FEM hurtige
til den nye formand
Finn Kristensen er valgt som ny formand for Dansk Skoleidræt, og han har bestemt ikke tænkt sig at hvile
på laurbærerne. De næste år bliver særdeles vigtige for organisationen - ikke mindst set i lyset af den nye
tips- og lottolov, der skal vedtages i 2014.

Hvorfor stillede du op til posten som formand?

Hvor ser du de største udfordringer for organisationen?

Først og fremmest brænder jeg rigtig meget for skoleidræt. Jeg er idrætsmand og har været involveret i
idræt hele mit liv på flere fronter. Dansk Skoleidræt er
en spændende organisation, og vi har igennem de senere år bevæget os i en meget positiv retning. Vi sætter fokus på både idræt og bevægelse samt det
brede og positive sundhedsbegreb, som ikke
kun har den fysiske sundhed i centrum, men
også den mentale. Det arbejde vil jeg gerne
være med til at styrke.

Skoleverdenen er præget af konstante forandringer, og vi skal hele tiden
være opmærksomme på, at vores aktivitetsudbud matcher de ændrede
skolestrukturer og den stramme økonomiske situation, som skolerne står
i. Samtidig skal vi også have for øje, at vi er oppe mod andre store spillere på det skoleidrætspolitiske område. Det betyder, at vi - udover at
være en god medspiller, der indgår i et bredt samarbejde - også
skal have modet og styrken til at tage bolden og styre spillet.

Hvad er et af de vigtigste fokusområder for Dansk Skoleidræt de
næste par år?
Et vigtigt fokusområde er hele det politiske arbejde frem mod vedtagelsen af den nye tips- og
lottolov i 2014. Det er et helt klart mål for os at
komme på finansloven og sikre bedre rammer
for det arbejde, vi gør i dag. Men det er også
vigtigt for mig at understrege, at alle de
grundlæggende elementer, som fx vores omfattende aktivitets- og turneringsudbud ude i kredsene, altid vil være et fokusområde i Dansk Skoleidræt.

Hvordan vil du være med til at skabe
resultater inden for det område?
Vi skal sørge for at være synlige på det skoleidrætspolitiske område og i debatten, og så skal vi være kritiske i
forhold til vores egen selvforståelse. Hvad er organisationens centrale ståsted, og hvad er vores kerneydelse?
Det skal vi være helt skarpe omkring, hvis vi vil sikre
Dansk Skoleidræt en bedre og mere styrket position
fremover.

Hvad vil du gøre ved de udfordringer?
Det skal være tydeligt - både for politikere, kommuner og skoler - at Dansk Skoleidræt gør en forskel, og at de for relativt
få penge får aktiviteter af høj kvalitet som sikrer, at massevis
af skoleelever hver eneste dag får positive oplevelser med at
bevæge sig og bruge kroppen. Ikke kun til gavn for elevernes
sundhed og trivsel i skolen, men også til gavn for deres indlæring og faglige præstation.

Det nye forretningsudvalg
i Dansk Skoleidræt
Finn Kristensen, formand.

Randi Fechtenburg, næstformand.
Tom Christensen, Karin Bønnerup og Søren Jacobsen
blev genvalgt til forretningsudvalget for en 2-årig periode. Matin Gertz, sundhedskonsulent i Skanderborg
Kommune, blev nyvalgt for en 2-årig periode. Stig Andersen, folkeskolelærer og idrætskoordinator i Næstved Kommune samt medlem af bestyrelsen i Dansk
Skoleidræts kreds Storstrømmen, blev nyvalgt for en
1-årig periode. Mikkel Neumann Bøyesen, folkeskolelærer og sundheds- og idrætskonsulent i Ballerup
Kommune samt medlem af bestyrelsen i Dansk Skoleidræts kreds Københavns Omegn, blev nyvalgt som
suppleant.
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