sport Event Fyn

med det arbejde, der er lavet omkring visioner 
og handlingsplaner, og den stærke kommunale 
opbakning hertil, er jeg sikker på at Fyn også i 
de næste mange år, vil have en meget fremtræ-
dende plads på det danske landkort,” udtalte 
direktøren fra toppen af en ølkasse.

Han benyttede lejligheden til at takke nuvæ-
rende og tidligere bestyrelse, samarbejdspart-
nere og ikke mindst medarbejdere for godt 
arbejde, inden han hoppede ned til gæsterne 
igen.

Også Troels Troelsen fra Odense Atletik/ OGF 
og tidligere bestyrelsesformand Kurt Keilberg 
ønskede tillykke med de nye lokaliteter. Kurt 
Keilberg var en af hovedmændene ved opstar-
ten af Sport Event Fyn:

”At det lever den dag i dag, med rådmand, 
direktør og medarbejdere, glæder en gammel 
mands hjerte,” smilede han, inden han udråbte 
et trefoldigt ”Leve” for organisationen og øn-
skede god arbejdslyst i lokalerne.

Der vil dog ikke kun blive arbejdet i de nye 
kontorer: Mange af gæsterne medbragte ga-
ver, mest i form af et endnu ukendt antal rød-
vinsflasker samt et bordfodboldspil, som nok 
skal udfylde en del frokostpauser.

Ny satsning fra 
H. C. Andersen Marathon
1. etape af Fynske Medier Etape Marathon 
blev løbet i Faaborg den 30. november af 350 
vinterfriske løbere. Arrangementet fortsætter 
henover vinteren i Odense, Assens og Kerte-
minde.

Første etape blev løbet i Faaborg-Midtfyn 
Kommune. 350 løbere kæmpede om podie-
pladserne og præmierne, gavekort fra New 
Balance og LøbeXperten.

Løbsdirektør Torben Simonsen var godt til-
freds med antallet af deltagere til sit seneste 
projekt, der modtog mere end 300 tilmel-
dinger på forhånd, mens resten dukkede op 
ved startlinjen i Faaborg. Men flere løbere 
er stadig velkomne: ”Vi regner med, at del-
tagertallet stiger til næste gang. Man er vel 
optimist,” smiler den lyshårede direktør, der 
selv er en ivrig løber.

Næste etape løbes den 18. januar, hvor 
Odense lægger stier til, og i februar og marts 
følger Assens Kommune, Kerteminde Kom-
mune og endnu en gang Odense Kommune 
med de sidste etaper.̈

Vinterløb for alle
Hver etape er på 8-10 km, så alle kan delta-
ge. En smule grundform er dog altid en god 
idé at have med i bagagen, og det er faktisk 
en af grundene til, at Etape Marathonet er 
kommet i stand. Løb kan nemlig dyrkes hele 
året, og Torben Simonsen vil gerne hjælpe 
flere med at finde motivationen til at holde 
formen i de kolde måneder:

”Med Fynske Medier Etape Marathon, som 
vi laver i samarbejde med Lederne Fyn, 
Fyens Stiftstidende og de involverede kom-
muner, er der ingen undskyldning for ikke 
at komme ud og få slidt løbeskoene i vin-
terhalvåret. Når man har et løb at se frem 
til, bliver det lettere at komme afsted, og 
så kommer man også hurtigere i form til de 
store løb til sommer,” siger Torben Simon-
sen.

Du kan læse mere om og tilmelde dig Fyens 
Etape Marathon på  www.hcamarathon.dk.

Rådmand Jane Jegind og datteren Amalie samt direktør Erik J. Mogensen tager imod gæsterne
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På Fynske Idrætsforbunds seneste 2 bestyrel-
sesmøder har FI uddelt ikke færre end godt 
53.000 kr. til 6 af forbundets medlemmer eller 
deres foreninger.
Kommissoriet som danner grundlag for udde-
ling af pengene fra projektpuljen ”Fynsk Idræt 
i udvikling” lyder således;
”Projektpuljen skal stimulere medlemmernes 
initiativer til nye aktiviteter og tiltag, der styr-
ker og udvikler idrætten og forbundets vilkår 
på alle niveauer på Fyn. 
Medlemmer af Fynske Idrætsforbund og deres 
klubber kan søge puljen. 
De indsendte ansøgninger behandles på det 
først mulige bestyrelsesmøde efter modtagel-
sen.”
Mangfoldigheden i den Fynske idræt viser sig 
tydeligt i de ansøgninger FI har modtaget i år.
Lige fra en motocross-cykel til en tur i bow-
linghallen har fundet vej til projektpuljen, 
og FI’s formand John Christensen glæder sig 
over denne mangfoldighed. Formanden siger 
med stolthed i stemmen; ”Det er meget glæde-
ligt, at vi på denne måde kan være med til at 
fremme nye tiltag for forskellige idrætsgrene 
på Fyn – det er vigtigt at vore medlemmer 
har mulighed for at afprøve nye tiltag, uden 
at skulle finansiere det hele selv. Det giver 
en god grobund for den videre udvikling af 
Fynsk Idræt.”

Annette Vesterskov fra Fjeldsted Speedway 
Club er rigtig glad for de midler der er blevet 
tildelt fra fonden. Annette kan nu indkøbe en 
500 cc speedwaycykel og sikkerhedsudstyr. 
”Det er en fantastisk mulighed vi her har fået 
– tidligere kunne vi kun tilbyde prøveture for 
potentielle børnemedlemmer. Nu kan voksne 
også afprøve sporten sikkert inden de beslut-
ter sig for at investeret i eget udstyr” og An-
nette forsætter; ”Vi så på vores åbenthusdag 
tidligere på året, at der ar en stor efterspørg-
sel på at prøve en tur rundt på vores bane fra 
voksne POTENTIELLE medlemmer. Den 
gang kunne vi ikke hjælpe dem (og os selv), 
men det kan vi nu!” slutter formanden for 
Fjeldsted Speedway.

I Ringe har Ringe boldklub fået anlagt en mul-
tibane med kunstgræs i størrelsen 20 m. x 40 
m. Klubben søgte gennem deres forbund FBU 
om indkøb af basketball- og volleyball-udstyr 
(net, kurve, stolper etc.). Formanden for Ringe 
Boldklub Ole Larsen siger; ”Det er vigtigt for 
os, at banen kan bruges af andre end vores 
medlemmer, og at den lægger op til udøvelse 
af forskellige idrætsgren. Derfor søgte vi  FI’s 
projektpulje om støtte til indkøb af udstyr til 
basketball og volleyball – og vi fik heldigvis 
fuld opbakning til vores ide af FI. I dag bru-
ges banen af skolen i en del af dagtimerne, af 
områdets beboer om eftermiddagen og afte-
nen, hvor Ringe Boldklub ikke skal bruge 
den”. FI’s konsulent John Nielsen understre-
ger værdien af et sådan tiltag i lokalsamfundet 
og forsætter; ”Det er utroligt dejligt, at Ringe 
boldklub tænker mere bredt end kun hvad de 
selv kunne få noget ud af. Med foreningskul-
turen i stadig forandring, er det vigtigt, at de 
unge mennesker der ikke føler sig tilpas i faste 
foreningsstrukturer, også har en mulighed for 
fysisk udfoldelse i dagligdagen.” 

Denne linje har FI holdt fast i, med deres til-
deling af midler til Dansk Arbejder Idræt, der 
havde søgt om børnestave til et projekt om 
stavgang i folkeskolen. Projektet skal afvikles 
i folkeskoles 4. til 6. klassetrin. DAI’s idræts-
konsulent Jesper Kjærgaard fortæller at man 
med projektet ønsker at sætte fokus på ”bevæ-
gelse i folkeskolen”. Projektets formål er, at 
øge sundhed og motion ved hjælp af stavgang. 
Stavgang er en motionsform hvor alle har de 
samme forudsætninger for at kunne dyrke. 
Ofte oplever overvægtige børn, at de ikke har 
de samme forudsætninger for, at deltage på 
lige fod med andre i den traditionelle idræt i 
folkeskolen.”
Tanderup skole har været i kontakt med Fyns 
Bowling Union, og ud af det er der kommet et 
skoleprojekt, hvor eleverne skal lære at spille 
Bowling. I projektet indgår også en del teori, 
og FI’s konsulent John Nielsen begrunder igen 
støtten med det fremadrettede formål, at få 
flere til at afprøve en idrætsgren på et andet 
niveau en bare at leje en bowlingbane, og så 
prøve at kaste en kugle. ”Det er dejligt at Fyns 
Bowling Union griber chancen til, at få præ-
senteret deres sport på en anderledes måde i 
lokalsamfundet” slutter John Nielsen.

”Etapemaraton” har også fundet vej til udvik-
lingspuljen. Umiddelbart skulle man mene, 
at der ikke er meget nytænkning i at skære et 

maratonløb over i 4 bidder, men her er begrun-
delsen for støtten den, at der følger et ”set-up” 
og ”know-how” med fra H.C. Andersenløbets 
organisatoriske side. Mange tror, at det at ar-
rangere et motionsløb blot er at finde et start-
sted og slutsted siger Løbsdirektør Torben Si-
monsen, og han forsætter; ”der er også mange 
der tror, at der ikke er den store forskel på at 
arrangere et løb med 50 løbere og 600 løbere”. 
Der er meget stor forskel, og derfor vil vi ger-
ne hjælpe de lokale løbeklubber på Fyn med at 
arrangere større løb, og derigennem give den 
lokale løbsledelse de værktøjer og know-how 
der skal til, så de får lyst og mulighed for at 
arrangere større og større løbe ude lokalt,” 
slutter Torben Simonsen. John Nielsen under-
streger, at støtten ikke går til H.C. Andersen 
Marathon, men direkte til de 4 involverede 
klubber.

Også i 2009 har Fynske Idrætsforbunds besty-
relse sat penge af på budgettet til NYE udvik-
lingsprojekter i den fynske idrætsverden, og 
ansøgningsskema kan hentes på FI’s hjemme-
side;  http://www.fynske-if.dk/00008/

Fynske Idrætsforbund har
delt en stor pose penge ud

Af John Nielsen
FI-konsulent 
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FI med på studiestartmesse
Fynske Idrætsforbund var indbudt til at del-
tage på Studiestart messen på SDU midt i sep-
tember, og vi deltog på en fællesstand sammen 
med SIKO og DGI. 
I den forbindelse fik vi også premiere på det 

længe ønskede Roll-Up banner, som bruges 
alle steder hvor FI er involveret i arrangemen-
ter. På billedet ses Christoffer Riis Svendsen, 
DGI-Fyn.

Glædelig jul
Fynske Idrætsforbund og bladet ”Fynsk idræt”  
ønsker alle en glædelig jul, samt et godt og 
lykkebringende nytår.
En stor tak til samarbejdspartnere, bladets an-
noncører og ikke mindst læserne.

Sæt et stort X i kalenderen:
Fredag den 27. og lørdag den 28. marts er der 
reserveret plads til ledertræf påRudkøbing 
Skudehavn. Program udsendes så snart det 
er færdig, men reserver allerede nu datoen.

Sæt et stort X i kalenderen:
Mandag den 16. marts er der årsmøde i Fyn-
ske Idrætsforbund.
Mødested tilsendes medlemmerne direkte.
HUSK: Indstillinger til de to lederpriser
FIONIA-PRISEN og CARLSBERG
PRISEN 2008

Priserne uddeles af Fynske Idrætsforbund, 
FIONIA BANK og Carlsberg og bliver over-

rakt i forbindelse med Fynske Idrætsforbunds 
repræsentantskabsmøde den 16. marts 2009.

Kriterier for indstillinger
Kandidater skal i deres hidtidige ledervir-
ke have udvist særligt initiativ og engage-
ment, og stilleren skal være overbevist om, 
at kandidaten også fremover vil fungere til 
gavn for fynsk (eller dansk) amatøridræt.

Hvem kan indstille kandidater?
Ethvert forbund, der er medlem af Fynske 
Idrætsforbund og Danmarks Idræts For-
bund, kan indstille en kandidat til såvel 
FIONIA-prisen, der gives til en fungerende 
kvindelig leder - som CARLSBERG-pri-
sen, der gives til en fungerende mandlig 
leder. 
Indstillinger af kandidater skal ske ved brev 
eller e-mail til: konsulent@fynske-if.dk 

Fynske Idrætsforbund, Idrættens Hus,
Stadionvej 50, opg. D, 5200 Odense V.
Indstillingen skal indeholde, kandidat med 
navn, adresse, postnummer, by, tlf. og alder
Distriktsforbund/Klubber/Foreninger, som
kandidaten virker – eller har virket i.

Begrundelse for indstillingen
Kort omtale af kandidatens idrætsvirke.
Forventes kandidaten at fortsætte sit idræts-
virke på Fyn?
Indstiller (navn på forbund og den person, 
der indstiller + adresse, postnr., by og tlf.)
Dato for indstillingen.
Indstillinger skal være Fynske Idrætsfor-
bund i hænde senest d. 2. marts 2009
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Idræt på eliteplan på 
Tornbjerg Gymnasium

Få studentereksamen og
dyrk idræt  på eliteplan på

 Tornbjerg Gymnasium

Læs mere om uddannelsens
studieretning i det nye blad,

som Odense Kommunes
Eliteidrætsudvalg, netop

har sendt på gaden.

Du kan rekvirere 
bladet hos:

Odense Kommunes
Eliteidrætssekretariat

Sekretariatsleder
Michael Johansen

Odense Idrætspark
Højstrupvej 5

5200 Odense V
Tlf. 65 51 53 68

www.odense.dk/eliteidraet

på tornbjerg gymnasium

MAN BEHØVER IKKE
AT DRIKKE SIG FULD 
Blandt ligesindede sportsfolk er der Ingen,

der presser dig til alkohol... side 10-11

Torsten Laen
- fynbo på et af verdens
bedste håndboldhold
Læs, hvordan spilleren på det spanske mesterhold g jorde det ... side 3

studentereksamen

Træn på argentinsk –
gå i skole som dansker
OB-træner mener, at unge fodboldspillere skal træne mere ...side 4-5

Planlæg dig
til succes            ...side 6-7

Ishockey med
god samvittighed    ...side 8-9
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Idræt på eliteplan på 
Tornbjerg Gymnasium

DU KAN OGSÅ FÅ YDERLIGERE INFORMATION HOS:

Tornbjerg Gymnasium
Inspektor Georg Sveistrup
Skærmhatten 15
5220 Odense SØ
Tlf. 66 15 71 02
www.tornbjerg-gym.dk

Odense Kommunes
EliteidrætssekretariatSekretariatsleder Michael Johansen
Odense Idrætspark
Højstrupvej 5
5200 Odense V
Tlf. 65 51 53 68
www.odense.dk/eliteidraet

studentereksamenpå tornbjerg gymnasium

Af Jane Jegind,
rådmand, Odense Kommune

I Odense har vi heldigvis rigtig mange dygtige idrætstalenter. Odense Kommune vil gerne hjælpe dig med at blive endnu bedre i din idræt - med at prøve at gå efter drømmen om at blive eu-ropamester, verdensmester eller OL-vinder. Det gør vi blandt andet ved at give særlig støtte til eliteklubberne i byen, lave kurser for udøvere, trænere og ledere, eta-blere kraftcentre for klubbernes talenter og som her på Tornbjerg Gymnasium at lave særlige uddannelsesor-dninger.

Vi ved, at drømmen om succes i idræt kræver hårdt og målrettet arbejde både på og uden for træningsbanen. Det er ikke unormalt, at bruge 15-20 timer om ugen på sin idræt, hvis man skal være med helt i toppen.
Det er endnu kun i få idrætsgrene, at man kan leve som fuldtidsprofessionel. Derfor vil vi også gerne have, at du får en uddannelse samtidig med, at du dyrker din idræt. Også for at du får andre ting end idrætten med ”i din rygsæk” til senere i livet.

For at få eliteidræt og uddannelse til gå hånd i hånd har vi i samarbejde med Tornbjerg Gymnasium oprettet de særlige eliteidrætsklasser, hvor den nødvendige flek-sibilitet og støtte er til rådighed for dig som lovende idrætstalent.

Eliteidrætsklasserne på Tornbjerg Gymnasium har heldigvis ingen jantelov” Her er det tilladt, at drømme stort og at gå efter drømmen.

Held og lykke med drømmen og din uddannelse.Vi glæder os til at se dig øverst på skamlen en dag og oven i købet med en uddannelse i bagagen!

Gå efter drømmen
- på Tornbjerg Gymnasium

Læs mere om uddannelsens studieretning,ansøgningsskema og -frister og meget andet på:www.tornbjerg-gym.dk
Kan du blive optaget?For at blive optaget skal du:

■  Dyrke idræt på regionalt eller nationalt niveau■  Du bruger mindst 10-15 timer om ugen på træning og konkurrencer■  Du skal have boglige forudsætninger for at kunne  blive optaget på et almindeligt gymnasium
VIGTIGE DATOER FOR DIG SOM GERNE VIL OPTAGES

INFORMATIONSMØDE: 7. JANUAR 2009, KL 19.00IDRÆTSLIG GODKENDELSE: 23. JANUAR 2009ANSØGNINGSFRIST: 15. MARTS 2009



Vi dyrker sporten på Fyn …

 Vi har ikke bare

   facIlIteterne
    – vi har også 

 Idéerne

WORKS
I N N O VAT I V  I N T E R N E T

Webdesign / webmarketing
Internetløsninger
E-handel
Intranet / ekstranet

www.inworks.dk 
Tlf. 2244 2492


