
udspillokalt
FORENINGSLIV  n  INSPIRATION  n  TRÆNING        TENDENS  n  LEDELSE  n  KURSER             

D
G

I M
idtjylland

Sammenhold 
i Simmelkær

Skole og børnehave er lukket, legepladsen har set bedre dage, gymnastikbørnene er 
rykket til Sunds, og købmanden har drejet nøglen – alligevel er der optimisme i det 
lille samfund med godt 100 hustande.  Kroket sæsonen blev traditionen tro skudt i 
gang i april – med 172 deltagere 
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På trods af de tilsyneladende hårde betin-
gelser for foreningslivet i Simmelkær, så 
blomstrer det rent faktisk. Det skyldes, at 
de mange ildsjæle ikke er gået i stå, selv-
om skolen, børnehaven og købmanden 
nu er lukket.  Men ikke mindst så er der 
en hel fantastisk opbakning fra beboerne 
til de arrangementer der tilbydes og det 
gør at det er sjovt at være med.
Simmelkær Gymnastik og Idrætsfor-
ening har i tidens løb været omdrej-
ningspunktet for de sportslige udfordrin-
ger og  byen lever i høj grad også gennem 
borgerforeningen og menighedsrådet 
som tager sig af sociale arrangementer, 
vedligeholdelse af byen samt driften af 
forsamlingshuset ”Simmelkærhus”.  

Berit Skovlod Kold er formand for 
Simmelkær G&I, og endvidere instruk-
tør  for linedanserne i Simmelkær også 
kendt som ”Moor Liners”. Berit forklarer, 
at selvfølgelig har lukningen af først køb-
manden, så skolen og  sidst børnehaven 
Troldhytten haft stor indflydelse på for-
eningslivet i Simmelkær. Ikke mindst af 
to årsager, dels skolens og børnehavens 
faciliteter, men i ligeså høj grad den dy-
namik der var omkring disse tre steder .

 »Man kan vel nærmest betragte det 
som om vi havde en slags skolefritidsord-
ning, for fritidsaktiviteterne i byen havde 
skolen og børnehaven som omdrejnings-
punkt. I mange tilfælde var det også læ-
rerstaben, der var med i det frivillige ar-
bejde som trænere og instruktører. Luk-
ningen af skole og børnehave har bety-
det, at vi har måttet sadle om, men ikke 
at vi er gået i stå,« forklarer formanden.

Satser på de modne 
»Vi må acceptere, at vore børn nu må kø-
res til sportsaktiviteter, primært i Sunds. 
Det er der selvfølgelig lidt logistik i, men 
til gengæld er de sammen om aktiviteter-
ne med deres skolekammerater, så der er 
ingen der føler sig fremmede. I Simmel-
kær har vi så i stedet satset på aktiviteter 
for de ”modne” årgange. På programmet 
har vi linedance, petanque, kroket, bad-
minton og hyggeligt samvær.«

Badminton spiller man i Sunds, der 
ligger ca. otte km fra Simmelkær, me-
dens de øvrige aktiviteter fortsat foregår 
i Simmelkær. Linedance i forsamlings-
huset ”Simmelkær Hus”, og petanque og 
kroket på de tidligere fodboldbaner ved 
den nu nedlagte skole.

Moor-liners har cirka 25 aktive, som 
formanden står i spidsen for som instruk-
tør. 

»Vi har netop afsluttet vores 5. sæson, 
og det går rigtig godt. Udover at danse, så 
går vi meget op i at vi skal have det sjovt 

når vi danser. Der bliver spist kage, druk-
ket kaffe og hygget, og det har betydet, 
at vi har fået dansere med fra et meget 
stort opland.  Udover at danse tilbyder vi 
os til mange forskellige arrangementer,« 
siger Berit Skovlod Kold. Danserne kom-
mer rundt til mange forskellige aktivi-
teter fra polterabends til workshops og 
naturligvis en masse dansetræf.

De ca. 20 petanquespillere i Simmel-
kær, har Benni Nielsen som formand.  
De  spiller hele sommeren igennem og 
senere mødes de på skift med Sinding 
og Ilskov i en god nabodyst. Simmelkær 
Petanque har seks fine baner og et lille 
klubhus.

172 krokespillere på 43 baner 
Det er Aage Poulsen der står i spidsen for 
de 10-15 aktive kroketspillere i Simmel-
kær. På trods af de relativt få medlem-
mer, så er man to gange om året i stand 
til at invitere til stævner, hvor der kom-
mer over 150 spillere. 

»Det kan vi gøre, fordi vi hjælper hin-
anden. Vi bruger cirka en halv dag før 
stævnet på at markere banerne, og så 
har vi nogle af de yngre kræfter til at stå 
for grill og det andet praktiske i løbet 
af dagen. Heldigvis har vi også et godt 
samarbejde med Herning Kommune, der 
har sørget for at klippe græsset. Jeg var 
egentlig lidt nervøs med hensyn til kom-
munen, for de er begyndt at leje ledig 
kommunal jord ud til lokale majsdyrkere, 
så det ville ikke være rart, hvis de også 
gjorde det med vore baner. Vi har hel-
digvis stadig fodboldbanerne, så vi kan 
fortsætte med de store kroketstævner,« 
siger Aage Poulsen i en kort pause under 
stævnet.

Vejret er desværre ikke med kroket-

Formand Berit Skovlod Kold med kroketfor-
mand Aage Poulsen(th) og pentaqueformand 
Benni Nielsen.

Der er gang i grillen når 172 kroketspillere 
skal have stillet sulten, 
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spillerne denne april-onsdag, for plud-
selig bryder det helt store uvejr løs med 
både hagl, lyn og torden. Da kroketspil-
lernes klubhus stort set består af et halv-
tag, så må både biler og andet tages i 
brug som ly for uvejret. Det afskrækker 
dog ikke spillerne, der alle er klædt på til 
forholdene.

Der var mange lokale kroketspillere 
og familiemedlemmer med til at give en 
hjælpende hånd ved det relativt store ar-
rangement, der gennemføres med smil 
og godt humør.

Til andre kroketstævner er der indi-
mellem behov for dommerassistance, 
når der kan være tvivl om en kroket, eller 
om kuglen er ude. Her er Aage Poulsen  
den eneste dommer. 

»Hele stævnet er bygget op omkring 
mix-hold, der bliver sat sammen på kryds 
og tværs, når vi har fået tilmeldingerne i 
hus. Det gør, at vi ikke ser faste par, der 
vil gøre deres yderste for at vinde. Her 
går det ud på at vi skal have det sjovt. 
Naturligvis har vi fortsat præmier til vin-
derne, men tvister på banerne må man 
selv klare,« siger Aage Poulsen.

Flad struktur 
I et relativt lille samfund som Simmel-
kær, med omkring 100 husstande, 4-500 
indbyggere og godt 80 medlemmer af 
Simmelkær G&I er der selvfølgelig langt 
til de store flerstrengede foreninger med 
hundredvis af medlemmer. Derfor satser  
man på det, der kan lade sig gøre, og så 
holde fast i det.

»Vi har en fornuftigt økonomi i for-
eningen og så har vi et forsamlingshus 
med mange aktiviteter. Vi skal selvfølge-
lig have børnene transporteret til aktivi-
teter hvor disse er, men det er et spørgs-
mål om tilvænning, For eksempel er min 
søn, der går i børnehaveklasse i Sunds, 
nu selv i stand til at tage skolebussen 
hjem,« fortæller Berit Skovlod Kold.

»Man kan købe et hus i Simmelkær for 
noget nær det halve af, hvad det koster i 
Sunds. Den besparelse kan man vist have 
en ekstra bil for i mange år,« supplerer 
Aage Poulsen.

Foreningslivet trives i Simmelkær, på 
trods af udfordringer omkring skole- og 
institutionslukning, mangel på en køb-
mand, og risiko for at boldbanerne bliver 
udlejet til majsdyrkning. I stedet har man 
sat fokus på sammenhold, godt humør, 
fællesarrangementer og hvad der ellers 
måtte dukke op. Et kig på sammensæt-
ningen af de forskellige bestyrelser viser 
da også, at der er flere gengangere, som 
kan sikre at koordination, information 
og arbejdsopgaver bliver løst til gavn for 
alle indbyggere. Læs mere på: 

www.simmelkaer.dk 

 På DGI Midtjyllands årsmø-
de torsdag 10. april blev 
jeg valgt til formand for 

DGI Midtjylland. Det er en drøm 
for mig at stå i spidsen for de fri-
villige i min absolutte yndlings-
idrætsorganisation, DGI. Jeg vil 
gøre mit bedste for at leve op til 
de mangeartede forventninger, 
der er til mig og DGI Midtjyl-
lands bestyrelse. 

En stærk bestyrelse er nu sammensat 
med et par nye medlemmer - Knud Weis 
og Svend Hagelskjær. Der var genvalg til 
Frits Vistisen og Daniel Andersen.

Samtidig et kæmpe tak til Per Bang 
for hans store indsats i de seks år som for-
mand for landsdelen. Held og lykke med 
arbejdet i hovedbestyrelsen.

Samarbejde mellem DIF og DGI 
Det er en spændende tid, vi går i møde. Et 
nyt samarbejde mellem DGI og DIF skal re-
aliseres om at vække danskernes interesse 
for at dyrke idræt. 

Den fælles vision 25-50-75 betyder, at 
der inden 2025 skal være 50 pct. af dan-
skerne, som dyrker idræt i en idrætsfor-
ening, og 75 pct. som er fysisk aktive i al 
almindelighed. 

Det indebærer, at medlemstallet i de 
danske idrætsforeninger skal øges med 
ca. 225.000, og at ca. 450.000 flere dan-
skere skal være idrætsaktive. Det er en 
meget ambitiøs vision. 

Der er tale om en massiv oprustning 
og et historisk samarbejde mellem DIF 
og DGI. Gennem mere end 100 år har de 
to organisationer med varierende intensi-
tet konkurreret og rivaliseret. Det lægger 
vi med den fælles vision bag os. Vi er nu i 
stedet gået sammen om et dybdegående 
samarbejde, der skal komme foreningerne 
og danskerne til gavn. 
• Vi vil modernisere foreningsbegrebet, 

så fremtidens foreningsstrukturer bliver 
mindre formelle. 

• Vi skal have plads til Facebookforenin-
gerne.

• Vi vil nytænke vores arbejde på facili-
tetsområdet, så fremtidens faciliteter til 
foreningslivet bliver tænkt smartere og 
ikke dyrere.

• Vi vil kombinere DIF’s og DGI’s stærkeste 
kompetencer, så idrætsforeninger over 
alt i landet bliver mødt af kombinerede 
tilbud og udviklingsforløb, der både in-

deholder hjælp til udviklingen af 
foreningens konkrete idrætstil-
bud samt forløb, der kan styrke 
foreningens organisation og le-
delse. 

Det bliver spændende at føl-
ge og deltage i samarbejdet. 

Skolereformen 
Hvordan hjælper DGI en fler-
strenget forening med mange 

medlemmer til et godt samarbejde med 
den lokale skole? Hvordan uddanner vi 
alle ansatte på en skole, så de bedre kan 
bringe bevægelse ind i undervisningen? 
Hvordan hjælper vi en enstrenget idræts-
forening uden et naturligt lokalområde til 
et samarbejde med flere skoler? Interes-
sante spørgsmål, som presser sig på. 

Skolerne og idrætsforeningerne vil i 
forskellige tempi sætte "åben skole" og be-
vægelse på dagsordenen.

DGI vil som organisation stå klar med 
alt, hvad vi har til at hjælpe med udviklin-
gen af den åbne skole til gavn for børnene. 

Nogle ser skolereformen som et hårdt 
slag for det frivillige foreningsliv – nu flyt-
ter kommunerne ind på idrætsforeninger-
nes domæne og så vil flere af de frivillige 
forlade idrætsforeningerne. Andre ser det 
som en kærkommen mulighed for at pro-
filere en bestemt idræt i skoletiden. 

Som jeg ser det, står vi over for en fan-
tastisk mulighed, hvis vi griber det hele 
rigtigt an. 

"Åben skole" kan sammenlignes med 
den udvikling, DGI har været igennem. 
Jeg er ikke i tvivl om, at de flere ansatte i 
DGI har betydet, at DGI står meget stær-
kere over for brugerne. Jeg er sikker på at 
det samme sker, når vi blander ansatte fra 
skolerne med frivillige i idrætsforeninger-
ne. Begge parter vil stå stærkere ud fra en 
idé om at 1+1 kan blive til 3. 

Tak for opbakningen
Endnu engang tak for den opbakning jeg 
fik på årsmødet som ny formand for DGI 
Midtjylland. Jeg ser frem til det spænden-
de arbejde, der ligger foran os sammen 
med de ansatte, alle de frivillige i udval-
gene, og ikke mindst idrætsforeningerne i 
Herning, Ikast-Brande, Silkeborg, Skive og 
Viborg Kommune.
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Kære alle  

idrætsinteresserede 
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