Silkeborgs idrætsfolk har X-factor og ambitioner – lad os hjælpe med rammer og skole
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I Silkeborg Hallerne har vi netop fejret kommunens mange dygtige idrætsfolk.
Ikke mindre end 113 blev den 3. marts 2015 hædret for medaljer fra verdensmesterskaber,
europamesterskaber, nordiske mesterskaber eller et dansk mesterskab i 2014.
De dygtige idrætsfolk kom fra en bred vifte at vore lokale idrætsgrene. Selvom vi i Silkeborg er omgivet af
vand og har Danmarks bedste muligheder for at dyrke idræt i naturen og på søerne, så et det alligevel
iøjnefaldende, at ikke mindre end 45 af de dygtige medaljetagere var fra Silkeborg Kajakklub. Efter valg til
byrådet overlod jeg posten som formand i Silkeborg Kajakklub til nye kræfter, men gennem mit lange virke i
Silkeborg Kajakklub er jeg bekendt med, at specielt én person bærer en meget stor del af æren for de
mange flotte resultater. Meget velfortjent gik årets idrætslederpris derfor også til min gamle kajakmakker,
Finn Pape. Stort tillykke til Finn Pape.
Ikke kun i kulturens verden er X-factor nødvendig for at nå helt til tops. At skabe flotte sportsresultater
kræver naturligvis først og fremmest dygtige talenter. Konkurrencen er benhård og ihukommen
arrangement på Silkeborg Gymnasium den 11. marts 2015, hvor jeg bød Thomas Blackman velkommen for
at motivere forældreforeningens essay-konkurrence, står det knivskarpt, at resultater kræver både talent
og benhårdt målrettet arbejde.
Interessant er nu, at forskningsresultater viser, at de målrettede unge inden for bl.a. sport faktisk også
klarer sig bedre i skolen.
Netop nu fylder skoledebatten meget. Jeg håber man i Silkeborg hár bemærket at forskningsresultater
viser, at Eliteidrætsklasser i folkeskolen er med til at styrke samspillet mellem idræt og skolegang for elever,
som dyrker idræt på eliteniveau.
I Silkeborg er vi blandt de fremmeste kommuner med gode tilbud til elitesportsfolk på Sølystskolen,
Silkeborg Efterskole og ungdomsuddannelserne og potentielt i videre samarbejde med de store
videregående uddannelser i bl.a. Århus.
I et samarbejde mellem Silkeborg Kommune, Team Danmark og indledningsvis syv førende idrætsklubber
har vi etableret EliteSilkeborg.
De syv klubber er Silkeborg IF/Silkeborg Fodbold College, Silkeborg-Voel KFUM, Silkeborg Kajakklub,
Silkeborg Roklub, Mountainbike Klub Silkeborg, Silkeborg Ry Golfklub og Silkeborg Orienteringsklub.
Jeg har i opstartsåret haft fornøjelsen af at være næstformand i EliteSilkeborg og jeg glæder mig over, at
EliteSilkeborg nu reelt indtager en koordinerende rolle i skolesamarbejdet. Ved ansættelse af eksperter og
ved at koordinere adgang til eksperter, der allerede findes i de respektive klubber, har EliteSilkeborg også
specielle indsatsområder som fysioterapi, fysisk træning, mentaltræning, kost og ernæring, som nu tilbydes
kommunens allerstørste talenter.
Efter års efterslæb har vi har igangsat historisk mange anlægsprojekter til idræt. Snart står 2. fase af
Søsportens Hus færdigt ved robanerne på Silkeborg Langsø, haller tager form, stadion er på vej og debatten
om svømmefacliteter forventes henover sommerens budgetforhandlinger at udmønte sig i konkrete
byggeplaner.

Men også med skolereformen er der enestående muligheder for at flere skoler fremadrettet fokuserer på
idræt – for eliten, for bredden, for konkurrence, sundheden og trivsel.
Undersøgelser viser, at de yngste danske sportstalenter på landsplan har fået markant bedre forhold i
folkeskolen. En ny rapport viser, at næsten 96 procent af eleverne oplever, at de gennem idrætsklassen har
fået bedre mulighed for at dyrke deres sport, og knap 79 procent siger, at det er en fordel at gå i klasse med
andre idrætstalenter.
Et flertal af idrætseleverne (58,5 procent) angiver, at de har fået forøget deres skoleglæde ved at gå i en
idrætsklasse.
I Silkeborg er det Sølystskolen der har trukket udviklingen og har skabt sammenhæng i talenternes hverdag,
så idræt og skole ikke kommer i konflikt med hinanden, når der for eksempel er morgentræning i
kajakklubben eller på fodboldbanen.
”Alle børn og unge skal stimuleres og udfordres til at nå så langt som muligt. Forsøgene med
eliteidrætsklasserne viser, at det gavner idrætstalenter både fagligt og sportsligt, at de får en ramme, der
passer til deres hverdag med meget træning. Og så øger det elevernes glæde ved at gå i skole.” siger
Christine Antorini.
Team Danmarks formand, Frank Jensen, understreger vigtigheden af, at idrætstalenter tilbydes rammer,
hvor de unge talenter kan kombinere deres sportslige udvikling med en god uddannelse.
Også i Danmarks Idrætsforbund er der tilfredshed med de seneste forskningsresultater.
”Udviklingen af dansk eliteidræt skal ske på en social og samfundsmæssig forsvarlig måde, og udøvernes
muligheder for at kombinere eliteidræt med uddannelse er et helt centralt element i dette. Det er glædeligt,
at undersøgelsen viser, at idrætsklasserne medvirker positivt til talenternes udvikling, både sportsligt og
uddannelsesmæssigt, ” siger DIF's formand Niels Nygaard.
Fra forskningsresultaterne kan følgende fremhæves:
•

Det er vigtigt for eleverne, at de i idrætsklasserne er omgivet af personer, der har forståelse for, hvad
eliteidræt kræver. Det smitter tilsyneladende af på deres generelle trivsel.

•

Eleverne i idrætsklasserne oplever, at de har et godt sammenhold og kan støtte hinanden. Der er
ingen jantelov, og der er et motiverende konkurrencefællesskab.

•

Idrætselevernes faglige præstationer ved afgangsprøverne i 9. klasse er bedre i matematisk
problemløsning og mindst på højde med andre elever i fx dansk.

•

Idrætseleverne ser ud til at orientere sig mod en dobbeltkarriere, hvor videre uddannelse og
talentudvikling kombineres. De fleste vægter begge dele lige højt.

Den seneste forskning indeholder nyttige anbefalinger til kommuner og skoler, som både igangværende og
nye eliteidrætsklasser kan lære af. I Silkeborg håber jeg, at det kommer til udmøntning, når vi til fulde
implementerer skolereformen.
Heldigvis har vi rigtigt mange dygtige unge mennesker i Silkeborg, som både kan og vil skabe resultater …
inden for idrætsverdenen, inden for kulturen, under deres uddannelses og i deres videre karrierer. Det
tegner godt for Silkeborgs fremtid med så engagerede unge mennesker.

