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Jeg er også fascineret af Caroline Woz-
niacki. Hun spiller glimrende, og hun 
kæmper fantastisk. Og så virker hun 
frisk og ligetil. Der er ingen tvivl om, 
at hun er en glimrende repræsentant 
for både Danmark og Polen. Hvis hun 
betalte skat i Danmark i stedet for 
Monaco, ville der ikke være et eneste 
skår i glæden. 

Og nu taler man om en Wozniacki 
effekt. Børn og unge strømmer til ten-
nis - angiveligt drevet af drømmen om 
at blive som Caroline.  Selv tv-avisen 
tog historien ind og viste interview 
med små søde tennispiger, der selv-
følgelig syntes, at Caroline var fanta-
stisk, dog virkede pigerne meget mere 
nede på jorden end den begejstrede, 
aldrende mandlige interviewer. Og 
hele indslaget var blottet for tal. Det 
gjorde mig lidt nysgerrig. Så lad os 
kigge lidt på dem:

Man kan således godt betegne 
udviklingen som en Wozniacki effekt, 
men jeg må tilstå, at jeg havde regnet 
med at det var mere markante tal bag 
ved et sådant nyt begreb i idrættens 
verden. Og holder vi disse tal op imod 
den samlede udvikling for børn og 
unge, så tegner der sig et interessant 
spørgsmål: 

Har Wozniacki-effekten fået flere børn 
og unge til at dyrke idræt, eller er effek-
ten, at hun er med til at omfordele inte-
ressen mellem de forskellige idrætsgrene?

Det er det gode spørgsmål. Men så 
langt nåede journalisten aldrig. For 
ham handlede det nemlig ikke om at 
dykke ned i historien og se hvad der 
er op og ned. Nej opgaven den dag 

var at lave et ”feel good” indslag lige 
før vejrudsigten. 

I stedet blev forestillingen om at 
elite skaber bredde bragt videre endnu 
engang.  Spørgsmålet er hvorfor, 
tesen om synergi dukker op igen og 
igen. 

I et citat fra en rapport om Elite-
idrættens struktur og styring, som 
DIF fik udarbejdet 2002, lyder det: 

”Som udgangspunkt kan man no-
tere sig, at det gerne er idrætsledere 
og politikere, der anvender argumen-
tet. Det giver anledning til en hypo-
tese om at synergitesen er det mest 
anvendelige legitimeringsgrundlag 
for at støtte eliteidrætten, idet man 
derved ikke skader eller forfordeler 
breddeidrætten, men i praksis gavner 
breddeidrætten. Synergi-synspunktet 
kan mest retvisende karakteriseres 
som synergi-ideologien, da det ikke 

har modsvar i virkeligheden og tjener 
til at fremstille en særinteresse som 
en almen interesse.”

Der er ingen tvivl om at Caroline 
Wozniacki kan være med til få børn 
og unge til at dyrke idræt. Men så skal 
der sættes tid af i hendes kalender til 
at hun kan være med til at skabe op-
mærksomhed på den mangfoldighed 
af tilbud, som idrætsforeningerne har 
til alle børn og unge. Budskabet skal 
handle om legen og fællesskabet her 
og nu. Børn er for kloge til at hoppe 
på synergi-ideologien. Og så vil det da 
klæde sportstjerner i skattely (Caroline 
er jo langtfra den eneste) med lidt 
mere SSR – Sportstar Social Respon-
sibility. 

Lidt mere Sportstar 
Social Responsibility 

leder

tennis-medlemmer  2007 2008 2009  2010
DTU medlemmer u. 19    16.723 15.670 15.901 17.254
DGI tennis medlemmer u 19   12.882 13.777 14.842 ikke opgjort

 

DIF, medlemmer u. 18    691.000     685.000       701.000   695.000

DGI medlemmer u 19 670.000     678.000       685.000       ikke opgjort

Unge medlemmer ialt 2007     2008          2009  2010

tager sportsstjerner nok 
socialt ansvar i forhold til 
at få børn og unge til at 
dyrke idræt?

»Jeg tror, sportsstjerner 
har mere end rigeligt 
at se til i forhold til at 
holde sig i form. De skal 
være ikoner, som børn 
og unge kan spejle sig i. 
Det kunne da være sjovt, 
hvis Wozniacki eller Ken-
neth Carlsen kiggede 
forbi til en turnering, 
men man skal også være 
realistisk. Jeg tror mere 
på ”ingen elite uden 
bredde” end den om-
vendte, og har vi gode 
trænere og tilbud, så er 
det det, der holder på 
den lange bane frem for 
Wozniacki-effekten.« 

»Jeg synes, sportsstjer-
nerne fungerer som 
gode rollemodeller, og 
jeg synes ikke, man kan 
bede dem om ret meget 
mere. De gør det, de 
skal, også over for deres 
sponsorer.«

 

»Jeg tror helt klart 
det spiller en rolle, at 
sportsstjernerne klarer 
sig godt. Folk er med 
på bølgen, når det går 
godt. Det gælder ikke 
kun børn og unge, men 
også voksne. Jeg synes 
ikke, det sociale ansvar 
ligger hos sportsstjer-
nerne.«

 

Mogens Vester, 
formand for 
Holstebro Tennisklub

Jens Myrup, 
fodboldtræner i 
Hårby Boldklub, 
Fyn

Hanna Sørensen, 
træner og formand for 
håndboldafdelingen, 
Vridsted IF

læserne mener

Hvad er din mening?
www.dgi.dk/debat
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F
em gange så mange mænd 
i alderen 15-60 år overvejer 
at tage en steroidbelagt 
genvej til en større krop 
end for 10 år siden.

Det svarer i tal til 150.000 
danske mænd, der synes at lade sig lok-
ke af to ting: Ønsket om en større krop 
og adgang til lettilgængelige stoffer 
via internettet. Samtidig svarer 44.000 
mænd i samme aldersgruppe, at de har 
brugt eller bruger steroider. For 10 år si-
den lå det tal på 15.-20.000.

Konservativt	skøn
Tallene fremgår af en undersøgelse, 
som John Singhammer, adjunkt ved 
Syddansk Universitet, og Bjarne Ibsen, 
professor samme sted, har lavet for 
Anti Doping Danmark.
John Singhammer kalder selv resultatet 
konservativt.

»Steroidbrug er et socialt tabu, og 
som med andre kriminelle aktiviteter 
er det ikke noget, man skilter med, hel-
ler ikke i anonyme spørgeskemaunder-
søgelser.«

»Fordi usikkerhedsfaktoren på un-
dersøgelser af tabuiserede emner er 

ganske høj, og da man må forvente en 
vis underrapportering, vil jeg mene, at 
den forekomst, som er fundet her, er en 
underestimering af det reelle forbrug.«

Jagten	skal	styrkes
Til at bekæmpe dopingbruget i de for-
eningsbaserede motionscentre bruger 
lederne bl.a. oplysning og bekymrings-
samtaler, hvor de tager en direkte snak 
med en mistænkt person.

De fjerner tunge håndvægte og an-
det udstyr for at signalere træning for 
motionister. 

De efterlyser også, at Anti Doping 
Danmarks kontrolhold kan kaldes ud 
i centrene for at teste navngivne bru-
gere. 

Indtil videre har idrættens organi-
sationer ikke haft held til at formå Anti 
Doping Danmarks bestyrelse til at kom-
me foreningsledernes ønske i møde. 

En af forhindringerne er organisa-
tionens virke efter regler vedtaget af 
WADA, det internationale antidoping 
agentur, der primært arbejder med eli-
tesportsfolk.

En anden er de praktiske (økonomi-
ske) og principielle problemer for bl.a. 

retssikkerheden, som bestyrelsen me-
ner vil følge med navngivne test.

dansk	testarbejde
Jens Evald, formand for Anti Doping 
Danmarks bestyrelse, lufter nu et ini-
tiativ, som organisationen overvejer at 
indføre:

At urinprøver af motionister tjekkes 
på et sikkerhedsgodkendt dansk labo-
ratorium frem for den dyrere undersø-
gelse i Aker i Norge. De sparede midler 
kan derefter overføres til flere test på 
motionsområdet.

Desuden foreslår Jens Evald opret-
telsen af et misbrugscenter i statsligt 
regi, hvor dopingmisbrugere kan hente 
hjælp til at lade sig afvænne.

Men inden det kommer så vidt, er 
DGI, DIF, Firmaidrætten og DDS efter 
anmodning ved at formulere en model 
for øget dopingbekæmpelse til Anti Do-
ping Danmarks bestyrelse. 

Modellen skal især pege på en måde, 
navngivne personer kan testes uden at 
krænke deres retssikkerhed.   

Det spørgsmål arbejder Kulturmini-
steriet og Datatilsynet fortsat med at 
finde en løsning på. n

150.000 danskere overvejer at bruge doping, 44.000 siger, at de har brugt det i 
træningen, viser en ny undersøgelse. Samtidig afsløres godt 150 yngre mænd årligt    
i at bruge dopingstoffer, mens debatten om en forstærket jagt fortsætter

Undersøgelse om dopingbrug
å	Center for forskning i Idræt, sundhed og  

 civilsamfund ved Syddansk Universitet  

 og Anti Doping Danmark har udgivet en  

 rapport om steroidmisbrug i Danmark.

å	Adjunkt John Singhammer og 

 professor Bjarne Ibsen er ansvarlige for  

 undersøgelsen.

å	Undersøgelsen er finansieret af 

 Indenrigs- og Sundhedsministeriet,  

 Trygfonden, Anti Doping Danmark, DGI,  

 DIF, DFIF, Kulturministeriet og DFHO.

	 Hent	rådgivning	om	dopingforebyggelse	hos		

	 www.dgi.dk/doping	

Forstærket jagt på dopingfo
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styrketræn 
dig rask 

Motion hjælper hukommelsen
Ny forskning viser, at man kan gå sig til en god hukommelse. Blot 10 kilometer om ugen kan be-
skytte dig mod aldersbetinget hjernesvind.
"Hjernen krymper, når man bliver gammel, og det kan påvirke hukommelsen. Men vores resulta-
ter viser, at ældre voksne kan forebygge demens og Alzheimers sygdom med fysisk aktivitet, som 
producerer det nødvendige hormon”, siger Kirk I. Erickson fra University of Pittsburgh i USA, en 
af forskerne bag den amerikanske undersøgelse..
se www.dr.dk/p1/Videnskabenkort/Udsendelser/2010/10/

Anbefalet folkeoplysning
Et nationalt udvalg nøjes med at give 38 anbefalin-
ger til indholdet i en ny Folkeoplysningslov, der dan-
ner rammen om idrætslivets vilkår for lokaler og ak-
tivitetstilskud. Blandt forslagene er ønsket om at 
forpligte kommunerne på at udarbejde en kommu-
nal folkeoplysningspolitik et nøglepunkt for bl.a. 
DGI. Andre forslag handler om at give kommunerne 
mere frihed til at prioritere offentlige midler, at skaf-
fe flere frivillige til kommunale opgaver samt øget 
opsamling af evidens og viden. 
Læs rapporten på www.uvm.dk

Det er årstiden for Kleenex og Panodiler, men 
en ny undersøgelse viser, at styrketræning vi-
ser sig at være den motionsform, der beskytter 
immunforsvaret allerbedst.
I den amerikanske undersøgelse blev 102 delta-
gere fordelt på tre grupper, der skulle lave in-
genting, konditionstræne eller styrketræne. Ef-
ter træningen blev koncentrationen af CrP målt 
i blodet. CrP er et stof, der viser, hvor meget 
kroppen er belastet. Jo højere niveau af CrP, des 
mere er immunforsvaret under pres.
Efter 10 uger viste det sig, at styrketræning 
som den eneste aktivitet, gav et signifikant 
fald i CrP på 33 procent. (Kilde: Medicine & 
Science in Sports & Exercise)

Børneulykkesfonden og DGI har lavet et 
samarbejde, der tilbyder idrætsforeninger 
at sælge julekort til nytte for forebyggelse 
af idrætsulykker blandt børn. Der er 32.000 
tilskadekomne børn i idrætslivet om året.
Samtidig beholder foreningerne selv en del 
af beløbet på 25 kr. En anden del går bl.a. til 
et fælles projekt for mere bevægelse i bør-
nehaverne.  
Tilmelding til salget kan ske via 
www.borneulykkesfonden.dk/julekort

Salg af julekort

nyheder

foto: colourbox

SE FlErE nyhEdEr på 
www.dgi.dk/nyheder

Unge ledere på vej  
19 unge har taget fat på en ny runde af DGi’s 
kompetencegivende uddannelse Morgenda-
gens Leder. Her lærer de unge at undervise 
forskellige målgrupper om at sætte mål og at 
få feedback på, hvordan de selv er som under-
visere. Det er anden gang, DGi udbyder ud-
dannelsen i samarbejde med professionshøj-
skolen Metropol og otte idrætter. som noget 
nyt er der denne gang deltagere med fra ba-
sketball og motion og friluftsliv. Forløbet af-
sluttes med en skriftlig opgave som et modul 
af Voksenunderviseruddannelsen.

Frygt for 
aftalt spil
Den kommende nye spillelov i Danmark giver 
spilleselskaberne mulighed for at bryde Danske 
Spils monopol på væddemål på sport og åbne 
butikker på ethvert gadehjørne. Det øger risi-
koen for aftalt spil, hvor danske fodboldspillere 
f.eks. satser penge på egne kampe, de kan på-
virke ved f.eks. at sikre det første hjørnespark, 
som kan være oddsbelagt. 
Advarslen kommer fra Joseph Maguire, profes-
sor og forsker i korruption i afdelingen for sport 
ved Loughborough University i England.  
Flere udenlandske bookmakerfirmaer, der er på 
vej ind på det danske marked, tilbyder i dag spil 
på f.eks. hjørnespark helt ned til serie 2. Samti-
dig er asiatiske bookmakere allerede set på si-
delinjen til danske ungdomskampe. Danske 
Spil vil dog overvåge spilmønstrene grundigt.

223.063 kroner til dGi badminton
De store smil var fremme, da RSL overrakte 
223.063 kroner til DGI badminton under Lands-
badmintonstævnet i Fredericia i efterårsferien. 
Beløbet udgør årets royalties og fordeles efter-
følgende mellem badmintonudvalgene i DGI’s 
landsdelsforeninger. 
Det var RSL’s direktør, Kristian Wulff, der i form 
af en T-shirt overrakte pengene til Bent H. 
Mortensen, næstformand i DGI badminton. 
Bent H. Mortensen var også stævneleder ved 
Landsbadmintonstævnet, hvor knap 900 børn 
og unge gav den gas med fjerbolde, ketsjere 
og masser af hygge. 
RSL har produceret badmintonbolde siden 
1928, og i 2008 indgik RSL en partnerskabsaf-
tale med DGI badminton, så medlemsklubber 
kan købe udstyr til fordelagtige priser. 
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Jeg	har	sat	mine	fingeraftryk	
Fokus på foreningerne og blik for det internationale arbej-
de. Benny Andreasen har været vidt omkring i de 13 år, han 
har siddet i DGI’s hovedbestyrelse. 

»Noget af det mest spændende var, da vi i DGI gik over til 
at arbejde med strategier. Det er godt at sætte nogle mål, 
for det giver et billede af, hvad vi vil, og hvor vi er,« siger 
Benny Andreasen. 

Et vigtigt mål for ham har været, at DGI skal have en 
stærk tilknytning til foreningerne og være med til at ud-
vikle dem. 

Selvom Benny Andreasen stopper i hovedbestyrelsen, så 
vil hans fynske røst fortsat kunne høres i DGI. For Benny 
brænder for badminton og fortsætter som formand for DGI 
badminton, en post han har haft helt siden 1992. 

»I hovedbestyrelsen har jeg sat mine fingeraftryk på stra-
tegiarbejdet. Og så har jeg været med til at få samarbejdet 
i gang med Dansk Skoleidræt om projektet Legepatruljen, 
ligesom jeg internationalt via ISCA har arbejdet for, at bred-
deidræt får en ligeværdig status med eliteidræt,« siger Ben-
ny Andreasen. 

Han er 65 år og tidligere inspektør på Juulskovskolen i 
Nyborg Kommune. Nu vil han prioritere at få mere tid til 
familien. 

»Det har været utrolig udviklende at være med i hoved-
bestyrelsen. Det at møde mennesker, der brænder for nogle 
ting og har gode ideer, det smitter af på den måde, man 
tænker og agerer,« siger Benny Andreasen.  n

Årsmøde 2010
Når DGI holder årsmøde i DGI-byen den første lørdag i november, skal de 323 
delegerede vælge landsformand, hovedbestyrelsesmedlemmer og formænd til seks 
af DGI’s landsudvalg. De fleste poster besættes ved genvalg. Det gælder dog ikke 
DGI bordtennis, som skal finde ny formand efter Søren Andersen, som har været 
konstitueret formand siden september i år. Desuden har to med mange års erfaring 
valgt at stoppe. Det er Benny Andreasen og Kaj Kirk

ildsjæl	med	lang	holdbarhed	
Når Kaj Kirk søndag den 7. november tager hjem til Ulfborg 
i Vestjylland efter DGI’s årsmøde, kan han ikke som de ti 
seneste år skrive ”formand for DGI-fodbold” på visitkortet. 
Ved mødet overlader han anførerbindet til en anden. Det 
annoncerede den 61-årige ildsjæl allerede i 2008, da han 
blev genvalgt som formand for tredje gang. 

Faktisk er det - bortset fra et halvt år - første gang siden 
1964, at Kaj Kirk ikke har en tillidspost i en bestyrelse. Fra 
han trådte ind i bestyrelsen i Staby Idrætsforening som 
15-årig, gik der blot to år, til han var formand. Han var så 
ung, at han måtte have kassereren til at underskrive for-
eningens papirer. Senere blev Kaj Kirk formand for fodbold-
udvalget i 1. hovedkreds i Ringkøbing Amts Gymnastik- og 
Ungdomsforening og siden anbefalet til en udvalgspost på 
landsplan. Kaj Kirk var med, da DDGU i 1992 blev til DGI, han 
kom i landsudvalget og i år 2000 afløste han Troels Sand-
ager fra Agerbæk som formand for DGI fodbold.

»Jeg var egentlig en nødløsning. Vi var på udkik efter at 
finde en ”ude fra,” men det lykkedes ikke,« siger Kaj Kirk.

En perlerække af oplevelser har fået ham til at blive. 
Blandt disse hører en stribe nyskabelser, hvor DGI fodbold 
har været først med initiativer som fodboldskoler, 5- og 
7-mandsfodbold og fair play regler. Men forrest står en sær-
lig oplevelse; nemlig da fodboldfolket bakkede op om at 
bruge Nike som samarbejdspartner ved DGI’s fodboldskoler. 

»Det var første gang, vi var enige. Vi er nok lidt mere kon-
servative og svær at flytte, end man er i andre idrætsgrene. 
Man vil helst bestemme selv,« siger Kaj Kirk, som i øvrigt 
sætter stor pris på de personlige venskaber, han har fået 
gennem sit fodboldarbejde. n
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Følg årsmødet på: 
www.dgi.dk/OmDGI/aarsmoede.aspx
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drætsforeninger, som tilbyder fitnesstræning i et 
motionscenter, appellerer i høj grad til lokalsam-
fundets borgere og mødes med tilfredshed. Det 
gælder især blandt dem, der ikke synes, at de kan 
finde et andet attraktivt tilbud i foreningen.

Det er en af de klare konklusioner i to nye rapporter 
og analyser om fitness i foreninger og i kommercielle 
centre, som Idrættens Analyseinstitut netop har udgi-
vet.

Rapporten peger på en række kvaliteter ved for-
eningsbaserede motionscentre. Både i deres egen ret 
og sammenlignet med kommercielle fitnesscentre.

Det sker i en tid, hvor den kommercielle fitnesssek-
tor udvikler nye koncepter og tilbyder foreningslignen-
de motion.

Men idrætslivet har fundet sit modsvar i form af For-
eningsfitness, der har formået at udvikle nye trænings-
former i regi af foreningen.

Motionscentrene er især gode til at tiltrække hidtil 
inaktive borgere. Næsten hver femte adspurgte svarer, 
at de ikke var fysisk aktive, inden de startede i motions-
centret.

At fitnesstræning er blevet et tilbud på lige fod med 
badminton, fodbold og gymnastik, viser sig ved, at fit-

Fitness er et forum 
for fællesskab
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Foreningsbaserede motionscentre gør inaktive aktive, tiltrækker især voksne 

aldersgrupper og fremmer sundhed i et fællesskab. Det viser to undersøgelser 

lavet af Idrættens Analyseinstitut
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nesstræningen er den eneste form for motion, hver 
tredje af de adspurgte dyrker.

»Fitness synes således ikke at virke som grundtræ-
ning for andre idrætsgrene. Det er snarere et godt 
grundlag for foreningerne til at satse mere på at tilbyde 
motion,« noterer Kasper Lund Kirkegaard, analytiker 
ved Idan, sig i hovedrapporten.

Sammen med sin kollega Karsten Østerlund er han 
manden bag de to rapporter.

aldersforskel
En af de markante forskelle mellem forening og forret-
ning er den aldersmæssige forskel.

Hvor mere end 40 procent af kunderne i de kommer-
cielle centre er 20-29 år, er medlemmerne af de for-
eningsbaserede centre typisk ældre end 40 år og fordelt 
i flere aldersgrupper. 

Således er 16 procent af foreningsmedlemmerne mel-
lem 50-59 år mod 9 procent i de kommercielle centre.

»Måske kan foreningsmedlemmerne opfattes mere 
som et supplement til den kommercielle sektor end 
som en konkurrent på grund af aldersforskellen,« siger 
Kasper Lund Kirkegaard.

Han forklarer videre, at aldersspredningen kan doku-
mentere den brede, folkelige opbakning til de for-
eningsbaserede centre.

»Den kan også virke som dokumentation for, at fit-
ness tilsyneladende appellerer til befolkningsgrupper, 
der ikke finder vej til de kommercielle fitnesscentre.«

»Derved står foreningerne stærkere i en diskussion 
om idrættens interne satsninger på oprettelse af fit-
nesscentre. Og i diskussionen om de foreningsbaserede 
motionscentres forskelle og ligheder med de kommer-
cielle centre,« tilføjer han.

Klar	sundhedseffekt
Ud over en lang række ligheder adskiller kunder og 
medlemmer sig især på ét punkt: Motivet for at træne.

De voksne og ældre dyrker primært fitness for sund-
hedens skyld, hvorimod de yngre under 30 år i højere 
grad gør det for æstetikkens, dvs. udseendets skyld.

Men sundhedsmæssigt beretter mange udøvere om 
træningens positive virkning på såvel smerter som fysi-
ske skavanker. De føler også en betydelig fremgang i 
deres selvvurderede helbredstilstand.

»Sundhedsmotivet spiller en stigende rolle i takt 
med fitnessudøvernes alder, mens de æstetiske træ-
ningsmotiver falder drastisk,« slår Kasper Lund Kirke-
gaard fast.

lystfuld	træning
Modsat den populære myte om en pligtfyldt og meka-
nisk træningsform, finder mange fitnessudøvere i såvel 
foreninger som kommercielle centre træningen sjov og 
lystfyldt. Ja, ligefrem motiverende.

Der er dog potentiale til yderligere tilgang til moti-
onscentrene. Især blandt kvinder, der efterspørger 
holdtræning, mens mændene ønsker at styrketræne. 

Kun halvdelen af de foreningsbaserede centre har 
dog faciliteter til at udbyde populære træningsformer 
som aerobic, effekt, pilates eller zumba. Tilbud som 
især kvinder søger.

Men uanset træningstilbud lykkes det såvel for-
eningsbaserede som kommercielle motionscentre at få 

udøverne til at føle sig som medlemmer. Flest inden for 
Foreningsfitness, hvor 40 procent af brugerne ser sig 
som medlemmer. 

stor	tilfredshed
Kasper Lund Kirkegaard slår fast, at foreningsidrætten 
med sine nye fleksible motionsformer fint fungerer på 
motionsidrættens konkurrenceprægede marked.

»Spørgsmålet er blot, i hvor høj grad idrætten er in-
teresseret i at udvikle målrettede, fleksible idrætsakti-
viteter til især voksne, der ønsker en mere funktionel, 
nytteoptimerende idrætskultur,« siger han.

»Det er en kultur, hvor der er større fokus på sund-
hed, krop og udseende end idrættens klassiske og mere 
legende aktiviteter,« tilføjer han.

Idan-forskeren konkluderer dog, at de foreningsba-
serede motionscentre er gode eksempler på forenings-
idrættens særkende.

»Den kan tilføre en kommercialiseret idrætskultur 
en lang række kvaliteter, som den kommercielle organi-
sering selv har svært ved at udvikle, bl.a. de ældre al-
dersgrupper.«. n

Analyser af fitnesskulturen
Idrættens Analyseinstitut har udgivet tre rapporter, som 

analyserer fitnesskulturen. De er alle skrevet af analytikerne 

Kasper Lund Kirkegaard og Karsten Østerlund:

• ”Foreningsfitness – portræt af de aktive medlemmer”.

• ”Fitnesskultur mellem forening og forretning -            

Hovedrapport”.

• ”Fitnesscentre i Firmaidrætten”

De kan alle downloades eller købes via www.idan.dk

Voksne er ivrige brugere af motionscentre, fastslår ny 
undersøgelse fra Idrættens Analyse Institut
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Landsstævnet i Haderslev  
er det foreløbigt sidste landsstævne 
med atletik og kampidræt.  
De to idrætter er ikke med  
ved næste års stævne  
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k V il du sige noget Philip?« spør-

ger formanden for Helsingør 
Badmintonklub, Jørgen Tull-
berg, den noget overrump-

lede 20-årige træner. 
Philip Fagralid er pludselig blevet 

centrum for hele badmintonhallen, 
hvor han var i gang med at undervise 
32 børn og unge. De sidder nu alle på 
gulvet og kigger spændte på ham.

»puuuh…ja…nej,« må Philip erken-
de.

»Det er godt nok sjældent, jeg bliver 
mundlam!« Alle børnene griner og jub-
ler i kor:

»Philip! Philip! Philip!« tårerne tril-
ler ned af Philips kinder, uden han kan 
tørre dem væk, for alle de blomster han 
har fået i favnen.

Men der er heller ikke noget at sige 

overraskelsesangreb 
på Årets træner

fo
to

: 
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Dommerkomitéen fra DGI agerede 
miljøstyrelsen, der stormede 
Helsingør Badmintonhal, da den 20-årige 
Philip Fagralid skulle kåres 
til Årets træner. 
»Der tog I sgu’ røven på mig!« 
sagde en rørt ung træner
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til, at Philip Fagralid fra Helsingør Bad-
mintonklub er mundlam, når han  lige 
er blevet kåret til Årets træner i hele 
DGI. 

Miljøstyrelsen	rykker	ud
Dommerkomitéen Dorthe With og Mo-
gens Spangenberg fra DGI, som står for 
kåringen af Årets træner, har efterhån-
den lavet en tradition for, at den ud-
valgte skal være offer for et overraskel-
sesangreb. Sidste år var Dorthe With 
klædt ud som en kylling. I år foregik 
det dog uden kostumer. De to optrådte 
i stedet som miljøstyrelsens repræsen-
tanter med briller i panden og papirer 
med grafer og cirkler. De ønskede hal-
len ryddet, fordi der var et for højt ra-
don-niveau. 

Philip Fagralid hopper lige i fælden 

Philip Fagralid er et vellidt menneske 
af alle i klubben. Ud over de 32 jublende 
børn, kom der flere og flere til fra Phi-
lips familie og vennekreds, der er blevet 
ringet op og fortalt den gode nyhed.

verdens	bedste	klub
Efter flere blomster og knus træder for-
manden Jørgen Tullberg, som har ind-
stillet Philip Fagralid, ud på gulvet: 

»Vi er på HBK!« udbryder han med 
armene i vejret, børnene jubler.

»Det er to år siden at Philip og jeg 
besluttede at lave Ver…« Han bliver af-
brudt af børnene som råber i kor:

»VERDENS BEDSTE BADMINTON-
KLUB! « 

Jørgen Tullberg og Philip Fagralids 
succeskriterium for at have verdens 
bedste badmintonklub er, at børnene å 

og får samlet de 32 børn, han var i gang 
med at træne, på rekordtid.  Et minut 
senere sidder alle børnene vendt mod 
Philip Fagralid, som skal til at tage or-
det, da Dorthe With bryder ind og af-
slører, at de i virkeligheden kommer fra 
DGI.

et	vellidt	menneske
»Vi har fået mange indstillinger fra hele 
landet, men det var dig, der fik læsebril-
lerne til at dugge,« siger Dorthe With i 
sin tale, da hun har fået ro for de begej-
strede børn:

»Når vi researcher på dig, bekræftes 
vi i, at du er ganske særlig som træner 
og menneske. Det er de menneskelige 
kvaliteter du besidder, der i bund og 
grund får foreningslivet til at bestå.«

Til kåringen er det helt tydeligt at 

Fakta om årets træner:
• Philip Fagralid, 20 år, badmintontræner i Helsingør 

Badmintonklub. Han har været træner i seks år

• Han er tovholder og cheftræner for otte trænere 

og 70 børn i alderen 7-17 år samt talenttræner for 

40 af klubbens bedste ungdomsspillere i Helsingør.      

Derudover startede han miniton i august

• Philip Fagralid er også instruktør for den årlige bad-

mintonlejr i DGI Vingsted

• Fremtidsdrømmen er enten at blive professionel 

træner eller skuespiller

• Ved siden af sit arbejde som træner går Philip Fagra-

lid på hf, derudover spiller han på Bagsværd Amatør 

Scene og arbejder frivilligt for Røde Kors

• Tre ord der beskriver Philip Fagralid: Ydmyg, ildsjæl 

og idémager

• Målet for Philip Fagralid med Helsingør Badminton-

klub er at opbygge ”Verdens bedste badmintonklub”
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å er glade, når de går hjem, og det er et 
mål de har opnået:

»Philip har fået mig til at gøre ting, 
jeg ikke troede jeg kunne, « siger én af 
de små drenge senere, da vi alle er sam-
let om snackbordet, der er stillet op af 
Jørgen Tullberg i dagens anledning med 
chips, kage og frugt.

»Ja og så er han god til at lytte til os 
og arrangere fede ting,« afbryder en an-
den.

fra	tvivl	til	succes
Jørgen Tullberg var for to år siden ikke 
sikker på, at klubben ville overleve. 
Derfor tog han fat i Philip Fagralid og 
spurgte, om han ville være med til at la-
ve en god klub. Enten ville de lukke ned, 
eller også skulle de give den en skalle. 

Det har været en hård proces, som 
de begge har lagt mange timer i.

»Jeg har haft min tvivl, om jeg skulle 
forsætte, om jeg var den rette til det 
her. Derfor var det bare så dejligt, at få 
den her bekræftelse, « siger den lettede 
træner.

Der er dog også gået stødt fremad i 
HBK fra 40 til 90 medlemmer i dag. Phi-

lip træner cirka 15 timer om ugen både 
børn, unge, nybegyndere og talenter. 
Udover de faste timer, er der alt det 
udenom, som der altid er i en forening: 
Trænermøder, stævner, forberedelse af 
undervisning og så videre:

»Jeg kan jo bare ikke holde snotten 
væk,« griner Philip Fagralid.

»Man får noget helt specielt ud af 
at lave foreningsarbejde og undervise 
børn, som skolen eller en fyldt penge-
pung ikke kan give dig. Det er nok der-
for, jeg bliver ved.« 

»den	sejeste	træner«
Jørgen Tullberg har altid oplevet Philip 
Fagralid som meget engageret og am-
bitiøs. Da han spurgte, om han ville 
hjælpe til som træner i klubben, sva-
rede han efter at have tænkt sig om, at 
hvis han ikke kunne blive den bedste 
spiller, måtte han blive den bedste træ-
ner. Børnene ved snackbordet er enige 
om, at det er dét han er:

»Han er virkelig verdens sejeste træ-
ner,« nikker de.

Jørgen Tullberg fortæller, hvordan 
hans unge træner er mester i at få idéer, 

ikke højtflyvende, urealistiske forslag, 
men idéer i øjenhøjde, som bare skal 
gribes og gennemføres. Det ser forman-
den som en af sine og klubbens opgaver 
i fremtiden.

Philip Fagralid drømmer om enten 
at blive professionel træner eller skue-
spiller i fremtiden. Det første er han 
godt i gang med, og det er tydeligt, 
at han bestemt også har talent for sin 
skuespiller-drøm. Han har evne for at 
stille sig op foran en stor forsamling og 
få dem til at lytte og grine.

Lige nu er den 20-årige træner glad 
for at være i Helsingør Badmintonklub, 
hvor han ønsker at give de unge det 
foreningsliv, han selv havde, da han var 
barn:

»Jeg brugte badmintonklubben til at 
komme lidt væk hjemmefra, og elskede 
at være der. Jeg vil gerne give de børn, 
jeg træner den samme mulighed. 

De skal gå glade herfra.«
Philip Fagralid har fået prisen som 

Årets træner af DGI, som bevis på hans 
store engagement. n

Philip!	Philip!	Philip!	Lyder	det	taktfast	fra	de	unge	badmintonspillere,	
der	er	synligt	begejstrede	for,	at	netop	deres	træner	er	valgt	til	Årets	træner
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©  Jane Nørgaard, journalistpraktikant å jane.noergaard@dgi.dk

Musikken har holdt sit indtog i 
idrætten: i skoven på løbetur, 
i fitnesscentret på spinningcyklen 
og i svømmehallen under vandet.  
teknologien har gjort det muligt 
for os at høre vores musik overalt.  
Men hvad er det, musikken kan 

i forhold til idrætten?

baggrundsfotos: colourbox, montage:maja bursøe
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D
e fleste ken-
der følelsen 
af at glemme 
sit sidestik og 
sin astmaag-
tige vejrtræk-
ning på en lø-
betur, hvis 

der kommer et godt nummer i musik-
spilleren. Eller måske kender du følelsen 
af at få lyst til at danse og bevæge dig, 

hvis der kommer en sang, der svinger. Er 
det vores hjerne, der spiller os et puds, 
eller bliver det rent faktisk lettere for vo-
res krop at bevæge sig, hvis musikken er 
den rette og får lov at hjælpe til?

Dr. Costas Karageorghis fra London, 
der har forsket i, hvad der skal til, for at 
et musikstykke virker motiverende, har 
lavet et forsøg på kondicykler. 

Forsøget viste et gennemsnitligt 7,4 
procent lavere iltforbrug ved arbejde til 

synkron musik end ved arbejde til asyn-
kron musik. 

En amerikansk undersøgelse har og-
så vist, at gymnaster kan yde mere og 
opnå en tilstand af ”flow”, hvis musik-
kens rytme passer til seriens takter.

Udspil ser i dette TEMA-nummer nær-
mere på, hvad det er, musikken kan, 
som er så unikt.     

Musik og spinning

Spinninginstruktør Lars Kjær Johansen er 34 
år og underviser i Horsens. Han bruger altid 
musik i sine timer, fordi han mener, at mu-
sikken er et af de bærende elementer i spin-
ning, der kan skabe stemning og motivation. 
Lars Kjær Johansen bruger musikken som et 
supplement til sin egen stemme på den må-
de, at ordre ofte kommer i form af taktslag 
fra musikstykket: Efter otte takter ved de, at 
de skal rejse sig op i cyklen, efter de næste 
otte ved de, at de skal køre dobbelttakt og så 
videre. Sådan fortsætter det 32 takter, og så 
skifter musikstykket.

»Musikken virker motiverende på dem, og 
mange kommer igen, fordi de godt kan lide 
det, jeg spiller til mine timer,« siger Lars Kjær 
Johansen. For ham er det vigtigt, at det er 
noget musik, folk kender, som for eksempel 
gamle sange fra 80’erne og 90’erne, der er 
remixed og sat op i tempo.
Udøverne lærer at bruge musikkens tempo. 
Når forståelsen kommer, får de et større ud-
bytte af træningen. 
»Var musikken ikke en del af træningen, ville 
spinning ganske enkelt være for kedeligt,« 
mener Lars Kjær Johansen. 

arkivfoto: gregers kirdorf
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I starten af det 20. århundrede stod 
gymnastikpædagog Niels Bukh på sin 
plint og dirigerede med en flodheste-
pisk i den ene hånd, mens han brølede 
takter ud til sine gymnaster. Bukh-
gymnastikken var meget anerkendt og 
blev et kendetegn for den danske idræt. 
Musikken var slet ikke en del af bevæ-
gelserne. Den var erstattet af råb og or-
dre. 

I dag lader musikken ikke til at kun-
ne undværes. Den bruges i de fleste 
gymnastikserier og kører ofte i bag-
grunden under træning. 

Musikken har altså på nogle områder 
erstattet sproget. For hjerneforsker og 
amatørmusiker Kjeld Fredens er der en 
god grund til udviklingen:

 »Sproget kan ikke skabe koordine-
ring i bevægelser, som musikken kan 
gøre det,« mener han.

»Derudover foregår musikken på et 
mere ubevidst plan, mens sproget er be-
vidst. Det giver musikken en hurtigere 
adgang til kroppen.«

Musikken giver en hånd med
God musik kan give os lyst til at bevæge 
os, og bevægelserne kan til og med føles 
lettere. Kjeld Fredens mener, det er fordi:

»Musikken er dét, der på samme tid 
aktiverer de fleste områder i vores hjer-
ne. Hvis man kan finde musik, der lige 
præcis passer til ens løberytme eller 
vejrtrækning, kan musikken gå ind og 
levere en puls, som synkroniseres med 
kroppens og vikarierer for vores bevidst-
hed. Det kan virke anstrengende at 
tænke på sit åndedrag og rytme hele ti-
den, så her kan musikken være en 
hjælp.«

En anden fordel ved musikken i 
idræt, som Kjeld Fredens peger på, er, 
at høresansen er tidens sans. Med mu-
sikken og høresansen kan vi huske, 
hvor vi er kommet til i en gymnastik- el-
ler danseserie. Vi binder elementerne i 
serien sammen ved at lytte til, hvad den 
næste bevægelse i musikken er. Vi kan 
forestille os bevægelsen i musikken, der 
kommer, og ved derfor også, hvilken 

øvelse vi skal til at lave i gymnastikken. 
»En gymnastikserie kan derfor flyde 

som en melodi, når den er god,« siger 
hjerneforskeren.

»Som træner er det vigtigt at tænke 
over, hvornår man tænder for musik-
ken, og om der er en grund til det, på-
peger Kjeld Fredens, for musikken kan 
hurtigt blive til baggrundsstøj, hvis 
den ikke understøtter den øvelse, man 
laver.«

en individuel oplevelse
Når vi skal finde den type musik, der 
passer til vores idræt og ikke mindst os 
selv, mener Kjeld Fredens, at vi må lytte 
til musikkens ”bevægelse”:

»Musik er bevægelse af lyd. Man op-
lever bevægelsen individuelt og prøver 
så at få sin krop til at bevæge sig som 
den. Tempo, rytme, takt og puls er alle 
elementer i musikken, som er indlært 
via kroppen,« siger Kjeld Fredens. Der-
for er det også oplagt at bruge kroppen 
til at give udtryk for musikken, da krop 
og musik netop er beslægtet.

Musikken og kroppen fungerer i 
samspil. Hvis vi hører hidsig musik, 
når vi kører bil, kommer vi til at køre 
hidsigt. På samme måde kan en diri-
gent uden ord og med sin krop få musik 
og en stemning ud af et helt orkester. 

»Det er som en dialog,« mener Kjeld 
Fredens.  å

Musikken kan hjælpe hjernen, så den ikke skal holde styr 
på takter, krop og bevægelser hele tiden. Hjerneforsker 
Kjeld Fredens mener blandt andet, det er derfor, at idræt til 
musik kan føles lettere, hvis rytmerne passer

Vidste du
Der snakkes om at forbyde musik til store 
professionelle maratonløb. Der er to årsager: 
Den ene er af sikkerhedsmæssige hensyn, 
fordi løberne ikke kan høre folk omkring sig. 
Den anden er, fordi mange mener, at musik 
er et ulovligt præstationsfremmende middel 
– ligesom doping. 

Kilde: John Bale: Sporting Sounds, 2009
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Det var sådan en løbetur, der gav cand.
scient. i idræt og filosofi Niels Skov-
mand idéen til sit speciale: ”Musik-
ken i Idrætten”, hvor han undersøger, 
hvordan musikken påvirker menne-
sket i bevægelse. Hans konklusion er, 
at musikken er mere end blot et ”til-
sætningsmiddel”. 

I en håndboldopvarmning kan man 
ofte se en flok spillere, der dasker rundt, 

mens andre står og strækker ud til øre-
døvende technotoner. Musikken tilsæt-
tes sandsynligvis hér for at skabe energi 
og intensitet, men det preller ofte af på 
spillerne. Bruges musikken tværtimod 
med omtanke, kan den virke som et 
”råstof” i idrætsoplevelsen, mener Niels 
Skovmand.

Musikken er et råstof på den måde, 
at den kan gå ind og lægge en stem-

ning og en ny måde at se verden på:
»Verden kan forme sig helt anderle-

des til bestemt musik. En løbetur kan 
pludselig få en anden stemning, når 
nummeret skifter. Musikken kan si-
ges at manipulere med os, men man 
kan også sige, at den går i dialog med 
vores krop, som vil søge at efterligne 
de bevægelser, den opfatter i musik-
ken,« forklarer Niels Skovmand.

»Jeg kan huske engang i gymnasiet, hvor jeg hørte ”Freestyler” med Bomfunk MC til en 
hockeykamp. Sangen gav mig en energi, jeg aldrig har prøvet før. Den samme energi 
kan jeg nu få på løbeture med bestemt musik«

Costas Karageorghis’ fire kriterier 
for den ”motiverende musik”:

• Musikkens tempo
• Musikkens tone og harmoni 
(herunder melodi)
• Musikkens kulturelle status 
(om den er populær i samfundet eller 
i en bestemt kulturel gruppe)
• Associationer forbundet med musikken 

1. Musikken kan få 
en idrætsudøvers 
opmærksomhed til 
at flytte sig og over-
døve oplevelsen af 
træthed og udmat-
telse. 

2. Forsøg har vist, 
at man med den 
rette musik til ud-
foldelserne bliver 
hurtigere, stærkere 
og mere fokuseret 
og kan yde op til 20 
procent mere. 

3. Musik og rytme 
kan støtte indlæ-
ringen af fysiske 
færdigheder. 

4. Musik har stor 
indflydelse på 
idrætsudøverens 
humør og kan bru-
ges til at stimulere, 
berolige og moti-
vere med.

Dr. Costas Karageorghis. London, har forsket i, hvad der gør musik motiverende. 
Han peger på fire ting, som musik kan gøre for idrætsudøvere:

Hvad kan musikken gøre for dig

18 udspil nr  8  2010 
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Badmintontræneren, Louise Tidemann på 
22 år, har været træner i otte år. Hun har al-
tid brugt musikken til at skabe intensitet og 
fokus hos sine unge spillere. 

»Det, musikken kan, er at få intensiteten 
op hos spillerne. Fokus bliver på en måde 
skarpere. Der er mere gang i den,« mener 
Louise Tidemann og fortsætter:

»Når der er musik på, kan man have lyst 
til at yde mere, det kender man fra sig selv. 
Ofte tænker man ikke over sin vejrtrækning 
og trætte ben.«

Louise Tidemann bruger mest musikken 
under sin opvarmning og i de småspil, træ-
ningen indeholder. Når musikken er tændt, 
skal der arbejdes, og når den slukkes, skal 

spillerne have nye instrukser. På den måde 
bruger Louise musikken til både at skabe 
aktivitet og til at få ro. 

Selvfølgelig ligger fokus på spillet i Loui-
ses timer, men musikken i baggrunden kan 
give et godt afbræk, mener hun. Du får tan-
kerne væk og spiller derfor mere per refleks, 
så øvelserne bliver naturlige i stedet for 
tænkte.
Louise Tidemann bruger ofte Safri Duo i sin 
træning på grund af intensiteten i num-
rene:
»Jeg bliver glad, imens jeg spiller. Det giver 
et overskud af energi, så jeg for eksempel 
bare smiler, hvis jeg laver en fejl i træningen 
i stedet for at blive sur.« 

Musik og badminton

Niels Skovmand hører selv meget 
jazz, når han cykler, fordi det har 
et godt swing, som passer til hans 
rytme. Vil han ræse på cyklen, fore-
går det til hård rock - han føler, det 
rykker hans smertegrænse.

Mere end puls og takter
Dr. Costas Karageorghis, som har for-
sket i den motiverende musik, har la-
vet et populært arrangement i London, 
som hedder ”Run to The Beat”. Her lø-
ber tu-
sindvis et halvmaraton til livemusik, 
der pumper ud af store højtalere langs 
ruten.

 Musikken er god til at skabe rytme 
og puls i idrætten, det giver udøverne 
en slags rettesnor for tempoet, men 
musik er andet end ”beats per mi-
nute”, mener Niels Skovmand:

Niels Skovmand ved, at det er svært 
som træner at tilfredsstille alles mu-
siksmag. Han har selv bedst erfaring 
med musik, der rammer bredt, og som 
skaber en særlig stemning. 

Som baskettræner bruger han meget 
street-musik, som for eksempel grup-
pen – The Roots og den franske rapper 
Shurik’n, fordi spillerne får lyst til at 
bevæge sig til den slags musik, som de 
har set, man gør i TV og på musikvi-
deoer. Musikken skal altså bruges til 
at udgøre en ramme om aktiviteten og 
ikke bare være baggrundsstøj.  å 

»Musik kan skabe minder og efter-
tænksomhed hos den enkelte, musik-
ken kan bevæge os fysisk såvel som 
psykisk og hensætte os i en stemning. 
Vi lever os ind i den verden, musikken 
skaber for os, og bevæger os som den.« 

Der er dog store individuelle forskel-
le, påpeger Niels Skovmand, der under 
sit speciale lavede et forsøg med seks 
løbere, der skulle løbe til et nummer af 
Destiny’s Child’s: ”Bootylicious”.

Nogle syntes, det var super godt at 
løbe til, mens andre bare blev irrite-
ret over poptonerne, der ikke lige var 
deres smag. Derfor må man som træ-
ner være opmærksom på, at ikke alle 
musikstykker er gode til aktivitet, bare 
fordi de er hurtige og intense. Det er 
først og fremmest vigtigt, det er med-
rivende og skaber bevægelseslyst hos 
den enkelte, mener Niels Skovmand
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Vidste du, at:

Den amerikanske svømmer Michael Phelps, 
der har vundet i alt 16 medaljer til OL, hører hiphop-
musik lige inden et løb? Han siger, at musikken 
motiverer ham, inden starten går. 

Musik og gymnastik

»Musikken er et specielt 
redskab, fordi den kan 
skabe en stemning, afhæn-
gig af hvad man hører,« 
siger gymnastikinstruktør 
Amalie Dieckmann.

Hun er 20 år og har været 
træner i otte år. Lige nu un-
derviser Amalie Dieckmann 
både børn og unge i spring. 

»Ofte vil de bare høre 
den musik, der spilles i 
radioen,« fortæller Amalie. 
»Det skaber hygge i køen, 
når de står og venter på, at 
det bliver deres tur.«

Når der er styrketræning, 
får de dog ikke lov at høre 
musik, for de skal lave øvel-
serne rigtigt og derfor kun-
ne høre, når de bliver rettet 
af Amalie Dieckmann, som 
dog sagtens kan mærke en 
forandring hos de unge, 
når musikken slukkes. »De 
bliver mere urolige. De er 
jo teenagere, og jeg tror 
simpelthen, de kommer til 
at kede sig, når der ikke er 
noget at lytte til.«   

Musikstykkerne inddeles efter BPM – 
Beats Per Minute eller taktslag i minuttet 

• Indendørs løb, som under opvarmning: 
Gnags – Slingrer ned ad Vestergade (150 BPM)

• Udendørs løb, for eksempel i skoven:  
Queen - Don't Stop Me Now (157 BPM)

• Hop: 
The Prodigy – Breathe (131 BPM)

• Gang:  
Justin Timberlake – Like I Love You (115 BPM)

• Styrke: Ida Corr – Make them Beg (80 BPM)

• Sving: Coldplay – Fix you (68 BPM)

• Stræk: Enya – On Your Shore (0 BPM)

• Svømning:  Enhver form for vals-nummer

Kilde: Alle musikstykker er hentet fra http://www.idraetsmusik.dk/
hvor du kan hente meget mere inspiration. Siden er lavet af cand.
scient. i idræt og filosofi Niels Skovmand, som optræder i artiklen.

Vil du have mere inspiration så tjek: 
www.dgi.dk/musikkatalog 

Musikstykker du kan bruge til idræt
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Første spadestik til det nye kraftcenter 

for kultur-, idræts- og fritidsaktiviteter, 

Nordkraft, i Aalborg blev taget i juni 

2007, og de første afsnit blev taget i 

brug af spillestedet 'Skråen', Aalborg 

Kommune og Aalborg Universitet i for-

året 2009. 

Det samlede byggeri er 30.000 kvadrat-

meter og forventes at koste 375 mil-

lioner kroner, heraf koster DGI-huset 75 

millioner kroner. Dertil kommer inven-

tar for 10 millioner kroner.

De tre tidligere kraftværksbygninger, 

kedelhallen, turbinehallen og trans-

formerbygningen er omdannet til DGI-

huset Nordkraft med bold- og springhal, 

rytme- og multisal, motionscenter, 

møde- og undervisningslokaler. 

Øverst i bygningen indrettes admini-

stration for foreningsidrætten i Aalborg: 

DGI-Nordjyllands kontor etableres i 

sammenhæng med SIFA, JHF, Handi-

capidrætten og andre. 

www.dgihusetnordkraft.dk

Nordkraft  
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nordkraft 
genererer ny 
energi 

lem kommercielle tilbud, dvs. fleksibel 
fitness og konference-aktiviteter på 
den ene side og skole- og forenings-
idræt på den anden. 

springkraft	
Foreningerne har især indtaget 
den del af kedelhallen, der rummer 
Nordjyllands største springanlæg. To 
springgrave og fem stortrampoliner 
appellerer til springfyre i alle aldre og 
er en af årsagerne til, at de tre lokale 
gymnastikforeninger AIG, Lindholm 
og Vejgaard Gymnastikforening lejer 
timer i huset. 

Lindholm GF har oprettet tre nye 
hold i denne sæson. Det ene i samar-
bejde med Vejgaard GF, og timerne i de 
nye faciliteter har allerede givet 100 
nye medlemmer.

»Her kan vi lave seriøse spring for 
seniorer (gymnaster i alderen 18+, 
red.). Det kan seniorer ikke i en gym-
nastiksal,« siger Claus Højen, formand 
for Lindholm GF. 

Derfor ser Claus Højen heller ikke 
DGI-huset som en konkurrent til det 
lokale foreningsliv. Tværtimod er han 
overbevist om, at det vil give forenin-
gerne et løft, alene fordi aktiviteterne 
kommer frem i lyset. 

samlingspunkt	
Claus Højen ser også et potentiale i 
at samarbejde på tværs af de idræts-
grene og foreninger, som bruger DGI-
huset:

»Det kan blive et samlingspunkt for 
idrætten. Hvis vi er heldige eller dygti-
ge nok, kan vi få meget ud af at arbej-
de sammen også på tværs af idrætter,« 
siger Claus Højen med tanke på de 
kampsportsforeninger, som også er 
flyttet ind i huset. 

Gerner Larsson, arbejdsmand på 
Nordkraft gennem 27 år, ja, han nøjes 
med at glæde sig over at se sin gamle 
arbejdsplads i ny og fin form. n

medarbejdere og hver sommer med til 
at rense de tre store kedler i kraftvær-
kets centrale hal. 

»Her var varmt og beskidt,« siger 
Gerner Larsson og glæder sig over ke-
delhallens forvandling, hvor en del af 
de gamle mure nu fremstår rå og ru-
stikke, men rene.

ny	energi	og	ny	motion	
I de 5.000 kvadratmeter af Nordkraft, 
som nu er blevet til DGI-huset, gene-
reres fortsat energi, men kedlerne er 
erstattet af supermoderne motions-
aktiviteter som pilates, switching og 
kid fit. DGI-huset er med på de nyeste 
tendenser, for eksempel kan man få 
individuel feedback på sin træning 
med pulstræningssystemet Suunto 
Fitness Solution. Man kan købe tid 
og træning på klippekortet Clip’n Fit, 
som bygger på modellen fra DGI-hu-
set i Århus.

»Kortet er ikke personligt. Man be-
taler for det, man bruger,« siger Signe 
Valentin Ohlsen, der tiltrådte som le-
der af DGI-huset i april i år. 

Tiderne i huset deles ligeligt mel-

 imponerende!« siger Gerner Lars-
son. Et stille smil breder sig over 
Gerner Larssons ansigt, mens hans 
blik glider rundt i Nordkrafts gam-

le kedelhal. I dag er den enorme hal 
forvandlet til et motionsmekka med 
Danmarks største klatrevæg, Nordjyl-
lands største springgrave, spinning- 
og fitnessområde, bold- og badmin-
tonbaner og meget mere. Det er første 
dag efter den formelle åbning, at DGI-
huset er åbent for motionslystne nord-
jyder, og der er gratis motion. 

Gerner Larsson lader tankerne flyve 
tilbage. I 27 år – fra 1973 til 2000 – kom 
han på Nordkraft hver dag. Som ar-
bejdsmand var han én blandt 400 

Muskelkraft erstatter kulkraft i DGI-huset Nordkraft, 
som åbnede for publikum første lørdag i efterårsferien. 
Fremover skal faciliteterne deles fifty-fifty mellem 
købeidræt og foreningsidræt 
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I en ny forening kan du gå til fitness, dans og yoga, 
men kun, hvis du tager familien med

Familien skal 
dyrke idræt 
- sammen

D
er er gang i den til tors-
dagens træning. Børn og 
voksne løber rundt i en vild 
troldeleg, der giver sved på 
panden hos alle. De har og-

så været i gang med yoga-øvelser. Holdet, 
der træner, hører under Familieidræt, en 
helt ny forening i København.

Familieidræt er stiftet af Lea Dyrehau-
ge Larsen og Trine Lindberg på 27 og 28 år. 
De opdagede, at der manglede idrætstil-
bud til unge småbørnsfamilier i Køben-
havn, hvor forældrene kunne kombinere 
en travl hverdag med motion og kvalitets-
tid med børnene. 

 »Idéen er, at både forældre og børn skal 
have noget ud af træningen. Ud over mo-
tion er der for eksempel også samarbejds-
øvelser for de voksne, og de må godt blive 
udfordret kognitivt,« forklarer Trine Lind-
berg og fortsætter:

»Vi vil rigtig gerne have, at forældrene 
også får idéer med hjem til lege, de selv 
kan lege med børnene, så vi på den måde 
er med til at præge dem ud over den tid, 
de er i gymnastiksalen.« 

Inden længe fejrer foreningen Familie-
idræt sin 1-års fødselsdag og er nu oppe på 
200 medlemmer og 18 instruktører.

ingen	kunder,	kun	medlemmer
Både Lea Dyrehauge Larsen og Trine Lind-
berg er vokset op med foreningslivet tæt ©

 M
a

ri
e 

G
a

a
rd

en
, 

jo
u

rn
a

li
st

 å
 m

a
ri

e.
g

a
a

rd
en

@
d

g
i.

d
k

i spidsen

inde på kroppen i henholdsvis Randers 
gymnastiske Forening og Skårup Idræts-
forening på Fyn.

»For os er foreningstanken helt natur-
lig, og der ligger nogle værdier i det for-
pligtende fællesskab, som vi gerne vil føre 
videre,« forklarer Lea Dyrehauge Larsen 
og pointerer, at de, der kommer til Fami-
lieidræt, ikke skal se sig selv som kunder, 

Både børn og voksne er aktive til træning. 
Det giver sved på panden og styrker fællesskabet

der bare kommer og går. Heller ikke selv-
om de ikke kender noget til foreningstan-
ken i forvejen.

»Medlemmerne bliver en del af et fæl-
lesskab, og vi vil gerne styrke sammenhol-
det på tværs af familierne, for eksempel 
ved at lave samarbejdsøvelser. Og foræl-
drene er faktisk gode til at tage sig af hin-
andens børn,« fortæller de. 

Lea Dyrehauge Larsen og Trine Lind-
berg håber også, at forældrene vil føle et 
ejerskab over for foreningen, der vil slå 
igennem, når de skal holde den næste ge-
neralforsamling.

iværksættere	i	foreningsverdenen
Til daglig læser Lea Dyrehauge Larsen 
idræt på Københavns Universitet, mens 
Trine Lindberg netop har afsluttet sin 
uddannelse i folkesundhedsvidenskab. 
Begge har været foreningsaktive hele li-
vet både som gymnaster, instruktører, i 
bestyrelser og i DGI’s udvalg. 

»Det har givet os et godt netværk,« for-
klarer Lea Dyrehauge Larsen. For eksem-
pel kommer nogle af instruktørerne fra 
hendes studium, og de har hentet inspira-
tion til blandt andet instruktørmapper i 
de foreninger, de tidligere har været med 
i. De har også begge taget en DGI lederud-
dannelse, der har givet dem værktøjer til, 
hvordan de kan gribe bestyrelsesarbejdet 
an.

Trine	Lindberg	og	Lea	Dyrehauge	Larsen	
har	ingen	børn	selv.	Alligevel	har	de	valgt	at	
stifte	en	forening	for	børnefamilier
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»Og så er det fedt at være foregangs-
kvinde og være med til at forny forenings-
livet.« 

frem	med	visionerne
Selvom Trine Lindberg og Lea Dyrehauge 
Larsen i forvejen har rigeligt at se til, kan 
de slet ikke lade være med at lægge nye 
planer for foreningen. Blandt idéerne er 
inspirationsdage for instruktørerne og fa-
miliedage på tværs af holdene. 

»Til sommer vil vi gerne lave nogle hold 
med udeliv som adventure, o-løb og klat-
ring,« fortæller de ivrigt.

Samtidig drømmer de om at få en tov-
holder, der kan hjælpe med at få sat skub i 
holdene på Nørrebro, og om en blæksprut-
te, der kan hjælpe med det administrative 
arbejde. Og så er der en drøm mere, der 
ligger et stykke ude i fremtiden.

»Ej, det ved jeg altså ikke, om vi vil sige, 
udbryder Trine Lindberg genert. Men Lea 
Dyrehauge Larsen vil godt.

»Vi drømmer om at få en nedlagt skole 
som foreningshus for Familieidræt, så alle 
foreningens hold har ét samlet sted at 
høre til,« fortæller hun og tilføjer, at selv-
om det er den store drøm, er det vigtigt, at 
de husker at nyde de små succeser 
undervejs.n

fotos: jens astrup

mens de har ventelister på holdene på Ve-
sterbro, er Nørrebro et væsentligt sværere 
sted at drive forening.

Foruden at være de drivende kræfter i 
foreningen er Trine Lindberg og Lea Dyre-
hauge Larsen også selv instruktører, og 
der ligger mange opgaver på deres bord. 
Efterhånden også for mange, erkender de, 
og derfor arbejder de på at få opgaverne 
beskrevet og konkretiseret, så de kan ud-
delegeres til andre.

»Lige nu er der rigtig hårdt, og det føles 
lidt mere som pligt end som lyst,« indrøm-
mer Trine Lindberg, der erkender, at når 
hun om kort tid starter i et fudtidsjob, bli-
ver der ikke længere tid til at arbejde med 
Familieidræt 37 timer om ugen. 

»Det tærer på relationerne. Sådan et 
projekt kræver forstående kærester, og 
det forandrer også vores venskab på den 
måde, at det er rigtig lang tid siden, vi 
sidst har drukket en kop te og snakket om 
alt muligt andet end foreningen,« fortæl-
ler de.

Men når de er rundt og besøge holdene, 
eller når der kommer en sød mail fra en 
glad forælder, glider besværet i baggrun-
den.

»Når vi kommer rundt og ser de glade 
familier på holdene, er det en god følelse 
at vide, at de ikke ville være der uden os,« 
fortæller Trine Lindberg og Lea Dyrehauge 
Larsen nikker:

Til gengæld har de ikke selv børn og 
havde heller ikke erfaring med familie-
hold, før de startede op.

Selve idéen til Familieidræt blev født 
over en kop te i januar 2009. I løbet af det 
næste år - og mange kopper te senere - 
havde de fundet ud af, hvem målgruppen 
skulle være, hvilke aktiviteter de kunne 
tænke sig at tilbyde, søgt udviklingspul-
jer, skrevet vedtægter, holdt stiftende ge-
neralforsamling, fået styr på instruktører, 
lavet PR, hjemmeside og erfaret, at reg-
lerne omkring lån af lokaler ikke er så lige-
til. I foråret 2010 slog de dørene op for en 
kort prøvesæson.

»Vi var ikke klar over, at der var så me-
get arbejde forbundet med at starte en 
forening. Der er SÅ mange regler,« erken-
der Trine Lindberg og Lea Dyrehauge Lar-
sen. Undervejs har de fået meget hjælp fra 
kommunens foreningskonsulent og DGI 
Storkøbenhavn. Nu er de ved at skrive en 
hvidbog om deres erfaringer, så andre kan 
få glæde af dem.

på	den	hårde	måde
»Mange ting har vi lært på den hårde må-
de og hold da op, hvor har vi været naive,« 
griner Trine Lindberg. For nogle af deres 
idéer er blevet skudt ned i praksis.  For 
eksempel har det vist sig, at hold for børn 
helt op til 12 år og deres forældre ikke rig-
tig har været et hit. De har også erfaret, at 

Foreningen Familieidræt
Stiftet i foråret 2010 og har i dag 200 

medlemmer. Foreningen udbyder 

utraditionelle hold som fx familiedans, 

familiesvømning og familiefitness.

På www.familieidræt.dk kan du læse mere 

om den nye forening.
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»At spille musik er 
faktisk en finurlig 
form for motion.« 
Ordene kommer 
fra musikeren, 
entertaineren og 
forfatteren, der 
løbetræner og er 
kendt for sin 
bjørnegymnastik

43-årige Sigurd Barrett er pianist, kompo-
nist, entertainer og forfatter. Uddannet 
cand.phil. i musikvidenskab. Han er gift 
med operasangerinden Winnie Merete 
Barrett, og det musikalske par har fem 
børn i alderen 4-15 år.
Sigurd Barrett modtog Rosenkjærprisen 
2009 og har i den forbindelse netop skre-
vet sin første bog til det voksne publikum 
”Vores børn skal have det bedste - om at 
opleve kulturen sammen med børn”.

Om Sigurd Barrett

H
an elsker den mod-
stand, han mærker i 
instrumenterne, i tan-
genterne, i strengene. 
Sigurd Barrett læner 
sig frem og illustrerer i 

luften, hvordan han bruger benene ved 
klaveret. Hele kroppen er med. Nogen 
mener ligefrem, at han går en halvma-
raton, når han sidder ved klaveret un-
der en koncert. 

Men det er ikke det eneste, musik og 
idræt har til fælles ifølge Sigurd Barrett. 
Han har for nyligt modtaget en pris for 
sin særlige evne til at formidle musik, 
musikhistorie og -teori til alle, og især 
til børn. Og det er det, der optager ham 
meget - hvordan kulturen kan blive til 
oplevelser for små og store.

»Musikkultur og finkultur er for alle, 
ikke kun er for de fine damer i Holte. 
Det skal være inkluderende - ligesom 
idrætten,« forklarer han. Selv har han 
som barn oplevet det modsatte.

Klassens	klumpedumpe
Som barn var Sigurd Barrett ikke den, 
der blev valgt først, når der blev lavet 
hold i idrætstimen. Han skelede, brugte 
briller og var lidt nørdet. Han dyrkede 
musikken, og det syntes de andre var 
lidt mærkeligt.

»Det var tydeligt, at de andre tænkte 

”Åh nej, skal vi være på hold med ham?” 
Jeg var en klumpedumpe især til bold-
spil, og at give mig bolden var det sam-
me som at spille til modstanderen. Det 
var ikke sjovt at føle sig til besvær,« hu-
sker Sigurd Barrett.

»Der var ikke den dér følelse af ”yes, 
vi har spillet godt sammen som et 
team.”«

Så mens de andre spillede bold i 
idrætstimerne, fik Sigurd Barrett lov af 
læreren til at løbe en tur for sig selv i 
stedet. Det var han til gengæld god til. 
Han var ikke hurtig, men havde styrke 
og vilje.

Sigurd Barrett kan ikke lade være 
med at drage en parallel til sit eget uni-
vers:

 »Alle kan synge, men med hvert sit 
næb, jeg lægger vægt på, at musikken å 

Sigurd 
Barrett
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»Musikkultur og finkultur er for 
alle, ikke kun for de fine damer i 
Holte. Det skal være inkluderende 
- ligesom idrætten« 
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å skal være rummelig. Sådan håber jeg 
også, det er med idrætten i dag, at alle 
oplever, at de kan være med, med de 
forskellige ressourcer vi har.«

tankemylder	på	løbetur
Et par gange om ugen spænder Sigurd 
Barrett løbeskoene på. Men mens han 
normalt er omgivet af musik overalt, er 
musikafspilleren ikke med på løbetu-
ren. I stedet får stilheden lov til at råde 
og tankerne har frit spil. 

Men helt stille er der alligevel ikke i 
Sigurd Barretts hoved. For selv uden 
høretelefoner er der altid en melodi, der 
spiller.

»Sådan er det bare. Hvis jeg løber 
forbi en bænk, kan det være sangen ”på 
en bænk i kongens have,” der kører inde 
i hovedet,« forklarer han.

»Når jeg løber, føler jeg, at jeg bare er 
til, og sådan er det ikke i ret mange an-
dre situationer i tilværelsen,« fortæller 
Sigurd Barrett og tilføjer, at det er som 
om, livet bliver mere selvfølgeligt, og 
der er ingen begrænsninger. 

»Jeg får nye idéer og en tro på, at tin-
gene kan lykkes.« 

Sidste år lavede Sigurd Barrett et bi-
belshow for børn, og alle sangene blev 
til på løbeturene.

»Så kommer der en god linje eller et 
godt rim, og så løber jeg og synger det 
for mig selv, så jeg kan huske det,« for-
klarer Sigurd Barrett og fortsætter:

»For det meste synger jeg bare inde i 
mit hoved, for folk behøver jo ikke tro, 
jeg er mere end særling end højst nød-
vendigt,« griner han.

Løbeskoene har han med, når han er 
ude og spille. Og i pausen mellem lyd-
prøve og koncert, når han ofte en tur. 
På den måde har han set rigtig mange 
byer både i ind- og udland.

	the	spring	
og	bjørnegymnastik
»Prøv lige at rejse dig op, nu skal vi la-
ve bjørnegymnastik!« Sådan lyder det 
ofte, når tv-programmet for de yngste 
”Sigurds Bjørnetime” toner frem på 
skærmen, og i næste nu lyder tonerne 
til en af tidens populære børnesange. 

Oprindeligt var sangen et bidrag til 
’Bevægelsens år 2005’, hvor de nordiske 
landes public service-tv-stationer bi-
drog til bekæmpelse af fedme og over-
vægt blandt børn. 

»Det er en sjov tanke, at 200.000 
børn står hjemme foran fjernsynet og 
laver bjørnegymnastik. Især fordi tv el-
lers er et passivt medie,« siger Sigurd 
Barrett, der også har sangen med som 
en fast del af sine live-shows. Så står 
hele salen op og laver bjørnegymnastik.

Tidligere har Sigurd Barrett også væ-
ret med til at lave andet musik til bevæ-
gelse. I et samarbejde med Gymnastik-
højskolen i Viborg, lavede han cd’en The 
Spring, der stadig sælges i DGI’s musik-
butik.

Det var en anderledes måde at ar-
bejde på, fordi musikken skulle passe til 
bestemte bevægelser og ikke omvendt. 

»Og højskolens forstander løb rundt 
i studiet ved mixeren for at prøve om 
tempoet passede, mens vi spillede,« hu-
sker Sigurd Barrett, der også var med 

gymnasterne på turné i Sydamerika, 
hvor han spillede til opvisninger.

»Det var en øjenåbner at opleve, 
hvordan bevægelse og musik udvikler 
sig simultant,« fortæller Sigurd Barrett, 
der gerne vil slå et slag for levende mu-
sik til bevægelse.

»Det er en kæmpe udfordring, for det 
bliver aldrig ens. Til gengæld er musik 
og bevægelse med til at forme hinan-
den, og det gør, at det bliver helt særligt 
og mere levende.« n

  

• Begyndte at spille klaver som 2-årig og holdt sin første koncert, da 

han fyldte 12.

• Er døbt Søren, men klassekammerater gav ham navnet Sigurd efter 

den islandske sagnhelt Sigurd Skallemækker. »Nok mest fordi jeg var 

klassens mest håbløse slagsbror,« smiler han.

Det vidste du ikke om Sigurd Barrett

portræt
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navne
din bedste historie
Send din bedste historie eller 
sjoveste avisklip 
til Udslips redaktion på 
redaktionen@dgi.dk. 
Vi lover ikke at bringe den.

	månedens	udslip
Mindeord
Det er med stor sorg, at 
vi har modtaget med-
delelsen om, at Henning 
Olsen, tidligere lands-
udvalgsmedlem i DGI 
håndbold, søndag efter-
middag den 17. oktober 
pludselig er afgået ved 
døden. 
Henning Olsen blev 
59 år. 
Henning Olsen blev 
ved sammenlægningen 
af DDGU og DDSG&I i 
november 1992 valgt 
ind i landsudvalget i 
DGI håndbold. Her var 
han med frem til januar 
2006, som den hidtil 
længst siddende i lands-
udvalget. Inden den tid 
sad han i DDGU’s hånd-
boldudvalg.
Alle, som har kendt Hen-
ning Olsen, ved, hvor 
stærkt han brændte for 
uddannelsesområdet. 
Han var en ildsjæl og  
kæmpede for, at træner-
ne fik en god uddannelse 
med DGI-værdier. Han 
har været med til mange 
kurser på Fuglsøcentret – 
et sted, hvor han meget 
gerne kom. 
Også de unge brændte 
han for, og han var med 
til at skabe ungeudvalg 
i DGI håndbold og fulgte 
aktivt de unges initiati-
ver. Det var også ham, 
der skabte efterskolepro-
jektet og samarbejdet 
med flere efterskoler i 
2001. 

Efter at han trådte ud 
af håndboldudvalget, 
fulgte han fortsat med, 
og de sidste par år var 
han dirigent på håndbol-
dens idrætskonferencer. 
I sommer fik håndbold-
udvalgene i DGI Vestsjæl-
land og DGI Roskilde 
overtalt Henning Olsen 
til at gå ind og styre ud-
dannelsesområdet i de 
to landsdelsforeninger. 
Desværre afbryder hans 
bratte død dette arbejde.  
Henning Olsen var en 
rigtig DGI’er, der levede 
og åndede for organisa-
tionens formål. 
Han var kendt som en 
medlevende og livlig de-
battør på DGI håndbolds 
møder, og til tider kunne 
han være ret så provo-
kerende, når han syntes, 
at man ikke levede op til 
dette formål. 
Han nød stor respekt for 
sit virke og sine holdnin-
ger. Han vil blive savnet.
Æret være hans minde!

Torben Andersen 
Formand for 
DGI’s håndboldudvalg

din bedste 
historie
Send din bedste 
historie eller  
sjoveste avisklip 
til Udslips 
redaktion på 
redaktionen@dgi.dk. 
Vi lover ikke at 
bringe den.

Kom i form 
på Borgen 

Vi lægger os i udslipstrømmen 
på DR’s søndagsserie Borgen 
med afsløring af de mest po-
pulære træningstilbud i Bor-
gens Foreningsmotion: 

Politisk spinning: 
Fat burning og sved på pan-
den i den bedste sendetid. Til-
buddet er især populært hos 
Borgens mediesultne me-
ningsmagere.

Topspin: 
Træner din politiske slagkraft 
- mest for toppolitikere, der 
plejer at slå langt ud i hegnet. 
Løftebrydning: Intensiv træ-
ning i alle politiske vægtklas-
ser. 

Rygklapning: 
Low impact. Anbefales af de 
bedste spindoktorer, når du 
har brug for en pause.  

Desuden har Borgens 
Foreningsmotion en stor 
løbeafdeling. 
Særlig mange medlemmer 
findes i afdelingen ”Løb fra 
valgløfterne,” og blandt mini-
stre er man ved at realisere 
planen om at oprette afdelin-
gen KLUM (Klub Løb fra dine 
Udtalelser, Minister).

Ny føljeton i Udslip:

Same, same, 
but different
Hedder det sport eller hedder 
det idræt? På opfordring af en 
læser efterlyser vi indspil til 
Udslip fra vore trofaste, krea-
tive og humoristiske læsere til 
en føljeton med definitioner 
på ordene sport og idræt.

Første udslip:
»Når man deltager i Eremitagelø-
bet - så er det en sport, og når 
man fiser rundt i Dyrehaven så er 
det en idræt.«
Vi præmierer den sønderjyske ind-
spiller med et udslips, værsgo!

Hvad vi dog siger og skriver…

Lidt krydderi på tilvæ-
relsen skader ikke
BT.dk (18.10. 2010) skriver om 
Ole Sohns fortid i DKP: 
Hvis der er nogen, der synes – 
og det er der tilsyneladende – 
at der er behov for det, så me-
ner jeg ikke, at man skal være 
karry med at sige undskyld, si-
ger Kristen Touborg.

Gyldne tider for 
stofmisbrugere
Under overskriften ”Knap en 
halv milliard til sundhed”, 
skriver altinget.dk (27.10.10): 
Ny satspuljeaftale for 2011-
2014 afsætter knap en halv 
milliard til blandt andet psyki-
atri, retspsykiatri og stofmis-
brug.

Det vidste du ikke om Sigurd Barrett
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kroppen

Kosttilskud har 
ringe effekt 

Motionister får kun et ringe udbytte af at indtage 
kosttilskud som energidrikke, kreatin, proteinpulver 
og -barer. Almindelig kost og væske kan i de fleste 
tilfælde tilføre kroppen den samme energi som de 
ofte dyrere produkter

F 
arvestrålende står krea-
tintilskud, proteintilskud 
og energidrikke samt vi-
tamin- og mineralpiller li-
net op på hylder og diske i 
motionscentre, sportsfor-

retninger og helsekostbutikker.
Mange motionister og idrætsudøve-

re indtager produkterne som tilskud i 
forbindelse med deres træning. 

De køber kosttilskud i den tro, at 
produkterne kan optimere udbyttet af 
deres træningsindsats.

Mange af produkterne markedsføres 
da også med de gevinster, motionister 
kan hente ved at indtage netop de pro-
dukter.

nogle situationer for supermotionister, 
f.eks. ved styrketræning. Der er dog in-
gen garanteret effekt.«

varieret	kost	gør	det
Kristian Overgaard slår fast, at den al-
mindelige motionist sjældent har gavn 
af at købe og indtage produkterne. 

»Hans eller hendes træningsmæng-
de gør, at der ikke er behov for tilskud i 
form af f.eks. proteiner, ud over det de 
kan indtage i form af bøffer, fisk og 
skummetmælk. Heller ikke selvom be-
hovet for at indtage proteinstof stiger, 
når man træner.«

Tilført protein kan erstatte nedbrudt 
protein og stimulere opbygningen af 

Så enkelt er det dog ikke. Ifølge Kri-
stian Overgaard, lektor ved Institut for 
Idræt ved Aarhus Universitet, kan der 
drages et par klare konklusioner.

Han var formand for den arbejds-
gruppe i det nu nedlagte Motions- og 
Ernæringsråd, som i 2008 kortlagde 
forskningen på området og udgav sin 
analyse i bogen ”Fysisk aktivitet og 
kosttilskud”.

»Der er ingen evidens for, at man kan 
forbedre sin sundhedsmæssige tilstand 
ved at indtage kosttilskud, hvis man 
spiser almindelig sundt,« konstaterer 
han.

»Præstationsmæssigt kan nogle pro-
dukter, bl.a. kreatin have en vis effekt i 

©
 S

te
en

 B
il

le
, 

jo
u

rn
a

li
st

 å
 s

te
en

.b
il

le
@

d
g

i.
d

k

Kosttilskud med få ord

Proteintilskud: Der er ikke påvist behov for at øge det 

daglige proteinindtag ud over det, der opnås ved en energi-

tilstrækkelig og varieret kost. Kun personer i tung styrke-

træning kan have en mulig nytte.

Kreatintilskud: Kreatintilskud synes at kunne øge præsta-

tionsevnen ved kortvarigt anaerobt arbejde en smule, især 

ved tung styrketræning. Bivirkning er øget kropsvægt pga. 

væske i musklerne.

Kulhydratrige energidrikke: Ved intens idrætsudøvelse i 

to timer eller derover kan der være behov for indtagelse af 

kulhydrater og væske for at opretholde præstationsevnen. 

Behovet er der ellers ikke, men kan dækkes af andre kulhy-

dratrige fødevarer og vand.

(Kilde: ”Fysisk aktivitet og kosttilskud – præstations- og helbredsmæssige aspekter for motionister”.  

Motions- og Ernæringsrådet 2008. Bestil eller download via www.meraadet.dk)

Læs mere på www.dgi.dk/kroppen
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muskelproteiner. Han konstaterer, at 
stort set alle danskere indtager protein 
nok via deres daglige kost til at sikre 
den tilsvarende muskelopbygning. 

»Et kosttilskud er et ekstra tilskud, 
og så kan det klares billigere med mad,« 
siger han og tilføjer:

»Litteraturen er enig om, at protein-
tilskud i form af pulver og barer ikke er 
nødvendigt for at dække det totale dag-
lige proteinbehov for at opnå optimal 
muskeltilvækst i forbindelse med styr-
ketræning«.

Brug	kostanbefalingerne
Det kan ofte være fordelagtigt for mu-
skelmassen at indtage et mindre pro-
teinrigt måltid i timerne op til eller lige 

»Tager man for meget, kan man spi-
se sig til overvægt,« siger han og peger 
på forklaringen i bogen.

”Et proteintilskud ud over ens behov 
ved styrketræning forbruges blot som 
en energikilde. Eller det omdannes til 
fedt ved positiv energibalance. Et stort 
forbrug af proteintilskudsprodukter er 
en dyr måde at dække sit energibehov”.

supermotionisters	behov
Han medgiver, at supermotionister, der 
træner i mange timer om ugen, kan 
hente en positiv effekt primært ved at 
indtage kreatin. Som det formuleres i 
”Fysisk aktivitet og kosttilskud”:

”Kreatin øger evnen til at opretholde 
den muskulære kraft- og effektudvik-
ling under gentagne, kortvarige og høj-
intense arbejdsperioder i f.eks. cykling, 
spring eller styrketræning”.

”Kombineret med intensiv styrke-
træning kan kreatin resultere i større 
stigninger i bl.a. maksimal muskelstyr-
ke, kropsvægt og muskelmasse end 
træning uden indtagelse af kreatin”.

 »Der er dog intet videnskabeligt be-
vis for, at den samme effekt ikke kan 
opnås med varieret kost,« fastslår Kri-
stian Overgaard.

I samme åndedrag understreger 
han, at det ikke er farligt at indtage 
kosttilskud.

»Hvis det altså er rent!« n

efter træning. Det bedste vil være en 
blanding af langsomt- og hurtigt-op-
tagelige proteinkilder som f.eks. mælk.

Dette gælder dog mest styrketræ-
ning. Forskningslitteraturen giver ikke 
evidens for nytten af en øget protein-
indtagelse i forbindelse med udholden-
hedstræning hos motionister. Især ik-
ke, hvis de indtager tilstrækkelig energi 
i forvejen og sammensætter deres kost 
efter de gængse anbefalinger.

»Behovet for proteintilskud vokser, 
hvis man træner mere. Det bliver dog 
sjældent større, end man kan dække 
det med almindelig kost,« lyder det fra 
Kristian Overgaard.

Han advarer dog mod at forspise sig 
i proteintilskud.

Protein via mælk
Der er videnskabelige studier, der peger 

på, at man stimulerer proteinsyntesen 

i musklerne og dermed opbygningen af 

musklerne og reparation af mikroska-

der, hvis man indtager små mængder 

protein (ca. 10 g) inden for 1-2 timer 

efter styrketræning.

Det har primært vist sig at gælde for 

valleprotein, som findes i mælkepro-

dukter. Hvis man indtager mælkepro-

teinet sammen med lidt sukker efter 

styrketræning, indbygger man mere

protein i de muskler, der har trænet, 

men ikke i den øvrige muskulatur.

Skummetmælk er i den sammenhæng 

en glimrende proteinkilde, som teore-

tisk set er lige så god som andre alter-

nativer. Skummetmælk er billig, nem at 

opbevare, optages hurtigt og indehol-

der tilstrækkeligt med sukker.

(Motionsekspert og professor ved Københavns Universitet, 

Bente Klarlund Pedersen, i dagbladet Politiken 16.10.10 i et svar 

til et læserbrev om protein til muskler)
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k Mens udtrykket ”forpligtende 

fællesskab” er sendt til tælling 
i en fjern krog i mange for-

eninger, er Jyderup Gymnastik i denne 
sæson i gang med at højglanspolere 
netop dette element i foreningsarbej-
det: 

»Medlemmerne skal vide, at her hjæl-
per vi hinanden,« siger Søren Bøtker Pe-
dersen, som er formand for Jyderup 
Gymnastik på sjette sæson.

 Da Søren Bøtker Pedersen blev for-
mand, havde foreningen 280 medlem-
mer på 10-11 hold. I dag har de 750-800 
medlemmer på 27 hold og alt, hvad en 
moderne forening kan tilbyde. På hold 
som ’morgenstep’, ’fit for fight’ og ’søn-
dagszumba’ har specielt kvinderne i Jy-
derup alle muligheder for at mætte mo-
tionslysten. For mænd, hvis mave har 

ændret form fra vaskebræt til bakke-
landskab, er ’sofaholdet’ en mulighed, 
og familieholdet er for børn i følge med 
forældre eller bedsteforældre. Dermed 
går udviklingen stik imod den fremher-
skende tendens i mange danske forenin-
ger, for Jyderup Gymnastik har ikke pro-
blemer med at tiltrække voksne. 

udviklingen	trin	for	trin
Dette års fokus på forpligtende fælles-
skab er blot det seneste trin i en udvik-
ling, som har gjort Jyderup Gymnastik 
til en topmoderne forening. På spørgs-
målet hvorfra væksten kommer, svarer 
formanden:

»Vi gør mange ting. Det har stor be-
tydning, at vi har gode rammer, og at de 
fungerer. Vi har en springgrav, moderne 
redskaber og rum i forskellig størrelse. 

Det giver mulighed for både små og 
store hold.«

En tilbygning til Jyderuphallen har 
givet foreningen stor fleksibilitet. I år er 
det tredje sæson, Jyderup Gymnastik 
kan tilbyde hold i de to træningslokaler, 
som bindes sammen med den gamle 
håndboldhal af glasvægge, og som gør 
gymnastikken synlig for alle, der færdes 
i idrætscenteret.  

Hvis faciliteter er første trin på ud-
viklingstrappen, så er gode forhold for 
instruktørerne det næste. Instruktører-
ne er ulønnede, de får omkostnings-
godtgørelse og alle de kurser, de vil ha-
ve. 

»Vi er gode til at spotte unge, som er 
på vej, og vi tilbyder dem al den uddan-
nelse, de vil have. Det er vigtigt at få ny 
inspiration,« siger Søren Bøtker. 

Her hjælper vi 
hinanden 
Voksne som børn strømmer til Jyderup Gymnastik, en topmoderne 
forening der vil lære medlemmerne, at fællesskab forpligter

foreningsudvikling
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Unge er altid sammen med en eller 
flere voksne instruktører.

»Gennem tiden har vi opbygget en 
kultur, der gør, at unge gerne vil være 
hjælpeinstruktører. Det er nødvendigt 
med en stor flok, når en del forsvinder 
på efterskole hvert år i august,« siger 
formanden. 

Ved starten af denne sæson kunne 
man præsentere et hold på tyve hjælpe-
instruktører, hvoraf de tolv var nye. 

enig	om	ambitionerne
Trin tre hedder en ambitiøs bestyrelse. 
»En medlemskreds på 750 kræver, at 

mange ting kører efter en snor, og det 
er nødvendigt, at foreningen er velfun-
gerende, hvis man vil flytte den. Driv-
kraften er, at det er sjovt og spændende 
at se, ting lykkes,« siger Søren Bøtker 
Pedersen.

Da han tiltrådte som formand, op-
stillede bestyrelsen en række mål.

»Vores ambitioner er vigtige, eller 
rettere det er vigtigt, at vi er enige om, 
hvad vi vil. Et mål gik på at opdele gym-
nastikken i hold for drenge og hold for 
piger. Et andet er, at vi skal tilbyde gym-
nastik for alle aldre. Uanset om du er 
nul eller hundrede år, har vi en aktivitet 
for dig. Det har vi ikke helt nået endnu. 
Vi mangler et efter-efterskolehold, men 
det arbejder vi kraftigt på.« 

Der er skiftet ud i bestyrelsen i Søren 
Bøtker Pedersens formandstid, og en 
ekstraordinær generalforsamling har 
man også haft, for selvfølgelig oplever 
de samme rekrutteringsproblemer som 
andre, men for formanden er det vig-
tigt, at de, der går ind i bestyrelsesar-
bejdet, er med på at udvikle forenin-
gen:

»Man skal ville udvikle foreningen, 
ellers kan man lige så godt lukke den,« 
siger Søren Bøtker Petersen.

synlighed
En opdateret hjemmeside og jævnlige 
omtaler i den lokale avis er en naturlig 
del af det moderne foreningsbillede, 
som Jyderup Gymnastik tegner. Med til 
billedet hører også husstandsomdeling 
af et firfarvet sæsonprogram, som giver 
Jyderups borgere et godt indblik i for-
eningens aktiviteter, og velkomstfolde-
ren, som alle medlemmer får i hånden 
ved sæsonstart, slår tonen an som et 
sted, hvor det er nødvendigt at hjælpe 
hinanden. 

fællesskab	forpligter
De mange nye medlemmer skærper be-
hovet for at øge oplysningen om, hvad 
det vil sige at være med i en forening 
til forskel fra at være kunde i et kom-
mercielt fitnesscenter. Jyderup Gymna-

stik skærer forpligtende fællesskab ind 
til tre hovedområder: I vores forening 
hjælper vi hinanden, forening er mere 
end den ugentlige træningstime, og 
her kan gode idéer afprøves.

»Det er nødvendigt, at medlemmer 
ved at en forening er et sted, hvor man 
hjælpes ad. Mange ved det, men tæn-
ker ikke over det. Mange vil gerne be-
tale sig fra det,« Søren Bøtker Pedersen.

Men i Jyderup Gymnastik kommer 
man ikke langt med ønsket om at be-
tale ekstra for at blive fri for visse for-
pligtelser:

»Det er et skråplan at kapitalisere 
ydelserne. Vi er nødt til at kommunike-
re, at en forening er mere end at dyrke 
sin idræt.« 

Ifølge Søren Bøtker Pedersen er det 
enkelt: 

»Det handler om, at vi hjælper hin-
anden med at rydde op, lader være med 
at smide papir osv. Altså nogle enkle 
regler og en generel praksis, hvor alle 
tager del i arbejdet. Medlemmerne skal 
vide, at her kommer man ikke langt 
med en hvad-får-jeg-for-det-holdning 
til aktiviteterne.«

Sagen tages op, når der holdes foræl-
dremøder på børneholdene. På større 
hold kræver det en speciel indsats.

Mere	end	gymnastik
Forening betyder også, at gymnastik-
ken er mere end den ugentlige træning 
og opvisning ved sæsonens slutning. 
Det praktiseres i Jyderup Gymnastik 
med en træningsweekend til Ollerup, 
en rejse til Island for juniorerne og fore-
drag af Birgitte Nymann for voksne.

»Vi skal også give de voksne noget. 
De skal ikke bare betale for børnene.«

En af gevinsterne i det forpligtende 
fællesskab er, at alle, der engagerer sig, 
kan få lov til at afprøve deres idéer. 

»Ingen er kommet med en idé, som 
vi ikke har sagt ja til. I stedet siger vi 
”lad os prøve,”« siger Søren Bøtker Pe-
dersen. n

Se også www.jyderupgymnastik.dk

fotos: niels juel berg

Spilopperne,	Krudt	og	kanon	og	
Springfjedrene	fylder	sal	1	i	Jyderuphallen	
hver	torsdag.	De	voksne	følger	talstærkt	
efter	med	Step-styrke,	Fit	for	fight	og	
Friske	motionister
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alt er frit i 
parkour aalborg
Godt nok har de unge parkour-entusiaster 
i Aalborg dannet en forening for at blive 
mere synlige. Men der er ingen faste 
træningstider og ingen faste mødesteder. 
Alt er frit, og det er sjovt

der kom på ideen med at danne en for-
ening, fordi vi så kunne leje en hal og 
være inden for i de kolde måneder. 
Men det at være en forening gør os 
også mere synlig og får flere folk til,« 
siger Nils Johannes Klitmøller. 

Han er kasserer i foreningen og 
fremhæver, at netop det at være en 
forening formentlig var en af årsager-
ne til, at Parkour Aalborg blev en del af 
Aalborg Kommunes Aktiv Sommer 
2010, hvor de lavede parkour med 30-
40 børn og unge i tre dage.  Forenin-
gen skal også mødes med kommunen 
for at snakke om et nyt koncept for en 
slags legeplads, der er designet til be-
vægelse. 

at	tackle	udfordringer
Officielt er der omkring 20 medlem-
mer i foreningen, men det er ikke så 
vigtigt. Alle er velkomne, og på Face-
book har Parkour Aalborg 205 med-
lemmer. Når der via Facebook er for-
slag om træning, dukker mellem tre 
og ti op – langt størstedelen drenge. 

»For mange handler parkour om at 
komme ud og lave noget, der ser sejt 
ud, og det er jo nok en drengeting. 
Men for mig handler det ikke kun om 
at løbe over ting, men om at tackle ud-
fordringer, motivere mig selv og pres-
se mig selv. Det er mind-settet, det at 
forberede sig til noget både mentalt 
og fysisk, der tiltaler mig, og på det 

 t ræning i dag mandag fra kl. 16 
i Kildeparken. Gogogo. Sådan 
lyder en typisk besked på Par-
kour Aalborgs Facebook-væg.  

»På Facebook eller via sms aftaler vi 
et sted at mødes, og så løber vi ud der-
fra. Der skal helst være noget, der står 
i vejen. Noget mur eller andre udfor-
dringer,« fortæller Kristian Bundgaard. 

Han er en af de fire unge, der er duk-
ket op denne mandag.  Efter lidt op-
varmning med løb og hop giver dren-
gene sig i kast med trapperne på bag-
siden af Aalborg Kongres & Kulturcen-
ter.  

Kristian kravler baglæns ned ad 
trapperne, Nils hopper elegant hen 
over et gelænder, og Viktor svinger sig 
i rækværket. Det ser halsbrækkende 
ud. 

Kommer	hurtigt	over	ting
Det er begejstringen for at komme 
over nogle ting hurtigst muligt, der 
binder de unge parkour-entusiaster 
sammen. De mødes for at få udfor-
dringer, lære af hinanden og have det 
sjovt. Og selvom det måske er lidt 
imod de frie tanker, så har de unge 
med hjælp fra DGI Nordjylland dan-
net foreningen Parkour Aalborg. 

»Det var egentlig en af mødrene, 

plan tiltaler parkour også piger,« for-
tæller Kristian Bundgaard. 

et	godt	parkeringshus
Drengene bevæger sig hen mod et 
parkeringshus og begynder fluks at 
hoppe rundt på parkeringshusets 
store betonplader og ramper.

»Nej hvor fedt, der er gode afsatser 
og gelændre,« udbryder Søren. 

Det er første gang, han er med Par-
kour Aalborg på bytur. Han har tidli-
gere lavet parkour på Gerlev Idræts-
højskole og er flyttet til Aalborg for at 
studere. 

unge
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re. Alle lærer af hinanden og giver go-
de råd, og folk dyster ikke mod hinan-
den, men mod sig selv. 

»Alt er frit. Men vi siger til knægte-
ne, at de skal passe på sig selv,« pointe-
rer Kristian Bundgaard. 

I år har der ikke været stemning for 
indendørs træning, men følger man 
med på Facebook, kan det være, det 
kommer igen, for Kasper har netop 
skrevet en besked:

”Heysan. Er der nogen der kunne 
være interesseret i, hvis vi finder en hal 
at træne i over vinteren.” n

»Folk er ikke så vandt til den måde, 
vi arrangerer træning på. Vi kan se, at 
hvis vi arrangerer noget flere uger i 
forvejen, så kommer der flere, men det 
tiltaler mig med den frie træning. Jeg 
sender nogle gange en sms en time før 
jeg har tid, og så mødes dem, der kan,« 
siger Kristian Bundgaard. 

Sidste vinter havde foreningen lejet 
en hal til indendørs træning. Men det 
er ikke træning i traditionel forstand, 
for der er ingen deciderede undervise-

»Det er jo fedt, at når man kommer 
til en ny by, så er det nemt på nettet at 
finde andre parkour-folk, som synes, 
det er sjovt at komme hurtigst muligt 
over ting,« siger Søren med et smil. 

alt	er	frit
At der ikke er faste træningstider, gi-
ver den ulempe, at der kan være pe-
rioder med knap så meget aktivitet. 
Parkour-folkene mødes 3-4 gange om 
måneden, men tidligere har de været 
oppe på tre gange om ugen, og det er 
absolut målet med mere aktivitet. 

Parkour Aalborg
Parkour Aalborg er et fællesskab 

for traceurs og freerunners. 

Foreningen blev dannet i 2009, 

fordi det gav nogle økonomiske 

og træningsmæssige fordele 

og for at gøre parkour mere 

synligt. Alle er velkomne, når 

parkour-entusiasterne mødes 

via Facebook – søg på Parkour 

Aalborg.

Se video med de unge på:

www.facebook.com/udspil

Nice 
• Godt med struktur og organisering

• At have en forening giver læring til 

mange andre aspekter af livet

• Øget synlighed giver mere aktivitet 

Nederen
• Forpligtelser og administrativt arbejde

• Der bruges energi på strukturering      

og formaliteter

• Når der ikke er så mange aktiviteter
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Har du spørgsmål til os?
DGI's rådgivere svarer på dine 
spørgsmål om bestyrelsesarbejde, 
foreningsjura, fritidspolitik og 
forsikring. Du kan få inspiration 
til lederrekruttering og forældre-
samarbejde. Send dit spørgsmål 
til www@dgi.dk 
eller skriv til DGI kommunikation 
& marketing, Vingsted Skovvej 1, 
7100 Vejle  
(att. Foreningsrådgivning)

Se flere spørgsmål og svar på:
dgi.dk/foreningsraadgivning

Pia Fisker Thimsen, Nørre Aaby Gymnastikfor-
ening, spørger:
I Nørre Aaby Gymnastikforening går vores kas-
serer af ved næste generalforsamling. Jeg er for-
mand i foreningen, og nu ønsker min mand at 
være kasserer i foreningen. 
Må vi det? Tegningsretten ligger hos formand og 
kasserer. Er der forhold, vi skal tænke på for at 
beskytte foreningen og for at beskytte os selv? 

Steen F. Andersen, advokat, svarer: 
Der er ikke noget ulovligt i, 
at formand og kasserer er et 
ægtepar, men jeg synes ikke, 
det er hensigtsmæssigt. Du 

er også selv opmærksom på, at en sådan 
konstellation kan give anledning til habi-

litetsovervejelser. Jeg er ikke i tvivl om, at 
I ikke vil misbruge ordningen, men man 
kan nemt udsætte sig for kritik. Derfor 
synes jeg, I nøje skal overveje, om det er 
en god idé, at din mand bliver kasserer, 
og at I har en åben drøftelse af dette i be-
styrelsen og på generalforsamlingen.
Hvis I vælger denne løsning, vil jeg an-
befale, at tegningsreglen ændres, så det 
ikke er formand og kasserer, der sammen 
tegner, men hver af disse sammen med 
et andet bestyrelsesmedlem. Endvidere 
vil jeg anbefale, at der laves en ordning, 
så et andet medlem af bestyrelsen også 
har adgang til at følge med i bankdispo-
sitioner.

Lene Vig Clausen, kasserer i Vinde Helsinge 
G&U, spørger:   
Vinde Helsinge G&U er en sund forening, 
og vi har en god økonomi. Sidste år inve-
sterede vi mange penge i redskaber, trøjer 
og en foreningsdag for instruktører og be-
styrelse. Det har medført et underskud.  
Skal jeg afskrive på nogle af disse investe-
ringer og med hvor meget? Hvordan er 
reglerne for det?

Bjarne Nissen, regnskabschef i 
DGI, svarer:  
Om en anskaffelse skal ud-
giftsføres i anskaffelsesåret 
eller aktiveres, som man si-

ger, når man vælger at opføre nyanskaf-
felsen i balancens aktivside kombineret 
med afskrivninger, kan ikke afgøres ge-
nerelt. 
Det kommer an på, med hvilken vægt 

den aktuelle anskaffelse vil præge for-
eningens regnskab. 
Mange foreninger beslutter derfor at an-
vende en bestemt grænse for, hvornår en 
anskaffelse skal udgiftsføres eller aktive-
res. Beløbsgrænsen fastsættes ud fra je-
res egen vurdering.
Det er en god ide at have sådan en be-
løbsgrænse beskrevet i en regnskabs-
praksis, ligesom hvilken periode nyan-
skaffelsen skal afskrives over. Normalt 
skal det afskrives over det antal år, som 
man forventer anlægget vil leve, for ek-
sempel bygninger over 30 år, it over 3 år, 
idrætsrekvisitter over 4 år osv.
Du nævner, at I har investeret i redskaber, 
trøjer, foreningsdag for instruktører og 
bestyrelse. Jeg mener ikke, I kan aktivere 
for eksempel trøjer og foreningsdag, men 
det kunne være en mulighed at afskrive 
redskaberne over den forventede levetid.

regler for afskrivning

Jeanette Nielsen, Ryslinge Boldklub, 
spørger:
Ryslinge Boldklub skal i gang med at 
opføre en multibane. Vores spørgs-
mål er derfor, om vi i kraft af vores 
medlemskab af DGI er dækket af den 
kollektive ansvarsforsikring tegnet i 
TRYG, hvis der skulle ske personskade 
ved brug af banen? 

Willy Rasmussen, konsulent i 
DIF, svarer:
Som du rigtigt skriver, er 
Ryslinge Boldklub om-
fattet af den fælles, kol-

lektive ansvarsforsikring, som DGI 
og DIF har tegnet for alle foreninger. 
Forsikringen dækker i de situationer, 
hvor en forening som følge af fejl el-
ler forsømmelse fra foreningens side 
kan drages til ansvar for skade på 3. 
mands ting eller for en persons tilska-
dekomst. 
Hvis en person derimod kommer til 
skade ved et såkaldt hændeligt uheld 
(ingen fejl eller forsømmelse fra for-
eningens side), f.eks. i forbindelse 
med benyttelse af den omtalte multi-
bane, er der ingen hjælp at hente på 
den kollektive ansvarsforsikring, da 
jeres forening så ikke vil være erstat-
ningsansvarlig over for skadelidte. 

ansvar for skader 
på multibane

to må man være
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afgift på 
downloaded 

musik

Helle B. Andersen er lønnet instruktør i Solrød-Havdrup Line-
dance. Når hun underviser linedanserne medbringer hun sin 
computer, hvorpå hun har sin musik. 

Som andre der bruger musik til undervisning eller træning, 
er Helle B. Andersen indforstået med, at musikerne skal have 
penge for deres arbejde, dvs. at der skal betales afgift til KODA/
Gramex, og hun vil være sikker på, at hun følger eventuelle reg-
ler for downloaded musik.

»Jeg har TDC og kan kvit og frit downloade musik til min pc. 
Originalmusikken har jeg hjemme, da jeg ellers skal have man-
ge cd'er med. Jeg er klar over og selvfølgelig helt indforstået 
med, at man skal eje originalmusikken,« forklarer Helle B. An-
dersen. 

Spørgsmålet er, om hun må bruge det i sin undervisning 
uden problemer? 

»TDC har jo betalt det, der skal betales,« konstaterer hun.
Ifølge Steen F. Andersen, foreningsrådgivningens advokat, 

er det afgørende for KODA/Gramex, hvorvidt der er tale åbne 
eller lukkede hold. Et lukket hold er defineret som et hold, hvor 
deltagerkredsen er den samme gennem en hel sæson, og hvor 
deltagerne betaler for hele sæsonen. Alt andet er åbne hold, 
dvs. hold, hvor deltagerkredsen kan variere. 

I Solrød-Havdrup Linedance betaler medlemmerne for hele 
sæsonen, og de holder ikke "åbent hus." Derfor er der ifølge 
Steen F. Andersen ikke noget problem med afspilning af musik, 
og der skal ikke betales afgift til KODA. Det skal der derimod på 
åbne hold, og når en forening spiller musikken offentligt, for 
eksempel ved opvisninger, kampe og stævner, hvor publikum 
har adgang. 

»Du kan anvende den musik, du har downloaded fra TDC, og 
de CD’er, du har købt,« konstaterer Steen F. Andersen. 

Kvittering	for	download?
Helle B. Andersen vil også gerne vide, om hun hver gang, hun 
underviser, skal medbringe kvitteringer for den musik, hun har 
købt og downloaded. På lukkede hold er man ikke forpligtet til 
at forevise kvitteringer, hvorfor det er unødvendigt at opbe-
vare dem. 

»Klubben behøver ikke eje den musik, der afspilles, og I kan 
anvende jeres private lovligt indkøbte musik. Hvis klubben 
vælger at investere i en pc til brug for afspilning af musik til 
undervisningen, vil der heller ikke være problemer i det,« for-
klarer Steen B. Andersen.

Når musikken spiller på lukkede hold, 
skal foreningen ikke betale KODA-afgift 

for downloaded musik 
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Retsligt
I maj 2004 slog Højesteret fast, at der ikke skal betales for musik til 

træning på faste hold i foreningsregi. Dommen kom efter, at DIF og 

DGI i 1997 til 2004 havde ført sag mod KODA og Gramex, der gjorde 

gældende, at musik til almindelig træning var offentlig og afgifts-

pligtig. I efteråret 2008 kom DGI og KODA/Gramex frem til en fælles 

forståelse, der indebærer, at foreningsbaserede motionscentre skal 

betale for brug af musik på linje med kommercielle motionscentre 

fra 2008 og frem.

TeamClub

Foreningsadministration 
- når det skal være lige til

TeamClub er 100% designet til 
foreninger. Enkelt og effektivt så det 
daglige arbejde med at administrere en 
forening gøres så let som muligt.

Med fuld integration mellem alle 
moduler er der styr på alle aktiviteter 
fra kontingentopkrævning til betaling 
af skabsleje, arrangementstilmeldinger, 
holdoversigter og meget mere.

TeamClub hjælper kassereren, 
formanden, sekretæren, udvalgene, 
trænerne - og alle andre, der deltager i 
foreningsarbejdet. 

Prøv gratis i 30 dage eller bestil en 
personlig online demo på telefon 
7020 1727 eller på www.teamclub.dk

www.teamclub.dk
Domestic Interactive. Vestergade 8. 7100 Vejle. 

T: 70 20 1727. E:mail@domestic.dk
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debat

”Som bekendt har DGI en kommunika-
tionspolitik, som lægger op til debat 
og dialog om DGI’s virke. Det vil vi ger-
ne leve op til, og derfor har vi også 
planlagt udskiftning af vores tekniske 
faciliteter, således at det bliver muligt 
at føre en dynamisk dialog på nettet. 
Disse faciliteter har vi ikke i øjeblikket, 
og derfor er det nødvendigt at sende 
en mail til DGI – beklager. Men løsnin-
gen er på vej.
Ovenstående er uddrag af et svar fra 
DGI’s daværende kommunikations-
chef, Anne Marie Dohm, på en kritik af, 
at det er svært at finde DGI’s debatside 
samt en kritik af, at DGI ikke har en 
åben debatside.
Svaret er til et indlæg, som Ole Ras-

muligheder er åbnet med Facebook, 
blogs osv. Vi har forsøgt os med et vir-
tuelt debatforum for ledere og frivillige 
i DGI's landsdelsforeninger, og erfarin-
gerne herfra er noget blandede.
For øjeblikket undersøger vi i samarbej-
de med Idrættens Analyseinstitut po-
tentialet i de nye såkaldt sociale medier. 
Du kan læse mere på Idans hjemmeside 
www.idan.dk
Hvorom alting er, befinder vi os i et va-
dested. Vi er gået i gang med at tænke 
hele vor kommunikationsstrategi igen-
nem fra bunden, herunder spørgsmålet 
om hjemmesidens funktion og indhold.

mussen fra DGI Midtjylland sendte d. 
29. august 2004. 

stadig	det	samme
DGI har stadig ikke en dynamisk de-
batside, og debatsiden er stadig svær 
at finde. Jeg formoder, at løsningen 
stadig er på vej. 
Hvornår kan vi vente den, og hvordan 
kommer den til at se ud?

Søren Riiskjær, chef for DGI kommunikation 
& marketing, svarer Ove Nielsen: 
Tak for dit indlæg. Du har ret i, at ud-
viklingen af virtuelle debatfora er me-
get dynamisk. Det går faktisk så 
stærkt, at vi har forladt de oprindelige 
planer, som du refererer til. Helt nye 

Af Ove Nielsen, Strandens Selvforsvarsforening 

Dynamisk debat 
efterlyses 
Debatsiden på DGI's hjemmeside er svær at finde. 

Dynamiske løsninger efterlyses - fortsat
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Vi bringer gerne debatindlæg i UDSPIL 
og på www.dgi.dk/debat. 
Send dit indlæg til: 
debat@dgi.dk
eller til DGI kommunikation & marketing
Vingsted Skovvej 1, 7100 Vejle. 
Deadline for debatindlæg til næste num-
mer er 29. november 2010. Lange indlæg 
kan blive forkortet til bladet og bragt i sin 
fulde længde på:

www.dgi.dk/debat

Hvad mener du?

DGI er vokset op på landet som den 
brede, folkelige skytte-, gymnastik- og 
idrætsbevægelse, men har i mange år 
haft solidt fodfæste i byerne. I Køben-
havn er DGI-byen i tæt samarbejde 
med kommunen blevet til stor glæde 
for københavnerne, ikke blot på Ve-
sterbro, hvor den ligger, men i hele ho-
vedstadsområdet og længere ud, også 
internationalt. 
Så på rådhuset lytter vi til DGI og for-
manden, Søren Møller, som i Jyllands-
Posten ”gør op med en politisk epoke” i 
kritik af den tidligere konservative kul-
turminister Brian Mikkelsen, for sam-
men med daværende DIF-formand, Kai 
Holm, at have bygget sine idrætspoliti-
ske forestillinger på ønsketænkning og 
mavefornemmelser frem for på grundi-
ge analyser.

fri	af	den	gamle	strid
Selv om de kritiserede vil hævde det 
modsatte, synes Søren Møllers indven-
dinger fri af den gamle banale strid 
mellem breddeidrætten og eliteidræt-
ten i en efterhånden almindelig erken-
delse af, at de to idrætsformer er hver-
andres forudsætning. Påstande om, at 
breddeidrætten skulle ligge under for 
”janteloven”, ønske ”den laveste fælles-
nævner”, være ”uden forståelse for det 
ypperste” og andre vildskud skal ikke 

Skulle tvivlen nage, vil både den tidlige-
re borgmester i London, Labours Ken 
Livingstone, og den nuværende konser-
vative, Boris Johnson, kunne overbevise 
om de enorme økonomiske og menne-
skelige ressourcer, der skal til at opbyg-
ge den olympiske by i East End og gen-
nemføre De Olympiske Lege i 2012. Og 
det i en by med dobbelt så mange ind-
byggere som i Danmark, med erfaringer 
fra Legene i 1948 og med en effektiv in-
frastruktur, ikke mindst på transport-
området. Til sammenligning kan næv-
nes de netop afholdte britiske Com-
monwealth Lege i Delhi, som en over-
gang var på tæt på sammenbrud, fordi 
værtsbyen har haft svært ved at løfte 
opgaven.

fjerne opmærksomheden fra det øko-
nomiske grundlag, bygget af offentlige 
midler, og for en nødvendig reorgani-
sering af idrætslivets bureaukrati.

fantasi	om	ol-værtskab
For Søren Møller har ret i, at Brian 
Mikkelsen har store armbevægelser, 
KU-tiden stikker dybt i ham, han er 
stor i slawet, især når det gælder så-
kaldte privatiseringer og entrepriser 
for offentlige midler. Selvfølgelig skal 
landet og ikke mindst København med 
sin centrale placering i Ørestadsregio-
nen være åben for store internationale 
sportsbegivenheder. Men når fantasi-
en rækker ud efter for eksempel vært-
skabet for De Olympiske Lege, må den 
tæmmes med realia. De logistiske van-
skeligheder ved det langt mindre kræ-
vende klimatopmøde i København må 
kalde på eftertanken.

Byrde	for	større	byer
Som næstformand i Sammenslutnin-
gen af Europæiske Storbyer, Eurocities, 
som foruden hovedstæderne tæller by-
er som Barcelona, Milano og Frank-
furt, følger jeg beregninger og notater 
fra Eurocities sekretariat og møder kol-
leger fra lande og byer med langt stør-
re kapacitet til gigantopgaver, end der 
af naturlige grunde er herhjemme.

Af Lars Weiss (S), Medlem af Borgerrepræsentationen, næstformand i Eurocities

Lyt til 
DGI-formanden
På Københavns Rådhus lytter man til Søren Møllers 

kritik af en epoke præget af ønsketænkning frem for 

grundige analyser
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prøv at se! Her er den øvelse, vi 
skal lave.«

U9-drengene stimler sam-
men omkring håndboldtræner 

Rasmus Uldbæk, der har taget DGI’s 
Trænerguide med ind på banen i Ring-
sted Hallernes Hal A. Rasmus Uldbæk 
peger på aktivitetskortet med angrebs-
øvelsen Tre mod tre, og selvom drenge-
ne kender øvelsen i forvejen, så giver 
det god mening at se den på tryk, før 
øvelsen afprøves live. 

»Den her øvelse er noget af det bed-
ste, man kan lave med de små spillere. 
Her bliver de sat i nogle situationer, 
hvor de skal træffe beslutninger, f.eks. 
om hvornår de skal kaste, og hvilke fin-
ter de skal bruge,« forklarer Rasmus 
Uldbæk. 

god	til	nye	trænere
Med DGI’s Trænerguide kan han både 
bruge aktivitetskortene og hente vi-
deoer med øvelserne. Og som erfaren 
træner i TMS Ringsted genkender han 
flere af dem. 

»Der er mange gode velkendte øvel-
ser, men også ny inspiration. Da jeg 
startede som træner for otte år siden, 
kunne jeg virkelig godt have brugt så-
dan en Trænerguide. Det er et godt red-
skab til nye trænere,« siger Rasmus 
Uldbæk. 
I hallen ved siden af er microspillerne 
i gang. TMS Ringsted har over 100 mi-
croer, og derfor har Fritz Kristiansen fra 

foreningens børneudvalg hevet flere 
U16-spillere ind som hjælpere. 

»De unge kan godt være lidt generte, 
når de starter som hjælpere, men jeg 
kan se, hvordan de bruger Trænergui-
den og er begejstrede for den. Guiden er 
konkret og let tilgængelig, og den in-
spirerer de unge til selv at komme med 
ideer,« siger Fritz Kristiansen. 

del	af	kulturen
F.eks. har de unge hjælpere som no-
get nyt brugt den opvarmningsøvelse 
fra Trænerguiden, der kaldes Hale-leg, 
hvor spillerne skal stjæle hinandens 
haler. 

Fritz Kristiansen pointerer, at Træ-
nerguiden ikke kun giver konkrete ide-
er til træningen, men også gode råd om 
at træne børn, eksempler på køresedler, 
holdlister og kampsedler. Lige til at gå 
til for nye trænere og de mange foræl-
dre, der bliver trænere, fordi deres barn 
går på holdet. 

Masser af fif og konkrete øvelser til træningen. 
DGI’s håndboldtrænerguide er et hit
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»Trænerguiden skal være en fast del 
af vores værktøjskasse og kultur. Det 
handler jo ikke kun om selve trænin-
gen, men også hvordan man tackler 
forældrene, organiserer kørsel og vask 
af trøjer,« siger Fritz Kristensen. 

guiden	giver	dig	ro
Han har endnu ikke set trænere hive 
mobilen frem og vise øvelserne live for 
spillerne – men det skal nok komme. 

»Alle unge har jo en fiks mobil, der 
kan downloade videoklip med øvelser-
ne. Det er sukkermad for dem, at de kan 
få inspiration online,« siger Fritz Kri-
stiansen. 

Også Rasmus Uldbæk er klar til at 
anbefale alle andre trænere at bruge 
Trænerguiden: 

»Der er en masse rigtig gode øvelser, 
du kan tage med dig. Trænerguiden kan 
give dig ro som træner, fordi du får en 
ballast af øvelser og viden.« n

Guld til håndboldtrænere 

DGI TRÆNERGUIDEN 
Få selv inspiration fra håndboldtrænerguiden 

på www.dgi.dk/haandboldtraenerguide 

Du kan også blive en del af fællesskabet på:

facebook.com/haandboldtraener

Trænerguiden findes også til fodbold, og 

i november 2010 er Trænerguiden tennis 

og Trænerguiden svømning klar. 
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Plakat eller postkort

Øvelseskort:
Teksten tilpasses DGI håndbold. 
Kortene samles i et lille hæfte 
der opdateres på hjemmesiden 

SÅ KAN ALLE VÆRE MED

31624_Banner_2200x900.indd   1 17/05/10   09.14

Håndbold mod Fodbold
deltagere: 8-16 spillere.

banen: Afgrænset område, hvor der er 
plads til at drible og løbe med bolden.

beskrivelse af øvelse:
•	Løb hen med bolden, hvor der er god plads.
•	Løb hen, hvor der er god plads, stop bol-
den,	find	frit	område	og	løb	derhen.

•	Løb med bolden og skub den skiftevis 
med højre og venstre fod.

•	Løb med bolden, mens du dribler rundt 
om dig selv.

•	Skub bolden rundt med hænderne.
•	Løb med bolden i hænderne, kast den op i 

luften og grib den igen.
•	Kast bolden op i luften og få den til at 

ligge stille så hurtigt som muligt. 

SammenSpil 
Og Samarbejde

nærmest ringen
deltagere: 8-16 spillere.

banen: Afgrænset område, hvor der er 
plads til at drible og løbe med bolden.

beskrivelse af øvelse:
•	Løb hen med bolden, hvor der er god plads.
•	Løb hen, hvor der er god plads, stop bol-
den,	find	frit	område	og	løb	derhen.

•	Løb med bolden og skub den skiftevis 
med højre og venstre fod.

•	Løb med bolden, mens du dribler rundt 
om dig selv.

•	Skub bolden rundt med hænderne.
•	Løb med bolden i hænderne, kast den op i 

luften og grib den igen.
•	Kast bolden op i luften og få den til at 

ligge stille så hurtigt som muligt. 

lege

Designlinje til 
DGI TRÆNERGUIDEN 
HÅNDBOLD

Banner til ophæng eller stander

A4-Brevskabelon i Word til 
pressemeddelelser m.m.

Forside til 
øvelseshæfte 

og æske

SÅ KAN ALLE VÆRE MED

31624_Banner_2200x900.indd   1 17/05/10   09.14

SÅ KAN ALLE VÆRE MED

31624_Banner_2200x900.indd   2 17/05/10   09.15

Plakat eller postkort

Øvelseskort:
Teksten tilpasses DGI fodbold. 
Kortene samles i et lille hæfte 
der opdateres på hjemmesiden 

SÅ KAN ALLE VÆRE MED

31624_Banner_2200x900.indd   2 17/05/10   09.15

Håndbold mod Fodbold
deltagere: 8-16 spillere.

banen: Afgrænset område, hvor der er 
plads til at drible og løbe med bolden.

beskrivelse af øvelse:
•	Løb hen med bolden, hvor der er god plads.
•	Løb hen, hvor der er god plads, stop bol-
den,	find	frit	område	og	løb	derhen.

•	Løb med bolden og skub den skiftevis 
med højre og venstre fod.

•	Løb med bolden, mens du dribler rundt 
om dig selv.

•	Skub bolden rundt med hænderne.
•	Løb med bolden i hænderne, kast den op i 

luften og grib den igen.
•	Kast bolden op i luften og få den til at 

ligge stille så hurtigt som muligt. 

SammenSpil 
Og Samarbejde

bolden er varm
deltagere: 8-16 spillere.

banen: Afgrænset område, hvor der er 
plads til at drible og løbe med bolden.

beskrivelse af øvelse:
•	Løb hen med bolden, hvor der er god plads.
•	Løb hen, hvor der er god plads, stop bol-
den,	find	frit	område	og	løb	derhen.

•	Løb med bolden og skub den skiftevis 
med højre og venstre fod.

•	Løb med bolden, mens du dribler rundt 
om dig selv.

•	Skub bolden rundt med hænderne.
•	Løb med bolden i hænderne, kast den op i 

luften og grib den igen.
•	Kast bolden op i luften og få den til at 

ligge stille så hurtigt som muligt. 

SmåSpil

Designlinje  
DGI TRÆNERGUIDEN 
FODBOLD

Banner til ophæng eller stander

A4-Brevskabelon i Word til 
pressemeddelelser m.m.

Forside til 
øvelseshæfte 

og æske

Plakat eller postkort

Øvelseskort: 
Teksten tilpasses DGI svømning. 
Kortene samles i et lille hæfte 
der opdateres på hjemmesiden 

Kryds og bolle
deltagere: 8-16 spillere.

banen: Afgrænset område, hvor der er 
plads til at drible og løbe med bolden.

beskrivelse af øvelse:
•	Løb hen med bolden, hvor der er god plads.
•	Løb hen, hvor der er god plads, stop bol-
den,	find	frit	område	og	løb	derhen.

•	Løb med bolden og skub den skiftevis 
med højre og venstre fod.

•	Løb med bolden, mens du dribler rundt 
om dig selv.

•	Skub bolden rundt med hænderne.
•	Løb med bolden i hænderne, kast den op i 

luften og grib den igen.
•	Kast bolden op i luften og få den til at 

ligge stille så hurtigt som muligt. 

lege

nærmest ringen
deltagere: 8-16 spillere.

banen: Afgrænset område, hvor der er 
plads til at drible og løbe med bolden.

beskrivelse af øvelse:
•	Løb hen med bolden, hvor der er god plads.
•	Løb hen, hvor der er god plads, stop bol-
den,	find	frit	område	og	løb	derhen.

•	Løb med bolden og skub den skiftevis 
med højre og venstre fod.

•	Løb med bolden, mens du dribler rundt 
om dig selv.

•	Skub bolden rundt med hænderne.
•	Løb med bolden i hænderne, kast den op i 

luften og grib den igen.
•	Kast bolden op i luften og få den til at 

ligge stille så hurtigt som muligt. 

lege

Designlinje til 
DGI TRÆNERGUIDEN 
SVØMNING

Banner til ophæng eller stander

A4-Brevskabelon i Word til 
pressemeddelelser m.m.

Forside til 
øvelseshæfte 

og æske

Plakat eller postkort

Øvelseskort: 
Teksten tilpasses DGI tennis. 
Kortene samles i et lille hæfte 
der opdateres på hjemmesiden 

1 spiller 1 bold
deltagere: 8-16 spillere.

banen: Afgrænset område, hvor der er 
plads til at drible og løbe med bolden.

beskrivelse af øvelse:
•	Løb hen med bolden, hvor der er god plads.
•	Løb hen, hvor der er god plads, stop bol-
den,	find	frit	område	og	løb	derhen.

•	Løb med bolden og skub den skiftevis 
med højre og venstre fod.

•	Løb med bolden, mens du dribler rundt 
om dig selv.

•	Skub bolden rundt med hænderne.
•	Løb med bolden i hænderne, kast den op i 

luften og grib den igen.
•	Kast bolden op i luften og få den til at 

ligge stille så hurtigt som muligt. 

Opvarmning

bolden er varm
deltagere: 8-16 spillere.

banen: Afgrænset område, hvor der er 
plads til at drible og løbe med bolden.

beskrivelse af øvelse:
•	Løb hen med bolden, hvor der er god plads.
•	Løb hen, hvor der er god plads, stop bol-
den,	find	frit	område	og	løb	derhen.

•	Løb med bolden og skub den skiftevis 
med højre og venstre fod.

•	Løb med bolden, mens du dribler rundt 
om dig selv.

•	Skub bolden rundt med hænderne.
•	Løb med bolden i hænderne, kast den op i 

luften og grib den igen.
•	Kast bolden op i luften og få den til at 

ligge stille så hurtigt som muligt. 

SmåSpil

Designlinje til 
DGI TRÆNERGUIDEN 
TENNIS

Banner til ophæng eller stander

A4-Brevskabelon i Word til 
pressemeddelelser m.m.

Forside til 
øvelseshæfte 

og æske
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Et panel af 2300 foreningsformænd har sagt ja til at svare på 
spørgsmål om aktuelle udfordringer i idrætten, folkeoplysning, 
medlemsrekruttering og andre emner som har betydning i det 
daglige foreningsliv. De har både ris og ros til DGI 

DGi råt for usødet

Vores DGI er nærmest usyn-
lig i håndbold og fodbold, 
som er to store idrætsgrene 
i vores klub. Måske er DGI 

bedst til at arbejde med gymnastik og 
lignende,” skriver Karl Godballe, som er 
formand for vestjyske Harboøre IF, i en 
kommentar i den første spørgerunde i 
DGI’s foreningspanel. 

Karl Godballe har ligesom 2300 an-
dre formænd givet tilsagn om at være 
med i foreningspanelet, som blev op-
rettet i forsommeren, og den første 
spørgerunde viser, at paneldeltagerne 
er klar med både ris og ros, når spørgs-
målene går på formændenes holdning 
til DGI og DGI’s aktiviteter. For eksem-
pel er Karl Godballe heller ikke impone-
ret af det økonomiske resultat af lands-
stævne 2009 i Holbæk, som kom ud 
med et underskud. Karl Godballe skri-
ver:

 ”Vi mener også, at det er helt ude i 
skoven at landsstævnet skulle koste 
millioner af kroner i underskud. De pen-
ge kunne være brugt bedre ude i klub-
berne!” 

Omvendt foreslår en anden, at DGI 
gør en ”indsats for at vægte gymnastik 
i forhold til diverse boldspil.” Panelets 
meldinger peger således i flere retnin-
ger, men når man summer svarene 
sammen, tegner deltagerne alligevel et 
billede af, hvor DGI skal prioritere sin 
indsats, hvis panelet skulle bestemme. 

rekruttering	og	uddannelse	
Kurser og uddannelse er nummer ét på 
prioriteringslisten i panelets vurdering 
af, hvor DGI skal lægge sin indsats. I 
runde tal siger otte ud af ti paneldel-
tagere, at det er vigtigt, at DGI tilbyder 
kurser og uddannelser til trænere og 
instruktører, syv ud af ti, at det er vig-
tigt at DGI udvikler tilbud, der gør det 
nemmere at være træner og instruktør 
og seks ud af ti, at DGI skal tilbyde kur-
ser og uddannelse til bestyrelses- og 
udvalgsmedlemmer. 

Det skyldes blandt andet, at når pa-
nelet bedømmer hvilke udfordringer, 
der er størst i deres forening, er det at 
fastholde eller øge antallet af medlem-
mer, antallet af frivillige ledere og hjæl-

pere samt antallet af instruktører og 
trænere. 

”Jeg synes, at DGI fremover skal ar-
bejde mere aktivt for at hjælpe forenin-
gerne med at skaffe unge frivillige træ-
nere ved at gøre mere opmærksom på 
fordelene ved at være frivillig i en for-
ening,” foreslår en paneldeltager. En 
anden skriver:

”Vi er først og fremmest en svømme-
klub, der lærer børn at svømme. Vi har 
ikke nogen, der deltager i turnering. Vi 
har heller ikke noget problem med og få 
medlemmer nok, derfor er økonomien 
også god. Derimod har vi stort problem 
med og få nok frivillige.

Breddeidræt	på	dagsordenen	
Dernæst ser foreningsformændene ger-
ne, at DGI yder en indsats på det idræts-
politiske område. Lidt flere end halvde-
len af paneldeltagerne peger nemlig 
på, at det er vigtigt, at DGI arbejder for 
at sikre større anerkendelse af bredde-
idrætten, og at DGI hjælper foreninger-
ne med at sikre de kommunale tilskud. 
Disse to emner er i panelets samlede 

vurdering vigtigere, end at DGI sætter 
ind på at udvikle nye idrætstilbud til 
børn, voksne, familier eller ældre.

enkelte	ønsker	fusion
Bundskraberen blandt de seksten ind-
satsområder, som panelet skulle give 
point, handler om fusion. Tre ud af ti 
paneldeltagere mener, at det er vigtigt, 
at DGI arbejder for en sammenlægning 
af idrættens organisationer, og en hel 
del paneldeltagere har fulgt deres syns-
punkt op med kommentarer. Også her 
må DGI tage det søde med det sure, for 
eksempel skriver en deltager:

”Jeg synes nu, DGI allerede gør det 
temmelig godt og dækker store dele af 
vores behov. Men Danmark er et lille 
land, som ikke behøver to store konkur-
rerende landsorganisationer inden for 
idræt. Men en sammenlægning må ik-
ke betyde mindre konkurrence og dyre-
re stævner, kurser m.m.”

Vil du være med eller blot læse om DGI’s 
foreningspanel, så gå ind på:
www.dgi.dk/panel

	  
Læs	  mere	  om	  DGI’s	  foreningspanel	  på	  www.dgi.dk/Forening/raadgivningen/foreningspanel	  
	  
 
Top 5: De vigtigste i indsatsområder  
 
På en skala fra 1 til 5, hvor 1 = ikke vigtigt og 5= meget vigtigt, hvor vigtig  
er flg. indsatsområder 

 
 
Tilbyde kurser og uddannelser til trænere og instruktører – 78,3 % 

 
 

Udvikle tilbud, der gør det nemmere at være træner/instruktør – 75,4 % 

 
 

Tilbyde kurser og uddannelser til ledere  
(bestyrelses- og udvalgsmedlemmer) – 64,6 % 

 
 
Sikre større anerkendelse af breddeidrætten 60,7 % 

 
 
Hjælpe min forening med at sikre de kommunale tilskud - 55,8 % 

 
	  

 
 
	  



  tre trends 
     fra årets 
   kæmpekursus

Der var over 60 trends 
på programmet til 
Forenings- Fitness- og 
Gymnastikinspiration 
2010. 
Her får du tre små 
smagsprøver
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frontspark	til	fed	musik
»Spark efter hovedet!« råber instruk-
tøren, Maj Bjørn Rames, mens musik-
kens rytme markerer præcis, hvornår 
sparket skal komme. Alle deltagerne 
på det fyldte gulv laver frontspark ud i 
luften og rammer deres fantasifjende 
på det helt rette sted. Herefter følger 
en lille serie af maveslag, håndkindslag 
og knæspark, krydret med grundtrin fra 
aerobic.

Thai box er en blanding af karate, 
taekwondo og aerobic, og træningen 
består af serier med forskellige slag- og 
sparkekombinationer, der får pulsen i 
vejret.

Og selvom ingen bliver ramt, er træ-
ningsformen lidt mere rå og musikken 
går lidt hurtigere end til en almindelig 
aerobictime. 

»Det er mere intensivt, og man er 
hele tiden op på tæerne,« fortæller Maj 
Bjørn Rames.

Samtidig er der også et element af 
leg i træningen. Imaginære luftguns 
bliver fundet frem og lussinger ryger 
gennem luften.

»Det gælder om at slå hurtigt - det 
skal være eksplosivt. Man skal give sig 
100 procent ud og 110, når armen skal 
tilbage,« forklarer Maj Bjørn Rames. 
Men man skal passe på ikke at vride i 
leddene og heller ikke træne alt for in-
tensivt, altså mange timer om ugen, 
for det er hårdt for skinnebenene.

»Houk!« lyder det fra salen. Til træ-
ningen hører nemlig også udbrud, som 
understøtter bevægelserne.

Med råb bliver man tvunget til at 
markere rytmen og holde spændingen 
i kroppen. Samtidig er det et godt red-
skab til instruktøren, fordi man får re-
spons fra udøverne.

»Der er ikke noget federe end, når 
alle er med 100 procent,« fortæller Maj 
Bjørn Rames.

hvad	kan	thai-box	bruges	til?
• En times anderledes træning
• En sej opvisning
• En enkelt blok som en del af en puls 

og power-time

Forenings-, fitness- og gymnastikinspiration
Et kæmpekursus for instruktører, hjælpeinstruktører og 

bestyrelsesmedlemmer inden for gymnastikken. 

Kurset afholdes over en weekend hvert andet år.  

På www.dgi.dk/gymnastik/inspiration kan du finde in-

struktørernes noter fra kurset og se billeder og video.
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flowin	–	effektiv	træning
Ved første øjekast ligner træning med 
flowin en ny og meget effektiv måde 
at pudse gulv på.  Først langsomt og 
så i højt tempo glider deltagerne frem 
og tilbage over et glat underlag med 
puder under fødderne. Efter 45 sekun-
der venter en ny øvelse. Denne gang 
skal de have puder under knæene og 
håndfladerne, og så er det i gang med 
en avanceret udgave af mavebøjninger.  
Hænderne skal glide ud til hver sin side 
og samles igen, mens armene bøjes og 
strækkes. Alt sammen i en kontrolle-
ret bevægelse. Selvom det ser legende 
let ud, springer sveden hurtigt frem på 
panden. Efter 24 sekunder venter endnu 
en glidende øvelse.

Flowin hedder det nye træningsred-
skab, der er udviklet i Sverige og kan 
bruges både til almindelig styrke- og 
konditionstræning og til genoptræ-
ning.

»Det er let nok at glide ud, men når 
man så skal trække tilbage, bliver det 
hårdt,« stønner en af deltagerne, der 
kan mærke, at mavemusklerne for al-
vor bliver brugt.

»Man kan selv bestemme, hvor 
hårdt det skal være, for det kommer an 
på, hvor meget vægt man lægger i, og 
hvor langt man glider, før man begyn-
der at trække tilbage,« forklarer Lena 
Pettersson, der er instruktør.

»Det er effektiv træning, og jeg an-
befaler 30-40 minutters træning ad 
gangen, hvis man kun bruger flowin,« 
forklarer Lena Pettersson, mens hun 
viser, hvordan øvelserne kan varieres 
med rotation.

hvad	kan	flowin	bruges	til?
• Som en del af holdtræning 
• Genoptræning
• Cirkeltræning 
• Supplement til motionscenterets 

maskiner

tilbage	til	rødderne
Der bliver lavet sidebøjninger og bevæ-
gelser over gulv.

»Hvad er der dog nyt ved det?« spør-
ger du måske. Øvelserne er klassiske, 
men tilgangen til arbejdet med den 
rytmiske grundgymnastik er ny.

»Der er kommet så mange nye gen-
rer med inspiration fra dansens verden, 
at den grundlæggende teknik er røget 
lidt i baggrunden,« forklarer Maj Buk-
have, der er instruktør og medforfat-
ter på et nyt DGI-materiale om rytmisk 
grundgymnastik. Og interessen for 
emnet er stigende. Der er godt fyldt 
op på gulvet til Gymnastikinspiration 
både med nye instruktører og mere 
garvede, der gerne vil blive bedre til at 
træne grundteknikker.

»Instruktørerne får en ny indsigt i 
kendte øvelser. Vi deler øvelserne op i 
små dele og definerer dem for at give 
gymnasterne en større kropsbevidst-
hed i hver øvelse. De erfarne instruktø-
rer får ny inspiration til måder at træne 
på,« fortæller Maj Bukhave og fortsæt-
ter:

»Grundgymnastikken er en vigtig 
del af træningen, fordi det er det, der 
danner basis for, at gymnasterne kan 
komme videre. Har de helt styr på fod-
led, kan de springe højere, lave flere 
drejninger og flere vilde ting.« 

En del af grundgymnastikken hand-
ler om fejlretning. Øvelser til hvordan 
du får gymnasterne til at kigge ned i et 
fejesving, når du allerede har sagt det 
1000 gange.

»Så kan man for eksempel stille dem 
to og to med ryggen til hinanden. Når 
de laver fejesvinget, skal de have øjen-
kontakt mellem benene. På den måde 
er hovedet, hvor det skal være,« for-
klarer Maj Bukhave og tilføjer, at man 
ikke skal være bange for at fordybe sig 
i øvelserne.

hvad	kan	rytmisk	
grundgymnastik	bruges	til?
• Alle gymnastikhold, lige fra 10-årige 

til motionsdamer og herrehold.n

Vi påklæder alle i foreningen:

De aktive
Instruktørerne

Lederne
Børn og voksne

Nyt katalog
Vi sender gerne prøver

www.rrtryk.dk • Tlf: 86486660

Tøj •
Tryk •

Broderi •

• Gymnastik
• Idræt
• Profil
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udgivelser

Wozniacki	ved	us	open
Danmarks aktuelt største idræts-
stjerne er Caroline Wozniacki. Gen-
nembruddet fik hun i 2009, da hun 
spillede sig i finalen ved US Open, 
netop den turnering freelancejour-
nalisten Anders Haahr Rasmussen 
fulgte tæt for at skrive sin bog om 
hende. Hver kamp får sin detaljerede 
gennemgang mikset med fortællin-
gen om Wozniackis tenniskarriere 
og analyser af hendes slagrepertoire 
og bevægelsesmønstre på banen. 
Undervejs skildres den professionelle 
kvindetennis’ tumlerier med homo-
fobi og sexisme i medierne, forholdet 
mellem stjernerne, mentalt arbejde 
og de kommercielle interesser bag de 
store turneringer.
Én bold ad gangen - Wozniacki, US open 2009. 

Af Anders Haahr Rasmussen. 

Gyldendal. 202 sider, 249 kr. 

Køb via www.gyldendal.dk

legesyg	alvor	om	lege
Tag ordet legende. Det handler ikke 
om John McEnroe eller andre sports-
stjerner, men om at have en legende 
tilgang til livet, at være legelysten og 
alligevel evne at se legen med seriøse 
øjne.  Manden, der lod legen præge 
sit liv i så dyb en grad, at mange lod 
sig inspirere, er Jørn Møller, manden 
bag fire bind om Gamle Idrætslege 
i Danmark. Denne mindebog er en 
fantastisk livsbekræftende, legely-
sten antologi fyldt med Jørn Møllers 
vigtigste tekster fra midt-80’erne 
til hans død i 2009. Uanset leg som 
forskningsteori, pædagogisk redskab 
og sportificering fastholdt han igen-
nem alle årene legens betydning som 
frisættelse af sindet og kroppen som 
et middel til det åbne menneskelige 
møde. Henning Eichberg åbner bo-
gen med et afsnit om Jørn Møllers 
legeteori, mens Jens Sejer Andersens 
tale ved hans bisættelse i 2009 af-
slutter bogen.
Med leg skal land bygges (Bevægelsesstudier 

10). Antologi red. af Karen-Lis Egedal Kirchhoff 

& Henning Eichberg. 

Forlaget Bavnebanke. 239 sider, 200 kr. 

Køb via www.bavnebanke.dk

et	katalog	over	fitnesstest
Fagbogsforfatter Marina Aagaard har 
samlet sin viden om fitnesstestning i 
tre temaer: Et katalog over test, et 
praksisrettet idéoplæg til testprak-
sis og testskemaer samt et fitness-
profilskema, som såvel aktive som 
inaktive motionister kan bruge til at 
motivere sig. Bogen beskriver indhol-
det i testning lige fra kropsmål over 
aerob og anaerob kapacitet til styrke. 
Den gennemgår også mere end 20 
test og deres normer samt gengiver 
skematiske testprogrammer, der kan 
anvendes.
Fitnesstestning – Fysisk testning og sundheds-

testning i fitnesscenter, skole og hjem. 

Af Marina Aagaard. 

Forlaget Aagaard. 144 sider, 198 kr. 

Køb via marinaaagaard.dk

læring	med	legende	humør
Humørfyldt, underholdende og enkel 
at gå til. Det er ”Legende let”, en bog 
med 199 muntert illustrerede lege 
for 4-10-årige børn. Alle lege bygger 
på det, der er ved hånden i børnenes 
hverdag fra køkkenet og haven over 
bilen og slyngelstuen til supermar-
kedet og mormor.  Med sjove titler 
som Total Forvirring, Volapykslange 
og Monster-kloning bruger den lege 
af alle typer til at indlære lydtræning, 
regning, stavning, koncentration og 
ordforråd på den sjove måde. 
Hver leg illustreres af tekstbokse om 
legens indhold og den læring, som 
legen giver.
Legende let – sådan vil børn elske at lære. 

Pernille Brinch og Pernille Ladegaard Pedersen. 

Forlaget Clockwise. 208 sider, 249 kr. 

Køb via mail til mh@clockwise.dk

viden	om	børnemotorik
Motorisk træning udvikler børn fra 
deres tidligste alder, både fysisk og 
psykisk. Det er en kompliceret pro-
ces, som involverer viden hos såvel 
forældre som fagpersonale. Som pæ-
dagog har Birte Servais Bentsen efter 
mange års arbejde med spæd- og 
småbørns bevægeudvikling samlet 
sin viden og sine erfaringer i denne 
bog, der henvender sig til krops-, 
ergo- og fysioterapeuter, pædagoger, 
afspændingspædagoger, sundheds-
plejersker m.fl. I 11 kapitler kommer 
hun bl.a. ind på fysisk udvikling, be-
vægekvalitet, motorisk interaktion 
og bevægeomsorg.
Bevægeomsorg – Børnemotorik i teori og prak-

sis. Af Birte Servais Bentsen. 

Bogforlaget Frydenlund. 311 sider, 299 kr. 

Køb via www.frydenlund.dk
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i	hovedet	på	træneren
13 danske fodboldtrænere, spillere og 
sportschefer på topplan samt en ude-
frakommende prøver på hver deres 
måde via interviews at give et indblik 
i hverdagen som leder i en klub, hvor 
mange interesser skal forenes. Leder-
rollen viser sig at kunne udføres på 
mange måder, fra Ove Pedersen, der 
er træner 24 timer i døgnet, til Mor-
ten Bruunm, som aldrig mere vil væ-
re træner på topplan. Alle har de erfa-
ringer fra et presset job, som tackles 
på uens vis efter konflikter med spil-
lere, klubledelser og især medierne, 
der har det med at forenkle de mange 
komplekse faktorer, som udgør livet i 
en professionel fodboldklub.
Vind eller forsvind. Af Hans Jerver. 

Byens Forlag. 160 sider, 299 kr. 

Køb via www.byensforlag.dk

Børn	med	særlige	behov
Trænere og instruktører møder i sti-
gende grad børn, der adskiller sig 
med særlige behov som ADHP, Asper-
ger og Tourettes. De udfordrer ofte in-
struktørerne med en anderledes vild 
eller indadvendt optræden end de 
øvrige børn, så de voksne har behov 
for såvel viden som tip til at hånd-
tere dem. Begge dele forsøger denne 
”kogebog” at give dem, selv om den 
primært er skrevet for lærere og pæ-
dagoger. Men instruktører kan uden 
besvær overtage den teoretiske viden 
om denne særlige børnegruppe og de 
mange bud på enkle, letforståelige 
redskaber, der kan skabe tryghed og 
udvikling for både barn og instruktør. 
Hvert kapitel rummer desuden cases 
fra hverdagen.
Børn med særlige behov – en praksisguide i rum-

melighed. Af Helle Overballe Mogensen. 

Dansk Psykologisk Forlag. 136 sider, 258 kr. 

Køb hos forlaget via www.dpf.dk

rock	’n’	roll	ledelse
Ledelse kan ikke reduceres til at være 
en disciplin, men må derimod erken-
des som et aktivt valg i livet. Ikke en 
karrieremulighed, men nærmest et 
kald, mener psykolog og ledelses-
rådgiver Thomas Geuken. I sin ener-
gifyldte bog kobler han passionen, 
personligheden, spontaniteten og 
tolerancen hos rock ’n’ roll-musikere 
med den nye tids ledelsesstil, som 
han ser som fremtidens. Ledere må 
acceptere eller ligefrem fremme op-
position, det skæve, det unikke hos 
medarbejderne. I en poetisk, pulse-
rende skrivestil formulerer han syv 
regler for en kreativ og originalt mo-
tiverende ledelsesstil.
Rock ’n’ roll ledelse – giv din virksomhed nerve 

og kant. Af Thomas Geuken. 

Gyldendal Business. 214 sider, 300 kr. 

Køb via www.GyldendalBusiness.dk

lederskab	på	formel
Perfektionisme, vedholdenhed og 
innovation er nøgleord for det, der 
skal sikre, at lederskab og sportsud-
øvelse lykkes. Selv om den tidligere 
landstræner i volleyball Mikael Trolle 
og hans partner i High Performance 
Institute Allan Levann primært frem-
hæver det bevidste arbejde henimod 
den gode præstation i elitesporten 
og erhvervslivet, kan mange af deres 
overvejelser overføres til den gængse 
træner og instruktørs arbejde. De går 
i dybden med begreber som passion, 
potentiale, feedback, ros, lederskab, 
at sætte et hold og vælge fra samt 
teamkultur, alt sammen baseret på 
eksempler fra sportens verden.
Den store præstation. Af Mikael Trolle og 

Allan Levann. 

Gyldendal. 187 sider, 300 kr. 

Køb via www.gyldendal.dk 

redskaber	til	ledere
Holder man som leder fokus på at gø-
re det rigtige, har man større chance 
for at skabe positive forbedringer for 
sin ledelse.  Det er udgangspunktet 
for denne praksisorienterede bog om 
styrkebaseret ledelse, der går meget 
handlingsorienteret til værks. Samt-
lige kapitler om bl.a. at bringe sine 
styrker i spil, udleve sin ledelsesfilo-
sofi, værdisætte møder og om at styr-
ketræne sit team illustreres af mange 
tekstbokse, der rummer gode tip. De 
rummer cases, konkrete råd, analyse-
skemaer og eksempler på trin-for-trin 
udførelse af en vellykket ledelsesstil 
baseret på nøgleord som innovation, 
resultater og trivsel.
Styrkebaseret ledelse – konkrete redskaber til at 

skabe effektive og sunde organisationer. 

Af Pernille Hippe Brun og Mikkel Ejsing. 

Dansk Psykologisk Forlag. 439 sider, 398 kr. 

Køb via www.dpf.dk
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Fik du puttet mange flere varer 
i indkøbsvognen, end du havde 
planlagt, sidst du var i super-
markedet? Måske var det fordi, 
der blev spillet en langsom bag-
grundsmelodi. Undersøgelser vi-
ser nemlig, at musikkens tempo 
har indflydelse på, hvor meget, vi 
køber. Hører vi musik på arbejds-
pladsen, styrker det koncentra-
tionen og modvirker kedsomhed. 
Og så får musikken os til at give 
gas, når vi dyrker motion eller til 
at spænde godt af, hvis genren 
passer til det. 
Ingen tvivl om, at musikken 
har et godt tag i vores underbe-
vidsthed og måske ligefrem har 
et strejf af magi i sig. I sidste 
nummer af UDSPIL skrev vi om 
eleverne på en erhvervsskole, der 
var i herredårlig form. Faktisk 
var musik det eneste, der kunne 
få dem til at røre sig, for det var 
kun på dansegulvet i weekendens 
sene nattetimer, de fik motion. 
Musikken lokkede… og nå ja, 
chancen for en svingom med en 
af det modsatte køn.

I rollen som træner er det dig, der 
svinger tryllestaven og bestem-
mer, hvilken musik holdet skal 
træne til. Du har stor indflydelse 
på hvilke sange, der bliver sun-
get, nynnet eller måske skrålet på 
vej hjem fra træning. Og som be-
skrevet i temaet i dette nummer 
af UDSPIL, er det vigtigt med den 
rette musik, som understøtter 
aktiviteter, øvelser og det gode 
humør, frem for at spænde ben.
Om du finder numrene i det, mu-
sikeren Sigurd Barrett kalder det 
trygge pop-univers, der klinger af 
noget velkendt, eller om du væl-
ger at udfordre krop og sjæl med 
en anderledes musikgenre, er 
helt op til dig. Det vigtigste er, at 
det er melodier, der tænder dig, 
og som du har lyst til at arbejde 
med, så skal du nok fortrylle 
holdet. 
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Motion oG FriLUFtsLiV

planlæg	løbetræningen
Hvorfor er det vigtigt at planlægge 
træning på alle niveauer? Svaret får 
du, når vi arbejder med målsætning 
på baggrund af kapacitetsanalyser og 
planlægger træning for løbere og lø-
behold. Vi ser på, hvilke elementer der 
skal indgå i planlægning og hvorfor. 
Temakurset er for nuværende og kom-
mende løbetrænere og for løbere, der 
har taget basiskurset og kursus 1. Er 
du i gang med at motions- og løbetræ-
neruddannelsen, skal du have to selv-
valgte temakurser.
Planlægning af løbetræning, 5/12, Valby IF, 
pris: 687 kr., arrangementsnr: 21 02 3707, 
tilm. straks.

et	sikkert	rul	i	havkajak
Et sikkert rul udvider din tryghed og 
sikkerhed på vandet markant og giver 
dig fantastiske muligheder for at bruge 
kajakken til mangfoldige former for 
træning og leg. Gennem øvelser op-
bygger vi den grundlæggende teknik 
til et sikkert og skadesforebyggende 
rul. Derudover ser vi på, hvordan du 
træner i det fartøj, som du sejler i eller 
underviser fra til dagligt. 
Kurset foregår i svømmehal og er for 
kajakinstruktører, hjælpeinstruktører 
og andre, der arbejder med kajak. Du 
kan leje kajak og redningsvest for 75 
kroner.
Rullekursus i havkajak, 21/11, Hornsyld 
Idrætscenter v. Juelsminde, pris: 250 kr., ar-
rangementsnr: 10 02 3012, tilm. straks.

på	ekspedition	efter	østers
Vi vandrer ud til Vadehavets store mus-
lingebanker, hvor man næsten føler, at 
man er ved verdens ende. Fuglene, vin-
den og det enestående landskab ska-
ber en fantastisk stemning, tidevandet 
bestemmer, og der er østers overalt. 

For et år siden havde de færreste i Danmark 
hørt om zumba. Så kom de første instruktø-
rer på kursus i zumba, og siden foråret har 
træningsformen udviklet sig med raketfart 
og er nærmest blevet en folkesport. Især 
kvinder tænder på den nye dille, der sætter 
pulsen i vejret og styrker de store muskel-
grupper.
Zumba fitness blev skabt i midten af 90'erne, 
da koreografen Alberto “Beto” Perez fra Co-
lumbia kombinerede traditionelle latiname-
rikanske rytmer med hotte dansetrin.
»Zumba er blevet populær på grund af sin 
glade musik. I forvejen er danseinspireret 
aerobic blevet mere og mere moderne, så 
zumba ligger lige til højrebenet,« fortæller 
Louise Helmer.
Hun er instruktør på to inspirationskurser i 
DGI Sønderjylland. Det ene er for instruktø-
rer, der aldrig har prøvet zumba, mens det 
andet er for dig, der har prøvet zumba i lidt 
længere tid eller måske selv har et zumba-
hold. Også på Fyn og i Hvidovre er der tilbud 
om zumba.
»Zumba appellerer både til udøvere af tra-
ditionel gymnastik og af aerobic. Samtidig 
danser deltagerne i tv-programmet Vild 
med dans latinamerikanske danse, og det er 
tydeligt, at zumba også tiltrækker helt nye 
aktive,« siger Louise Helmer.

Både unge og gamle tænder på zumba. Til 
daglig er Louise Helmer instruktør i Trelde 
Gymnastikforening ved Fredericia. Her er 
de yngste på zumba-holdet 13-14 år, mens de 
ældste er 70.
»De kan gå på samme hold, fordi koreogra-
fierne skifter efter hver sang. I traditionel 
aerobic varer en koreografi typisk 30 til 45 
minutter, men i zumba skal man bare følge 
instruktøren i tre til seks minutter, og så be-
gynder man forfra med en ny melodi. Der er 
selvfølgelig nogle grundtrin, og det er blandt 
andet dem, vi øver på de to kurser,« siger 
Louise Helmer. 

Zumba inspiration for begyndere, 20/11, SI-centret 
v. Rødekro, pris: 75 kr., arrangementsnr: 13 55 4017, 
tilm. straks.

Zumba inspiration og workshop for let øvede, 
20/11, SI-centret v. Rødekro, pris: 230 kr., arrange-
mentsnr: 13 55 4018, film. straks.

Zumba fællestræning, 14/11, Aarup Fritidscenter på 
Vestfyn, pris: 80 kr., arrangementsnr: 16 55 4305, 
tilm. straks.

Ballstik og zumba, 28/11, Frydenhøjhallen i Hvid-
ovre, pris: 287 kr., arrangementsnr: 23 55 3354, tilm. 
frist 10/11.

ny dansedille får flere til at 
dyrke idræt
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	 ARRANGEMENT	 DATO	 STED	 PRIS		 ARR.NR.	 FRIST

n kun for instruktører  n åbent for alle

Motion og friluftsliv

Løb 1 20/11 Herning 460 kr. 06 02 3009 straks

Maratontræning 15/1 Århus 820 kr. 09 02 3000 15/12

Puls og test i løb 4/12 Århus 650 kr. 09 02 3052 straks

Køreteknik på mountainbike 20/11 Højbjerg 275 kr. 09 02 3069 straks

Fællestræning på mountainbike 28/11 Marselisborg gratis 10 02 4008 21/11

Grønlændervending 12/12 Helle v. Varde 275 kr. 11 02 3387 2/12

Lystrup løbet - 5 løb 14/11 m.fl. Lystrup Skov 120 kr. 18 02 4001 9/11

Agility

Agilityteknik 1 7-9/1 Roskilde 1.850 kr. 20 03 3001 6/12

Atletik

5. runde cross 21/1 Vojens 13 05 4050 21/12

3. runde cross 11/12 Kruså 13 05 4058 11/11

Cross 3 serie 1 5/12 Fåborg 30 kr. 16 05 4103 straks

Cross 2 serie 2 28/11 Odense 30 kr. 16 05 4202 20/11

Cross 3 serie 2 12/12 Hole Skoven 30 kr. 16 05 4203 12/11

Badminton

Talenttræningsstævne 18-19/12 Vingstedcentret 350 kr. 00 10 4022 25/11

Hjælpetræner 22/1 Fjerritslev i Nordjylland - 02 10 3001 22/12

Boys only U9 til U15 BCD 11/12 Thorsminde 80 kr. 05 10 4015 11/11

V.I.Piger U9 til U15 BCD 11/12 Aulum v. Herning 80 kr. 05 10 4016 11/11

Miniton-kursus 28/11 Randers 540 kr. 09 10 3012 17/11

Kursus 1 4-5/12 Østjylland 756 kr. 09 10 3024 24/11

Kursus 2 4-5/12 Østjylland 756 kr. 09 10 3033 24/11

Feeding, fejlfinding/rettetekn. 26/11 Østjyl land 195 kr. 09 10 3057 17/11

Ladies tournament 28/11 Hasselager 150 kr. 09 10 4700 14/11

Kursus 2 11-12/12 Ørum Daugård v. Vejle 1.300 kr. 10 10 3012 30/11

Hjælpetræner 4/12 DGI Sydøstjylland 460 kr. 10 10 3014 23/11

Kursus 2 15-16/1 Kruså i Sønderjylland 1.345 kr. 13 10 3010 19/12

Kursus 2 27-28/11 Fåborg 990 kr. 16 10 3007 11/11

Ladies tournament 16/1 Aarup 130 kr. 16 10 4303 16/12

Boys only U9 til U19 8/1 Kalundborg 90 kr. 17 10 4002 2/12

Kampidræt

Massagekursus 28/11 Østre Skole i Holbæk 100 kr. 20 25 0302 24/11

Dans og musik

Salsa 21/11 Roskilde 75 kr. 20 36 4003 straks

Line dance 2 7-8/1 Fjerritslev i Nordjylland 2.050 kr. 01 49 3001 7/12

Country og western couple dance 12/11 Flensborg 5 euro 14 49 4002 straks

Gymnastik

10-14 stævne 22-23/1 Bjergsnæsskolen 00 55 0801 12/11

Hjælpeinstruktør A 14-16/1 Skørping v. Rold Skov 950 kr. 01 55 3001 14/12

Fællestræning f. voksne 11/11 Brønderslev 80 kr. 01 55 8111 straks

Effekt puls og stram op 27/11 Højmark v. Ringkøbing 610 kr. 05 55 3067 10/11

Puls og styrke 13/11 Højmark v. Ringkøbing 473 kr. 05 55 3088 straks

Minifræs 27/11 Tjørring 50 kr. 06 55 4103 14/11

Megafræs 27/11 Tjørring 50 kr. 06 55 4104 14/11

Minitræf 13/11 Levring v. Kjellerup 50 kr. 06 55 4105 straks

Effekt grunduddannelse 14-16/1 m.fl. Lyseng v. Århus 3.350 kr. 09 55 3150/51 6/12

Overbygn./pilates m/redskaber 7-8/1 Lyseng v. Århus 1.300 kr. 09 55 3152 1/12

Forkæl nakke og ryg 16/1 DGI-huset i Århus 450 kr. 09 55 3200 10/12

Stor træningsbold 16/1 Lyseng v. Århus 475 kr. 09 55 3201 10/12

Roller, redondo og flexibar 14/1 Lyseng v. Århus 675 kr. 09 55 3202 10/12

Team-track f. 7 til 12-årige 08/1 DGI-huset i Århus 350 kr. 09 55 3204 1/12

Stoletræning - brush up 7/1 DGI-huset i Århus 350 kr. 09 55 3207 1/12

Intro til pilates 6/2 Lyseng v.  Århus 575 kr. 09 55 3270 13/12

Puslinge- og forældre/barndag 30/1 DGI-huset i Århus 09 55 4000 25/11

Motorikdag f. børn med særlige behov 23/1 Voldum v. Hadsten 09 55 4010

Hjælpeinstruktør 1 7-9/1 Ørum Daugård v. Vejle 1.360 kr. 10 55 3000 7/12

Rundt om steppen 15/1 Ribe 350 kr. 11 55 3199 15/12

Indoor cycling overbygn. 20 t. 21-23/1 Esbjerg V 1.730 kr. 11 55 3999 21/12

Børnedag 13/11 Vorbasse v. Billund 50 kr. 11 55 4014 straks

Træf 0. til 3. klasse 20/11 Aabenraa 55 kr. 13 55 4011 straks

Træf 4. til 7.klasse 13/11 Aabenraa 75 kr. 13 55 4016 straks

Børn m. motoriske udfordringer 27/11 Aarup på Vestfyn 240 kr. 16 55 3014 straks

Fitnessuddannelsen 14-16/1 m.fl. Bagenkop på Langeland 2.800 kr. 16 55 301/02 14/12

Junioraften 4/3 Søndersø på Nordfyn gratis 16 55 4001 15/12

Fræs 6 til 9 år 20/11 Ebberup v. Assens 75 kr. 16 55 4505 straks

Hjælpeinstruktør 1 15-16/1 Gørlev på Vestsjælland 1.110 kr. 17 55 3001 17/12

Opfølgning på maskinparken 17/11 Jyderup 175 kr. 17 55 3905 straks

Fanebærer 15/1 Slangerup gratis 18 55 3750 15/12

Spring og sikkerhed - SMT1 26-28/11 Ølsemagle v. Køge 960 kr. 20 55 3201 straks

Gymnastikmessen 2011 8/1 DGI-byen 21 55 3750 8/12

Stenbrostævne og -fest 22/1 DGI-byen 350 kr. 21 55 4001 1/12

Spring for fuld skrue 0. til 5. klasse 14/11 Haslev 00 kr. 23 55 4230 straks

Fællestræning for voksne 14/11 Mogenstrup 65 kr. 23 55 4235 straks

Aerobic

Step 40 timers uddannelse 14-16/1 m.fl. DGI-byen og Viborg 5.888 kr. 00 56 0501/02 14/12

Puls på steppen 16/1 Ryomgård på Djursland 350 kr. 09 56 3201 10/12

Svømning

Aqua fitness - muskler og led 4/12 Gerlev v. Slagelse 470 kr. 00 75 0005 straks

Konkurrencetræner 15-16/1 Hobro 1.300 kr. 01 75 3000 15/12

Instruktør 3 4-5/12 Nørresundby 1.100 kr. 01 75 3009 straks

Hjælpeinstruktør 1 4-5/12 Nørresundby 1.100 kr. 01 75 3010 straks

Den dygtige træner 4/12 Snedsted i Thy 350 kr. 02 75 3008 straks

Førstehjælp m. intro t. hjertestarter 29/11 Durup i Salling 100 kr. 02 75 3019 15/11

Instruktør 3 22-23/1 Grenå 1.300 kr. 09 75 3100 22/12

Hjælpeinstruktør 1 14-16/1 Thyregod v. Give 1.600 kr. 10 75 3000 14/12

Instruktør 1 28-30/1 Thyregod v. Give 1.800 kr. 10 75 3001 16/12

Basiskursus 7-9/1 Thyregod v. Give 1.600 kr. 10 75 3006 7/12

Hjælpeinstruktør 2 18-20/3 Skærbæk v. Ribe 1.400 kr. 11 75 3030 14/12

Instruktør 1 21-23/1 Skærbæk v. Ribe 1.900 kr. 11 75 3035 21/12

Fejlretning 1 - crawl og rygcrawl 14-15/1 Rødding i Sønderjylland 1.050 kr. 13 75 3001 15/12

Hjælpeinstruktør 2 21-23/1 Rødding i Sønderjylland 1.410 kr. 13 75 3002 15/12

Vandskræk 30/1 DGI Fyn - 16 75 3001 13/12

Instruktør 3 21-23/1 Ringe på Midtfyn - 16 75 3103 6/12

Instruktør 4 18-20/3 Ringe på Midtfyn - 16 75 3104 20/12

Hjælpeinstruktør 2 11-13/2 Munkebo v. Odense - 16 75 3202 20/12

Babysvømning 1 11-13/3 Glamsbjerg - 16 75 3401 20/12

Handicapsvømning 25-27/3 Glamsbjerg - 16 75 3501 20/12

Instruktør 1 27-28/11 Slangerup 1.134 kr. 18 75 3005 12/11

Instruktør 3 14-16/1 Gerlev v. Slagelse 2.163 kr. 20 75 3000 14/12

Nye lege for børn og voksne 22/1 Fløng v. Hedehusene 443 kr. 20 75 3100 22/12

Udvikling af trænerstaben 24/11 DGI Storkøbenhavn - 21 75 2011 17/11

Foreningskultur

Fair behandling af børn og unge 1 1/12 130 kr. 06 85 8119 24/11

Fair behandling af børn og unge 2 8/12 DGI Midtjylland 130 kr. 06 85 8120 1/12

Fair behandling af børn og unge 1 10/11 DGI Midtjylland 130 kr. 06 85 8121 straks

Fair behandling af børn og unge 2 17/11 DGI Midtjylland 130 kr. 06 85 8122 10/11

Fair behandling af børn og unge 1 24/11 Herning 130 kr. 06 85 8123 17/11

Nutidens børn og unge 17/11 Århus 75 kr. 09 85 3431 straks

Kommunikationsplan - undgå kaos 16/11 Bredsten v. Vejle 150 kr. 10 85 3603 straks

Webkommunikation - hjemmeside 29/11 Bredsten v. Vejle 150 kr. 10 85 3604 15/11

Fanebærer 22/1 SI-centret v. Rødekro 300 kr. 13 85 0001 22/12

Færdselsrelateret førstehjælp 25/11 Vindinge If 380 kr. 20 85 3025 11/11

Genoplivning m. hjertestarter 2/12 Herfølge 310 kr. 20 85 3026 18/11

Conventus erfa 17/11 DGI Roskilde 175 kr. 20 85 3037 straks

Senioridræt

Dans og sang 13/11 Vittrup v. Løkken 100 kr. straks

Sangaften m. Erik Sommer 11/11 Sunds v. Herning 95 kr. 06 95 4014 straks

Tæppecurlingstævne 24/11 Rødkærsbro v. Viborg 120 kr. 06 95 4015 17/11

Juletur til Aalborg 3/12 DGI Midtjylland 400 kr. 06 95 4016 26/11

Sang- og folkedanseraften 19/11 Veng v. Skan derborg 90 kr. 09 95 4009 15/11

Idræt om dagen 8/1 Brørup v. Vejen 325 kr. 11 95 3999 16/12

Nytårsstævne - 75 års jubilæum 8/1 Løgumkloster 13 95 2801 8/12

Senioridrætstræf 14/11 Stenstrup v. Svendborg 150 kr. 16 95 4004 straks

Højskoleudflugt til Jægerspris 13/11 DGI Vestsjæl land 200 kr. 17 95 4006 straks

Sangaften for alle 3/12 Tårnborg v. Korsør 40 kr. 17 95 8006 26/11

Arrangementer udspil 8 2010.indd   1 21-10-2010   09:01:48

Turen kræver god fysik. Vi skal gå 
cirka seks kilometer på havbund 
og i vand, så det er ikke en tur for 
børn. Østers er skarpe i kanten, så 
tag handsker og en rygsæk med 
til at bære dem i, i stedet for pla-
sticposer, så de ikke skærer hul i 
vadestøvlerne 
Østers ekspedition, 29/12, Vade-
havscentret i Vester Vedsted v. Ribe, 
pris: 150 kr., vadestøvler kan lejes for 
50 kr., arrangementsnr. 11 02 3999, 
tilm.frist 14/12.

aGiLity

Basic	handling	for	
begyndere
Du lærer om kontakt-, lederskabs, 
aktiverings- og træningsøvelser, 
herunder basic handling, der er 
det logiske valg for ekvipagen, der 
skal udøve agility. Undervejs får 
du værktøjer til undervisnings-
teknik og planlægning. Kurset 
er tilrettelagt, så det kan følges 
af nye instruktører, der ikke har 
megen praktisk erfaring. Du skal 
medbringe bur, godbidder og 
legetøj til hunden og tagetplade 
eller lignende. Træningen foregår 
i uopvarmet ridehal. 
Basic handling, 26-28/11, Sannes Hun-
decenter i Hedensted v. Vejle, pris: 619 
kr., arrangementsnr: 10 03 3004, tilm. 
straks.

BaDMinton

fysisk	træning	for	spillere
Du bliver klogere på fysiologi og 
træningslære for badmintonspil-
lere, når vi gennemgår emner 
som kroppens funktioner i hvile 
og ved fysisk aktivitet, trænings-
effekt, træthed, restitutionen, 
styrketræning og konditionstræ-
ning.
Fysisk træning, 14/1, Grænsehallerne i 
Kruså i Sønderjylland, arrangementsnr: 
2011 13 10 3011, tilm.frist 19/12.
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BørneiDræt
Gør børn parate til idræt 
Du får indblik i børns motoriske 
og sociale udvikling og i sammen-
hængen mellem sanserne og de 
mange intelligenser, så du kan la-
ve aktiviteter med det mål at gøre 
børn parate til idræt. Desuden 
ser vi på den særlige opbygning 
i materialet Regnbueleg 2, så du 
kan bruge det i din planlægning. 
Kurset er for alle, der interesserer 
sig for børn og motorik.
Gode idéer til dit arbejde med børn, 
13/11, Lundebakkeskolen i Holme-Ol-
strup v. Næstved, pris: 379 kr., arran-
gementsnr: 23 30 3003, tilm. straks.

FoDBoLD

indendørs	til	store	mål
Nu kan I prøve indendørs til store 
mål på både Sjælland og i Jylland.
»Spillet minder meget om det 
udendørs 7-mandsspil, blot på en 
håndboldbane med bander om-
kring og med 7-mands mål. Der-
med er det i høj grad et spil, der 
tilgodeser bredden. Det er nemlig 
ikke så taktisk præget som det 
traditionelle indendørsspil,« lyder 
erfaringen fra DGI Midtjylland, 
der havde et tilsvarende stævne 
sidste vinter. 
Både på Sjælland og i Jylland 
henvender stævnerne sig til ung-
doms- og seniorhold. 

Stævne til store mål, 28/11, Alhede 
Hallerne i Frederiks v. Karup, arrange-
mentsnr: 06 40 4018, tilm.frist 14/11.

Stævne til store mål, 11/12, Boeslunde-
Hallen v. Korsør, pris: 250 kr., arrange-
mentsnr: 17 40 4038, tilm.frist 11/11.

Stævne til store mål, 8/1, Boeslunde-
Hallen v. Korsør, pris: 250 kr., arran-
gementsnr: 2011 17 40 4014, tilm.frist 
8/12.

Stævne til store mål, 22/1, Dalmo-
sehallen v. Slagelse, pris: 250 kr., ar-
rangementsnr: 2011 17 40 4015, tilm.
frist 22/12.

Stævne til store mål, 22/1, Hagested 
Hallen v. Holbæk, pris: 250 kr., ar-
rangementsnr: 2011 17 40 4016, tilm.
frist 22/12.

	 ARRANGEMENT	 DATO	 STED	 PRIS		 ARR.NR.	 FRIST

n kun for instruktører  n åbent for alle

Motion og friluftsliv

Løb 1 20/11 Herning 460 kr. 06 02 3009 straks

Maratontræning 15/1 Århus 820 kr. 09 02 3000 15/12

Puls og test i løb 4/12 Århus 650 kr. 09 02 3052 straks

Køreteknik på mountainbike 20/11 Højbjerg 275 kr. 09 02 3069 straks

Fællestræning på mountainbike 28/11 Marselisborg gratis 10 02 4008 21/11

Grønlændervending 12/12 Helle v. Varde 275 kr. 11 02 3387 2/12

Lystrup løbet - 5 løb 14/11 m.fl. Lystrup Skov 120 kr. 18 02 4001 9/11

Agility

Agilityteknik 1 7-9/1 Roskilde 1.850 kr. 20 03 3001 6/12

Atletik

5. runde cross 21/1 Vojens 13 05 4050 21/12

3. runde cross 11/12 Kruså 13 05 4058 11/11

Cross 3 serie 1 5/12 Fåborg 30 kr. 16 05 4103 straks

Cross 2 serie 2 28/11 Odense 30 kr. 16 05 4202 20/11

Cross 3 serie 2 12/12 Hole Skoven 30 kr. 16 05 4203 12/11

Badminton

Talenttræningsstævne 18-19/12 Vingstedcentret 350 kr. 00 10 4022 25/11

Hjælpetræner 22/1 Fjerritslev i Nordjylland - 02 10 3001 22/12

Boys only U9 til U15 BCD 11/12 Thorsminde 80 kr. 05 10 4015 11/11

V.I.Piger U9 til U15 BCD 11/12 Aulum v. Herning 80 kr. 05 10 4016 11/11

Miniton-kursus 28/11 Randers 540 kr. 09 10 3012 17/11

Kursus 1 4-5/12 Østjylland 756 kr. 09 10 3024 24/11

Kursus 2 4-5/12 Østjylland 756 kr. 09 10 3033 24/11

Feeding, fejlfinding/rettetekn. 26/11 Østjyl land 195 kr. 09 10 3057 17/11

Ladies tournament 28/11 Hasselager 150 kr. 09 10 4700 14/11

Kursus 2 11-12/12 Ørum Daugård v. Vejle 1.300 kr. 10 10 3012 30/11

Hjælpetræner 4/12 DGI Sydøstjylland 460 kr. 10 10 3014 23/11

Kursus 2 15-16/1 Kruså i Sønderjylland 1.345 kr. 13 10 3010 19/12

Kursus 2 27-28/11 Fåborg 990 kr. 16 10 3007 11/11

Ladies tournament 16/1 Aarup 130 kr. 16 10 4303 16/12

Boys only U9 til U19 8/1 Kalundborg 90 kr. 17 10 4002 2/12

Kampidræt

Massagekursus 28/11 Østre Skole i Holbæk 100 kr. 20 25 0302 24/11

Dans og musik

Salsa 21/11 Roskilde 75 kr. 20 36 4003 straks

Line dance 2 7-8/1 Fjerritslev i Nordjylland 2.050 kr. 01 49 3001 7/12

Country og western couple dance 12/11 Flensborg 5 euro 14 49 4002 straks

Gymnastik

10-14 stævne 22-23/1 Bjergsnæsskolen 00 55 0801 12/11

Hjælpeinstruktør A 14-16/1 Skørping v. Rold Skov 950 kr. 01 55 3001 14/12

Fællestræning f. voksne 11/11 Brønderslev 80 kr. 01 55 8111 straks

Effekt puls og stram op 27/11 Højmark v. Ringkøbing 610 kr. 05 55 3067 10/11

Puls og styrke 13/11 Højmark v. Ringkøbing 473 kr. 05 55 3088 straks

Minifræs 27/11 Tjørring 50 kr. 06 55 4103 14/11

Megafræs 27/11 Tjørring 50 kr. 06 55 4104 14/11

Minitræf 13/11 Levring v. Kjellerup 50 kr. 06 55 4105 straks

Effekt grunduddannelse 14-16/1 m.fl. Lyseng v. Århus 3.350 kr. 09 55 3150/51 6/12

Overbygn./pilates m/redskaber 7-8/1 Lyseng v. Århus 1.300 kr. 09 55 3152 1/12

Forkæl nakke og ryg 16/1 DGI-huset i Århus 450 kr. 09 55 3200 10/12

Stor træningsbold 16/1 Lyseng v. Århus 475 kr. 09 55 3201 10/12

Roller, redondo og flexibar 14/1 Lyseng v. Århus 675 kr. 09 55 3202 10/12

Team-track f. 7 til 12-årige 08/1 DGI-huset i Århus 350 kr. 09 55 3204 1/12

Stoletræning - brush up 7/1 DGI-huset i Århus 350 kr. 09 55 3207 1/12

Intro til pilates 6/2 Lyseng v.  Århus 575 kr. 09 55 3270 13/12

Puslinge- og forældre/barndag 30/1 DGI-huset i Århus 09 55 4000 25/11

Motorikdag f. børn med særlige behov 23/1 Voldum v. Hadsten 09 55 4010

Hjælpeinstruktør 1 7-9/1 Ørum Daugård v. Vejle 1.360 kr. 10 55 3000 7/12

Rundt om steppen 15/1 Ribe 350 kr. 11 55 3199 15/12

Indoor cycling overbygn. 20 t. 21-23/1 Esbjerg V 1.730 kr. 11 55 3999 21/12

Børnedag 13/11 Vorbasse v. Billund 50 kr. 11 55 4014 straks

Træf 0. til 3. klasse 20/11 Aabenraa 55 kr. 13 55 4011 straks

Træf 4. til 7.klasse 13/11 Aabenraa 75 kr. 13 55 4016 straks

Børn m. motoriske udfordringer 27/11 Aarup på Vestfyn 240 kr. 16 55 3014 straks

Fitnessuddannelsen 14-16/1 m.fl. Bagenkop på Langeland 2.800 kr. 16 55 301/02 14/12

Junioraften 4/3 Søndersø på Nordfyn gratis 16 55 4001 15/12

Fræs 6 til 9 år 20/11 Ebberup v. Assens 75 kr. 16 55 4505 straks

Hjælpeinstruktør 1 15-16/1 Gørlev på Vestsjælland 1.110 kr. 17 55 3001 17/12

Opfølgning på maskinparken 17/11 Jyderup 175 kr. 17 55 3905 straks

Fanebærer 15/1 Slangerup gratis 18 55 3750 15/12

Spring og sikkerhed - SMT1 26-28/11 Ølsemagle v. Køge 960 kr. 20 55 3201 straks

Gymnastikmessen 2011 8/1 DGI-byen 21 55 3750 8/12

Stenbrostævne og -fest 22/1 DGI-byen 350 kr. 21 55 4001 1/12

Spring for fuld skrue 0. til 5. klasse 14/11 Haslev 00 kr. 23 55 4230 straks

Fællestræning for voksne 14/11 Mogenstrup 65 kr. 23 55 4235 straks

Aerobic

Step 40 timers uddannelse 14-16/1 m.fl. DGI-byen og Viborg 5.888 kr. 00 56 0501/02 14/12

Puls på steppen 16/1 Ryomgård på Djursland 350 kr. 09 56 3201 10/12

Svømning

Aqua fitness - muskler og led 4/12 Gerlev v. Slagelse 470 kr. 00 75 0005 straks

Konkurrencetræner 15-16/1 Hobro 1.300 kr. 01 75 3000 15/12

Instruktør 3 4-5/12 Nørresundby 1.100 kr. 01 75 3009 straks

Hjælpeinstruktør 1 4-5/12 Nørresundby 1.100 kr. 01 75 3010 straks

Den dygtige træner 4/12 Snedsted i Thy 350 kr. 02 75 3008 straks

Førstehjælp m. intro t. hjertestarter 29/11 Durup i Salling 100 kr. 02 75 3019 15/11

Instruktør 3 22-23/1 Grenå 1.300 kr. 09 75 3100 22/12

Hjælpeinstruktør 1 14-16/1 Thyregod v. Give 1.600 kr. 10 75 3000 14/12

Instruktør 1 28-30/1 Thyregod v. Give 1.800 kr. 10 75 3001 16/12

Basiskursus 7-9/1 Thyregod v. Give 1.600 kr. 10 75 3006 7/12

Hjælpeinstruktør 2 18-20/3 Skærbæk v. Ribe 1.400 kr. 11 75 3030 14/12

Instruktør 1 21-23/1 Skærbæk v. Ribe 1.900 kr. 11 75 3035 21/12

Fejlretning 1 - crawl og rygcrawl 14-15/1 Rødding i Sønderjylland 1.050 kr. 13 75 3001 15/12

Hjælpeinstruktør 2 21-23/1 Rødding i Sønderjylland 1.410 kr. 13 75 3002 15/12

Vandskræk 30/1 DGI Fyn - 16 75 3001 13/12

Instruktør 3 21-23/1 Ringe på Midtfyn - 16 75 3103 6/12

Instruktør 4 18-20/3 Ringe på Midtfyn - 16 75 3104 20/12

Hjælpeinstruktør 2 11-13/2 Munkebo v. Odense - 16 75 3202 20/12

Babysvømning 1 11-13/3 Glamsbjerg - 16 75 3401 20/12

Handicapsvømning 25-27/3 Glamsbjerg - 16 75 3501 20/12

Instruktør 1 27-28/11 Slangerup 1.134 kr. 18 75 3005 12/11

Instruktør 3 14-16/1 Gerlev v. Slagelse 2.163 kr. 20 75 3000 14/12

Nye lege for børn og voksne 22/1 Fløng v. Hedehusene 443 kr. 20 75 3100 22/12

Udvikling af trænerstaben 24/11 DGI Storkøbenhavn - 21 75 2011 17/11

Foreningskultur

Fair behandling af børn og unge 1 1/12 130 kr. 06 85 8119 24/11

Fair behandling af børn og unge 2 8/12 DGI Midtjylland 130 kr. 06 85 8120 1/12

Fair behandling af børn og unge 1 10/11 DGI Midtjylland 130 kr. 06 85 8121 straks

Fair behandling af børn og unge 2 17/11 DGI Midtjylland 130 kr. 06 85 8122 10/11

Fair behandling af børn og unge 1 24/11 Herning 130 kr. 06 85 8123 17/11

Nutidens børn og unge 17/11 Århus 75 kr. 09 85 3431 straks

Kommunikationsplan - undgå kaos 16/11 Bredsten v. Vejle 150 kr. 10 85 3603 straks

Webkommunikation - hjemmeside 29/11 Bredsten v. Vejle 150 kr. 10 85 3604 15/11

Fanebærer 22/1 SI-centret v. Rødekro 300 kr. 13 85 0001 22/12

Færdselsrelateret førstehjælp 25/11 Vindinge If 380 kr. 20 85 3025 11/11

Genoplivning m. hjertestarter 2/12 Herfølge 310 kr. 20 85 3026 18/11

Conventus erfa 17/11 DGI Roskilde 175 kr. 20 85 3037 straks

Senioridræt

Dans og sang 13/11 Vittrup v. Løkken 100 kr. straks

Sangaften m. Erik Sommer 11/11 Sunds v. Herning 95 kr. 06 95 4014 straks

Tæppecurlingstævne 24/11 Rødkærsbro v. Viborg 120 kr. 06 95 4015 17/11

Juletur til Aalborg 3/12 DGI Midtjylland 400 kr. 06 95 4016 26/11

Sang- og folkedanseraften 19/11 Veng v. Skan derborg 90 kr. 09 95 4009 15/11

Idræt om dagen 8/1 Brørup v. Vejen 325 kr. 11 95 3999 16/12

Nytårsstævne - 75 års jubilæum 8/1 Løgumkloster 13 95 2801 8/12

Senioridrætstræf 14/11 Stenstrup v. Svendborg 150 kr. 16 95 4004 straks

Højskoleudflugt til Jægerspris 13/11 DGI Vestsjæl land 200 kr. 17 95 4006 straks

Sangaften for alle 3/12 Tårnborg v. Korsør 40 kr. 17 95 8006 26/11

Arrangementer udspil 8 2010.indd   1 21-10-2010   09:01:48

fo
to

: n
ils r

o
sen

vo
ld

 Gymnastik fortsat ...



48	 udspil nr  8  2010 

tilmeld dig via www.dgi.dk/tilmeld eller kontakt din egen lokalforening. Foreninger tilmelder via www.dgi.dk/foreningsservice

Motion og friluftsliv

Løb 1 20/11 Herning 460 kr. 06 02 3009 straks

Maratontræning 15/1 Århus 820 kr. 09 02 3000 15/12

Puls og test i løb 4/12 Århus 650 kr. 09 02 3052 straks

Køreteknik på mountainbike 20/11 Højbjerg 275 kr. 09 02 3069 straks

Fællestræning på mountainbike 28/11 Marselisborg gratis 10 02 4008 21/11

Grønlændervending 12/12 Helle v. Varde 275 kr. 11 02 3387 2/12

Lystrup løbet - 5 løb 14/11 m.fl. Lystrup Skov 120 kr. 18 02 4001 9/11

Agility

Agilityteknik 1 7-9/1 Roskilde 1.850 kr. 20 03 3001 6/12

Atletik

5. runde cross 21/1 Vojens 13 05 4050 21/12

3. runde cross 11/12 Kruså 13 05 4058 11/11

Cross 3 serie 1 5/12 Fåborg 30 kr. 16 05 4103 straks

Cross 2 serie 2 28/11 Odense 30 kr. 16 05 4202 20/11

Cross 3 serie 2 12/12 Hole Skoven 30 kr. 16 05 4203 12/11

Badminton

Talenttræningsstævne 18-19/12 Vingstedcentret 350 kr. 00 10 4022 25/11

Hjælpetræner 22/1 Fjerritslev i Nordjylland - 02 10 3001 22/12

Boys only U9 til U15 BCD 11/12 Thorsminde 80 kr. 05 10 4015 11/11

V.I.Piger U9 til U15 BCD 11/12 Aulum v. Herning 80 kr. 05 10 4016 11/11

Miniton-kursus 28/11 Randers 540 kr. 09 10 3012 17/11

Kursus 1 4-5/12 Østjylland 756 kr. 09 10 3024 24/11

Kursus 2 4-5/12 Østjylland 756 kr. 09 10 3033 24/11

Feeding, fejlfinding/rettetekn. 26/11 Østjyl land 195 kr. 09 10 3057 17/11

Ladies tournament 28/11 Hasselager 150 kr. 09 10 4700 14/11

Kursus 2 11-12/12 Ørum Daugård v. Vejle 1.300 kr. 10 10 3012 30/11

Hjælpetræner 4/12 DGI Sydøstjylland 460 kr. 10 10 3014 23/11

Kursus 2 15-16/1 Kruså i Sønderjylland 1.345 kr. 13 10 3010 19/12

Kursus 2 27-28/11 Fåborg 990 kr. 16 10 3007 11/11

Ladies tournament 16/1 Aarup 130 kr. 16 10 4303 16/12

Boys only U9 til U19 8/1 Kalundborg 90 kr. 17 10 4002 2/12

Kampidræt

Massagekursus 28/11 Østre Skole i Holbæk 100 kr. 20 25 0302 24/11

Dans og musik

Salsa 21/11 Roskilde 75 kr. 20 36 4003 straks

Line dance 2 7-8/1 Fjerritslev i Nordjylland 2.050 kr. 01 49 3001 7/12

Country og western couple dance 12/11 Flensborg 5 euro 14 49 4002 straks

Gymnastik

10-14 stævne 22-23/1 Bjergsnæsskolen 00 55 0801 12/11

Hjælpeinstruktør A 14-16/1 Skørping v. Rold Skov 950 kr. 01 55 3001 14/12

Fællestræning f. voksne 11/11 Brønderslev 80 kr. 01 55 8111 straks

Effekt puls og stram op 27/11 Højmark v. Ringkøbing 610 kr. 05 55 3067 10/11

Puls og styrke 13/11 Højmark v. Ringkøbing 473 kr. 05 55 3088 straks

Minifræs 27/11 Tjørring 50 kr. 06 55 4103 14/11

Megafræs 27/11 Tjørring 50 kr. 06 55 4104 14/11

Minitræf 13/11 Levring v. Kjellerup 50 kr. 06 55 4105 straks

Effekt grunduddannelse 14-16/1 m.fl. Lyseng v. Århus 3.350 kr. 09 55 3150/51 6/12

Overbygn./pilates m/redskaber 7-8/1 Lyseng v. Århus 1.300 kr. 09 55 3152 1/12

Forkæl nakke og ryg 16/1 DGI-huset i Århus 450 kr. 09 55 3200 10/12

Stor træningsbold 16/1 Lyseng v. Århus 475 kr. 09 55 3201 10/12

Roller, redondo og flexibar 14/1 Lyseng v. Århus 675 kr. 09 55 3202 10/12

Team-track f. 7 til 12-årige 08/1 DGI-huset i Århus 350 kr. 09 55 3204 1/12

Stoletræning - brush up 7/1 DGI-huset i Århus 350 kr. 09 55 3207 1/12

Intro til pilates 6/2 Lyseng v.  Århus 575 kr. 09 55 3270 13/12

Puslinge- og forældre/barndag 30/1 DGI-huset i Århus 09 55 4000 25/11

Motorikdag f. børn med særlige behov 23/1 Voldum v. Hadsten 09 55 4010

Hjælpeinstruktør 1 7-9/1 Ørum Daugård v. Vejle 1.360 kr. 10 55 3000 7/12

Rundt om steppen 15/1 Ribe 350 kr. 11 55 3199 15/12

Indoor cycling overbygn. 20 t. 21-23/1 Esbjerg V 1.730 kr. 11 55 3999 21/12

Børnedag 13/11 Vorbasse v. Billund 50 kr. 11 55 4014 straks

Træf 0. til 3. klasse 20/11 Aabenraa 55 kr. 13 55 4011 straks

Træf 4. til 7.klasse 13/11 Aabenraa 75 kr. 13 55 4016 straks

Børn m. motoriske udfordringer 27/11 Aarup på Vestfyn 240 kr. 16 55 3014 straks

Fitnessuddannelsen 14-16/1 m.fl. Bagenkop på Langeland 2.800 kr. 16 55 301/02 14/12

Junioraften 4/3 Søndersø på Nordfyn gratis 16 55 4001 15/12

Fræs 6 til 9 år 20/11 Ebberup v. Assens 75 kr. 16 55 4505 straks

Hjælpeinstruktør 1 15-16/1 Gørlev på Vestsjælland 1.110 kr. 17 55 3001 17/12

Opfølgning på maskinparken 17/11 Jyderup 175 kr. 17 55 3905 straks

Fanebærer 15/1 Slangerup gratis 18 55 3750 15/12

Spring og sikkerhed - SMT1 26-28/11 Ølsemagle v. Køge 960 kr. 20 55 3201 straks

Gymnastikmessen 2011 8/1 DGI-byen 21 55 3750 8/12

Stenbrostævne og -fest 22/1 DGI-byen 350 kr. 21 55 4001 1/12

Spring for fuld skrue 0. til 5. klasse 14/11 Haslev 00 kr. 23 55 4230 straks

Fællestræning for voksne 14/11 Mogenstrup 65 kr. 23 55 4235 straks

Aerobic

Step 40 timers uddannelse 14-16/1 m.fl. DGI-byen og Viborg 5.888 kr. 00 56 0501/02 14/12

Puls på steppen 16/1 Ryomgård på Djursland 350 kr. 09 56 3201 10/12

Svømning

Aqua fitness - muskler og led 4/12 Gerlev v. Slagelse 470 kr. 00 75 0005 straks

Konkurrencetræner 15-16/1 Hobro 1.300 kr. 01 75 3000 15/12

Instruktør 3 4-5/12 Nørresundby 1.100 kr. 01 75 3009 straks

Hjælpeinstruktør 1 4-5/12 Nørresundby 1.100 kr. 01 75 3010 straks

Den dygtige træner 4/12 Snedsted i Thy 350 kr. 02 75 3008 straks

Førstehjælp m. intro t. hjertestarter 29/11 Durup i Salling 100 kr. 02 75 3019 15/11

Instruktør 3 22-23/1 Grenå 1.300 kr. 09 75 3100 22/12

Hjælpeinstruktør 1 14-16/1 Thyregod v. Give 1.600 kr. 10 75 3000 14/12

Instruktør 1 28-30/1 Thyregod v. Give 1.800 kr. 10 75 3001 16/12

Basiskursus 7-9/1 Thyregod v. Give 1.600 kr. 10 75 3006 7/12

Hjælpeinstruktør 2 18-20/3 Skærbæk v. Ribe 1.400 kr. 11 75 3030 14/12

Instruktør 1 21-23/1 Skærbæk v. Ribe 1.900 kr. 11 75 3035 21/12

Fejlretning 1 - crawl og rygcrawl 14-15/1 Rødding i Sønderjylland 1.050 kr. 13 75 3001 15/12

Hjælpeinstruktør 2 21-23/1 Rødding i Sønderjylland 1.410 kr. 13 75 3002 15/12

Vandskræk 30/1 DGI Fyn - 16 75 3001 13/12

Instruktør 3 21-23/1 Ringe på Midtfyn - 16 75 3103 6/12

Instruktør 4 18-20/3 Ringe på Midtfyn - 16 75 3104 20/12

Hjælpeinstruktør 2 11-13/2 Munkebo v. Odense - 16 75 3202 20/12

Babysvømning 1 11-13/3 Glamsbjerg - 16 75 3401 20/12

Handicapsvømning 25-27/3 Glamsbjerg - 16 75 3501 20/12

Instruktør 1 27-28/11 Slangerup 1.134 kr. 18 75 3005 12/11

Instruktør 3 14-16/1 Gerlev v. Slagelse 2.163 kr. 20 75 3000 14/12

Nye lege for børn og voksne 22/1 Fløng v. Hedehusene 443 kr. 20 75 3100 22/12

Udvikling af trænerstaben 24/11 DGI Storkøbenhavn - 21 75 2011 17/11

Foreningskultur

Fair behandling af børn og unge 1 1/12 130 kr. 06 85 8119 24/11

Fair behandling af børn og unge 2 8/12 DGI Midtjylland 130 kr. 06 85 8120 1/12

Fair behandling af børn og unge 1 10/11 DGI Midtjylland 130 kr. 06 85 8121 straks

Fair behandling af børn og unge 2 17/11 DGI Midtjylland 130 kr. 06 85 8122 10/11

Fair behandling af børn og unge 1 24/11 Herning 130 kr. 06 85 8123 17/11

Nutidens børn og unge 17/11 Århus 75 kr. 09 85 3431 straks

Kommunikationsplan - undgå kaos 16/11 Bredsten v. Vejle 150 kr. 10 85 3603 straks

Webkommunikation - hjemmeside 29/11 Bredsten v. Vejle 150 kr. 10 85 3604 15/11

Fanebærer 22/1 SI-centret v. Rødekro 300 kr. 13 85 0001 22/12

Færdselsrelateret førstehjælp 25/11 Vindinge If 380 kr. 20 85 3025 11/11

Genoplivning m. hjertestarter 2/12 Herfølge 310 kr. 20 85 3026 18/11

Conventus erfa 17/11 DGI Roskilde 175 kr. 20 85 3037 straks

Senioridræt

Dans og sang 13/11 Vittrup v. Løkken 100 kr. straks

Sangaften m. Erik Sommer 11/11 Sunds v. Herning 95 kr. 06 95 4014 straks

Tæppecurlingstævne 24/11 Rødkærsbro v. Viborg 120 kr. 06 95 4015 17/11

Juletur til Aalborg 3/12 DGI Midtjylland 400 kr. 06 95 4016 26/11

Sang- og folkedanseraften 19/11 Veng v. Skan derborg 90 kr. 09 95 4009 15/11

Idræt om dagen 8/1 Brørup v. Vejen 325 kr. 11 95 3999 16/12

Nytårsstævne - 75 års jubilæum 8/1 Løgumkloster 13 95 2801 8/12

Senioridrætstræf 14/11 Stenstrup v. Svendborg 150 kr. 16 95 4004 straks

Højskoleudflugt til Jægerspris 13/11 DGI Vestsjæl land 200 kr. 17 95 4006 straks

Sangaften for alle 3/12 Tårnborg v. Korsør 40 kr. 17 95 8006 26/11
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n kun for instruktører  n åbent for alle

GyMnastiK

akrobatiske	indslag
Vi varmer op og går derefter over 
til basal grundakrobatik som 
flyver, knæstående og to mand 
høj. Vi laver også små akrobatiske 
serier og mere avancerede øvelser 
(efter kursisternes formåen), som 
du eventuelt kan bruge i opvis-
ningsregi. Til sidst underviser vi i 
forskellige menneskepyramider. 
Det hele foregår under ledelse af 
Jannik og Rasmus Baltzer Hansen. 
Brødrene har dyrket akrobatik 
de sidste ti år, de deltog i Talent 
2008, og i øjeblikket medvirker de 
i et professionelt show. 
Akrobatik, 28/11, Slangerup Idræts- og 
Kulturcenter v. Frederikssund, pris: 315 
kr., arrangementsnr: 18 55 3204, tilm. 
straks.

locking,	hip-hop	og	
house
Find de store bukser og den løse 
T-shirt frem og på med kasket, 
dansesko og attitude. 
Vi danser locking, hip-hop og 
house for fuld musik, og tempoet 
er højt. Vi arbejder både teknisk 
og udtryksmæssigt, lærer små ko-
reografier og leger med grundtrin 
i de forskellige stilarter. Kurset er 
for instruktører af 14 til 18-årige 
gymnaster, og du må gerne have 
lidt erfaring inden for rytme og 
bevægelse.
Locking, hip-hop og house, 21/1, 
DGI-huset i Århus, pris: 350 kr. ar-
rangementsnr: 2011 09 55 3203, tilm.
frist 13/12.

grundlæggende	qigong
Qigong er en meget gammel 
kinesisk bevægelsesform, der for 
alvor er blevet populær i Vesten. 
På dette grundlæggende kursus 
arbejder vi med enkelte, blide og 
naturlige bevægelser, så du får en 
fornemmelse af, hvor kraftfuldt 
og effektivt, qigong kan være. 
Øvelserne styrker immunforsva-
ret, giver balance i krop og sind 
og avler energi. Du mærker ef-
fekten både fysisk og psykisk. Du 
får også indblik i, hvordan qigong 

 Foreningkultur fortsat ...

stævner	for	bredden
I skal komme med så få turneringsspillere som 
muligt, når I stiller op i DGI Vestsjællands alter-
native breddestævner for drenge fra U7 til U13 
og piger fra U8/9 til U12/13. Ja, der vanker lige-
frem en bøde på 500 kroner, hvis I bruger en A-
række-spiller. Det gælder både i gruppe 1, hvor 
I må supplere holdet med turneringsspillere, 
og i gruppe 2, der kun er for spillere, der ikke 
deltager i turneringer. Stævnerne er alle tiders 
chance for at få nye spillere i kamp.
Se listen over de mange stævner under ’Søg ar-
rangement’ på dgi.dk. Klik på fodbold som akti-
vitet og DGI Vestsjælland som arrangør.

stævne	og	superliga	for	
superveteraner
Vi har et tilbud, som fodboldspillere 60+ bare 
ikke kan sige nej til. Vi lægger ud med et uden-
dørs stævne på 7-mandsbanen. Alle hold spiller 
mindst tre kampe á 20 minutter. Derefter er 
der frokost, inden vi sætter os til rette og over-
værer naboopgøret mellem FC Midtjylland og 
Silkeborg IF. Vi sidder selvfølgelig i samme til-
skuerafsnit, så vi rigtig kan snakke gamle dage 
under kampen. 
Stævne og superliga, 27/11, Herning Fremad, pris: 300 
kr. pr. hold, 80 kr. pr. mand for frokost eksklusive drik-
kevarer og 80 kr. for siddeplads på stadion inklusiv to 
øl eller vand, tilm. straks via herningfremad.dk. Klik 
på Fremad-logoet i højre side, indtast jeres kontaktop-
lysninger og vælg Super Veteranstævne og betal med 
dankort. 

Dans oG MUsiK

inspiration	dans	og	musik
Vi tilbyder inspiration i forskellige former for 
dans og i spillemandsmusik. Kurset er med 
videreformidling for øje, og du vælger selv, hvil-
ken del du vil deltage i. 
I moderne pardans skal du være fortrolig med 
grundtrin og lette variationer i cha-cha-cha 
og jive, mens vi i tango og samba underviser i 
grundtrin og lette variationer. 
Folkedans byder på gode gamle dansenyheder 
eller danse, som ikke danses så ofte eller måske 
er helt ukendte. Det er for eksempel Dronnin-
gens Dans og Oxekow fra Avernakøheftet. Det 
er danse med anderledes og finurlige figurer, 
som fortjener større udbredelse. 
På spillemandskurset arbejder vi med numre, 
som har god energi, og vi leger med musikken 
og hinanden i nærvær og lydhørhed. Hvis vi kan 
nå det, skal vi også lege med et eller to numre, 
som vi spiller sidst på dagen for danserne fra 
moderne pardans.
Dagen slutter med fællesdanse for alle kursister 
Novemberkursus, 20/11, Kongenshus Efterskole i Sdr. 
Resen v. Karup, pris: 295 kr., arrangementsnr: 06 45 
3007, tilm. straks.

dans	for	begyndere
Kom med din partner, én du kender eller alene. 
Så giver vi dig halvanden times dans, samvær, 
og glæde hver tirsdag i ti uger. Vi underviser 
i quickstep, engelsk vals, jive og cha-cha-cha 
og ser, hvor mange variationer vi kan nå i hver 
dans. Hvem ved - måske fører dansen til nye 
venskaber.
 Dans til bal og fornøjelse for begyndere, 4/1, 11/1, 18/1, 
25/1, 1/2, 8/2, 15/2, 1/3, 8/3 og 15/3, Østervangsskolen 
i Roskilde, alle 10 tirsdage: pris: 500 kr., arrangement-
snr: 2011 20 36 4001, tilm.frist 20/12.
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indgår i den traditionelle kinesi-
ske medicin. Kurset er for dig, der 
underviser voksne.
Qigong, 9/1, Rønde Idrætscenter på 
Djursland, pris: 425 kr., arrangement-
snr: 2011 09 55 3205, tilm.frist 3/12.

Motioncentrets	
faldgruber
Rigtig mange medlemmer i vo-
res motionscentre opnår ikke de 
resultater, de gerne vil med deres 
træning. Det går ud over deres 
motivation og fører ofte til, at de 
stopper. Nu kan du få værktøjer 
til at vejlede denne gruppe med-
lemmer til bedre træningsresul-
tater. Vi viser, hvor faldgruberne 
kan ligge, og hvordan du styrer 
udenom. Det både teoretiske og 
praktiske kursus er for nuvæ-
rende og kommende instruktører 
i motionscentre.
Får du udbytte af din træning? 30/1, 
Vejen Idrætscenter, pris: 720 kr., ar-
rangementsnr: 2011 11 55 3198, tilm.
frist 20/12.

aeroBic

aerobic	convention	2011
Der venter en oplevelsesrig week-
end fyldt med inspiration, bevæ-
geglæde, underholdning, socialt 
samvær og motivation, når vi for 
11. år i træk afholder aerobic con-
vention.
Programmet er spækket med 
dygtige undervisere. Det er delt 
i tre sektioner, og ved hvert 
modul kan du hente inspiration 
inden for step/aerobic, dans eller 
muskeltræning. Vi har også et 
foredrag med træningsekspert 
Anne Gaardmand om, hvordan du 
motiverer dig selv og dit hold. 
Aerobic Convention 2011, 29-30/1, 
DGI-byen, arrangementsnr: 2011 00 56 
0500, tilm.frist 8/12.

fra	aerobic	
til	dance	aerobic
Med udgangspunkt i traditionelle aerobictrin 
arbejder vi med principperne bag dance aerobic 
- opbygning, nedbrydning og sværhedsgrad - og 
lader os inspirere af dansens verden med blandt 
andet jazz, zumba, latin, showdance og funk. 
Du får to master classes, nemlig fra aerobic til 
dance aerobic og dance aerobic med fokus på 
musik og genre, og en workshop med fokus på 
formidling af danceaerobic. Kurset er for ud-
dannede og erfarne aerobicinstruktører.
Fra aerobic til dance aerobic, 14/1, DGI-huset i Århus, 
pris: 350 kr., arrangementsnr: 2011 09 56 3200, tilm.
frist 10/12.

HÅnDBoLD

Målvogteren	
Vi arbejder med målvogterens bevægelighed, 
udfald og placering og viser, hvordan du kan 
lave skudtræning. Kurset er for trænere af U10, 
U12 og U14. Spillere fra U16 og U18 kan også del-
tage og få et indblik i, hvad det vil sige at være 
træner.
Målvogteren, 1/12, Erritsøhallen v. Fredericia, pris: 400 
kr., arrangementsnr: 10 65 3010, tilm. straks.

sVøMninG

Motion	i	vand
Igen underviser to dygtige instruktører i de 
nyeste trends i vandmotion. Det handler blandt 
andet om zumba-inspiration, intervaltræning 
med flow, pulsintervaller på tværs af bassinet 
og cirkeltræning. Vi slutter dagen i den romer-
ske afdeling, der byder på spa, saunaer, sauna-
gus, dampbad og afslapningsbassin med varmt 
vand. Både Lone Christensen og Ann-Britt 
Nordby leder forskellige hold i Svømmestadion 
Danmark, 
Motion i vand, 4/12, Esbjerg, pris: 200 kr., arrange-
mentsnr: 11 75 3990, tilm. straks.

Juniorkursus	for	hjælpeinstruktører	
Alle hjælpeinstruktører mellem 15 og 17 år, som 
har gennemgået Ungdom 1 og 2, kan få ny in-
spiration til undervisningen, når vi i teori og 
praksis arbejder med tilvænning, fejlfinding, 
elevundervisning, vandorientering og boldens 
mange muligheder. 
Juniorkursus for hjælpeinstruktører, 28-30/1, Munkebo 
Idrætscenter v. Odense, arrangementsnr: 2011 16 75 
3301, tilm.frist 13/12.

ForeninGsKULtUr

fair	behandling	af	børn	og	unge
Det er vigtigt, at instruktøren forstår at tackle 
alle børn, så de får en god og inspirerende un-
dervisningstime. Men selv om vi møder mange 
glade og tilpasse børn og unge i foreningslivet, 
trives en lille gruppe trives knap så godt, og 
det kan være svært at møde dem på deres ”fre-
kvens”.  
Vi har lavet to kurser for forældre, trænere, 
lærere og andre interesserede, hvor vi ser på, 
hvordan vi hjælper os selv til at forstå børnene. 
Her har vi lagt kurserne sammen, så du kan 
tage dem på én dag. Først ser vi på emner som 
nye måder at være sammen på, forskellige unge 
- forskellig adfærd og lær at tackle situationer 
på den fede måde. I anden del ser vi på aner-
kendende dialog og afprøver formen i praksis i 
forskellige cases. 
Du kan også tage de to kurser hver for sig. Se 
tilbuddene i arrangementslisten.
Fair behandling af børn og unge 1 og 2, 27/11, Dalgas 
Centret i Løgstrup v. Viborg, pris: 300 kr., arrange-
mentsnr: 2011 06 85 8117, tilm.frist 20/11.

håndtering	af	konflikter
Konflikter er en del af livet, også foreningslivet. 
En banal uoverensstemmelse kan ende i åben 
fjendtlighed, som forpester hele foreningen. 
Det er derfor afgørende, at vi håndterer konflik-
ter på en konstruktiv måde. Vi præsenterer dig 
for nogle overvejelser om konflikter og giver 
konkrete forslag til, hvordan du går til dem.
Konflikthåndtering, 24/11, Sct. Annagade Skole i Århus, 
pris: 75 kr., arrangementsnr: 09 85 3432, tilm.frist 9/11.

ledelse	gør	en	forskel
God ledelse skal sikre motivation og engage-
ment. At være en dygtig frivillig leder handler 
om at kunne sætte en retning sammen med an-
dre, at kunne skaffe relevant viden og at kunne 
matche ressourcer og opgaver. 
På uddannelsen tager vi afsæt i dine daglige 
udfordringer. Med øvelser og personlig sparring 
finder du frem til løsninger, der virker. Uddan-
nelsen kommer ind på det personlige lederskab, 
ledelse sammen med andre og foreningens ud-
fordringer og samspil med omverdenen. Under-
visningen kobler praksis og teori i korte oplæg, 
øvelser og refleksion. 
Af hensyn til det personlige udbytte opfordrer 
vi til, at I deltager flere fra samme udvalg eller 
bestyrelse. 
Lederuddannelsen, 11/1, 15/1, 2/2, 2/3 og 19/3, Tom-
merup Hallerne på Vestfyn, arrangementsnr: 1.830 kr., 
2011 16 85 3051, tilm.frist 15/11.
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senioriDræt

seniorgymnastik	
og	forebyggelse	af	fald	
Alle har krav på et godt og me-
ningsfuldt liv, også i alderdom-
men, og derfor er det vigtigt at 
være på forkant med, hvordan 
man kan mestre sin egen situa-
tion.
Om formiddagen får du inspira-
tion til dit arbejde med gymnastik 
med seniorer, og efter frokost 
giver Tove Birk fra Sønderborg et 
indblik i, hvad skal der til for at 
blive langtidsholdbar. Foredraget 
indeholder eksempler og historier, 
som hun har oplevet i sit arbejde 
med at forebygge ældres faldulyk-
ker.
Januar inspiration, 22/1, Branderup Ak-
tivcenter i Sønderjylland, pris: 296 kr., 
arrangementsnr: 2011 13 95 3000, tilm.
frist 22/12.

Julemarked	hos	
andelsbevægelsen
Turen går til det årlige julemarked 
i Andelslandsbyen Nyvang v. Hol-
bæk. Her kan du opleve mejeriet i 
drift, høre lirekassemanden spille, 
se børstenbinderen i sving, møde 
de kåde pangsjonister på Hus-
mandsstedet og ikke mindst spise 
dejlig julemenu på Madam Blå. 
Det kulturhistoriske museum lig-
ger i naturskønne omgivelser og 
dækker perioden 1870 til 1950 - de 
år, andelsbevægelsen var en del 
af dagligdagen på landet. Prisen 
dækker bus tur/retur, entre og 
julemenu. 
Julemarked i Nyvang, 4/12, busafgang 
fra Frederiksværk, Hillerød og Frede-
rikssund, pris: pris: 370 kr., arrange-
mentsnr: 18 95 4010, tilm.frist 25/11.

skoler & lejre dgi.dk/ferie

	 ARRANGEMENT	 DATO	 STED	 PRIS		 ARR.NR.	 FRIST

Badminton

Boys only  9/1  Hinnerup v. Århus  -  09 10 8061  9/12

V.I.Piger  9/1  Hinnerup v. Århus  -  09 10 8071  9/12

V.I.Piger  14/11  Ørum Daugård v. Vejle  225 kr.  10 10 6043  straks

Badmintonskole for BCD  27-28/12  Fåborg  160 kr.  16 10 6023  3/12

Badmintonskole  27-28/12  Knabstrup v. Mørkøv  275 kr.  17 10 6009  2/12

Badmintonskole.  27-28/12  Svebølle på Kalundborg  275 kr.  17 10 6010  2/12

V.I.Piger  4/12  Vipperød v. Holbæk  95 kr.  17 10 8402  11/11

Boys only  4/12  Sørbymagle v. Slagelse  95 kr.  17 10 8403  11/11

Unicykling

DFT weekend  12-14/11  Frederikssund  150 kr.  18 34 6220  straks

Familieidræt

Familievinterlejr  12-20/2  Beitostølen i Norge  4.800 kr.  18 35 6000  1/12

Gymnastik

Et døgn på efterskole  4-5/12  Viborg  300 kr.  06 55 6006  14/11

Gymnastik- og motionsweekend  22-23/1  Ulstrup v. Bjerringbro  495 kr.  09 55 6011  1/12

Springweekend f. drenge 1. til 6. kl.  12-13/11  Hinnerup v. Århus  75 kr.  09 55 6019  straks

Weekendlejr m. spring.  28-29/1  Ørum Daugård v. Vejle  200 kr.  10 55 6001  12/12

Skoler lejre udspil 8 2010.indd   1 21-10-2010   09:17:08
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VoLLeyBaLL

sjove	øvelser	med	power
Du oplever volleyball som et levende og sjovt 
spil, når du afprøver grundlæggende teknik til 
finger- og baggerslag, flotte, frække og fasci-
nerende smash og slagformer og øvelser med 
power og høj intensitet. Ved at bruge legen 
som en væsentlig del af træningen håber vi at 
inspirere dig til at begynde på en videregående 
træneruddannelse. Undervejs får du personlig 
instruktion og korrektion. 
Kursus 0, 10-11/12, Bråskovgård Efterskole i Hornsyld 
v. Juelsminde, arrangementsnr: 10 90 3003, tilm.frist 
10/11.

træninG i 
Motionscenter

fitness	for	børn	og	unge
Vi tilbyder fitnesscentre en uddannelse i den 
nye trend - fitness til børn og unge. Uddannel-
sen handler om børn fra 10 til 12 år og teenagere 
fra 13 til 16 år og veksler mellem teori og prakti-
ske øvelser. Du lærer blandt andet om børn, ska-
der og myter og om anatomi, børnefysiologi og 
motorik. Vi viser også øvelser til træning af 

styrke og udholdenhed, exertainment, kredsløb, 
testning, leg, bevægelighed og stræk. 
Efter kurset ved du, hvordan musik kan bruges 
i træningen, du kan beskrive børneanatomi og 
fysiologi i forhold til træning, og du kan lave 
programmer til styrketræning og cirkeltræning 
til børn og teenagere. Uddannelsen er på 40 ti-
mer og kræver ingen forudsætninger.
Uddannelse i fitness til børn og unge, 14-16/1 og 4-6/3, 
Vejen Idrætscenter, pris: 4.370 kr., arrangementsnr: 
2011 00 93 0601/02, tilm.frist 14/12.
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tilmeld dig via www.dgi.dk/tilmeld eller kontakt din egen lokalforening. Foreninger tilmelder via www.dgi.dk/foreningsservice
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udspil ID-Nr. 42307

SorTErET 

MAgASinpoST  

 

iD-nr. 42307  

 

AL HEnvEnDELSE: udspil@dgi.dk

 

En frisk bemærkning får seniorerne på 
gulvet til at trampe igennem og strække 
armene til det yderste for at gøre det, 
som Helga Knudsen beder dem om. 

Hun går selv forrest ved alle opvarm-
ningsøvelser, forsøger at opmuntre de 
tøvende og giver plads til såvel første-
gangsdeltagerne og de øvede seniorer. 

De er alle med ved den ugentlige sam-
ling om Aktiv Onsdag, hvor seniorerne 
kan prøve et utal af aktiviteter fra gym-
nastik over bowls til volleyball.

»Jeg prøver at tage hånd om dem for at 
få dem alle til at føle stor velvære, fordi 
de kan udrette noget fysisk,« siger hun 
om det at træne seniorer. Meget af moti-
vationen til at være fysisk aktiv får de un-
der den fælles opvarmning.

»Jeg sørger for at bruge musik til øvel-
serne, som de kan lide. Enkel og iørefal-
dende musik, der giver hver især en fø-
lelse af en ”det her kan jeg godt klare”-
oplevelse,« forklarer hun.

positive	ildsjæle
For Helga Knudsen er det vigtigt at give 
seniorerne en fornemmelse af, at det nyt-
ter at være fysisk aktiv.

 »Jeg gør alt for, at de ikke føler neder-
lag, men tværtimod får lyst til at prøve de 
mange tilbud, der er en del af den ugent-
lige træning.«

Derfor holder hun sig hele tiden til-
gængelig for småsnak undervejs i træ-
ningstimen, når deltagerne halvvejs i 
træningstimen skifter aktivitet.

 Skal seniorer motiveres til at være ak-
tive enten i en idrætsforening eller i et 

andet træningstilbud, skal flere faktorer 
ifølge Helga Knudsen være på plads.

»De skal møde initiativrige og positive 
ildsjæle som instruktører.«

»Der skal være en enkelhed i trænin-
gen. Det hjælper dem til at overskue 
den.«

»Og så må der gerne være bramfri hu-
mor i instruktionen, så de svarer igen, og 
det udvikler sig til en god stemning.«

gode	forberedelser
Instruktørens forberedelser hører også 
med til det motiverende arbejde.

»Jeg forbereder mig meget til hver 
samling. Jeg laver 11 øvelser i et opvarm-
ningsprogram, tegner dem detaljeret på 
papir og beskriver dem for mig selv, så 
jeg kender dem ud og ind, når jeg skal 
vise dem for seniorerne,« forklarer hun.

Derefter skal seniorerne have stor fri-
hed til at vælge den aktivitet, de ønsker 
den dag.

»På den måde kan vi som instruktører 
måske give dem lyst til at gå med på et 
hold i en idrætsforening. Eller bare be-
gynder at søge forskellige former for akti-
vitet og tilbud, som dukker op, hvor de 
bor,« siger hun.

Helga Knudsen har dog et særligt mål 
med sit arbejde som seniorinstruktør:

»At få flere seniorer til at være aktive 
og motionere mere.«

 »Den sociale pige kan skabe humør og 
give gejst uden at vide det, selvom jeg i 
mine personlige småsnakke med de en-
kelte spillere under træningen måske har 
bedt hende gøre det.«

 

Helga Knudsen, 70 år, bosat i Struer.
Leder af og instruktør i Aktiv Onsdag for 200 seniorer i 
Struer. Gymnastikinstruktør i Struer GF i 45 år, instruktør 
for flere landsstævnehold for DGI Vestjylland, mangeårig 
instruktør for motionsdamer, med i styregruppen for Struer 
Kommunes projekt med udendørs motionspladser og meget 
andet. Arbejdet som ikke-uddannet lærer på flere skoler. 

3 råd fra Helga Knudsen
 

Læs andre træneres tips og tricks på www.dgi.dk/traener

• Sørg for at være en 

initiativrig og positiv in-

struktør   

• Sørg for, at rammerne om 

træning er i orden, enkle og 

velorganiserede  

  

• Brug humor til at skabe 

den gode stemning, som 

kan motivere seniorerne til 

at bevæge sig
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Gør træning med seniorer 
enkel og tryg 

foto: søren palmelund

En instruktør får mest succes med at træne 
seniorer ved at bruge humor, musik de kan lide, 
og en velorganiseret ramme om deres træning


