Referat af evalueringsmøde i Efterskolerne i Sydøstjyllands Idrætsudvalg
29.8.2013 kl. 9.00-12.30 på Midtjysk efterskole
Deltagende skoler:

Vesterlund, Hellebjerg, Midtjysk, Vrigsted, Vandel, Kragelund, Koldingegnen,
Brøruphus, Elbæk, Ågård, Flemming og Balle.

Dagsorden
1.

Valg af mødeleder:

Stephan fra Midtjysk

2.

Valg af referent:

Kristian fra Hellebjerg

3.

Evaluering af afholdte stævner
• Stævneholdene starter med egne erfaringer
• Elevernes opførsel, tilskuer mentalitet, fair play osv.
Arrangørskoler skal kontakte de skoler der ikke har opfyldt rammerne for
stævnedeltagelse. Det kan være manglende lærertilstedeværelse ved kampe,
manglende oprydning, elevers adfærd og lignende.
Det er vigtigt at lærerne husker de er på arbejde til et stævne og derfor er til
stede ved kampafviklinger.

Fodboldstævne:

Stort stævne. Samarbejdet med Vejle har ikke været optimalt. Der er kommet
regninger et godt stykke tid efter. Der var ikke klare aftaler hvad der skulle
betales for. Årsagen til at Vejle er blevet valgt frem for Bankagervej er, at
logistikken er bedre og at cafeteria faciliteterne er bedre i Vejle. Sportsligt
fungerede det godt med antal af rækker og niveauer. Vigtigt at niveauet på holdet
passer til den tilmeldte række. Dette kan medføre at der muligvis skal laves brække for 7-mandshold drenge.

Badmintonstævne:

Tiden holdt bedre i år. Rigtig godt med holdkampene. De justeringer der blev
lavet fungerede godt for alle.
Forslag om at lave en individuel turnering igen så niveauet er mere jævnt i
forhold til holdkampene. Det kan være svært at stille et hold der alle har det
samme niveau. Tanken om at man kan slå skoler sammen der så laver et
fælleshold.

Indefodboldstævne:

Er presset med antal baner. Der ligger forslag om at flytte det fra Hedensted til
Fredericia hvor der kan være 4 baner. Prisen er selvfølgelig lidt dyrere men det
handler om det sportslige. Generalforsamlingen vedtager at arrangementet skal
flyttes. Det er et kæmpe problem at nogle skoler ikke overholder
generalforsamlingens konditioner om, at der er en ansvarlig lærer til hver kamp.

Basketballstævne:

Gode rammer til stævnet. Gode erfaringer i 4 mod 4 i b-rækken og 5 mod 5 i arækken. Dommerne afviklede kampene rigtig godt og der blev differentieret i
forhold til niveau.

Futsal:

Der er meget få deltagende skoler men selve stævnet er godt. Kunne måske
ligge på et andet tidspunkt hvis det kunne generere flere deltagende skoler.

Volleyball/Bordtennis:

Der er for få kampe med til bordtennis. Så der skal være flere kampe til spillerne.
Tilbagevendende problem med dommerne i volleyball. Koldingegnen har et
forslag om at nogle af deres seniormedarbejdere kunne komme og dømme så
lærerne kan være omkring holdende.

Gymnastikstævne:

Bliver ikke drøftet i dette regi men til gymnastiklærermødet.

Svømme/Triatlon:

Rigtig godt stævne. Kun 2 deltagende skoler til svømmestævnet udover Midtjysk.
Duatlon og triatlonstævnet fungerer rigtig godt med 6-7 deltagende skoler.

Håndboldstævne:

God form for håndboldstævnet. Niveauerne bliver justeret i løbet af dagen så alle
kommer til at møde jævnbyrdige modstandere.
Meget få skoler der deltager i A-rækken.

Vejlestævnet:

Lyden var bedre på stadion i år. Forslag til at starte på stadion med indmarch.
Det vil også give bedre muligheder for af og pålæsning af elever. Det vil give 2
gå-ture til og fra skolen for dem som skal spille der men samlet set vurderer
generalforsamlingen at det vil give en bedre oplevelse.
Der må gerne strammes op så dommerne/højskoleeleverne er lidt mere
nærværende og fokuserede i alle discipliner.
Der ønskes bander til floorball.
Selvom atletikken er det primære så fylder de andre aktiviteter mere i antallet af
elever og der er det vigtigt at der er optimale forhold til dem. Eks. kan der være 2
kampe i petanque hvilket gør at spillerne kan være færdige på 7 min.

4.

Indkomne forslag
• Skal være udvalget i hende inden den 24.8.17
• Forslag Fra Flemming Efterskole omkring Adventure race

(Morten Sidelmann Schlünzen) - I stikords form
Adventure Race Cup - beskrivelse/eksempel:
Min tanke er, at man i løbet af et år afholder f.eks. 4 Adventure race, af hver ca. 4 timers
varighed.
Efter hvert Race kåres en vinder af det enkelte race - og efter alle 4 race kåres den
samlede vinder.
Hvert race afholdes på forskellige skoler, der hjælper med at arrangere racet, samt sørger
for aftensmad til deltagerne.

Hellebjerg vil gerne deltage og vil også gerne tilbyde at være værter.
Mange positive tilkendegivelser så planen er at der etableres et stævne i foråret
som opstart og så evalueres der på det. Forslag om at ansatte kan deltage.
Morten (ms@flemmingefterskole.dk) bliver kontaktperson og interesserede skoler
kan kontakte Morten i forhold til at deltage i arbejdsgruppen. Der kan søges om
støtte hos bestyrelsen i forhold til opstartsstævnet i foråret.

5.

Vedtagelse af aktivitetsplan
Ønsker om eller afgivelse af stævner fremsendes til Lynge
Dag

2017
Dato

Tirsdag

29/08

Onsdag
Torsdag
Tirsdag
Onsdag
Tirsdag
Torsdag
Onsdag

20/09
30/11
12/12
2018
07/02
06/03
22/03
11/04

Torsdag

19/04

Onsdag
Torsdag

25/04
24/05

Idræt
Idræt
evalueringsmøde
Fodboldstævnet
Badminton
Indefodbold
Basket stævne
Futsal
Volley / Bordtennis
Gymnastikstævne
Svømme og
triatlonstævne
Håndboldstævne
Vejlestævne

Sted

Dag

Dato

2018
Sted

Midtjysk

Tirsdag

28/8

Kragelund

Hellebjerg
Brøruphus
Phønix?

Onsdag
Torsdag
Tirsdag

19/9
29/11
11/12

Hellebjerg
Brøruphus
??

Onsdag
Tirsdag
Tirsdag

6/2
5/3
19/3

Vejle
Brøruphus
Fredericia
2019
Fredericia
??
BGI

Midtjysk

Onsdag

24/4

Midtjysk

Midtjysk

DGI Huset
Vejle

Tirsdag
Onsdag

30/4
22/5

Vejle
Vejle

Vandel
VIES

Hedensted
BGI
Forum

Futsal og indefodbold skal der findes arrangørskoler til.
Kragelundløbet afvikles 28/5-2019
E-sport: Afventer dato fra Midtjysk til indeværende skoleår samt i skoleåret 2018/19.
6.

Valg af udvalg
Valgt 2016

Arrangør

Koldinge.
??
Vrigsted

Lynge Larsen, Vandel
Stephan Lauritsen, Midtjysk
Per Lund Larsen, Flemming
Valgt 2015.
Tommy Kristiansen, Vesterlund
Kristian Winther, Hellebjerg

Ønsker at stoppe

Ønsker at stoppe
Villig til genvalg

Generalforsamlingen klappede og takkede Tommy for 12 års arbejde og Lynge i
22 år heraf 21 år som formand.
Charly (Ågård) ønsker at opstille til den 1-årige plads. Bestyrelsen har fået
mandat til at finde det 5 bestyrelsesmedlem. Efter mødet har Maiken Thyssen fra
Kragelund Efterskole takket ja til bestyrelsesposten og bestyrelsen er nu fuldtallig
Bestyrelsen består nu af
Formand
Kristian Winther
Stephan Lauridsen
Per Lund Larsen
Charlie Pedersen
???

Hellebjerg Idrætsefterskole (Valgt 2017)
Midtjysk Efterskole
(Valgt 2016)
Flemming Efterskole
(Valgt 2016)
Ågård Efterskole
(Valgt 2016)
???
(Valgt 2017)

Formandsposten varetages af Kristian Winther (Hellebjerg). De øvrige poster
påsættes ved førstkommende bestyrelsesmøde)
7.

Økonomi
Fremvisning af Regnskab og budget
Kontakt evt. Ronny Kert for mulig leje af højtaleranlæg i forbindelse med
Vejlestævnet.

8.

Evt.
DGI håndboldturnering. Lynge orienterede kort omkring nye tiltag i DGI-regi. Der
er etableret en combi-række så drenge og piger tager ud sammen og spiller en
kamp hver. Der planlægges 4 kampe før jul.
I regionens håndboldudvalg sidder Lynge (Vandel), Finn (Hellebjerg) og Tobias
(BGI).

DBU fodboldturnering. Udskiftning i udvalget. Nu sidder Charly (Ågård), Peter
(Brøruphus) og Søren J (BGI)
Opfordrer skolelederne til at sende medarbejdere med til finalestævnet så alle
hold har en ansvarlig lærer på linjen.

Forslag om at der kommer nye arrangørskoler til, for at få lidt nytænkning.
Under eventuelt blev problematikken omkring deltagelse i stævner samt
arrangørskoler drøftet. Flere skoler deltager ikke i de mindre stævner men
primært i de stævner hvor de har linjefag. Dette er ikke et fravalg af samarbejdet
men at der deltages i så mange turneringer i andre regi.

