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Hanna Britt Milling, redaktør

> Tema: Foreningernes kontingenter 
Det er for billigt at gå til sport. Selv den dyreste 
idrætsgren under DIF er billigere end de kom-
mercielle fitnesscentre.

Det er for billigt
Hvor billigt eller hvor dyrt skal det være at være medlem af en idræts-
forening? Den diskussion tager Idrætsliv fat på i dette nummers tema 
om kontingenter, hvor vi blandt andet sammenligner forskellige 
idrætsgrene og sammenligner idrætsforeningerne med de kommer-
cielle centre og danseskoler.

Alle skal kunne være med og have råd til at betale for medlemskab, 
lyder argumentet for at holde kontingentet så lavt som muligt.

Spørgsmålet er, om den tankegang er ved at være forældet? Medlem-
merne vil have mere service end tidligere, og forældrene er måske 
ikke helt så indstillet på at give en hånd med, når opgaverne skal lø-
ses, og så hænger de sure tjanser på de frivillige. Er det rimeligt?

Personligt vil jeg hellere betale mere i kontingent, så klubben kan 
købe sig til løsning af de opgaver, der ikke har direkte med det sports-
lige at gøre, fx de administrative opgaver eller at skaffe sponsorer.

Dermed får man gladere frivillige, som kan koncentrere sig om det, 
de virkelig brænder for: At give medlemmerne – og dem selv – gode 
og udviklende idrætslige oplevelser.

Når man betaler kontingent, betaler man også til fællesskabet. Kan 
det blive for billigt at være med i fællesskabet? Den debat er det må-
ske på tide at tage i foreningerne.
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> Pulsen skal op 
Danskerne skal svede noget mere, 
opfordrer den nye sundhedsminister, 
Jakob Axel Nielsen. Men hvor aktiv er 
ministeren selv? 

> Dyre motordrenge 
Danske Rasmus Kjeldsen er den ene-
ste herhjemme, der på motorcykel kan 
lave en såkaldt backflip. Men han er dyr 
i forsikring. 

Forside: Basketball. Danmark-Ukraine. Chanan Colman var en af kampens helt store profiler. 
(Foto: Polfoto/ Ole Lind)



IDRÆTSLIV    3/2008�

Tendens: Unges stigende brug af 
hård narkotika som kokain og amfe-
tamin vækker bekymring i DIF. Flere 
sager er på vej.

Flere specialforbund, som man normalt 
ikke forbinder med doping, har på det sene-
ste oplevet deres første dopingsag. 
 Fælles for de fleste af sagerne i de sene-
ste års dopingdomme er, at atleterne har 
indtaget hash, amfetamin eller kokain, ikke 
i stoffets egenskab af at være et præstati-
onsfremmende middel, der gør dem bedre 
i en pågældende sport, men fordi hash og i 
særdeleshed kokain er blevet populære rus-
midler i ungdomskulturen. Senest blev en 
landsholdsspiller i volleyball testet positiv 
for kokain. Men flere lignende sager er på 
vej i idrættens dopingudvalg.
 »Det er desværre korrekt, at den triste 
tendens ser ud til at fortsætte i den kom-
mende tid,« siger Jesper Frigast Larsen, se-
kretær i dopingudvalget, med adresse til en 
sag, der er lige på trapperne. Endnu en gang 

er der tale om en idrætsgren, som normalt 
aldrig oplever dopingproblemer, og endnu 
en gang er det kokain, atleten har indtaget. 
 »Hammeren falder jo lige hårdt, selvom 
man som udøver tror, at det ikke har nogle 
konsekvenser, at man blander sin idræt og 
sin festkultur sammen. For det første er 
indtagelse af kokain jo både meget farligt og 
dybt kriminelt, men sportskarrieren risike-
rer også at blive smadret. To års udelukkelse 
for en eliteidrætsudøver er jo en katastrofe,« 
vurderer Jesper Frigast Larsen.  
 Han er ligeledes bekymret over den tilsy-
neladende meget tilbagelænede holdning, 
der er til et stof som kokain blandt visse 
grupper af unge. 
 »Vi fornemmer til tider en vis overra-
skelse især fra udøvernes omgivelser over, 
at det er noget, man i dopingnævnet tager 
så alvorligt. Det siger jo også, at problemet 
er meget stort,« siger Jesper Frigast Larsen. 
 I kølvandet på de mange dopingsager 
overvejer Danmarks Idræts-Forbund at sø-
sætte en kampagne, der skal advare idræts-
udøvere mod brugen af blandt andet hash 
og kokain. <

Flere kokain-domme på vej
Af Jacob Bech Andersen

Det her er rykket tættere på sportens verden. (Foto: Polfoto/Jens Dige)

En million kroner uddeles

Simon Spies Fonden fylder 25 år den 
28. april, og i den anledning uddeler 
fonden en million kroner til idrætten. 
 Uddelingen går til aktiviteter og 
initiativer, som har gjort sig særligt 
bemærket, og som styrker forenings-
idrætten. Det kan for eksempel være i 
forbindelse med udvikling af forenin-
gens tilbud til medlemmer og/eller 
fastholdelse af unge i foreningen.
 Så længe man blot hører under 
et af DIF’s specialforbund, kan både 
enkeltpersoner, hold, foreninger og 
projekter søge om at få en økono-
misk håndsrækning fra Simon Spies 
Fonden. Ansøgning med kortfattet 
begrundelse (maks to sider), hvor der 
også oplyses om ønsket støttebeløb 
(maks 100.000 kr.) bedes sendt til 
Morten Rodwitt, OL-konsulent, mrt@
dif.dk, senest den 29. februar 2008.

Spillerforening giver ikke 
op

Efter en fire år lang retssag sendte 
Østre Landsret for anden gang Spil-
lerforeningen hjem med et nederlag 
sidste år i november. Tvisten med 
DBU om dennes standardspillerkon-
trakter fik en hård medfart i Lands-
retten, da Spillerforeningen ikke op-
nåede medhold i én eneste påstand.
 Efterfølgende forsøgte de to invol-
verede instanser at få en dialog i gang, 
men fordi Spillerforeningen nu har 
besluttet at gå hele vejen til Højeste-
ret for at få afgjort søgsmålet, er den 
dialog afsluttet, lyder det fra DBU.

Idrætsudøvere stadig 
 forsikrede

Forsikringsaftalen ’Tryg Idræt’ om-
fatter alle DIF´s specialforbund og 
idrætsforeninger, når de er på rejse i 
forbindelse med deres sport. Fra den 
1. januar 2008 er der sat restriktioner 
på dækningen af det gule sygesik-
ringskort, men hullerne (eksempelvis 
ingen gratis hjemtransport og dæk-
ning i færre lande) i den offentlige 
sygesikring kommer ikke til at få ind-
flydelse på de danske idrætsudøvere, 
der er dækket på nøjagtig samme 
måde som tidligere.
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DIF klar med idræts-SFO’er
Af Jacob Bech Andersen

Unge: DIF har søsat et nyt pilotpro-
jekt, der skal bane vejen for lands-
dækkende idræts-SFO’ere. 

DIF’s succesrige idrætsbørnehavekoncept 
skal nu have en storebror. Mens idræts-
børnehaverne, som er etableret i et samar-
bejde mellem DIF og Peter Sabroe Semina-
riet, breder sig over hele landet, etablerer 
DIF nu også en række idræts-SFO’er. 
 »De faktuelle tal om børns sundhed, 
fysiske aktivitet og sociale adfærd er dybt 
alarmerende, og derfor er det oplagt, at 
vi nu udvider vores målgruppe med SFO-
børnene, som primært er i alderen 6-12 år,« 
siger DIF’s breddechef, Jan Darfelt. 
 Konkret søsætter DIF sammen med Kos-
mos (nationalt videnscenter for sundhed, 
kost og motion) et nationalt pilotprojekt, 
der skal se på, hvordan man bedst mu-
ligt bringer idrætten ind i SFO’erne. Med 
projektet ønsker man at afdække, hvilke 
pædagogiske processer, SFO’erne skal ar-
bejde med, og hvilke muligheder der er for 
et samarbejde mellem idræts-SFO’erne og 
foreningerne i nærmiljøet. 
 Overordnet er tanken bag det nye ud-
viklingskoncept at bibeholde og udvikle 
børnenes bevægelsesglæde og få idrætskul-
turen ind som en naturlig og sund del af 

børnenes liv, som medvirker til udvikling 
af gode idræts- og bevægelsesvaner. Pilot-
projektet med at etablere de første idræts-

SFO’er vil i første omgang involvere seks-
otte kommuner. <

DIF’s idrætsbørnehaver er en kæmpe succes. Nu skal konceptet udvides. (Foto: Finn John Carlsson)

Det var ikke verdens bedste nyhed, som ni tidligere bestyrelses-
medlemmer fra Virum Sorgenfri Håndboldklub modtog i begyn-
delsen af januar, da Byretten i Lyngby fastslog, at de frivillige til 
en vis grad handlede uforsvarligt i forbindelse med konkursen i 
Virum Sorgenfri Håndbold Klub. 
 Byretten mener således, at de frivillige skal betale 350.000 kro-
ner som erstatning for at have tegnet to trænerkontrakter i perio-
den, hvor klubben var tæt på konkurs.

Hårdt slid
Danmarks Idræts-Forbund har igennem sagen bakket de frivil-
lige fra Virum op og finansieret sagens omkostninger. Det agter 
man at blive ved med, såfremt de frivillige ønsker at anke.
  »Vi mener, at som sagen er forelagt os, så falder dom-
men på et forkert grundlag. Det var ikke de frivilliges 

skyld, men udefrakommende omstændigheder, der gjor-
de, at de pludselig ikke havde likviditet til at indfri de afta-
ler (de to trænerkontrakter, red.), man indgik. Derfor har de 
ikke handlet i ond tro,« siger DIF’s direktør, Karl Chr. Koch.  
 Sagen har taget hårdt på de involverede parter. 
 »Én ting er det økonomiske spørgsmål, men rent men-
neskeligt har sagen også været meget opslidende. De er 
blevet slæbt igennem en hård retssag efter et stort ar-
bejde i foreningen – nogle af dem har været frivillige i 40 
år, og derfor er det her ikke nogen rar måde at slutte på.« 
 Ved Idrætslivs deadline var det ikke afgjort, om de frivillige vil 
anke dommen. 
 
 (-jac)

Frivillige møder fortsat opbakning
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Af Hanna Britt Milling

Kultursammenstød: Flere sammen-
bragte forbund vil nu være selvstæn-
dige, fordi de er for forskellige. 

I 1998 indgik Dansk Amerikansk Fodbold 
Forbund og Dansk Baseball Softball For-
bund, DbaSoF, et fornuftsægteskab. Nu vil 
Dansk Amerikansk Fodbold Forbund, DAFF, 
skilles og have det fælles forbund opløst.
 »Dengang var det en god løsning, men 
alt har ændret sig på de ti år,« siger Henrik 
Ørnstrøm Henriksen, formand for DAFF.  
 Dengang var de to forbund lige store, 
men i dag har DAFF næsten fem gange så 
mange medlemmer som DbaSoF, og for-
bundet buldrer derudad med mange nye 
initiativer, fx fyrtårnsprojektet ’ung start’, 
der er en frivillighedskampagne for unge, 
og alene i januar har forbundet fået fem nye 
klubber:
 »Vi har forsøgt at få DbaSoF med i vo-
res udviklingsprojekter og kurser, men på 
os virker det som om, at man er godt til-
freds med bare at hygge sig,« siger Henrik 
Ørnstrøm Henriksen, der også påpeger, at 
de to idrætsgrene intet kulturelt har tilfæl-
les, heller ikke i USA.
 DAFF forventer også at få en økonomisk 
fordel ud af skilsmissen

Flere skilsmisser på vej
Inden for dansesporten ses noget lignende. 
Dansk Sportsdanserforbund har opsagt 
associeringsaftalen med Landsforeningen 
Danske Folkedansere fra nytår.

 Det kan efterlade folkedanserne med 
sine 11.000 medlemmer ude i kulden. 
 »Hvad nu, hvis repræsentantskabet ikke 
vil optage os som et selvstændigt forbund? 
Så har man en godkendt idrætsaktivitet, 
som der ikke er plads til i DIF,« siger for-
mand Niels Winberg Clausen.
 Folkedanserne indgik associeringsafta-
len med sportsdanserforbundet i 1994, men 
har siden følt sig som et andenrangsfor-
bund, blandt andet fordi folkedanserne kun 
har én ud af de 22 pladser i bestyrelsen i DS.
 Der er muligheder i DIF’s love for at fol-

kedanserne kan blive i DIF. Forbundet kan 
søge om optagelse som selvstændigt spe-
cialforbund, eller folkedanserne kan søge 
optagelse i et beslægtet forbund, men ingen 
andre forbund ud over sportsdans er be-
slægtede, og så er der kun de to muligheder 
tilbage: Man kan enten blive selvstændigt 
forbund eller få en ny aftale med sports-
dans.
 Flemming Riis, der er konstitueret for-
mand for Dansk Sportsdanserforbund, har 
ikke været inde i sagen omkring opsigel-
sen af aftalen, men han vil i den nærmeste 

fremtid kigge på den sam-
men med DIF-formand Niels 
Nygaard:
    »Vi vil sammen undersøge 
sagens præmisser og komme 
med mulige løsninger,« siger 
Flemming Riis.
  Også i Dansk Hockey og 
Floorball Forbund er det ble-
vet drøftet, om der skal ske 
en opsplitning i to forbund.

Sendt til høring
Danmarks Idræts-Forbunds 
medlemsudvalg har arbejdet 
længe med problemstillingen 
omkring opsplitning af for-
bund, og formand for med-
lemsudvalget Thomas Bach 
siger, at det ikke har været 
nemt at komme frem til et 
forslag:
     »Vi har skullet finde en ba-
lance mellem anerkendelse 
af specialforbundenes behov 

for uafhængighed og hensynet til, at vi er en 
organisation, hvor der kan blive rykket i ba-
lancen for den økonomiske fordelingsnøgle 
og stemmefordelingen i repræsentantska-
bet. Opdelinger af specialforbund vil altid 
påvirke de to ting, så i sidste ende har vi 
været igennem en politisk debat om, hvor 
meget opdelinger må påvirke økonomi og 
stemmefordeling, og det er forslaget et ud-
tryk for,« siger Thomas Bach.
 Et endeligt forslag vil blive behandlet på 
DIF’s årsmøde den 25.-26. april. <

De vil skilles

I det notat, som er sendt til høring i specialforbundene, fremsættes  disse forslag:
> hovedreglen ved delinger af specialforbund er, at de nye forbund, der følger af de-

lingen, bevarer normale vilkår for stemmeret, men at de nye forbund i de følgende 
tre år modtager et beskåret grundtilskud på 25 procent i år et, 50 procent i år to og 
75 procent i år tre

> som undtagelse kan bestyrelsen, til forelæggelse for repræsentantskabet, fastsætte 
andre vilkår for delingen, herunder stemmetal og fordelingsnøgle, når helt særlige 
omstændigheder gør sig gældende ved delingen

>Bestyrelsens forslag

 Det er ikke længere så yndigt at følges ad i flere specialforbund. (Foto: 
Polfoto/Jens Dresling og Sportsfoto/Preben B. Søborg)
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Registrering: Motionsdopere skal fra 
2009 ikke længere registreres under 
et forbund, men under DIF.

Dansk Boldspil-Union har netop haft sin 
første nationale dopingsag. Men den unge 
mand, som af DIF’s dopingnævn blev idømt 
en udelukkelse på to år for brug af anabole 
steroider, blev ikke taget i sin fodboldklub. 
Han blev taget i et motionscenter. Selv om 
han også spiller motionsfodbold, kan man 
stille spørgsmålstegn ved, hvor stor tilknyt-
ning sagen har til DBU.
 Den samme problematik oplever både 
Dansk Styrkeløft Forbund og Dansk Vægt-
løftnings-Forbund, når folk, der kommer 
i klubbernes træningscentre for at få store 
muskler, bliver taget for doping. De to for-
bund har meget få sager med licensløftere, 
altså medlemmer, som dyrker de to idræts-
grene.
 »Det betyder, at vi skal lægge navn til, 
at folk doper sig, og at de kommer til at op-
træde i vores statistik, også internationalt,« 
siger John Mørch, der er formand for Dansk 
Vægtløftnings-Forbund.
 Det medfører, at fx danske vægtløftere 
internationalt fremstår som dopingsyndere, 
selv om det reelt er motionsdoping, der er 
tale om. Internationalt er der ikke ret mange 
lande, som tester motionister, og det bety-
der, at der er et misforhold mellem den dan-

ske og de internationale statistikker, som 
Danmark bliver sammenlignet med.
 Den seneste dom over en licensløfter var 
for et år siden, og derefter skal man 14 år til-
bage i tiden for at finde en  dom.

DIF tager skraldet
Danmarks Idræts-Forbund har længe været 
opmærksom på problemet og har søgt at 
finde en løsning, men først med ændringer 
i WADA-kodeksen fra 1. januar 2009 bliver 
der mulighed for at registrere motionsdo-
pere anderledes. Derfor skal motionisterne 
ud af specialforbundenes statistikker.
 Lige nu arbejder DIF, DGI og firma-
idrætten på et forslag, som betyder, at mo-
tionsdopere registreres under DIF, DGI og 
firmaidrætten og ikke under det eller de 
specialforbund, som folk tilfældigvis også 
er medlem af ved siden af motionscentret. I 
nogle tilfælde er motionscentret nemlig en 
integreret del af en forening, hvor motion-
ister, der ikke dyrker fx vægtløftning eller 
styrkeløft, har adgang til medlemskab. De 
skal heller ikke registreres under det pågæl-
dende forbund.
 Selv om en motionsdoper fremover reg-
istreres under DIF, DGI eller firmaidrætten, 
vil straffen stadig gælde for al idræt under 
de tre instanser.
 »Jeg er utrolig glad for, at forslaget en-
delig kommer, og jeg er overbevist om, at 
alle vil stemme for det på årsmødet,« siger 
John Mørch. <

Dopingsyndere skal ud
Af Hanna Britt Milling

Pigefodbold boomer 
 fortsat

Fodbold fortsætter med at være et hit 
blandt piger, og medlemstallene for 
denne gruppe under DBU stiger støt. 
 DBU vurderer i det nye nummer 
af  DBU Bulletin, at succesen blandt 
andet skyldes rekrutteringsprojek-
tet ’pigeraketten’, der endnu en gang 
sætter rekord, når den i 2008 lander 
i over 132 foreninger i Danmark – det 
højeste antal nogensinde. Op mod 
40.000 piger har allerede prøvet den 
transportable fodboldlegeplads i 
rakettens snart 11-årige levetid, og 
mange af pigerne vælger altså efter-
følgende at spille fodbold i en klub. 

Billardunionen tilfreds 
med tv-debut

Da det danske mesterskab i 3-bande 
carambole blev afviklet i begyndel-
sen af februar, debuterede Den Dan-
ske Billard Union på web-tv. Det blev 
til en fem timers transmission fra en 
semifinale samt finalen, og eksperi-
mentet, som endte med 607 unikke 
hits, vækker glæde.
 »Vi er særdeles godt tilfredse, så vi 
kører videre med to events i april og 
maj. På længere sigt laver vi måske 
brugerbetaling eller søger sponsora-
ter for at få det til at køre rundt,« siger 
Jan Bemmann fra DDBU’s sekretariat.
 De to events, der ligeledes vil blive 
vist på nettet, er DM-finalen i kegle-
billard samt DM-finalen i 9-ball.

(Foto: Polfoto/Klaus Holsting)

Specialforbundene og kommunerne skal 
rustes endnu bedre til at afholde store in-
ternationale sportsbegivenheder. Derfor 
har Sport Event Danmark og DIF søsat en 
eventmanagementuddannelse, der skal give 
et overblik over alt det, man bør have for øje 
ved store sportsarrangementer. 
 Uddannelsen, der har mødt overvæl-
dende deltagerinteresse, har nu med succes 
afholdt det første uddannelsesmodul.  Her 
slog Christian Have fra Have PR & Kom-
munikation fast, at selve oplevelsen ved 
en event ofte er vigtigere end det egentlige 

sportslige resultat. 
 »Publikum skal involveres både før, 
under og efter begivenheden for eksem-
pel med nyhedsbreve, medlemsfordele og 
prøv-selv-aktiviteter. Udenomsoplevelserne 
skal desuden gerne være med til at skærpe 
interessen for kernen i eventen, så der er en 
sammenhæng, og tilskuerne naturligt får 
indsigt i og ledes ind til selve dramaet i det 
sportslige opgør,« lød det blandt andet fra 
Christian Have. 

(-jac)

Succes for ny eventuddannelse
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20 henvendelser på få dage fra interesserede 
foreninger fortæller sit tydelige sprog. Det 
nye fitnesssamarbejde mellem DGI og DIF 
tegner, allerede inden den første vægt er løf
tet, til at blive en succes. 
 »At dømme efter de første mange tilbage
meldinger er der ikke tvivl om, at vi har ramt 
noget rigtigt. Mange har ringet for at høre 
mere, mens nogle ønsker decideret rådgiv
ning om, hvordan man kan oprette et fitness
center i foreningsregi bedst muligt,« siger 
projektleder for DGI’s og DIF’s nye fælles 
projekt ’foreningsfitness’ Ruben Lundtoft. 
 Som formand for Borup Idrætsforenings 
motionscenter, der helt tilbage i 1992 tog ini
tiativ til et foreningsdrevet fitnesscenter, ved 
han om nogen, hvad et foreningsdrevet mo
tionscenter har at tilbyde. Og han ved, hvil
ken popularitet et motionscenter tilknyttet 
den lokale idrætsforening kan have for et 
lille samfund som Borup ved Roskilde. Stati
onsbyen har omkring 4.500 indbyggere. Mo
tionscentret har over 800 medlemmer, så sat 
på spidsen er cirka hver femte borger i Borup 
medlem af Borup Motionscenter.  
 »Sådan kan man nu ikke helt sætte det op. 
Vi har også mange medlemmer udefra,« gri
ner Ruben Lundtoft og fortsætter: 
 »Men det skyldes kun, at tingene er i or
den, og at folk er glade for at komme her. Her 
er plads til alle. « 
 De gode rammer i Borup har været en stor 
inspirationskilde i DIF’s og DGI’s koncept. 
Et koncept, der er udviklet af DGI, men som 
DIF nu har koblet sig på i et historisk samar
bejde. 
 »Jeg er glad for, at vi måske har fungeret 
som inspirationskilde. Men vi sørger også for 
at give folk, hvad de vil have inden for nogle 
fornuftige rammer,« siger Ruben Lundtoft 
og peger på en række helt nye fitnessmaski
ner. 
 »Selvom rammerne her er anderledes end 
i et kommercielt center, og vi for eksempel 
lægger en del vægt på det sociale, så er folk 
alligevel så kræsne, at de forsvinder, hvis tin
gene ikke er i orden.«. 

Stærke foreninger: I stort set samme øjeblik, som DIF og DGI proklamerede et nyt fitnesssamarbejde i foreningsregi, 
 strømmede det ind med henvendelser. Spørgsmålet er nu, om de to organisationer kan følge med efterspørgslen. 

Af Jacob Bech Andersen

Projektleder på ’foreningsfitness’  Ruben Lundtoft sammen med motionist Ole Pedersen. (Foto: Finn John 
Carlsson)

Foreningsfitness er et hit
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 Motionist Ole Pedersen, som er i gang 
med at svede på kondicyklen, er enig. 
 »Jeg har prøvet alle de store centre, og jeg 
foretrækker i den grad det her. Det er billigt, 
og alt er i orden,« lyder det prustende. 
 God kvalitet er også en af hjørnestenene 
i ’foreningsfitness’, når Ruben Lundtoft gui
der nysgerrige foreninger, der har hørt om 
den nye mulighed for oprettelse af en lokal 
fitnessforening. 
 Den største udfordring lige nu går på at 
følge med interessen. DGI og DIF har meldt 
ud, at man vil hjælpe omkring 20 foreninger 
årligt til at komme i gang med fitnessinitia
tiver. Det tal kan hurtigt nås, mener Ruben 
Lundtofte.

 »Efterspørgslen kan blive vores største 
udforing,« siger han og bakkes op af DIF’s 
kommunikationschef, Morten Mølholm 
Hansen. 
 »Det er dejligt med den store interesse, 
og det kan godt være, at efterspørgslen ender 
med at blive langt over det mål, vi har sat os 
på 20 om året. Når det første halve år er gået, 
vil vi tage spørgsmålet op og vurdere, om vi 
skal sætte endnu flere kræfter ind på det her 
område. Men i første omgang har vi med 
’foreningsfitness’ sagt, at vi vil fordoble den 
indsats, som allerede lå i DGIregi.« <

> Sådan fungerer ’foreningsfitness’
Et træningscenter under ’foreningsfitness’ etableres og drives 
af en eller flere idrætsforeninger, eller der dannes en helt ny 
forening. Navnet ’foreningsfitness’ signalerer, at centret op
fylder en række kvalitetskrav, så medlemmerne for eksempel 
er sikre på at møde instruktører af høj standard. Og at centret 
er organiseret i en foreningsramme.
 Træningscentre under ’foreningsfitness’ skal vedkende 
sig at arbejde for et image, der kvalitativt bygger på følgende 
grundlag:

> Centret er bygget op som en forening med medlemmer, 
bestyrelse, indflydelse, dialog og medansvar. 

> Deltagerne skal være medlemmer af foreningen med de 
rettigheder, pligter og indflydelse, det giver. 

> Et eventuelt overskud bruges i foreningen. Ingen privat
personer, virksomheder eller selskaber tjener penge på 
centret. 

> Centret drives på frivillig basis.   	
	 	 	 	 Se	mere	på	dif.dk	

(Foto: Finn John Carlsson)
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Ministerstolen var knap nok blevet varm, 
før den blev rødglødende, fordi sund-
heds- og forebyggelsesminister Jakob Axel 
Nielsen (K) blev citeret for at have sagt, at 
arbejdsgiverne skal betale for medarbej-
dernes skattefrie motion – i kommercielle 
fitnesscentre vel at mærke.
 Det medførte selvfølgelig en omgående 
reaktion fra idrættens side med krav om, at 
forslaget også skulle gælde medlemskab af 
en frivillig idrætsforening.
 Jakob Axel Nielsen mener selv, at han er 
blevet fejlciteret:
 »Det, jeg har haft i baghovedet som 
sundhedsminister, er, at jeg vil have pulsen 
op hos danskerne. Der ligger ikke en retræ-
te i det, men det er skatteministeren, der 
skal lave lovgivningen, og han kan meget 
vel få problemer med at lave en sondring 
imellem, hvad der får pulsen op, og hvad 
der ’bare’ er foreningsliv, fordi han skal 
lave nogle generelle regler. Det kan jeg godt 
forstå,« siger Jakob Axel Nielsen. Senere er 
det blevet meldt ud, at ordningen også bør 
gælde for motion i idrætsforeninger.
 Denne disede vintermorgen tager mini-
steren imod Idrætslivs udsendte og foto-
graf i de smukke lokaler på Slotsholmen. På 
bordet står vand, udskåret frugt, kaffe og 
te, som han selv når at drikke et par kopper 
af under interviewet. Folketingets præsi-
dium holdt fest aftenen før, så han er noget 
blank i øjnene, og stemmen er lidt hæs.
 »Mit og regeringens formål med at til-

byde skattefri motion er, at vi vil se nogle 
bedre kondital hos både drenge og kvinder. 
Jeg driver en butik, hvor det gælder om – 
som en af de eneste butikker – at få færre 
kunder. Og det er der, idrætsforeningerne 

kommer ind i billedet, når folk skal have 
bedre vaner,« påpeger Jakob Axel Nielsen.
 Som sundhedsminister er han ligeglad 
med, hvordan danskerne kommer i bedre 
form. Men når det drejer sig om at få in-
tegreret og få mere sammenhængskraft i 
samfundet, erkender han også, at idræts-
foreningerne kan noget, som de kommer-
cielle sportscentre ikke kan:
 »Vi skal bruge idrætslivet til at få inte-
greret børn og unge, sådan at de ikke står 
nede ved et eller andet hegn og sparker sten 
ud på gaden, eller hvad fanden ved jeg. Men 
sådan at de spiller fodbold og bliver trætte 
af det, så de sover godt om natten. Fordi 
det gør, at nogle, som ellers ville blive fjer-
degenerationsindvandrere, der ikke taler 
og forstår dansk – trukket lidt karikeret 
op – kan gå hen og blive gode resurser på 
arbejdsmarkedet, hvor vi har så rygende 
hårdt brug for dem.«

Hamre bolden ned
Jakob Axel Nielsen ser den frivillige idræt 
som et sted, hvor alle mødes – høj som lav 
– hvor det bare handler om at have det sjovt 
og lægge en god aflevering. Alle er lige på 
fodboldbanen eller badmintonbanen.
 »Vi bliver målt på, hvem der er bedst til 
at få bolden hamret ned i gulvbrædderne 
på den anden side. Derfor kan man slet ikke 
overvurdere betydningen af den frivillige 
foreningsidræt.«

> Hvilken rolle ser du gerne, at den organi-
serede idræt spiller i fremtiden for sundhed 
og forebyggelse?

Sundhed: Danskerne skal svede noget mere, opfordrer den nye sundheds- og forebyggelsesminister, 
 Jakob Axel Nielsen, der anser sig selv for at være i god form.

Af Hanna Britt Milling

Jeg vil have pulsen op

»Jeg driver en butik, 
hvor det gælder om 

– som en af de eneste 
butikker – at få færre 

kunder.«

 (Foto: Anne Mette Welling)
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Jeg vil have pulsen op

 (Foto: Anne Mette Welling)
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»Jeg ved godt, at der er mange steder, 
hvor faciliteterne ikke er i orden, og 

mange idrætshaller er fra 80’erne, men 
når det så er sagt, så har vi rundt omkring 
i landet mange gode idrætsfaciliteter, som 
for ofte står tomme og øde hen. Jeg kunne 
godt tænke mig, at vi blev bedre til at bruge 
de faciliteter. Hvorfor kan vi ikke lave sam-
arbejde mellem foreningerne, skolerne og 
sfo’erne, så vi får idræt ind som en livs-
stil?«
 Børn skal kanaliseres hurtigere ud i 
idrætten og foreningerne, mener Jakob 
Axel Nielsen, men må også erkende, at det 
kan være svært at skaffe frivillige. Og 
at det kan blive presset for moderne 
familier, når der både skal laves lek-
tier, mad og køres børn til sport.
 »Nogle gange føler jeg mig som 
Aalborgs største taxachauffør, og jeg 
kan godt selv se, at det er et skråplan, 
at man kører sine børn, endda til 
håndbold. Hvorfor fanden cykler de 
ikke til håndbold? Da jeg var dreng, 
cyklede jeg selv ud til hallen for at 
spille badminton, vi rørte os meget mere. 
I dag er der mange forældre – inklusiv mig 
selv – der er bange for at lade vores børn 
cykle for meget rundt i byen, fordi trafik-
ken er så intensiv,« konstaterer Jakob Axel 
Nielsen.

Skolen ved siden af hallen
Han ser en stor udfordring i, at få kommu-
nerne til at skabe muligheder for at inte-

grere skole og foreningsliv. Det kan enten 
foregå ved, at der bliver indsat busser fra 
skolen til idrætsanlægget, eller ved at man 
placerer skolen og idrætsanlæggene ved si-
den af hinanden.
 »I Hadsund, hvor jeg selv kommer fra, 
har man flyttet skolen ud til stadion og 
hallerne. Det vil sige, at børnene selv kan 
gå imellem dem, fordi det hele er et stort 
integreret område. Pædagogerne sidder i 
hallen og hjælper med lektier, og når den 
ene er færdig med lektierne, griber han el-
ler hun en håndbold og går ud og er med i 
legen.«

> Hvordan har du det personligt med, at så 
mange børn er fede og ude af form?
 »Det har jeg det dårligt med. Antallet af 
diabetikere er steget fra 150.000 til 250.000 
på bare ti år. Det betyder, at de livsstilssyg-
domme, vi har talt om i lang tid – diabetes, 
dårlige knæ, dårligt syn og sår, der ikke vil 
heles – ikke længere er noget, der truer os. 
De er her.«

> Hvad synes du om, at unge mænd er i dårli-
gere form end deres mødre og bedstemødre?
 »Det er bare fedt,« griner Jakob Axel 
Nielsen højlydt, men vender hurtigt tilbage 
til den alvorlige tone:
 »Først og fremmest er det jo et problem 
for de enkelte mennesker, fordi de dermed 
får et dårligere liv, end de ellers ville have 
fået. Og jeg tror, at det forplanter sig til 
mange ting. Til hele den måde, man lever 
sit liv på, til det energiniveau, man har, og 
dermed også til det, man får udrettet på sit 
arbejde. Det fremelsker en negativ spiral, 
som det burde være meget nemt at få vendt 

til en positiv spiral. Det, synes jeg, 
er et stort problem. Og det afsted-
kommer, at sundhedsudgifterne 
boomer.«

Pressede foreninger
Jakob Axel Nielsen har selv spillet 
meget tennis og badminton, og han 
bliver ked af det, når et forbund som 
Danmarks Badminton Forbund mi-
ster medlemmer. Han mener, at de 

store idrætsforbund er truet, og forenin-
gerne er presset, fordi de tilbyder deres ak-
tiviteter på et fast tidspunkt, mens folk vil 
leve fleksibelt og booke sig ind, når de har 
tid. Men han har hørt om enkelte klubber, 
der har indført nærmest samme princip-
per, som man kender fra fitness.
 »Det er jo smart, for vi vil jo alle gerne 
have den sociale oplevelse med at spille 
badminton og have en modstander ovre 
på den anden side frem for en kondicykel. 
Hvis idrætslivet kunne tilbyde den fleksibi-
litet, som den kommercielle idræt giver, så 
er jeg sikker på, at folk kommer tilbage.«
 Professor Bente Klarlund Pedersen sag-
de i et interview med Idrætsliv sidste år, at 
hendes største drøm er at få vendt tanke-
gangen, så danskerne for samfundets skyld 
sørger for at holde sig i god form, fordi vi 
har en forpligtelse over for samfundet.
 Jakob Axel Nielsen finder tankegangen 
rigtig nok, men mener samtidig, at den er 
fjern for den enkelte.

> Hvordan kan man gøre den nærværende?
 »Du får ikke den enkelte til at tænke 
sådan: Nu løber jeg en tur i skoven, eller 
spiller badminton for sundhedens skyld. 
Vi får den enkelte til at spille badminton el-
ler håndbold, fordi den enkelte har lyst og 
 synes, at det er sjovt. Det, samfundet kan 
gøre, er at tænke i nogle baner, hvor vi gør 
det lettere for folk at opfylde deres eget per-
sonlige ansvar om at få motioneret.«
 Her henviser Jakob Axel Nielsen også 

»Vi bliver målt på, hvem der er 
bedst til at få bolden hamret 
ned i gulvbrædderne på den 

anden side.«

> Blå bog

> Jakob Axel Nielsen er født 
12. april1967 og er opvokset 
i Hadsund. I 1994 blev han 
jurist fra Århus Universitet 
og har arbejdet som advo-
kat. Har møderet for Høje-
steret.

> Han har været medlem af 
Folketinget siden februar 
2005 og var transport- og 
energiminister september-
november 2007. Ved folke-
tingsvalget 13. november 
2007 blev han udnævnt til 
sundheds- og forebyggelsesminister.

> Jakob Axel Nielsen bor i Aalborg med Mette Due og døt-
rene Kathrine, 13 år, og Laura, ti år.

(F
ot

o:
 J

ea
nn

e 
K

or
nu

m
)



IDRÆTSLIV    3/2008 13

til, at danskerne skal have nogle bedre 
idrætsvaner helt fra barnsben.
 »Jeg kan også stille en masse spørgsmål, 
som jeg ikke selv har svaret på, og derfor 
nedsætter jeg en forebyggelseskommission 
for at få nogle kvalificerede svar. Jeg kunne 
meget nemt foreslå, at vi tager momsen af 
frugt, men hvis du bliver ved med at købe 
en halv liter cola og en marsbar i stedet for, 
uanset hvor billig jeg gør frugten, så virker 
det ikke.«
 Jakob Axel Nielsen gider ikke høre 
mere på, at danskerne skal motionere no-
get mere, for det det ved alle, men han vil 
have svar på, hvordan man får danskerne 
til at gøre det, som de også godt selv ved 
er rigtigt. Handler det om bedre fremkom-
melighed, fleksible arbejdstider, fleksible 
muligheder for at dyrke breddeidræt og 
foreningsidræt? Er det noget med indret-
ningen af vores samfund? Kommissionen 

skal komme med sine første resultater i be-
gyndelsen af 2009.

Ned ad bjerget
Jakob Axel Nielsen har selv været aktiv i 
foreningsidrætten som både tennis- og 
badmintonspiller, men da han sprængte 
akillessenen for snart tre år siden – han var 
foran 13-2 i tredje sæt og betegner det som 
sit værste øjeblik som aktiv – blev karrieren 
sat på standby.
 Efter en lang genoptræningsperiode 
med løb – seks kilometer tre-fire gange om 
ugen – spiller han lidt igen, men tør kun 
spille double, for statistikken siger, at hvis 
man har sprunget akillessenen i det ene 
ben, så er der 70 procents risiko for, at det 
sker med det andet ben.
 Dertil kommer, at Jakob Axel Nielsen er 
ivrig tilskuer til blandt andet tennis, fod-
bold og motorløb. Og så står han på ski:

 »Det har jeg altid gjort meget, og det er 
det fedeste. At komme op på bjerget som 
en af de første, og der er faldet puddersne 
i løbet af natten, og så trække sit eget spor. 
Det er jo guddommeligt. Bare det at beher-
ske sådan et bjerg. Forestil dig, at du tog 
skiene af, så ville du aldrig komme ned. Det 
er fuldstændig umuligt. Så tager man de 
der planker på, og så kan du totalt styre det, 
som du vil. Det er da kontrol,« siger Jakob 
Axel Nielsen med begejstring i stemmen 
og viser med kroppen, hvordan han siksak-
ker ned ad bjerget, og krydrer det med små 
lyde som i tegnefilm.

> Hvor sund er du selv?
 »Jeg er sund, fordi jeg aldrig har røget, 
og jeg drikker ikke særlig meget – måske 
lige bortset fra i går.« <

(Foto: Jeanne Kornum)
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Det er for billigt at gå til sport
Kontingent: Selv den dyreste idrætsgren under DIF er billigere end de kommercielle fitnesscentre.

Af Hanna Britt Milling

3,63 kroner i timen. Cirka så meget koster 
det for et barn at træne en gang ugentligt i 
30 uger om året i kapgang i en gangsports-
forening.
 Hvis barnet er til mere spænding, koster 
det 96 kroner i timen at sende ham eller hen-
de op i de højere luftlag i en svæveflyver.
 De to eksempler er yderpunkterne i den 
sammenligning af kontingenter i forskel-
lige idrætsgrene, som Idrætsliv har foreta-
get. Det er selvfølgelig ikke helt retfærdigt 
at sammenligne på denne måde mellem 
idrætsgrenene, fordi der er store forskelle 
på udgifterne, men kontingenternes stør-
relser siger også noget om kulturelle for-
skelle mellem idrætsgrenene og traditioner.
 Og sammenlignet med de kommercielle 

sportsudbydere er det stadig billigere at 
dyrke den dyreste idrætsgren under DIF end 
at være medlem af et fitnesscenter.

De dyre
Svæveflyvning er den dyreste idrætsgren 
for børn, fordi udstyret koster, og det sam-
me gør brændstof til hjælpeflyet, der skal 
trække svæveflyet op. Omvendt koster det 
ikke meget i udstyr at dyrke gangsport, for 
veje og stier ligger hen til fri afbenyttelse.
 Nummer to og tre på listen er de to 
isidrætsgrene skøjteløb og ishockey. Umid-
delbart kunne man tro, at de høje kontin-
genter hænger sammen med, at ishaller er 
dyre, men dem betaler kommunerne for. Så 
forklaringen skal findes i andre forhold:

 »Vi har lønnede trænere, vi har mange 
og lange transporter til kamp, og børnene 
træner tre gange om ugen,« siger Enver 
Hansen, direktør i Dansk Ishockey Union.
 »Jeg hører ikke forældrene klager over 
kontingentet, men over udstyret, der koster 
2-3.000 kroner om året.«
 Golf kommer ind på fjerdepladsen, mens 
bowling er på femtepladsen. Ikke overra-
skende, da golfsporten er dyr på grund af 
den store vedligeholdelse af anlæg, men 
golf og bowling er også nogle af dem, der er 
mest i konkurrence med kommercielle ud-
bydere. Det samme er vægtløftning og styr-
keløft med de kommercielle fitnesscentre.
 I top 15 finder man også kampsportsgre-
nene karate, taekwondo, fægtning og ju-jit-

> Sportsdanserforeninger og danseskoler
Sportsdans indgår ikke i top ti-listerne, fordi kontingentberegningen 
for Danmarks Sportsdanserforbund også indbefatter fx folkedans og 
squaredance. Derfor kan kontingentet ikke sammenlignes med de 
øvrige idrætsgrene.

Voksen Barn
Kommercielle
AB Dance, Sønderborg 2.800 kr. 1.500 kr.
Step by Step, Odense 3.000 kr. 2.700 kr.
Soffie Dance Studio, Hellerup 3.540 kr. 3.540 kr.
Foreninger
Danseklub 2000, Bornholm 800 kr. 600 kr.
Aalborg Danse Center 1.050 kr. 1.050 kr.
Lyngby Dans 2.340 kr. 2.340 kr.

Tabellen viser årskontingentet for 45-50 minutters pardans om ugen på tre til-
fældigt udvalgte danseskoler, som er medlem af De Danske Danseskoler, og for 
tre sportsdanserforeninger, som er medlem af Danmarks Sportsdanserforbund.

(Foto: Jan Christensen)
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su, og det skyldes, at man her har tradition 
for betalte instruktører.
 Ridning ligger uventet med sine 348 kro-
ner midt i feltet, men det skyldes, at man 
ofte opererer med to kontingenter: Et årligt 
medlemskab af klubben og et for at ride, 
som typisk ligger på 3-400 kroner om må-
neden.

De billige
I den billige ende er – ud over gangsport 
– idrætsgrene som skisport (det er oftest 
skigymnastik), petanque, drageflyvning, 
skydning og curling.
 »Jeg synes faktisk, at det er for billigt at 
være medlem af en idrætsforening,« siger 
Jan Darfelt, som er breddechef i DIF. Han 
ser kontingentstørrelsen som et udtryk for 
en kultur, en tradition, hvor man skal holde 
kontingentet så billigt som muligt.
 »Diskussioner om kontingent kan blive 
noget underligt noget, fordi kontingent er 
noget, man betaler til fællesskabet og ikke 
noget, man kun betaler for sin egen delta-
gelse. Derfor er der også nogle, som betaler 
’overpris’, fordi de ikke er så flittige brugere 
som andre, og det er med til at holde prisen 
nede for alle.«
 Jan Darfelt oplever hyppigt, at nogle vil 
have det hele: Det gode udstyr, de lækre om-
givelser og den gode træner, men de er ikke 
villige til at betale, hvad det koster.
 Han bruger sin egen klub, Skovshoved 
Roklub, som eksempel. Her er kontingentet 
1.800 kroner om året for voksne, og det in-
kluderer fri afbenyttelse af de mere end 100 
både, arrangerede ture, fri adgang til et mo-
derne træningscenter året rundt, vinterak-
tiviteter som svømning, og medlemmerne 
kan oven i købet låne en båd med på ferie.

 »Folk glemmer, at det koster. Der-
for hører jeg da også nogle medlem-
mer brokke sig over størrelsen på kon-
tingentet,« fortæller Jan Darfelt.
 Jan Darfelt påpeger, at det er be-
styrelsens opgave at forklare medlem-
merne, at de er med i et fællesskab, 
hvor man nogle gange betaler til an-
dre.
 »Nogle medlemmer forstår det 
kun, hvis de kan sætte ’ydelsen’ i for-
hold til, hvad de selv får ud af det. For 
dem er klippekortmodellen naturlig. 
Og egentlig kan man sige, at et kontin-
gent er irrationelt, fordi det ikke følger 
markedsmekanismerne, men er en be-
taling til fællesskabet.« <
Se alle kontingenter på www.dif.dk under 
idrætten i tal/ undersøgelser/ foreningsun-
dersøgelsen.

> De dyreste idrætsgrene for voksne
1. Svæveflyvning: 4.372 kroner
2. Golf: 4.128 kroner
3. Bowling: 2.239 kroner
4. Ishockey: 1.800 kroner
5. Karate: 1.630 kroner
6. Styrkeløft: 1.549 kroner
7. Squash: 1.370 kroner
8. Vægtløftning: 1.322 kroner
9. Skøjteløb: 1.252 kroner

10. Fægtning: 1.251 kroner

> De dyreste idrætsgrene for børn
1. Svæveflyvning: 2.906 kroner
2. Skøjteløb: 1.927 kroner
3. Ishockey: 1.372 kroner
4. Golf: 1.264 kroner
5. Bowling: 1.260 kroner
6. Karate: 1.071 kroner
7. Styrkeløft: 988 kroner
8. Taekwondo: 928 kroner
9. Fægtning: 925 kroner

10. Faldskærm: 915 kroner

> De billigste idrætsgrene for voksne
1. Gangsport: 164 kroner
2. Skisport: 182 kroner
3. Petanque: 265 kroner
4. Skydning: 285 kroner
5. Cykling: 305 kroner
6. Orientering: 359 kroner
7. Atletik: 391 kroner
8. Curling: 397 kroner
9. Ridning: 440 kroner

10. Motorsport: 461 kroner

> De billigste idrætsgrene for børn
1. Gangsport: 109 kroner
2. Skisport: 109 kroner
3. Petanque: 155 kroner
4. Drageflyvning: 175 kroner
5. Skydning: 191 kroner
6. Curling: 197 kroner
7. Orientering: 212 kroner
8. Cykling: 231 kroner
9. Dart: 251 kroner

10. Sejlsport: 291 kroner

> De kommercielle fitnesscentre
Voksen/deltid Voksen/fuldtid Barn

Fitness World ÷ 2.388 kr. ÷
Sats ÷ 4.428 kr. 3.217 kr.
Fitness dk 2.988 kr. 4.788 kr. 2.988 kr.

Tabellen viser den årlige betaling for at træne i tre kommercielle fitnesskæder. Prisen for en voksen i Sats 
er for træning i ét center.

(Foto: Polfoto/Tommy Nilsson)
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Hæv kontingentet 
og skab kvalitet

Strategi: Hvis medlemmerne vil have flere glade frivillige eller bedre lokaler, må de også betale for det.

Af Hanna Britt Milling

Man får, hvad man betaler for. Og derfor er 
det heller ikke retfærdigt at sammenligne 
de frivillige foreninger med fx de kommer
cielle fitnesscentre.
 »I en forening er det billigt, fordi alle 
yder noget gratis til fællesskabet. I et fitness
center betaler man, hvad det koster, men 
det betyder også, at kunderne kan kræve et 
produkt af en vis standard i forhold til om
givelser, udstyr og trænere,« siger Jan Dar
felt, breddechef i DIF.
 Han er opmærksom på, at sammenlig
ningen foregår alligevel, men at folk ikke er 
klar over de ulige vilkår for foreningerne i 
den sammenligning:
 »Mange foreninger er i kommunale lo
kaler og er dermed ikke herrer i eget hus, 
fordi de ikke kan bestemme, om noget skal 
moderniseres eller laves mere lækkert, hvil
ket medlemmerne i stigende grad efterspør
ger.«
 Idrætsanalytiker ved Idrættens Analyse
institut Kasper Lund Kirkegaard er enig i, at 
det kan være nødvendigt med kvalitetsløft:
 »Men man skal dele foreningerne i to 
typer: De, der er i direkte konkurrence med 
de kommercielle, og alle de andre. De først
nævnte skal sætte kontingentet så højt, at 
der både er råd til driften og investeringer 
i nyt udstyr, for det er dyrt at være med på 
bølgen.«
 Til gengæld har foreninger i kommunale 
lokaler indflydelse på at hæve kvaliteten af 

andre ting – hvis de altså er indstillet på for
andring.

Medlemmerne skal forstå det
Nogle af de steder, hvor foreningerne kan 
løfte kvaliteten, er i forhold til de frivillige 
og servicen over for medlemmerne. Det kan 
man fx gøre ved at ansætte en sekretær til at 
tage sig af alt det administrative bøvl.
 »Det vil helt sikkert give flere og mere 
glade frivillige, når de kan koncentrere sig 
om det sjove og ikke behøver at bruge tid på 
fx holdlister, kontingentopkrævning eller 
kontakt til kommunen. Flere og gladere fri
villige betyder alt andet lige et kvalitetsløft 
til medlemmerne,« påpeger Jan Darfelt.
 Men det kræver, at man forklarer strate
gien ordentligt for medlemmerne og vælger 
nogle områder ud, som man vil forbedre 
– det kunne også være uddannelsen af træ
nere eller bedre udstyr – ellers vil man ikke 
få opbakning. Hvis ikke man sætter sig kla
re mål, vil kontingentkulturen fortsætte på 
samme måde, og så bliver resultatet bare et 
fællesskab til overpris.
 Kasper Lund Kirkegaard ser allerede, at 
flere foreninger går sammen om at betale 
for administrativ hjælp.
 »Derved frigør man resurser til det 
idrætslige, og jeg tror helt klart, at det er ve
jen frem. Ildsjælene er foreningernes styr
ke, og derfor skal de bakkes op i deres idéer, 
ellers dræner man hele foreningskulturen,« 

siger Kasper Lund Kirkegaard og tilføjer, at 
kommunerne også er glade for det, da det er 
nemmere at få kontakt til en ansat end en 
frivillig.
 
Et ordentligt ryk
Jan Darfelt opfordrer foreningerne til at se 
sig selv i spejlet og spørge:
 »Vi er i 2008, er der nogle steder, hvor vi 
kan stramme op, så vi stadig er et attraktivt 
tilbud? Hvis man kan svare ja til det, er det 
ikke nok med en lille stigning i kontingen
tet, for der skal et ordentligt ryk til, for at 
man får ’muskler’ til at gøre nogle ting, som 
man ikke kunne før.«
 Alternativet er, at man fortsætter som 
hidtil, men så skal bestyrelsen også være 
klar over, at medlemmerne måske stemmer 
med fødderne, for de gider ofte ikke tage 
diskussionen om forbedringer, og så kan 
det ende med, at klubben sygner hen. Et fit
nesscenter ville lukke i den situation.
 »Foreningerne er nødt til at være indstil
let på forandring, hvis de vil udvikle sig, og 
et af midlerne er at hæve kontingentet,« si
ger Jan Darfelt. <

(Foto: Jan Christensen)
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Vi skal jo ikke tjene penge
Fodbold: I Fåborg dækker kontingentet kun omkostningerne – næsten. Af Hanna Britt Milling

Alle skal kunne være med
Fodbold: I Hellerup Idræts Klub dækker kontingentet også håndbold og tennis.

Af Hanna Britt Milling

Når medlemmerne i Faaborg BK & IF dribler 
og finter på fodboldbanen, er det ikke noget, 
der belaster klubbens økonomi. Omvendt 
tjener klubben heller ikke penge på det.
 Seniorer betaler 1.400 kroner per sæson, 
mens børn betaler 750 kroner. For de fleste 
af holdene dækker det omkostningerne til 
blandt andet trænere.
 »Vi skal jo ikke tjene penge. Som en fri
villig forening skal vi heller ikke have mil
lioner på bankbogen. De unge skal have råd 
til at betale kontingentet, og det kan være 
svært for især dem af enlige forældre,« siger 
formand Søren Bang.
 Kontingentet er dog ikke nok til at dække 
omkostningerne for nogle af de bedste hold, 
så foreningens medlemmer tjener også 

penge til klubben. Fx serverer alle 60 voksne 
medlemmer en gang om året til den lokale 
sparekasses aktionærmøde, og de frivillige 
bruger tid og energi på at skaffe sponsorer.
 »Men jeg kan da godt mærke, at sam
fundet ændrer sig, der er ikke den samme 
frivillighed som før, hvor hjertet bankede af 
stolthed, når man trak i den hvide trøje med 
det blå logo,« fortæller Søren Bang.
 Han mener ikke, at klubben – som andre 
klubber har gjort – skal hæve kontingentet 
for at ansætte folk, der fx kan klare det prak
tiske i klubben eller tage sig af børnene om 
eftermiddagen:
 »Der er så mange andre tilbud i samfun
det, og jeg mener ikke, at vi som fodbold
klub skal ind og konkurrere med skolefri

tidsordningerne.«
 Sidst, kontingentet blev diskuteret i 
klubben, var i januar, hvor man forhø
jede det en smule for at dække omkostnin 
gerne. <

Søren Bang. (Foto: Privat)

Per Garhøj. (Foto: Privat)

Er du medlem af fodboldafdelingen i Hel
lerup Idræts Klub kan du også spille tennis 
og håndbold. Kontingentet for voksne er 

2.070 kroner for en sæson, mens børn beta
ler 1.070 kroner.
 Det kan ikke siges at være dyrt, slet ikke 
når klubben ligger i et Danmarks rigeste 
områder. Alligevel holder klubben igen med 
at hæve kontingentet.
 »For mange af forældrene i området be
tyder pengene ikke ret meget, men der er 
selvfølgelig nogle, som vil have svært ved at 
betale, hvis vi hæver det,« siger formand i 
fodboldafdelingen Per Garhøj.
 HIK diskuterer kontingentets størrelse 
hvert eneste år, og selv om en forhøjelse på 
100 kroner for hvert af de 4.000 medlemmer 
virkelig vil være til stor hjælp især i arbejdet 
med eliteholdene, så holder klubbens besty
relse igen:
 »Det er svært at give et direkte svar på 

hvorfor, men det handler blandt andet om, 
at hos os skal alle kunne være med. Derfor 
er vi også kede af at sige nej til nye medlem
mer, fordi vi er ved at ramme loftet for, hvor 
mange baner, ledere og trænere vi har. Des
uden vil mange af vores medlemmer gerne 
træne mere, men det kan de ikke komme 
til.«
 Klubben skæver også til, hvad kontin
gentet er i naboklubberne, men Per Garhøj 
mener ikke, at man kan sammenligne med 
fx de kommercielle fitnesscentre, fordi 
træningen i klubben er to gange om ugen, 
mens man kan træne lige så meget, man vil, 
i fitnesscentrene.
 »Det er man nødt til at tænke over, inden 
man laver den sammenligning.« <
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Bare det er ikke er symbolsk. De berømte 
sang-tvillinger fra DR’s talentshow ’X-fak-
tor’ er blevet lokket til NRGi Arena i Århus 
for at underholde i pausen i topkampen 
mellem Bakken Bears og Svendborg Rab-
bits.
 Foran små 2000 tilskuere giver tvillin-
gerne smagsprøver på deres ’kunnen’. De 
prøver og prøver. De synger og synger. Men 
det lyder ærligt talt ikke godt - til trods for 
de fine intentioner og en god portion char-
me. Publikum griner; mange forlader hal-
len og går ud og køber pølser. Tvillingerne 
synger videre.
 Sat ualmindeligt meget på spidsen har 
dansk basketball de sidste mange år været 
igennem lidt den samme situation som de 
tonedøve sang-tvillinger. De gode intentio-
ner har været der. Ambitionerne har været 
der. Ideer har der været en del af. Men endnu 
er det ikke lykkedes at gøre basketball rigtig 
populær i Danmark.
 Ok, det er efterhånden en del år siden, 
at dansk basketball forsøgte at vække dan-
skernes tilsyneladende meget lille interesse 
for basketball ved at lokke den udbrændte 
NBA-stjerne Magic Johnson til at promo-
vere sporten som spillende kransekagefigur 
på det udvalgte danske hold ’Great Danes’.
 Men projektet, der kuldsejlede og slut-
tede med dundrende fiasko og økonomiske 
øretæver, glemmer ingen. Siden har kon-
kurser i herreligaen, sløjfning af ungdoms- 

og kvindelandsholdet og gæld i forbundet  
gjort dansk basketballs ry yderligere blak-
ket.
 Nu blomstrer optimismen imidlertid 
igen, ikke mindst fordi DK4 i samarbejde 
med Canal Digital har valgt at satse på ba-
sketball med en tv-aftale, der for det første 
kanaliserer penge ud til klubberne, men 
måske endnu mere vigtigt vil eksponere 
sporten i en grad, som man ikke har været 
i nærheden af tidligere. Og med en profes-
sionel ligastruktur, hvor ligaens ni hold i en 
privat liga tilsyneladende har lagt gammelt 
nag på hylden og set i øjnene, at samarbejde 
er vejen frem mod den helstøbte basketop-
levelse for publikum, ser fremtiden igen 
rigtig lys for dansk basketball. 

Krav til holdene 
DK4, som sender dagens opgør mellem Bak-
ken Bears og Svendborg Rabbits direkte, 
tvivler ikke på, at sporten står foran et boost 
herhjemme. Sportsredaktør Kristian Hyld-
gaard, der er tovholder på aftenens direkte 
udsendelse, siger:
 »Vi er mildest talt optimister. Uden at vi 
ligefrem ligger inde med de store forkrome-
de analyser, har vi bare en god mavefornem-
melse af, at basketball bliver den næste sto-
re sportsgren i Danmark. Og derfor har vi 
valgt at satse yderligere på sporten,« lyder 
det fra Kristian Hyldgaard, som understre-
ger, at man for at lave et ordentligt tv-pro-

Comeback: Basketball appellerer til de unge, den danske liga er blevet   
 stærkere, og nu vises sporten sågar fast på tv. Succesen ligger lige 
  til at plante sikkert i kurven. Men historikken skræmmer.

Af Jacob Bech Andersen

> Seertallet stiger
Seertallene til DK4’s direkte transmissioner stiger stille og 
roligt fra kamp til kamp. I opgøret mellem Bakken Bears og 
Svendborg Rabbits den 24. januar så godt 30.000 med, hvilket 
gav en seerandel på fire procent. Det hidtil største seertal for 
en basketballkamp på DK4.  
 »Det, synes vi bestemt, er fornuftigt. Men vi har da for-
ventninger om, at det bliver endnu bedre,« siger sportsredak-
tør Kristian Hyldgaard, som understreger, at de nyerhvervede 

rettigheder til den amerikanske NBA-liga kommer til at spille 
en væsentlig rolle i forsøget på at gøre basket populær her-
hjemme. 
 »Basketball er jo ideel til at tiltrække det unge segment, og 
det skal vi blandt andet bruge NBA-transmissionerne til. Vi 
tror på, at interessen generelt kan stige for den danske liga, 
hvis man samtidig viser det bedste af det bedste fra USA.«

Slumrende kæmper vækket til live
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Slumrende kæmper vækket til live

dukt er nødt til at stille krav til klubberne. 
Blandt andet forventer DK4 ved direkte tv-
transmissioner, at stationens kamerahold 
har ordentlige arbejdsbetingelser, at banen 
er indrammet, og at kulissen rundt om ba-
nen er i orden og helst med et vist antal til-
skuere til kampene.
 »Vi kunne ikke have lavet den her tv-af-
tale uden krav. Det handler helt enkelt om at 
hæve niveauet. Når man har med en niche-
sportsgren at gøre, skal man jo fange nogle 
seere, der normalt ikke ser basketball, og så 
er produktet nødt til at være i orden,« siger 
Kristian Hyldgaard.
 Sportschef i Bakken Bears Michael Piloz 
har det fint med, at der bliver stillet krav til 
ligaens hold. Han er glad for den øgede tv-
eksponering, som den nye DK 4-aftale har 
givet, men tillader sig alligevel at være be-
grænset optimist på sportens vegne i Dan-
mark.
 »Det er fornuftigt at tænke meget kom-
mercielt, hvis man for alvor vil styrke inte-
ressen for basketball, og der er også flere og 
flere af holdene i Canal Digital-ligaen, der 
i dag drives som fornuftige forretninger. 
Men hvis man for alvor skal gøre basket-
ball populær i Danmark, skal man have hele 
underskoven af klubber med. Der skal være 
dygtige trænere, ledere og dommere over 
hele linjen, og her mangler der altså stadig 
en del, selvom det elitemæssigt ser mere og 
mere fornuftigt ud,« konstaterer sportsdi-
rektøren.

De unge skal med
Hans udsagn bakkes op af sportsjournalist 
Peter Eilertsen, der har dækket basketball 
for Århus Stiftstidende i snart ti år. 

 »Basketball-sporten er efterhånden ble-
vet ret stor her i byen. Bakken Bears vinder 
jo tit og er i det hele taget noget, som folk 
snakker om. Tilskuersnittet ligger pænt på 
omkring 1.500 per kamp, og jeg tror godt, 
interessen kan vokse yderligere her i byen. 
Men hvis du spørger mig, om basketball er 
på vej til at blive en ny stor idræt i Danmark, 
så tvivler jeg nok lidt mere. Spillet er godt 
nok underholdende og intenst, men jeg ved 
ikke, om man i forbundet har ressourcerne 
til for alvor at få de unge ind i klubberne,« 
siger Peter Eilertersen og peger dermed på 
en mangeårig øm ligtorn i dansk basket. For 
potentialet i den unge generation har været 
der længe. Streetbasket spilles overalt i lan-
det, så snart det bliver lidt lunere i vejret, og 
den showprægede NBA-kultur appellerer i 
høj grad til ungdommen. Alligevel overren-
der de unge ikke ligefrem klubberne.
 »Det er helt korrekt, at det især er på 
ungdomsfronten, at vi skal sætte ind,« ly-
der det fra basketforbundets formand, Mi-
chael Honoré Bloch.  
 »Vi har søsat flere af vore ungdoms-
landshold igen, og i den kommende tid vil 
vi fokusere meget på at få rigtig gang i hele 
streetkulturen. Det er et område, vi aldrig 
har formået at udnytte,« mener Michael 
Honoré Bloch, som slår fast, at hans opti-
misme på sportens vegne også bunder i, at 
de bedste danske klubber arbejder sammen 
som aldrig før i den nyetablerede  Canal Di-
gital-liga. 
 »Der en utrolig dialog klubberne imel-
lem i øjeblikket, og man føler virkelig, at 
alle nu arbejder sammen om det fælles mål 
at skaffe basketball på landkortet herhjem-
me. Og jeg tror på, at det lykkes.« <

»Uden at vi ligefrem ligger inde med de store forkromede analyser, 
har vi bare en god mavefornemmelse af, at basketball bliver den næ-

ste store sportsgren i Danmark«.
Kristian Hyldgaard, 

sportsredaktør på DK4
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Se godt på billederne. Det kræver sin vovehals at hænge i luften 
med en brølende motorcykel under sig. 
 Danske Rasmus Kjeldsen er den hidtil eneste dansker, der 
har lavet et såkaldt 360-graders backflip, som i princippet er en 
baglæns kolbøtte i luften. Ved det store MC Show 08 i Herning i 
februar leverede Rasmus Kjeldsen og en række andre interna-
tionale vovehalse igen det imponerende stunt. Et kunststykke, 
der dog ikke umiddelbart får Danmarks Motor Union til at råbe: 
»Vi må have Rasmus Kjeldsen og hans freestyle-kollegaer ind i 
unionen.« 
 Stuntdrengene er nemlig for dyre i drift i forsikringspenge. 
Kommunikationschef i motorunionen Kenneth M. Mikkelsen si-
ger:  
 »Der har gennem årene været en del international snak om, 
hvorvidt man skulle åbne mere for freestylerne, men ofte er 

spørgsmålet havnet på forsikringerne. Herhjemme har vi i mo-
torunionen også vurderet, at det bliver for dyrt at optage dem. 
For der er virkelig en risiko for skader i den her showsport, og 
man kunne godt forestille sig, at forsikringspræmierne til vores 
basisforsikringer, som vi tegner til vores licensryttere ville stige 
mærkbart, hvis der var en freestyler, der brækkede halsen eller 
nakken,« siger Kenneth M. Mikkelsen. Han understreger dog, 
at man aldrig skal sige aldrig. Internationalt er der nemlig ved 
at ske et skred, idet freestylerne har fået deres egen VM-serie 
under det internationale forbund. Man skal heller ikke længere 
end til Norge for, at sporten er både større og mere anerkendt 
end i Danmark.
 Den danske motorcykelartist Rasmus Kjeldsen er 30 år og 
tidligere motorcrosskører under Danmarks Motor Union. <

Showsport: Freestylere på motorcykler imponerer publikum, men motorunionen tør ikke at byde dem 
inden for i varmen. De er for dyre i forsikring. 

Dyre drenge
Af Jacob Bech Andersen. Foto: Lars Green

Rasmus Kjeldsen i gang med det vovestykke, 
som ingen andre danskere kan. 
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MC Showets kørere blev fejret i stor stil.
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Højt at flyve, men dyrt at betale, hvis det går 
galt. 

Dyre drenge
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Jura, skat, moms og
forsikringer

Jurist i DIF
Mikael Friis Rasmussen

Jura, skat og moms

› Skat

Forvirring over skatteindberet-
ning

Jeg har netop læst svaret om indberetning hver 
måned til SKAT i det seneste nummer af Idræts-
liv.
 Jeg har set på hjemmesiden for Skat Erhverv, 
som jeg bruger en gang om året til at indberette 
B-indkomsten for de ishockeydommere, der har 
dømt kampe hos os i årets løb. Her er det ikke 
særlig tydeligt, om man (også) skal indberette 
B-indkomst månedsvis. Der står, at alt skal ind-
berettes, men alligevel skriver de kun om A-ind-
komst.
 Jeg har derfor skrevet til SKAT og spurgt, om 
ishockeydommeres B-indkomst skal indberettes 
månedsvis eller en gang om året som hidtil.
 Jeg fik hurtigt et svar, hvor der klart og ty-
deligt står, at jeg skal indberette B-indkomst 
månedsvis. Så nu er jeg forvirret og i tvivl. Hvad 
skal jeg nu gøre?

Jeg kan godt forstå, at du er lidt forvirret. 
Desværre var mit første svar i Idrætsliv 
nok ikke helt klart og entydigt (i forhold til 
spørgsmålet om B-indkomst). 
 Det, jeg havde i tankerne, da jeg skrev, at 
der kun skal ske indberetning for ansattes 
A-indkomst, var, at der ikke skal indberet-
tes noget, hvis en klub alene foretager udbe-
talinger af diverse skattefri godtgørelser til 
ulønnede dommere, trænere og ledere.
 Hvis der løbende udbetales skattepligtigt 
dommervederlag (som efter skattereglerne 
kan udbetales som B-indkomst), skal der 
også ske månedlig indberetning til SKAT 
af sådanne udbetalinger. Jeg har indsat et 
spørgsmål og svar om emnet, som jeg har 
fundet på SKAT’s hjemmeside www.skat.
dk:
 Hvorfor skal man indberette B-indkomst, 

når den er udbetalt og ikke først ved årsafslut-
ningen?
 SKATs besvarelse: Alle udbetalinger af 
løn, honorarer osv., der er indberetnings-
pligtig indkomst, skal registreres måned-
ligt i eIndkomst. Det skyldes, at data fra 
indkomstregistret skal danne grundlag for 
beregning af diverse pensionsydelser, kon-
tanthjælp, en lang række andre offentlige 
ydelser samt arbejdsløshedsunderstøttelse 
osv. 
 Indkomstregistret vil også blive brugt til 
en række kontrolfunktioner, hvor det er af-
gørende, at eIndkomst opdateres løbende.

  Willy Rasmussen

› Forsikring

Erstatning for ødelagt korsbånd 

Jeg kom i efteråret 2007 til skade med mit 
knæ under træning med u-12- og u-14-spillere 
i fodboldklubben, hvor jeg er træner. Jeg fik 
konstateret,at der var tale om et ødelagt forreste 
korsbånd. Jeg blev derefter opereret på Aabenraa 
Sygehus og fik rekonstrueret det forreste kors-
bånd. Jeg døjer meget med knæet endnu. Jeg er i 
arbejdsprøvning som chauffør, og det går op og 
ned. 
 Da jeg var under arbejde for fodboldklubben, 
da jeg kom til skade, har jeg så nogen mulighed 
for at få erstatning for et eventuelt varigt mén 
gennem den forsikring, som jeg mener, at DIF 
har tegnet i Tryg? 
 
Hvis det ikke allerede er gjort, skal du og 
klubben (din arbejdsgiver, da du kom til 
skade) sammen udfylde en skadesanmel-
delse. Jeg foreslår, at du kontakter René 
Løfqvist på 44 20 37 83, som er den skadesbe-
handler hos Tryg, som tager sig af idrættens 
arbejdsskadesager.

  Han vil så kunne vejlede dig og sende en 
anmeldelse, hvis du ikke tidligere har fået 
én tilsendt.
      

Willy Rasmussen

› Folkeoplysning

Slidte banetov

Banetovene i vores kommunale svømmehal er 
efterhånden så slidte, at vi ikke kan forsvare at 
bruge dem til daglig. Svømmehallens ledelse har 
meddelt os, at banetovene ikke længere kan re-
pareres, men at der skal nye til. Svømmehallen 
vil gerne købe nye, men har samtidig bedt os om 
at overtage vedligeholdelsen. Den samme aftale 
har de med de klubber, der skal bruge mål i hal-
len.  
 Jeg mener ikke, at vi kan være forpligtede 
til at stå for vedligeholdelsen. Banetovene hører 
til i svømmehallen, og derfor er vedligeholdelse 
heraf også omfattet af kommunens forpligtelse. 
Har I kendskab til den samme problematik an-
dre steder?

Det er altid ejeren af lokalerne, der skal sørge 
for den nødvendige vedligeholdelse, herun-
der også vedligeholdelsen af inventaret. Når 
lokalerne anvises til foreningens brug, skal 
de stilles til rådighed med den indretning 
og det undervisningsmateriel, der er til rå-
dighed, når de anvendes til deres primære 
formål, jf. lovens § 22, stk. 3 og de tilhørende 
bemærkninger.
 Der er ingen tvivl om, at banetove er 
et nødvendigt udstyr ved svømmehallens 
primære anvendelse. Anskaffelse og vedli-
geholdelse er derfor en kommunal forplig-
telse.
 Vi ser indimellem situationer, hvor loka-
lernes udstyr måske er godt nok til de pri-
mære brugeres egne aktiviteter, men ikke 
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Nye udgivelseropfylder kvalitetskravene til foreningernes 
brug. Det kan typisk være redskaber til 
gymnastik, som er gode nok til de mindre 
skolebørn, men som ikke opfylder kravene 
til gymnastikforeningens større børn på 
springhold. Det kan også være teknisk ud-
styr i faglokaler, som ikke er godt nok til 
voksenundervisningen. I de situationer ser 
vi ofte, at brugerne supplerer skolen eller 
hallens midler med egne midler, således at 
der anskaffes udstyr, der kan bruges af alle.
 Hvis svømmeklubben kræver banetove, 
som er af en bedre kvalitet og derfor også 
dyrere, end dem svømmehallen selv ville 
have indkøbt, kan det derfor være en mulig-
hed, at svømmeklubben finansierer merud-
giften.
      
 Søren Gøtzche

Voksenundervisning prioriteres
 
Folkeoplysningsudvalget i vores kommune har 
udsendt nye regler for anvisningen af offentlige 
lokaler og udendørsanlæg. I de nye regler er vok-
senundervisningen prioriteret før foreningerne. 
Vi har bedt om ligestilling mellem den folkeoply-
sende voksenundervisnings idrætsaktiviteter og 
foreningernes idrætsaktiviteter for medlemmer 
over 25 år, når der skal anvises lokaler og uden-
dørsanlæg. 
 Hvad siger folkeoplysningsloven i det her til-
fælde?

Folkeoplysningslovens § 21 stk. 3 fastsætter 
en prioriteringsrækkefølge for lokaleforde-
lingen.
 Det fremgår her, at folkeoplysningsud-
valget normalt skal prioritere at anvise loka-
ler til aktiviteter for børn og unge, derefter 
til undervisning af voksne og endeligt akti-
viteter for voksne. Det er således i overens-
stemmelse med loven, når kommunen anvi-
ser lokaler til voksenundervisningen før ak-
tiviteter for voksne. Såfremt der er lokaler, 
der er særligt egnede for handicappede, skal 
anvisning til sådanne aktiviteter ske før an-
dre. Jeg skal dog også lige gøre opmærksom 
på, at der ifølge bekendtgørelsens § 3 ikke 
kan ydes tilskud til voksenundervisning in-
den for idræt eller sports- og konkurrence-
præget virksomhed.
 Voksenundervisningens idrætsaktivite-
ter omfatter derfor kun afspænding, yoga 
og lignende motionsprægede tilbud.

Søren Gøtzche

> Livet er et kick
Han nærmer sig de 50 år, men er ’still going 
strong’. Nu fortæller Morten Andersen om sit liv 
i amerikansk fodbold til vennen og journalisten 
Jimmy Bøjgaard.
 Bogen er en beretning om livet som kicker 
i verdens største sportsliga, NFL, om de impo-
nerende aftryk, han bogstavelig talt har sat i 
sporten, og om de store oplevelser, der er fulgt 
med. Det er samtidig fortællingen om, hvordan 
livet og karrieren ikke altid former sig lige let. 
Morten Andersen fortæller sin personlige beret-
ning om, hvordan han valgte at angribe livet, da 
han følte, at hans karriere var ved at gå i stå.

Morten Andersen – Livet er et kick
Jimmy Bøjgaard
TV2 Forlag
279 sider
Pris: 249 kroner

> Har du en holdning?
En holdningskampagne lanceret af DBU skal få de 
danske fodboldklubber til at tale om, hvor græn-
sen går, når det kommer til opførsel på og uden 
for banen.
   I den forbindelse har forbundet sendt en dvd til 
samtlige danske fodboldklubber, hvor såvel træ-
nere som dommere, spillere, ledere og forældre 
medvirker. De byder blandt andet ind med kom-
mentarer om, hvordan fodboldkampe kan/skal/
bør afvikles i en god, sportslig atmosfære. 
   Tanken bag kampagnen er, at dvd’en kan be-
nyttes på bestyrelsesmøder, klubmøder, træner-
møder og forældremøder, hvor seeren også får et 
indblik i nogle af de mindre heldige former for ad-
færd, der følger med, når der spilles fodbold. Det 
gælder helt fra mikroput-niveau til topfodbold.
   Med dvd’en følger også et debathæfte, som skal 
give klubberne et udgangspunkt for at fastlægge 
nogle retningslinjer for, hvordan man skal respek-
tere hinanden under en fodboldkamp. 

Har du en holdning?
DBU
Labelfilm
Sammenlagt varer dvd’en cirka 20 minutter, men 
den er delt op i afsnit, som kan ses uafhængigt af 
hinanden.
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> Spørg Peter Bistrup
Spørgsmål sendes til: Peter Bistrup, Idrættens Hus,  
2605 Brøndby eller e-post idraetsliv@dif.dk

Hvor blev pokalerne af ?  
Flere har spurgt efter de pokaler, som DIF i 
forbindelse med årsmøderne uddelte. Den 
ret omfattende pokaluddeling sluttede på 
DIF’s årsmøde i 1993. Ældst af pokalerne var 
J.L. Nathansens mindepokal fra 1913, dertil 

kom Herbert Sanders mindepokal fra 1948, 
Leo Frederiksen-pokalen fra 1962, den af 
kong Frederik den 9. i 1971 udsatte pokal, 
Kongepokalen, samt flere forskellige lega-
ter.
 Den sidste overrækkelse af disse pokaler 

og legater stod daværende kulturminister 
Jytte Hilden for. 
 I dag opbevares pokalerne i Danmarks 
Idræts-Forbund.

Banesporten er ved at komme på fode her-
hjemme igen efter nogle magre år, der først 
og fremmest skyldtes lukningen af den 
gamle Ordrupbane og kort tid efter sam-
menstyrtningen af tagkonstruktionen på 
den nye indendørs cykelbane i Ballerup.
 Alex Rasmussen, Michael Mørkøv, Jens 
Erik Madsen og Casper Jørgensen viste 
dog med sidste års VM-bronze i Danmarks 
gamle favoritdisciplin, at vi er 
på vej tilbage som en af de store 
nationer inden for banespor-
ten. Men selvom det igen ligner 
gyldne tider for banecyklingen 
rent sportsligt, er det så som så 
med danske cykelbaner. Og nu 
er endnu en af de gamle tradi-
tionelle baner på vej væk.
 Foruden den moderne inden-
dørs 250 meter træbane i Bal-
lerup findes Odenses udendørs 
333 1/3 meter cementbane, som 
heldigvis benyttes flittigt, samt 
den tilsvarende bane i Århus, 
som i dag lever under kummer-
lige vilkår.
 Sidstnævnte var ellers i ad-
skillige år landets næstmest 
vigtige bane. Den blev indviet i 
sommeren 1940 som afløser for en 250 me-
ter cementbane kaldet ’Gryden’, der blev 
bygget i 1922. Gennem alle årene har Århus 
Baneklub formået at levere elitecykelryttere 
i verdensklasse: Sprinteren Heron Mariager, 
forfølgelsesrytteren Børge Gissel, den senere 
kendte vinterbanerytter Kay Werner Niel-
sen, Gunnar Asmussen, som var medlem 
af guld-kvartetten fra Mexico 1968, og Gert 

Frank, som nok blev bedst kendt som lande-
vejsrytter med OL-bronze på cv’et, men først 
og fremmest som vinterbanerytter. Samt 
ikke mindst en af de største danske cykelryt-
tere gennem tiderne, Niels Fredborg, der i 
sin 16 år lange internationale karriere vandt 
både olympisk guld, sølv og bronze plus tre 
gange guld plus både en sølv- og en bronze-
medalje ved VM.

 Men nu synger den traditionsrige snart 
68-årige cykelbane på sidste vers. Nogle få 
århusianske entusiaster holder stadigvæk 
fanen højt og både træner og konkurrerer på 
banen, til trods for at Århus Kommune har 
planer om at jævne den med jorden. I dag er 
udendørs cementbaner af den længde, År-
husbanen har, håbløst umoderne, men den 
jyske hovedstad, der ellers gerne vil markere 

sig som en sportsby, har vist ingen planer 
om en erstatning med et tidssvarende an-
læg, der i øvrigt også kunne benyttes af atle-
tikfolkene. 
 Det var ellers tæt på, at Århusbanen var 
blevet Danmarks flotteste og vigtigste bane. 
I sit 25-års-jubilæumsskrift fra 1946 for-
tælles om de planlagte store ændringer af 
indgangsforhold, en monumental hoved-

bygning, udvidelse af tilskuerkapa-
citeten fra 7.000 til 15.000, tagkon-
struktioner til tribunerne og i det 
hele taget planer om at gøre Århus 
Cykelbane til et af de mondæneste 
sportsanlæg i verden. Pengene var 
tilsyneladende ikke noget problem 
– det var byggematerialerne, der 
som alle andre steder i samfundet 
efter krigen, var en mangel.
    Men de århusianske ledere så 
optimistisk på fremtiden. Som det 
kunne læses i jubilæumsbogen.
     »Den cykelsportslige fremtid for 
Århus med dens over 100.000 ind-
byggere ligger ikke i blot og bare at 
overtrumfe København med dens 
10 gange så mange indbyggere, 
men tværtimod i gennem sund, 
kammeratlig sportskonkurrence 

at være med til at fremme dansk banecyk-
ling, så den både i toppen og bredden bliver 
et overbevisende udtryk for en vital og af 
trivsel sprudlende sportsgren.« 
 Men da endelig cement og mursten til 
byggeriet af det nye anlæg blev tilgængelig, 
var pengene – og måske noget af gejsten – 
ikke mere til stede i Århus. Og nu, mere end 
60 år senere, forsvinder banen helt. <

D E N G A N G ...Af Peter Bistrup

Niels Fredborg var en af de bærende kræfter på den lukningstruede Århus 
Cykelbane. Her jubler han efter at have vundet guld ved OL i München. 

En trist Århushistorie
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Frivillige strømmer til ungdoms-
VM i kapsejlads
Masser af frivillige: Dansk Sejlunion skovler frivillige ind til ungdoms-VM i Århus til sommer. 
 Hvis man er velforberedt og holder, hvad man lover, kommer de frivillige af sig selv, mener Dansk Sejlunion.

Af Brian Martin Rasmussen, freelancejournalist

Til sommer kommer verdens tredjestørste 
sejlsportsbegivenhed til Århus, når lystbå-
dehavnen danner rammen om ungdoms-
VM i kapsejlads. Det kræver mange hænder 
at holde styr på de 280 unge sejlere fra 60 
nationer de ti dage i juli, hvor mesterskabet 
finder sted. 
  Sejlunionen skal bruge omkring 200 fri-
villige for at få det hele til at køre optimalt. 
Et stort antal, men her seks måneder før 
start er næsten halvdelen af de frivillige al-
lerede i hus. 
 Hvis man er ude i god tid og planlægger 
til mindste detalje, så står de frivillige også 
i kø for at være med ved internationale me-
sterskaber afholdt i Danmark, lyder det fra 
Dansk Sejlunion og Tiny Maerschalk, der 
står i spidsen for planlægningen og gen-
nemførelsen af frivilligprogrammet.

De frivillige betyder alt
»Frivillige er rygraden for stævnet, og det 
kunne ikke blive afholdt uden dem. Den 
frivillige arbejdskraft bygger på entusiasme 
og engagement, og det skal vi motivere og 
belønne. Når man lover noget, for eksem-
pel en frivillighedsfest, skal man også give 
dem det. Det er meget vigtigt. Jeg er selv 
som frivillig ofte blevet lovet ting, der al-
drig skete,« siger Tiny Maerschalk, som er 
hentet ind som eventmanager med ansvar 
for de frivillige. Hun håber, at man med 
et godt frivillighedskoncept kan opbygge 
en god kontakt til frivillige, så de vil være 
med, hvis man afholder mesterskaber igen 
i fremtiden.

Tidlig indsats er vigtig
»Man skal være tidligt ude og velforberedt. 
Vi har lavet et meget gennemarbejdet til-
meldingsskema, der fortæller, hvad opga-
verne går ud på, og vi har en klar og gen-
nemskuelig frivilligpolitik, der skitserer, 
hvad vi forventer, og hvad den frivillige 
kan forvente, hvis man melder sig til. Man 
er som frivillig også medbestemmende, 
og denne indflydelse er en motivation i sig 

selv,« mener Tiny Maerschalk, der regner 
med at have alle frivillige på plads i april.
 Når en frivillig rækker en finger, skal 
man heller ikke tage hele armen, understre-
ger stævnets eventleder, Thomas Capitani 
Nielsen.

 »Vi har afgrænsede og varierede opga-
ver. Men vi ved, hvad man siger ja til, og 
hvor lang tid det tager, og så er det lettere at 
overskue. Der er ikke noget værre end ikke 
at vide, hvad man går ind til,« siger Thomas 
Capitani Nielsen.
 »Vi aktiverer i bredden, og det hand-
ler om, at alle kan være med. Der kommer 
mange i klubberne, som mere er der af so-
ciale årsager, end fordi de vil sejle kapsej-

lads. Vores største forbehold har været, at 
mesterskabet ligger midt i sommerferien, 
men det har ikke været svært at skaffe frivil-
lige af den grund,« siger han.

Idrætten kan lære af hinanden
Thomas Capitani Nielsen mener, at dialog 
på tværs af det danske idrætsliv er altafgø-
rende, hvis man vil få fat i de frivillige.
 »Ligesom vi har skævet til VM i idræts-
gymnastik i Århus i 2006, kan de andre for-
bund lære af vores erfaringer. Man skal ikke 
opfinde den dybe tallerken i hver idræts-
gren, men mere trække på andre forbunds 
resurser, erfaringer og kompetencer. Det er 
tit Tordenskjolds soldater, der er de frivil-
lige, men sådan behøver det ikke at være,« 
fortæller Thomas Capitani Nielsen.
 Stævnet rundes af med en kæmpe frivil-
lighedsfest, hvor der udloddes gaver. <
Læs mere om Ungdoms-VM i Århus, og hvad det 
kræver for at blive frivillig, på: 
www.youthworlds2008.org/Frivillige.aspx 

»Det er tit Tordenskjolds solda-
ter, der er de frivillige, men så-
dan behøver det ikke at være.« 

Thomas Capitani Nielsen, 
eventleder

Danmark er klar til sommerens store begivenhed, ungdoms-VM i sejlsport. (Foto: Volvo Youth World CUP)
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›DIF mener

D E B A T

Af Niels Nygaard, formand for DIF

Af Jan Darfelt, breddechef i DIF

Sådan lød overskriften til en oplysnings
kampagne, som DIF søsatte i begyndelsen 
af 90’erne. Og sådan er det med idræt og 
alkoholindtagelse. Fra tid til anden ’popper’ 
debatten op igen  nu senest med en større 
artikel i Politiken, hvoraf det fremgår, at 
mindst halvdelen af de 1519årige drikker 
alkohol sammen med deres ledere i idræts
foreningen.
 Siden begyndelsen af 90’erne er der sket 
meget i samfundet, når det gælder alkohol

indtagelse. Det lader til, at de unge drikker 
ved færre lejligheder, men til gengæld drik
kes der rigtig meget, når det så går løs. Ad
færden er konstant i forandring.
 DIF’s kampagne fra 90’erne havde til for
mål at få foreningerne til at tage stilling. At 
få foreninger til at lave et sæt spilleregler 
eller en politik for alkoholindtagelsen. 
Hvornår må der drikkes? Hvem må drikke?  
Hvad må drikkes? 
 Hvis en forening, dens medlemmer og 
dens ledelse ikke har forholdt sig til disse 
spørgsmål, er det overladt til den enkelte 

leder eller træner selv at skønne i hvert en
kelt tilfælde, hvad der er ok, og hvad der 
ikke er ok! Det er ikke rimeligt hverken 
over for de unge medlemmer eller over for 
træneren selv. 
 Alkoholindtagelse er en del af den danske 
kultur, og der er intet, der tyder på, at man 
drikker mere alkohol i idrætsforeninger 
end andre steder. Hvis der overhovedet 
skal drikkes alkohol i foreningerne, må det 
foregå på en måde, som alle kan være tjent 
med. Foreningernes og idrættens trovær
dighed styrkes, hvis den enkelte forening 

Fuld af idræt eller bare fuld ……..

Kritikere af kronprinsens IOC-kandidatur har i den omfattende 
mediedebat delt sig i to lejre: Den ene halvdel af kritikerne har 
set på det kongelige kandidatur ud fra idrættens interesser og 
mener, at idrætten mister indflydelse, hvis kronprinsen – som 
proklameret på DIF og Team Danmarks web-tv-hjemmeside 
ol.dk – undlader at tage stilling til politiske spørgsmål. Den an-
den halvdel af kritikerne ser på sagen med monarkibriller og 
mener ikke, at kronprinsen kan undgå at forholde sig til politik i 
en organisation som IOC, og at dette er yderst uholdbart for det 
apolitiske danske kongehus.

Begge grupper af kritikere har efter min mening en meget unu-
anceret tilgang til IOC og til forståelsen af begrebet ’politik’.  

Arbejdet i IOC drejer sig næsten udelukkende om at forholde 
sig til idrætslige emner, dvs. at bedrive dét, jeg vil betegne 
som idrætspolitik. Disse idrætspolitiske emner kan for eksem-
pel  være, hvorledes IOC fastholder unges interesse for OL og 
de olympiske værdier, hvorledes IOC sikrer de aktive ordentlige 
vilkår, hvorledes IOC bekæmper og oplyser om dopingmisbrug, 
hvorledes IOC medvirker til at fremme miljø, ligestilling, inte-
gration og sundhed inden for idrætten. Alle disse idrætspolitiske 
emner vil kronprinsen bestemt kunne forholde sig til uden at 
sætte kongehusets apolitiske status over styr. 

Kun i ganske få tilfælde vil der være områder i IOC, der har så 
politisk karakter, at kronprinsen ikke vil kunne udtale sig om 
dem. Et eksempel herpå er debatten om menneskerettigheder-
ne i Kina og forslaget om at boykotte legene i Beijing på den ene 
eller anden måde. Her bliver kronprinsen nødt til at henvise til 
for eksempel regeringen og de politiske partier for en debat om 
disse forhold.

Det er imidlertid helt ude af proportioner at gøre kronprinsens 
manglende udtalelser i sådanne spørgsmål til en politisk stil-
lingtagen i sig selv. Det er udtryk for en søgen efter problemer 
for problemernes egen skyld. 

Jeg er sikker på, at kronprinsen med sit engagement i IOC og 
idrætten vil kunne skabe en masse positiv opmærksomhed om 
dansk idræt. 

Det er naturligvis sundt med et kritisk blik på kronprinsens IOC-
kandidatur, men et sådant blik bør også omfatte de muligheder, 
der ligger i et sådant IOC-medlemskab for et moderne, sam-
fundsengageret kongehus og for idrætten. 

Kronprinsen kan godt udtale sig
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> Pigerne efter drengene

Dansk Håndbold Forbund endte i noget af en 
vinterstorm efter formandens udmelding om, 
at håndboldherrernes EM-guld var en større 

præstation end kvindernes tidligere resul-
tater ved både EM, VM og OL.

Tegning: Terese S. Andersen

Deltag i debatten
Idrætsliv modtager gerne debatindlæg, 
korte som lange, dog maksimum 3.000 
tegn med mellemrum. Kronikker aftales 
med redaktionen.

Hvis du har mulighed for at sende in-
dlægget via e-post på idraetsliv@dif.dk, 
vil det lette redaktionens arbejde.

Redaktionen forbeholder sig ret til at 
forkorte i de indsendte indlæg og til at 
bringe dem på www.dif.dk.

Næste nummer af Idrætsliv udkommer 
den 27. marts 2008

Deadline for debatindlæg er
den 13. april 2008

tilkendegiver en klar holdning til alkohol 
– ikke mindst i forhold til sine unge med
lemmer.

Retningslinjer 
Kan DIF så ikke bare udsende nogle retnings
linier eller holdninger til spørgsmålet? 
 Det er naturligvis ikke nogen god ide! 
For det første er de spilleregler, man selv 

laver i en forening de mest vedkommende 
at overholde. De er så at sige forankret 
blandt dem, som har udformet dem. Og for 
det andet kunne man godt forstille sig, at 
holdningen til dette spørgsmål er forskel
lig i en gymnastikforening, ishockeyklub, 
billardklub eller fodboldklub. Eller for en 
forening i Vestjylland, Sydfyn eller Køben
havn. Eller i en forening med mange børn 

og unge modsat en forening med primært 
voksne medlemmer.
 Så vort råd til vore medlemsforeninger 
vil være det samme som i 90’erne: Få et for
nuftigt sæt spilleregler omkring alkohol.<

 Det skarpe hjørne

En målsætning om seks OL-medaljer er ikke nok, mener kulturminister Brian Mik-
kelsen. Team Danmark og DIF skal ikke være så defensive. Mindst ti medaljer må 
være målet. Kan du drømme det, kan du også gøre det, sagde salig Walt Disney, 
og selvom Disney kom langt med en drøm og en mus, er det at vinde OL-medaljer 
altså ikke så nemt i virkeligheden som i tegneserierne.
 Brian Mikkelsen har nok ikke været opmærksom på, at hans store idol, hånd-
boldtræner Ulrik Wilbek, manden, der går efter guldet og vinder det, selv giver ud-
tryk for, at urealistiske målsætninger er præstationshæmmende, og at håndbold-
landsholdets guldmålsætning først blev sat efter grundige overvejelser og i dialog 
med holdet.
 Det samme er tilfældet med Team Danmark og DIF’s OL-målsætning, der byg-
ger på analyser af de danske OL-deltageres internationale resultater og potentiale 
samt drøftelser med de respektive landstrænere og sportschefer. Seriøsitet - ja 
tak! Mickey Mouse-politik - nej tak!

Nej tak til Mickey Mouse-politik



»Kan du se kirken ude i det fjerne i tågedi-
sen? Derfra og helt herop skal Holing Sø 
graves. I al fald 2.225 meter lang og cirka 
130 meter bred, så der bliver plads til 
otte baner a 13,5 meters bredde, plus 
ti meter på hver side. Og en mini-
mums vanddybde på tre meter, 
gerne fem, så bådene nem-
mere ’slipper’ vandet,« lyder 
det entusiastisk fra Jørgen 
Krogh, mens kultur- og fri-
tidschefen fra Herning Kom-
mune opridser det ambitiøse 
projekt for Idrætslivs udsendte.
 Umiddelbart virker det sur-
realistisk. Vi befinder os på en 
mark i Midtjylland med cirka lige 
langt til Kattegat og Vesterha-
vet. Men herningenserne har for 
længst lært, at har man ikke vand 
ad naturlig vej, så graver man bare 
en sø.
 Herning er de senere år blevet be-
gunstiget af flere søer, fordi de store motor-
vejsprojekter omkring byen har krævet en 
enorm mængde grus og sten. 
 Byen har i vid udstrækning fået sine øn-
sker opfyldt af Vejdirektoratet med hensyn 
til at få udgravet nogle kunstige søer, som 
i dag giver glæde og fornøjelse til alle med 

interesse i vand. For eksempel ligger der et 
Team Danmark center for vandski.

International 
klasse 
I forbindelse med disse 

projekter forstod Herning 
Kommune, hvor meget ud-

sigten over vand er værd; man 
kan sælge boliger ned til søerne til 

summer, man hidtil kun har hørt om 
fra ’rige’ områder.
 »På den nordlige side skal der byg-
ges cirka 960 boliger, som alle kom-
mer til at ligge tæt på sø, skov og 
golfbane. I alt bliver arealet på cirka 
800 hektar,« forklarer Jørgen Krogh.

 »Salget af disse velbeliggende bo-
liger er med til at finansiere  pro-
jektet med at grave en kæmpestor 

sø ved Holing og lave et robane 
stadion af international tilsnit, med 

starttårn, måltårn, tilskuerfacilite-
ter, omklædning og bad,« fortæller Jørgen 
Krogh.
 Først på vinteren var ideen til afstem-
ning i byrådet. 30 ud af 31 byrådspolitikere 
vendte tommelfingeren opad.
 »Vi har i Herning Kommune skabt præ-
cedens for, at vi altid laver sådanne projek-

ter i samarbejde med private investorer,« 
fastslår Jørgen Krogh.
 »I dette tilfælde har vi dannet et selskab 
i samarbejde med Aktiv Gruppen fra Kol-
ding, hvilket er blevet godkendt af Tilsynet 
for Region Midtjylland.« 
 Kultur- og fritidschefen er tydeligt stolt 
af projektet. I relief til planerne står nabo-
skabet. Lige på den anden side af Vester-
holmvej, som løber langs den mark, vi står 
på, ligger den ene idrætsfacilitet efter den 
anden. Et sportscenter med i alt 16.000 kva-
dratmeter, en dobbelt ishockeyhal, den ene 
med 3.000 tilskuerpladser, et svømmesta-
dion, og meget belejligt Herning Vandre-
hjem, som lige er blevet udvidet og nu har 
187 sengepladser.
 »Herning Kommune har for vane, at når 
der er opbakning til et projekt, så bliver det 
også til noget,« kommer det med eftertryk 
fra Jørgen Krogh.
 Hvor skal det ende med den iderige kom-
mune? Ja, næste projekt er allerede i støbe-
skeen: En kæmpemæssig såkaldt skidome, 
med 300 meter lange pister og cirka 30 eta-
ger høj! 
 Nok har herningenserne manglet vand. 
Men ikke visioner. <

Velkommen til Danmarks 
nye ro-mekka

Visioner: Herning Kommune vil lave Danmarks største robane anlæg midt på den midtjyske hede. 

Tekst og foto: Max Steinar, freelancejournalist

> Rosporten usikre på projektet
Hos Dansk Forening for Rosport kan begejstringen for det 
nye rostadion i Herning ligge på et lille sted. Man har nemlig 
ikke set de konkrete planer for projektet endnu og har derfor 
svært ved at forestille sig, hvad det indebærer.
 »Der er jo ikke taget et spadestik endnu, og vi kan ikke tage 
stilling til et projekt, der har en tidshorisont på minimum 15 
år,« siger formand Morten Espersen og fortsætter:

 »Ikke dermed sagt at vi ikke følger udviklingen, for selv-
følgelig er vi interesserede i at få en regatta-bane, så vi kan 
byde på internationale begivenheder.«
 Rosporten har ikke afholdt et internationalt stævne siden 
1990erne, da Bagsværd Sø ikke længere lever op til de interna-
tionale krav.  

(-am)
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Danske småpoder udspiller argentinske jævnaldrende, 
fordi de har lært, at de skal aflevere. Men det danske 
landshold er dårligere end det argentinske, fordi de ar-
gentinske spillere har lært, at de skal drible. 

Klummen skrives af Øjvind Hesselager, far til tre dren-
ge og periodisk medhjælper på deres fodboldhold samt 
chauffør hver anden gang til drengenes svømmetræning.

»Dine drenge er gode til at aflevere!« Sætningen 
fylder mig med stolthed, og jeg har også selv lagt 
mærke til det. Vi er på en to måneders rundrejse i 

Argentina. Mens I andre tramper rundt i sur og ubeslutsom dansk 
vinter, har vi flyttet hele flokken til bjerge, søer, floder, vandfald. 
Det betyder også, at drengene går glip af den hjemlige indendørs 
fodbold, som de ellers har set frem til. De er begge små af statur og 
har intet imod, at spillet bliver mere teknisk og mindre fysisk. I ste-
det må de nu ’nøjes’ med at spille i de parker og på de strande, som 
vi passerer på vores rejse. I starten var de - ikke overraskende - lidt 
sure, men det er dog gået over.
 Argentinas valuta er under pres og alt er billigt – også fodboldud-
styr. Vi har købt støvler, skinner, træningsdragt, trøjer, strømper og 
bolde. Ham på syv har kastet sin kærlighed på Argentinas storhold 
Boca Juniors, der spiller i gult og blåt.
 Den store på otte er fortsat tro mod Barcelona. Og de har selv-
følgelig fået bolde fra de respektive klubber i julegave. Det vil jeg i 
øvrigt godt advare imod: Det er meget besværligt at pakke fodbolde 
ned i rygsække, når man som os flytter adresse cirka hver 5. dag i 
øjeblikket.
 Det første, de pakker ud, er boldene. Igen bliver man bekræftet i, 
at børn, der spiller fodbold, har en enorm fordel i mødet med kam-
merater i udlandet. Fodbold er måske den mest integrerende faktor 
overhovedet. Ingen handling opfordrer vel mere til at blive lukket 
ind i en leg end at stille sig op og betragte en gruppe jævnaldrende, 
der spiller fodbold: »Vil du være med?!«
 Argentineren er ældre end dem. Men efter at være blevet fanget 
i den syv- og den otteåriges disciplinerede pasningsspil adskillige 
gange kommer udbruddet: »I spiller godt sammen!«
 Og derfor vinder de to blege og blonde danskere over deres vævre 
argentinske modstandere, der i langt højere grad forsøger at løbe 
med bolden selv – uden at aflevere. Den slags spil har de to knægte 
set utallige gange i de hjemlige turneringer, og gang på gang bli-
ver de argentinske ekvilibrister lukket inde i hjørnerne. Danskerne 
snupper bolden, vender spillet, og kombinerer sig frem til en afslut-
ning. Det varmer et faderhjerte – ikke mindst, når man selv har væ-
ret med til at plædere modellen for de små poder.
 Men hvorfor er Argentina så bedre til at spille fodbold end Dan-
mark? Spørgsmålet opstår ikke bare i mit hoved, men også hos un-

gerne. De har investeret egne lommepenge og tilskud fra farmor 
og farfar i argentinske kamptrøjer og bukser. Det danske tøj er om-
vendt i meget lav kurs. Mine drenge ejer ikke nationalfølelse, men 
holder med de hold, de synes spiller bedst. Hvis det er fremtiden for 
opbakningen til det danske landshold, kan der godt blive lidt tomt 
på tribunerne.
 Måske har vi fundet en forklaring. Måske er det argentinerne, 
der er smarte, når de sætter det individuelle i fokus og lader egoet 
dominere over kollektivet. Ganske vist taber de i drengerækkerne, 
men når de vokser op, ser de, at de individuelle kvaliteter – som de 
til fulde besidder – styrkes af kollektivet. Og de begynder at aflevere.
 Argentinerne lærer så at sige spillets præmis bagfra, præcis som 
børn i dag lærer at stave: De lærer at skrive lydene rigtigt, pyt med, 
at ordet er stavet forkert. Udfordringen er enorm. Kan man forestille 
sig en dansk drengetræner, der fra sidelinjen råber: 
 »Hold så op med at aflevere – prøv dog noget på egen hånd!« Nej 
vel? Det er ikke alene imod den danske fodboldskole. Det er imod 
vores nationalkarakter.
 Desværre ser det ud til at blive værre og værre. Selv dansk fod-
bolds topscorere er bedre til at aflevere end til at skyde på mål.
 Jeg vil lave en revolution. Jeg vil sige til mine børn: Prøv at gå 
selv! Tag turen ned af sidelinjen! Du kan godt! Og helt vildt vil jeg 
skrige: Du er god!
 Måske vil jeg kun hviske det… Man vil jo ikke stenes ud af klub-
ben.

PS: Ham på halvandet år er også begyndt at lege med bolden. Og han 
afleverer i hvert fald ikke! Det skal nemlig først læres ... <

Hesselagers hjørne
Gå selv knægt!

Tegning: Terese J. Andersen



Multitalent in action
Supertalent: Peter Kildegaard kan mere end de fleste med en bold. Men selvom han har store evner inden for 
 badminton, tennis, fodbold, bordtennis og volleyball, er det en uddannelse, han satser mest på. 

Af Annebeth Mortensen

Et hult dunk giver genlyd i Holtehallen, da 
Peter Kildegaard springer op og smækker 
volleyballen en flad. Den bliver sendt i gul-
vet med samme kraft, som da Lasse Boesen 
klappede håndbolden i nettet under EM i 
Norge.
 Peter Kildegaard bøjer lidt ekstra i knæ-
ene, så han får mere springkraft, og da bol-
den skal samles op fra gulvet, sker det med 
en fiks fodboldfinte. Energien og smidig-
heden i hans bevægelser er ikke til at tage 
fejl af. Det er hans føling med bolden heller 
ikke.
 Det blotte øje giver ikke indtryk af, at 
den 17-årige gut blot har spillet volleyball 
knap halvandet år. Hans sportslige CV af-
slører det heller ikke, for han har allerede 
været udtaget til bruttotruppen for u-19- og 
u-20-landsholdet tre gange.
 Men det stopper ikke der. For inden han 
kastede sig over volleyball, var han på ung-
domslandsholdet i bordtennis, hvor han 
vandt adskillige individuelle medaljer. Og 
før det dyrkede han badminton, fodbold og 
tennis, hvorfra han ligeledes kan fremvise 
en imponerende resultatliste. 
 »Et enkelt år dyrkede jeg fire sportsgrene 
samtidig, men hvis jeg ville spille på højt 

Tre gange om ugen befinder Peter Kildegaard sig i den gamle Holte hal for at dygtiggøre sig i volleyball. 
(Foto: Jan Christensen)

I 2004 var Peter Kildegaard med til at vinde DM for 
hold med Vedbæk Bordtennisklub. (Foto: Privat)
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> Andre multitalenter fra sportens verden
Tine Rasmussen (badminton) har været målmand i en skolefod-
boldfinale i Parken.

Morten Olsen (fodboldlandstræner og tidl. landsholdsspiller) var 
en dygtig gymnast i sine  yngre dage.

Michael Maze (bordtennis) kunne også noget med en fodbold.
 
Brian Laudrup (tidl. landsholdsspiller) var en habil badminton-
spiller.

Bettina Falk Hansen (landsholdsspiller i fodbold) var én af Dan-
marks bedste ungdomsspillere i badminton.

Knud Lundberg optrådte som landsholdsspiller i hele tre sports-
grene: fodbold, basketball og håndbold.

Viggo Jensen hev Danmarks første OL-guldmedalje nogensinde 
hjem i vægtløftning i 1896, hvor han også deltog i diskoskast og 
skydning.

niveau, måtte jeg vælge,« fortæller Peter 
Kildegaard.
 Derfor blev først tennis og fodbold siet 
fra, hvorefter turen kom til badminton og 
så bordtennis. Sidstnævnte havde han på 
daværende tidspunkt dyrket i fem år, men 
spændingen var forsvundet, så da han i 
sommeren 2006 prøvede beachvolley, var 
han solgt.
 »Jeg var klar til at prøve noget nyt. For 
mig er det sjovt at kæmpe mig op ad stigen 
og nå toppen, som jeg gjorde i bordtennis, 
men derefter begynder det hurtigt at blive 
trivielt.«

Praler ikke
Peter Kildegaard smiler lidt genert over 
at blive kaldt multitalent, men ikke desto 
mindre har han opskriften på, hvorfor han 
er lidt mere boldsikker end den almindelige 
teenager.

 »For mit vedkommende handler det 
meget om indstillingen. Den har jeg kun-
net tage med fra sport til sport. Jeg er me-
get målrettet, og jeg har uhyggeligt svært 
ved bare at dyrke sport på hyggebasis. Mit 
mål hver gang er helt klart at komme op og 
spille landskampe.«
 Professor dr. scient ved Institut for Idræt 
Jens Erik Bangsbo Andersen er enig i, at 
indstillingen spiller en væsentlig rolle.
 »Der er dog ingen enkel forklaring på, 
hvorfor nogle mennesker er talentfulde i 
flere sportsgrene. Men en god koordinati-
onsevne er essentiel, og selvfølgelig hænger 
det også sammen med den enkeltes person-
lighed. Her taler vi om, hvor udviklet vin-
dermentaliteten og konkurrenceevnen er.«
 Peter Kildegaard er godt selv klar over, 
han har fået en gave, når det gælder evner 
inden for sportens verden. Til gengæld bry-

der han sig ikke om at skilte for meget med 
det.
 »Jeg tror ikke, mine klassekammerater 
ved, at jeg er med i landsholdets bruttotrup 
i volleyball, for jeg snakker ikke så meget 
om det. Og jeg forsøger i hvert fald at lade 
være med at prale med det,« forklarer han 
grinende.
 Men selvom målet er at komme på lands-
holdet og spille de rigtig sjove kampe, er 
Peter Kildegaard meget afklaret omkring 
sin fremtid. Han forestiller sig lidt rejseak-
tivitet for at spille beachvolley, når han er 
færdig med gymnasiet næste sommer, in-
den han skal i gang med en cand. mag. på 
universitetet.
 »Det er ikke meningen, jeg vil leve af 
min sport. Jeg vil nyde det, mens jeg er ung, 
men jeg er også meget ambitiøs med hen-
syn til min uddannelse.« <

Da Peter Kildegaard (stående yderst til venstre) 
dyrkede tennis, var han i 2001 en del af det hold, der 
spillede sig til en sølvmedalje ved DM. (Foto: Privat)

Fodbold var den første sport, Peter Kildegaard (stående yderst til højre) kastede sig over. Han var både på 
fodboldskole samt vandt DM og SM sammen med sit hold . (Foto: Privat)
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Verdens bedste bordtennisby

Idrætssatsning: Roskilde Kommune har længe haft planer om et ’flagskib’ inden for eliteidrætten. 
 Kommunen poster nu penge i bordtennisstjerner som led i sundhedsforebyggelse, branding af byen og for 
  at få flere unge til at dyrke idræt.

Af Morten Mølbæk Lyebalk

Vil du se bordtennis i europaklasse i Dan-
mark, så tag fremover til Roskilde. Det var 
konklusionen på et velbesøgt pressemøde 
en januardag i byen, der hvert år lægger 
græs til en vis festival.
 For bordtennisfans var der da også tale 
om sød musik fra borgmester Poul Lindor 
Nielsens mund: OL-medalje-vinderne Mi-
chael Maze og Finn Tugwell vender tilbage 
til dansk klubbordtennis, hvor de sammen 
med den spillende sportsdirektør Allan 
Bendtsen skal repræsentere Roskilde Bord-
tennis i Champions League.
 Dermed er bordtennistrekløveret, der 
var med til at sikre Danmark EM-guld for 
hold i 2005 i Århus, samlet på ny.

Stjerner skal i skole
Roskilde Kommune syslede forrige år med 
planer om at få Anja Andersen og hendes 
’dream team’ til Roskilde, men projektet 
kuldsejlede, og i stedet har kommunen nu 

valgt at skyde tre millioner i BTK 61’s nye 
storhold over tre år. 
 »Det er vigtigt med elitesportsudøvere, 
også i en by som Roskilde. Vi håber meget 
på, at de med deres positive adfærd og 
sportslige resultater kan være rollemodeller 
for de unge mennesker i byen,« sagde Poul 
Lindor Nielsen 
 Elitesatsningen fra Roskilde Kommunes 
side har også breddeidrætsmæssige aspek-
ter, for det er meningen, at Maze og Co. skal 
ud på de lokale skoler og sfo’er i sundheds-
øjemed og virke som inspirationskilder.
 »Vi håber med denne satsning, at flere 
unge får lyst til at dyrke idræt,« lød det fra 
Martin Lundkvist, sportschef i BTK 61. <

Michael Maze skal fremover  repræsentere Roskilde. 
(Foto: Scanpix/Kristian Juul Pedersen) 

Ikke klar til bordtennisboom
Idrætsrum: Manglen på ordentlige træningsfaciliteter er en udfordring for BTK 61 i Roskilde 
 Kommune. Elitesatsningen risikerer at give klubben endnu større problemer i dagligdagen.

Af Morten Mølbæk Lyebalk

»Hvis vi havde borde nok, så ville vi have 
1.000 medlemmer.« Sådan siger Martin 
Lundquist, sportschef i BTK 61.
 Netop manglen på ordentlige trænings-
faciliteter kan vise sig at blive det helt store 
problem for Roskildeklubben i tilfælde af, 
at succes i Champions League resulterer i et 
medlemsboom.
 For et problem er det allerede, siger for-
manden, Leif Hansen, om klubbens nuvæ-
rende træningsadresse:
 »Vi er 135 medlemmer, men tallet er på 
vej op. Vores træningshold er allerede godt 
fyldte. Derfor vil det være en drøm for os 
at komme op af kælderen og få et andet og 
større lokale, for det vil være ærgerligt, hvis 
vi skal sige ’nej tak’ til folk, som gerne vil 
spille bordtennis.«

 BTK 61 holder på mindst 20. år til i to yd-
myge kælderlokaler med lavt til loftet ved 
den gamle kaserne på Helligkorsvej i Ros-
kilde. I hvert kælderlokale står der opstillet 
fire borde.
 
Holdkampe i Roskildehallerne
Klubben søgte for år tilbage om forbedrede 
idrætsfaciliteter i form af en hal. Uden held.
 »Vi var også i dialog med kommunen 
for et par år siden omkring andre og større 
lokaler på samme matrikel som Roskilde-
hallerne, men det blev skrinlagt af kom-
munen,« siger Leif Hansen, der påpeger, at 
klubben nu har en god dialog med kommu-
nen:
 »Vi lavede inden holdturneringens sæ-
sonstart en aftale med kommunen, der be-

tyder, at eliteholdene nu spiller holdkampe 
i Roskildehallerne.«
 Borgmester Poul Lindor Nielsen erken-
der, at der kan opstå nogle udfordringer på 
facilitetsområdet.
 »Hvis bordtennissatsningen bliver en 
succes, så har vi en opgave mere, for vi har 
ikke ledig kapacitet.«
 »Jeg vil ikke sige, at vi ikke har tænkt på 
det, men nu skal man ikke sælge skindet, før 
bjørnen er skudt. Hvis der kommer flere ud-
øvere til de forskellige sportsgrene, må man 
bruge de faciliteter, som man har, og så må 
man ad frivillighedens vej fordele dem. Vi 
kunne godt blive beskyldt for at have stor-
hedsvanvid, hvis vi gik ud og lovede en hel 
masse, før vi ser resultatet af satsningen,« 
lyder det fra Poul Lindor Nielsen. <
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> Borgernes mening
Hvad er din holdning til, at Roskilde Kommune har investeret tre millioner i bordtennisstjerner for at få flere til at dyrke 
idræt og gøre byen kendt i idrætssammenhæng?

Skepsis over elitesatsning
Af Morten Mølbæk Lyebalk

Idrætsbranding: Bordtennissatsningen i Roskilde skal gøre byen mere kendt i idrætssammenhæng. 
 Roskildes borgere og en idrætsekspert er skeptiske.

Nu skal Roskilde være kendt for andet end 
domkirken, festival og vikingeskibe. Blandt 
andet derfor er bordtennissatsningen sat 
i søen. Valget af bordtennis som det kom-
munale idrætsflagskib får imidlertid skep-
tikerne på banen.
 »Hvorfor lige bordtennis?« lyder det 
nemlig over en bred kam, da Idrætsliv ind-
finder sig på Hestetorvet i Roskilde til en 
snak blandt byens borgere omkring kom-
munes idrætssatsning.

 Selvom borgerne generelt virker posi-
tive over for idrætsinitiativer, er den overve-
jende holdning, at bordtennis simpelthen 
ikke rammer bredt nok, ej heller appellerer 
i tilstrækkelig grad til byens unge. Desuden 
er det et absolut fåtal, der tror på, at det vil 
gøre Roskilde mere kendt.
 Bordtennisstjernen Finn Tugwell kan 
umiddelbart godt forstå byens borgere.
 »Det kan være svært for borgerne at 
sætte sig ind i kommunernes forskellige 

beslutninger. Derfor er det godt, at et byråd 
træffer afgørelsen, for som borger tænker 
man jo: Hvad betyder sådan et bordtennis-
projekt for min dagligdag?«
 Henrik H. Brandt, direktør ved Idrættens 
Analyseinstitut, påpeger, at det afgørende 
er, hvorfor man har lavet idrætssatsningen:
 »Hvis man gør det som en del af nogle 
spændende kulturtilbud, så er det fint nok. 
Hvis man derimod tror, at man gennem 
bordtennis pludselig vil få alle børn til at 
spille bordtennis, så viser erfaringerne, at 
sådan vil det næppe gå,« siger Henrik. H. 
Brandt og fortsætter:
 »Med hensyn til brandingeffekt er der 
faktisk kun to idrætsgrene i det her land, 
som rykker lidt ud over bygrænsen, og det 
er fodbold og håndbold.«

Roskilde Bordtennis støves af
»Vi er godt klar over, at det er en lille idræts-
gren, men da bordtennisklubben præsente-
rede os for de her verdensnavne, ja, så turde 
vi godt at gå med,« siger Roskildes borgmes-
ter, Poul Lindor Nielsen. 
 På pressemødet i Roskilde blev det sam-
tidig meddelt, at navnet Roskilde kommer 
til at fremgå på spillertrøjerne i stedet for 
BTK61, som klubben retteligen hedder. <

EM-guldholdet samles igen. Nu på et klubhold i Roskilde (Foto: Scanpix/ Claus Fisker) 

Mads Thorstensen, 20 år:
»Jeg synes, at det er mange penge. Person-
ligt ville jeg hellere have valgt en større 
idrætsgren som 
eksempelvis ten-
nis, fodbold eller 
håndbold for at få 
fat i de unge.«
 

 
 
 

Angela Djekec og Line Sørensen, 15 og 16 år:
»Umiddelbart er det godt, fordi der er 
mange tykke mennesker, men de skulle 
nu nok have brugt 
pengene på lidt 
større sports-
grene.«

Klaus Hess, 41 år:
»Hvis sådan et projekt skal batte noget, så 
er det vigtigt, at de unge har mulighed for 
at komme i kon-
takt med bordten-
nisstjernerne. Hvis 
stjernerne kun giv-
er opvisningskam-
pe, så nytter det 
ikke noget.«
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Svømmeklub lokker med våd 
weekend

Våd weekend: 20 af Roskilde Svømnings instruktører og omkring 50 svømmere fra Svømmeskolen 
 mødtes med det formål at blive bedre i og ved vandet sammen.

Af Eline Andersen

Lysten til at gøre en forskel som klub, gøre 
børn til gode svømmere, og styrke klubbens 
instruktører til at blive de bedste undervise-
re i svømning, har fået Roskilde Svømning 
til at tage et helt nyt initiativ. Våd weekend 
kalder de nyskabelsen i Roskilde. 
 »Det er jo oplagt at lave nogle event, 
hvor der bliver arbejdet på begge målsæt-
ninger samtidig. Ingen undervisning uden 
svømmere og instruktører. Derfor valgte vi 
at skrue en model sammen, hvor vi kunne 
udfordre både svømmere og undervisere 
samtidig,« siger formand for Roskilde 
Svømning, Piet Grønlund.
 ’Våd weekend’ handler om tre ting på én 
gang:
 1) Opkvalificering af klubbens instruktø-

rer. Instruktørerne er selv medbestem-
mende. For eksempel var dagens emne 
ved sidste ’våd weekend’-arrangement i 
februar motivation. Et emne, som flere 
af instruktørerne havde foreslået. De to 
første timer var således teori for instruk-
tører.

2) Inspiration til nye øvelser og arbejdet 
med børnene i vandet. Hvad er talentful-
de børn, og hvad er talentfulde instruk-
tører? 

3) Information til forældre om klubben. 
Klubben inviterer forældre til en kop 
kaffe og dialog, mens børnene træner.

 »Det er teambuilding, og det er vores 
helt eget arrangement,« fortæller Stina 
Møllnitz, som er B-holdstræner. Hun har 
været med til at planlægge arrangementet 
sammen med en lille arbejdsgruppe, som 
består af både konkurrenceafdelingens træ-
nere, en instruktør fra svømmeskolen samt 
klubbens talentspejder. 
 
Motivation er startskamlen 
Roskilde Svømning havde i forbindelse 
med arrangementet også fået Margit Whit-
ta, som er uddannet idrætspsykolog, til at 
komme med et oplæg til instruktørerne om 
motivation. Hun gik i dialog med instruk-
tørerne om deres egne erfaringer med moti-

vation både som svømmere og specielt som 
instruktører. Hvornår er det sjovt og moti-
verende at komme ned i svømmehallen – og 
hvornår er det ikke? 
 Og mens børn og instruktører legede sig 
gennem teknikøvelser i vandet, var der ser-
vering på kanten til de forældre, som havde 
kørt deres børn til Maglegårdsbadet. Klub-
ben havde på kanten dækket op i en vand-
café, hvor der var mulighed for en sludder 
med formanden og læse lidt om klubben og 
det nye tiltag over en kop varm kaffe.
 »Det er vigtigt for os at skabe nogle ram-
mer, hvor vi kan tale med vores medlem-
mer og specielt deres forældre, som jo uge 
efter uge fungerer som taxachauffører for 
deres børn. Vi er så heldige, at mange for-
ældre faktisk sidder og venter, mens deres 
børn er til svømning. De ser, hvad der sker 
i vandet og på kanten. Og de har naturligvis 
mange og gode holdninger til vores arbejde 

med deres børn. Ved ’våd weekend’ kunne vi 
få udvekslet holdninger og ideer, og det er 
naturligvis en forudsætning for, at vi som 
klub finder ud af, hvilke forventninger der 
er til os. Vi har brug for dialog i foreningsli-
vet,« siger Piet Grønlund. <

Opvarmningen er i gang hos de små Roskilde-
svømmere.  (Foto: Thomas Øst)

Instruktører i fuld sving under våd weekend.  (Foto: Thomas Øst)
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Forventninger: Kort tid efter at DIF 
og Team Danmark nedjusterede 
medaljemålsætningen til OL, gav en 
række nye sejre atter optimisme. 
Skal målsætningen nu revurderes? 

Man skal ikke sælge skindet, før bjørnen er 
skudt. Eller sagt på dansk idrætssprog: Man 
skal ikke spå om medaljer, før nationalsan-
gen er sunget. 
 Efter et miserabelt sportsår i 2007 med 
store skuffelser inden for blandt andet bad-
minton, sejlsport og damehåndbold, samt 
karrierestop fra et par medaljeaspiranter, 
valgte Team Danmark og DIF i slutningen 
af 2007 at nedjustere medaljemålsætningen 
fra otte til seks medaljer. 
 Men få uger efter tog håndboldherrerne 
guldet hjem i Norge, banelandsholdet i 
cykling begyndte at vise tænder, og bad-
mintonspillerne leverede igen varen ved de 
store stævner. Pludselig er der grobund for 
optimisme igen, og elitechef i DIF Jesper 
Frigast Larsen afviser da heller ikke, at man 
nu opjusterer forventningerne inden OL. 
 »Det kan man godt forestille sig, men 
den endelige målsætning melder vi først ud 
den 1.juli, da det er den dato, hvor vi kender 
det samlede danske hold. De målsætninger, 
vi hidtil er kommet med, har været baseret 
på en række forventninger til det danske 
hold, hvorimod den afgørende udmelding 
bliver baseret mere på fakta. Dels, hvad det 

er for nogle atleter, vi skal have af sted, og 
hvad er deres nuværende form?« lyder det 
fra Jesper Frigast Larsen. 
 Men hvorfor overhovedet operere med me-
daljemålsætninger, når det som bekendt går op 
og ned i sport?
 »Vi ved af erfaring, at vi bliver spurgt 
meget om det, og så kan vi lige så godt have 
et svar parat. Vi har også valgt at arbejde 
med medaljemålsætninger for at ægge lidt 
til debatten. Det er en god måde at holde 
OL-gryden i kog på.« <

Hov - optimismen er tilbage

Af Jacob Bech Andersen
Håndboldherrerne vinder 
guld i Beijing

En afstemning, som DIF har foretaget 
på infosport.dk, viser med overbevi-
sende klarhed, at de danske idræts-
udøvere har en klippefast tro på, at 
håndboldherrerne skyder sig selv helt 
til tops under OL. 
 Da Idrætsliv gik i trykken, havde 
3.540 personer afgivet deres stemme, 
og hele 65 procent mente, at lands-
holdet vil komme hjem til endnu en 
heltemodtagelse. Så på med klaphat-
ten, for den danske guldrus fortsæt-
ter til sommer! 

Olympisk ekspertpanel på 
Københavns Universitet 

I forbindelse med de forestående 
olympiske lege har Institut for Idræt 
på Københavns Universitet oprettet 
et link på sin hjemmeside, hvor den 
menige dansker kan spørge institut-
tets eksperter til råds om alt, hvad der 
har med legene at gøre. Linket kan 
findes på www.ifi.ku.dk/formidling, 
og her støder man på 11 lektorer, stu-
derende og professorer, som gerne 
giver deres besyv med inden for hver 
deres ekspertområde.

Ledige rejser til OL 

Der er nye muligheder for at komme 
til OL i Beijing. JP Sportsrejser er den 
eneste udbyder af OL-rejser i Dan-
mark og råder over i alt 220 pladser 
fordelt på syv rejsepakker. Køber man 
en rejse, får man desuden lettere ad-
gang til OL-billetter.
 Langt de fleste af de 220 pladser 
har indtil for nylig været udsolgt. 
Nogle kunder har imidlertid aflyst 
deres rejser, efter at det blev klart, at 
der ikke kunne skaffes billetter til åb-
nings- og afslutningsceremonien. Til 
gengæld er der gode muligheder for 
at få billetter til håndboldturnering-
en.  
Se mere på www.mangaard-travel.dk 

> OL-holdet vokser

DIF’s bestyrelse har udtaget bordten-
nisspilleren, Michael Maze til OL i Beij-
ing. Det bliver Michael Mazes tredje 
OL, da han også deltog ved OL i Sydney 
2000 og i Athen 2004, hvor han vandt 
bronze sammen med makkeren Finn 
Tugwell.
 Også skeetskytten Anders Golding er 
udtaget. Han skød OL-nationspladsen 
hjem til Danmark ved EM i Spanien i 
juli 2007, hvor han blev nummer otte. 
Med placeringen som nummer 16 er 
han den bedst placerede dansker på IS-

SF’s verdensrangliste. Anders Golding 
er 24 år og medlem af Jetsmark Sogns 
Jagtforening.
 Herrelandsholdet i håndbold er lige-
ledes udtaget, da holdet kvalificerede 
sig ved at vinde EM i Norge.
 Hvilke 14 spillere, der skal med til 
OL, afgøres omkring den 15. juni 2008, 
hvor Dansk Håndbold Forbund indstil-
ler navngivne spillere til udtagelse hos 
DIF’s bestyrelse.

(-pøth) 

Håndboldherrerne har bidraget med fornyet OL-
optimisme. (Foto: Jan Christensen)
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› Nyt fra DIF

Tak, kære læsere
Her på Idrætslivs redaktion er vi 
meget overraskede over og meget 
glade for de mange svar, vi har 
fået på vores læserundersøgelse. 
Helt nøjagtig 1.516 har svaret, og 
vi siger mange tak.
 De tre vindere af et gavekort til 
en sportsforretning, som er ud-
trukket blandt deltagerne, er Erik 
Sørensen, Lars Vestergaard og 
Marianne Kehlet. Vi arbejder nu 
videre med svarene og forventer, 
at ændringerne vil blive synlige i 
spalterne efter sommerferien.

Ny journalistpraktikant
Fra dette nummer optræder et nyt 
navn i spalterne, nemlig Annebeth 
Mortensen, der er ny journalist-
praktikant. Hun er 30 år, kommer 
fra Danmarks Journalisthøjskole 
og har været et år i praktik på 
Hjemmet.
 Morten Mølbæk Lyebalk, der 

har været på Idrætsliv i et år, ven-
der tilbage til RUC for at afslutte 
sin uddannelse. 

› Dopingdomme

Motionist dømt for anaboler
Kenneth Skovgaard Hansen, der 
er medlem af Otterup Bold og 
Idrætsklub under Dansk Boldspil-
Union, blev indkaldt til dopingkon-
trol i forbindelse med træning i 
Motion og Velvære den 5. novem-
ber 2007 og er på grundlag af 
analyseresultater fundet skyldig 
i at have indtaget forbudte stoffer 
(anabole steroider).
 Kenneth Skovgaard Hansen 
udelukkes fra al trænings- og 
konkurrencevirksomhed under 
Danmarks Idræts-Forbund i to år 
fra den 21. december 2007.

Dømt for udeblivelse
Michael Christensen, der er mo-
tionistmedlem af AK Viking under 
Dansk Vægtløftnings-Forbund, var 

til stede, da Anti Doping Danmark 
den 11. oktober 2007 indledte do-
pingkontrol i AK Vikings lokaler.  
 Det fremgår endvidere af sa-
gen, at Michael Christensen over 
for formanden for AK Viking, Chri-
stian Bærensen, har indrømmet, 
at han forsvandt fra AK Vikings 
lokaler, mens der foregik doping-
kontrol.
 Michael Christensen udeluk-
kes fra al trænings- og konkurren-
cevirksomhed under Danmarks 
Idræts-Forbund i to år fra den 11. 
december 2007.
    

› Specialforbund

Ny direktør i DASU
Jan Rodtwitt tiltræder med virk-
ning fra 1. marts en nyoprettet 
stilling som administrativ chef i 
Dansk Automobil Sports Union. 
 Jan Rodtwitt er 57 år gammel 
og har bestridt posten som direk-
tør i Danmarks Motor Union siden 
1. februar 1995. Jan Rodtwitt har 
tidligere været ansat i shipping-

ranchen.› Navne

Årets handicapidrætsudøver
Annika Lykke Dalskov fra Odense 
er kåret til årets handicapidræts-
udøver 2007 og har i den forbin-
delse modtaget ’Keep Living’-pri-
sen’på 20.000 kroner.
 Den fynske rytter hædres for 
et stort sportsligt år. I juli 2007 de-
buterede hun internationalt ved at 
vinde VM i dressur i handicaprid-
ning i England kun to år efter, at 
Annika Lykke Dalskov blev handi-
cappet i en trafikulykke.
 Mesterskabet blev redet hjem 
på hesten Alfarvad April Z, som 
hun selv har uddannet. Guldme-
daljen var et imponerende resultat 
for en kvinde med så kort en bag-
grund i handicapridning, men også 
et udtryk for et positivt livssyn og 
en helt særlig vindermentalitet.

OPSLAGSTAVLEN
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Paul Elvstrøm 80 år
Den firedobbelte olympiske mes-
ter i jollesejlads Paul Elvstrøm 
fylder den 25. februar 80 år. Hans 
olympiske karriere strakte sig 
over 40 år, idet han deltog ved 
OL i London 1948 første gang og i 
Seoul 1988 sidste gang.
 Paul Elvstrøm vandt 31 guld-
medaljer ved internationale mes-
terskaber fordelt på fire OL-sejre, 
13 verdensmesterskaber, otte 
europamesterskaber og seks nor-
diske mesterskaber. Har desuden 
vundet fem sølv- og to bronzemed-
aljer ved verdens- og europame-
sterskaber.
 Ved Danmarks Idræts-For-
bunds 100-års jubilæum i 1996 
blev Paul Elvstrøm kåret som det 
20. århundredes største mandlige 
idrætsudøver i Danmark. Han har 
modtaget den olympiske orden 
i bronze samt ridderkorset og 
blev som den første nogen sinde 
optaget i sejlsportens virtuelle 
hall of fame.
 I sit arbejdsliv har han været 
murermester, direktør, sejlmager 

og bådkonstruktør.

Toppost i rugby
Teknisk chef i Dansk Rugby Union 
Douglas Langley er blevet ansat 
i International Rugby Board som 
regional udviklingschef for Euro-
pa. Han overtager stillingen fra 
franske Pierre Villepreux, som gik 
på pension i december.
 Det ligger allerede nu fast, at 
Douglas Langley skal være tur-
neringsleder til kvalifikationen til 
EM i syvmandsrugby i Odense i 
pinsen. 

DIF’s ærestegn til Erik Hjorth
Erik Hjorth, Nyker Idrætsforening 
og Bornholms Boldspil-Union, 
har modtaget Danmarks Idræts-
Forbunds ærestegn. Siden 1964 
har han været leder, først i sin 
egen klub og fra 1970 i Bornholms 
Boldspil-Union, hvor han var for-
mand fra 2002 til i år.
 I Dansk Boldspil-Union har han 
været medlem af bestyrelsen fra 

2002 til 2008, og i samme tidsrum 
har han været formand for DBU’s 
kvindeudvalg. I indstillingen bliver 
Erik Hjorth beskrevet som en af 
de ildsjæle, som idrætten har så 
hårdt brug for.
 Ærestegnet blev overrakt af Al-
lan Hansen, formand for DBU og 
medlem af DIF’s bestyrelse, ved 
Bornholms Boldspil-Unions dele-
geretmøde den 27. januar.

DIF’s ærestegn til Gordon 
Kirt
Gordon Kirt, Tårup Idrætsforening 
og Fyns Boldspil-Union, har mod-
taget DIF’s ærestegn. Han har i 40 
år været leder og træner og bliver 
i indstillingen beskrevet som en 
ægte ildsjæl.
 Gordon Kirt har fra 1968 til 
2002 været bestyrelsesmedlem, 
formand og seniorformand for sin 
klub og har desuden fra 1996-2007 
været bestyrelsesmedlem i Fyns 
Boldspil-Union. Derudover har 
han bestridt og bestrider stadig en 
lang række tillidsposter i Dansk 

Boldspil-Union, blandt andet som 
formand for DBU’s børne- og ung-
domsgruppe og medlem af DBU’s 
fairplayudvalg.
 Han er også initiativtager til og 
omdrejningspunkt for Tårup IF’s 
børnepasningsordning, TIF natur, 
der blev oprettet i 1999.
 Ærestegnet blev overrakt af 
Allan Hansen, formand for DBU 
og medlem af DIF’s bestyrelse, 
ved en reception for Gordon Kirt i 
anledning af hans 60-års fødsels-
dag.
 
› Uddannelse

Coaching – forskning og 
praksis
Dansk Idrætspsykologisk Forum 
afholder i foråret en formidlings-
række om coaching. Forelæsnin-
gerne finder sted på Institut for 
Idræt, Nørre Allé 53, OM hallen 1. 
sal, Store auditorium.
 Den 5. marts klokken 15-17 
taler Trine Wulff, farmaceut og 
coach, om bedre balance, et pro-

Breddekonsulent til Dansk Cricket
Dansk Cricket-Forbund søger ny halvtids breddekonsulent 
til at varetage vores stigende aktivitetsprogram i forbundet.

Jobbet:
DCF ønsker fremover at have to halve konsulenter. Du vil 
derfor komme til at indgå i et samarbejde med vores nuvæ-
rende breddekonsulent, hvor I bl.a. skal videreføre de nuvæ-
rende funktioner på bredde- og uddannelsesområdet. 

Vi tilbyder:
•	 Fleksible	rammer
•	 Alsidige	arbejdsopgaver	i	samarbejde	med	klubber,	ud-

valg og kontor
•	 Løn	 efter	 kvalifikationer	 -	 og	 tilskud	 til	 telefoni,	 inter-

netopkobling og kørselsordning 
•	 En	2-årig	ansættelse	med	mulighed	for	forlængelse

Du bedes sende din ansøgning, så den er os i hænde senest 
den	31.	marts	2008	på	adressen:
Dansk	Cricket-Forbund,	Idrættens	Hus,	2605	Brøndby	eller	
pr.	mail:	dcf@cricket.dk

Vi	ser	gerne	stillingen	besat	senest	1.	maj	2008.

Læs	hele	stillingsopslaget	på	www.dif.dk
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jekt om sundhedscoaching.
 Den 7. marts klokken 10-12 er 
der besøg fra USA, nemlig Carol 
Kauffman, PhD, ass. klinisk pro-
fessor på Harvard Medical School, 
om Evidence and Practice of Posi-
tive Psychology.
 Den 26. marts klokken 15-17 
er det Kim Gørtz, filosof, erhvervs-
phd.-studerende, der holder op-
læg om anvendelse af coaching i 
en organisatorisk kontekst. 

› Udefra

Lillebror Prisen 2008 skal 
uddeles
Børnehjælpsdagen søger en afta-
ger af fondens årlige Lillebror Pris 
på 50.000 kroner. Det kan dreje sig 
om én eller flere personer, orga-
nisationer eller foreninger, som i 
2007 har ydet en enestående ind-
sats eller taget et særligt initiativ 
i forhold til børn og unge eller i 
forbindelse med humanitært ar-
bejde.
 Alle kan indstille kandidater, 

også sig selv.
 Ansøgningen skal lande hos 
Børnehjælpsdagen senest den 11. 
marts klokken 12.00 enten på mail 
post@bhd.dk eller på adressen 
Børnehjælpsdagens Priskomité
Ottiliavej 1, 7. sal
2500 Valby

Forskere skal blive bedre
Forsknings- og Innovationsstyrel-
sen har bevilget 2,5 millioner til 
et forskeruddannelsesprogram i 
idræt under ledelse af professor, 
dr.phil. Hans Bonde. Der er tale om 
en treårig rammebevilling, som 
skal gøre forskerne bedre til at un-
dervise ph.d.-studerende i idræt.
 Bag programmet står de tre 
institutter for idræt i København, 
Odense og Århus. Værtsinstitution 
de første tre år er Institut for Idræt 
i København. Det er første gang, 
at der iværksættes et nationalt 
program for ph.d.-uddannelse i 
idrætsforskning.

Danske Idræts Veteraner
Danske Idræts Veteraner er en 
forening, der samler idrætsle-
derveteraner over 50 år fra alle 
idrætsgrene til sociale arrange-
menter.
 Få yderligere oplysninger hos 
formand Mogens Jung, telefon 56 
82 08 79, jungmesser@mail.dk, 
hvor man også kan melde sig ind.

Nyt liv i gamle idrætshaller
Lokale- og Anlægsfonden sø-
ger samarbejdspartnere, der vil 
være med til at udvikle tre gamle 
idrætshaller, så de bliver tilpasset 
nye brugergrupper og funktioner.
 75 procent af de danske idræts-
haller er opført for mere end 25 år 
siden og er derfor i høj grad mod-
ne til en renovering.
 Derfor søger Lokale- og An-
lægsfonden tre samarbejdspart-
nere, som vil være med til at reno-
vere ældre idrætshaller.
 Rammen for de enkelte pro-
jekter er på ti millioner kroner, 
og fonden er klar til at finansiere 

en væsentlig del af byggeriet. De 
tre samarbejdspartnere skal være 
fundet inden udgangen af juni, og 
de indbudte arkitekter skal give 
deres bud på ombygningerne in-
den 1. oktober. Projekterne vil 
herefter kunne realiseres i 2009 
og ind i 2010. 
 Yderligere oplysninger hos Tor-
ben Frølich, direktør i Lokale- og 
Anlægsfonden, telefon 32 83 03 30, 
21 29 68 56.

Nye idrætsskoler i Svendborg 
Fra august 2008 får Gudme Skole, 
Vester Skerninge Skole, Rant-
zausminde Skole og Sundhøjsko-
len betegnelsen ’idrætsskoler’. 
Det er en konkret udløber af, at 
Svendborg er blevet Team Dan-
mark Elitekommune.
 Målet med skolerne er ifølge 
en pressemeddelelse fra Svend-
borg Kommune, at Svendborg bli-
ver førende i Danmark på drift og 
udvikling af idrætsskoler, så alle 
får mere bevægelse og sundere 
ernæring, og talenter får plads til 
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OPSLAGSTAVLEN

> Månedens medaljer
EM-guld i håndbold for herrer
> 27.01. Det danske landshold i håndbold for 
herrer vinder europamesterskabet, som bliver 
spillet i Lillehammer, Norge.
 I finalen spillede Kasper Hvidt, FC Barcelo-
na (Spanien), Peter Henriksen, GOG Svendborg 
TGI; Lasse M. Boesen, TBV Lemgo (Tyskland), 
Lars T. Jørgensen, Portland San Antonio (Spa-
nien), Jesper Jensen, Skjern Håndbold, Mikkel 
Holm Aagaard, Viborg Håndbold Klub, Lars 
Christiansen, SG Flensburg-Handewitt (Tysk-
land), Bo Spellerberg, KIF Kolding, Michael V. 

Knudsen, SG Flensburg-Handewitt (Tyskland), 
Jesper Nøddesbo, FC Barcelona (Spanien), 
Kasper Søndergaard Sarup, KIF Kolding, Joa-
chim R. Boldsen, AaB Håndbold, Hans Lind-
berg, HSV Hamburg (Tyskland), Kasper Niel-
sen, SG Flensburg-Handewitt (Tyskland).
 I øvrige kampe spillede Lars Rasmussen, 
Team Tvis Holstebro, Lars Møller Madsen, 
Skjern Håndbold, og Lars Krogh Jeppesen, 
Bjerringbro-Silkeborg.
 Trænere: Ulrik Wilbek og Peter Bredsdorff-
Larsen.

VM-bronze i 
finnjolle for 
herrer
29.01.  Jonas 
Høgh-Christen-
sen, Kongelig 
Dansk Yachtklub, 
vinder bronze ved 
verdensmester-
skaberne i finn-
jolle for herrer, 
der er olympisk 
klasse, og som 
sejles i farvandet 
ud for Melbour-
ne, Australien.

EM-guld i indendørs cricket
10.02. Det danske landshold vinder europame-
sterskabet i indendørs cricket for herrer, som 
bliver spillet i Kuortane, Finland.
 Holdet bestod af Taha Ahmed, Svanholm 
Cricket Club, Hamid Shah, Svanholm Cricket 
Club, Ali Imtiaz, Kjøbenhavns Boldklub, Melad 
Navabi, Herning Cricket Club, Sonny Nielsen, 
Herning Cricket Club, Shezad Ahmed, Glostrup 
Cricket Club, Lars Flemming Boldt, Husum 
Cricket Club, og Finn Jannis Kleisel (anfører), 
Husum Cricket Club. 
 Trænere: Jörg Krüger og Bobby Chawla.

Alle medaljer fra EM, VM og OL fra 1977 til i dag fin-
des også på DIF’s hjemmeside under ’Idrætten i tal’.

udvikling.
 Lærere og SFO-personale 
tilbydes efter- og videreuddan-
nelse, og de skal samarbejde tæt 
indbyrdes og med forældre, lokale 
foreninger, idrætsorganisationer, 
kommunale aktører samt rele-
vante uddannelsesinstitutioner i 
området.
 »Idrætsskolekonceptet skaber 
en god ramme for at styrke bør-
nenes sundhed og trivsel, og sam-
tidig er det målrettet alle børn og 
ikke en udvalgt gruppe af specielt 
talentfulde børn,« forklarer skole-
leder Lars Hansen, Gudme.

› Udgivelser

Volleyball klar med talent-

trænermanual 
Dansk Volleyball Forbund har ud-
givet en ny talenttrænermanual. 
Manualen henvender sig i første 
omgang til talenttrænerne, men 
kan også bruges som inspiration 
og opslagsværk for den interes-
serede klubtræner.
 Indholdet i bogen er udarbej-
det af en lang række af forbundets 
trænere og redigeret af DVBF’s 
 talent- og udviklingskonsulent, 
Sven Brix, elitechef Mikael Trolle 
og Team Danmarks konsulent, 
Stig Eiberg. 

Idrætsjuristen 2006
Dansk Idrætsjuridisk Forening, 
som har til formål at fremme inte-
ressen for og kendskabet til idræt-

tens juridiske forhold, har sendt 
det syvende årsskrift på gaden. 
Denne gang med temaet idræt og 
retssikkerhed. Årsskriftet behand-
ler blandt andet Anja Andersen-
sagen, som tog sit udgangspunkt 
i en frustreret træner for Slagelse 
FH, der efter en række dommer-
kendelser valgte at udvandre med 
sit hold under en kamp for lidt se-
nere at færdigspille kampen under 
protest.
 Anja Andersen blev af DHF 
idømt hårde sanktioner, og det er 
disse retssikkerhedsmæssige per-
spektiver i sagen, som årsskriftet 
tager op.
 Årsskriftet  behandler endvi-
dere den evigt tilbagevendende 
dopingproblematik inden for cy-
kelsporten, blandt andet ved at 

komme ind på de retslige og mo-
ralske aspekter ved dopingbe-
kæmpelsen.
Idrætsjuristen 2006
Jens Evald (red.)
Jurist- og Økonomforbundets For-
lag
74 sider
Pris: 100 kroner   

› Rettelse

Fejl i billedtekst
I sidste nummer af Idrætsliv var 
der en fejl i billedteksten på side 
20. Her stod der, at triatleten Tor-
bjørn Sindballe havde vundet Ha-
waii Ironman; han blev nummer 
tre.

(Foto: Jan Christensen)

(Foto: Ole Roland)
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På toppen
Hver måned sæter Idrætsliv fokus på en unik præstation. I dette nummer taler vi med foreningen Humlebierne. 

Godt gået!

Et projekt i Vejle Svæveflyverklub og Midt-
sjællands Flyveklub under Dansk Svævefly-
ver Union giver nu handicappede mulighed 
for at stryge til tops.
 De handicappede har organiseret sig i 
foreningen Humlebierne, som håber på of-
ficiel anerkendelse i idrætten. Derfor vakte 

det også stor glæ-
de og optimisme 
i foreningen, da 
Lech Lo-Eriksen 
som den første 
danske kørestols-
bruger fløj solo i 
et svævefly.
 »Det var lige i 
øjet,« sagde Lech 
Lo-Eriksen om 
bedriften den 23. 
august i fjor, som 
fandt sted på det 
norske flyvecen-
ter i Elverum, da 
Danmark endnu 
ikke har fly, som 
er godkendt til 
handicapflyvnin-
ger.

 Endnu er det dog for tidligt for Lech 
Lo-Eriksen og de øvrige medlemmer med 
manglende eller nedsatte benfunktioner at 
være helt i den syvende himmel. For selvom 
Humlebierne via en charmeoffensiv har 
fået husly hos de to førstnævnte klubber, 
så venter der stadig et økonomisk hyr med 

at få ordentlige faciliteter og ikke mindst 
fly. For det er ikke gratis, når klubhusenes 
toiletfaciliteter skal renoveres, så de også 
er anvendelige for kørestolsbrugere. Heller 
ikke når skolefly skal ombygges for at leve 
op til stillede krav.

Henrykte over projekt
Hos Dansk Svæveflyver Union er man hen-
rykt over initiativet, som den flyveinte-
resserede Claus Nedergaard Jacobsen har 
iværksat:
 »Vi synes, det er spændende. Det er kun 
dejligt, hvis handicappede får mulighed for 
at dyrke deres sport på lige fod med andre 
mennesker. Derfor støtter vi op om projek-
tet,« lyder det fra Jens Feldborg, der er for-
mand for Dansk Svæveflyver Union.
 Hos Humlebierne mener man, at inve-
steringen vil løbe op i flere hundrede tu-
sinder kroner. Dertil kommer investering i 
endnu bedre fly på sigt. Derfor har forenin-
gen ringet dørklokker.
 »Vi søger midler hos adskillige fonde, 
men endnu har ansøgningerne ikke givet 
resultat,« lyder meldingen fra Lech Lo-Erik-
sen. <

Kørestolsbrugere kæmper på lige fod i luften

Til tops: Handicappede i foreningen Humlebierne vil dyrke flyvningens glæder på lige 
vilkår med andre. De håber på finansiel støtte til projektet.

Af Morten Mølbæk Lyebalk

 Foreningen Humlebierne i gang med at gøre et skolefly klar til flyvning. (Foto: 
Humlebierne)

Ændringer vedr. abonnement
Al henvendelse:
ring venligst 43 26 20 02
Vedr. klubber 43 26 20 33
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