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år. Eksempelvis var vi 130 mennesker 
til vestkredsfesten i marts, som jeg var 
med til at arrangere. Jeg håber, at vi kan 
fortsætte med at være så mange til vo-
res arrangementer.

Det er tydeligt, at det både i repræ-
sentantskabet og elevforeningens besty-
relse er lysten, der driver værket. Og 
det er det også for mig. Jeg elsker IHS, 
elevforeningen og arbejdet omkring, og 
jeg glæder mig meget til at bære min 
nye hat.

Arrangementer:

I august og september laver vi igen i år 
hold til DHL-stafet i Århus og København. 
Det er en aften med løb, madkurv, fyr-
værkeri og hygge.

I efteråret afholdes en weekend på 
højskolen Bosei. Hvor deltagerne tager 
over og ser Erling Johnsens højskole, bli-
ver undervist i kampsport og bruger sko-
lens faciliteter til sport og fest. Det er en 
helt ny type af arrangement, som vi hå-
ber, der bliver stor tilslutning til.

Mål:

Det er mit ønske, at vi bliver over 1000 
medlemmer i elevforeningen. Vi skal 
have sat fokus på, hvem det er, der 
melder sig ud, og hvorfor de gør det. Og 
hvad der skal til for at bibeholde folk, 
som medlemmer. Når det så er sagt, 
så er det fantastisk, at vi er så stor en 
elevforening.

Deltagerantallet til Vest- og Østkreds-
arrangementerne er steget de sidste par 

Jeg brænder for IHS og for dens elevfor-
ening. Jeg synes, det er fedt at kunne 
være med til at bibeholde forbindelsen 
mellem skolen og dens gamle elever. Vo-
res forening er en gruppe af mennesker, 
som alle deler den unikke oplevelse, det 
er at gå på Idrætshøjskolen i Sønderborg.

Repræsentantskabet:

Der er mange, der har lyst til at være 
med i repræsentantskabet og lave arran-
gementer. Vi har et godt sammenhold i 
repræsentantskabet. Det gør ikke noget, 
at vi ikke har gået på IHS på samme tid, 
for vi deler den samme højskoleånd. 
Og alle har lyst til at lave noget. Vi er 
omkring 50 til repræsentantskabsmøder-
ne. Men der kommer også mange gode 
ideer på bordet, så jeg føler, at der er 
et udbytte ved at være så mange.  Det 
har dog medført en stigning i udgiften på 
befordringen, og det er en af grundende 
til, at kontingentet blev sat op på årets 
generalforsamling.

Mit yndlingstidspunkt til elevmødet er, 
når alle synger ”så længe jeg lever”. Så 
kikker jeg ned på 40 og 50 års jubilarer-
ne, og ser at også de sidder i armkrog. 
Det varmer i hele kroppen. Selv om det 
er mange år siden, de stoppede på IHS, 
så har de stadigvæk lyst til at komme 
tilbage.

I år var der dog et andet stort øjeblik. 
Det var, da jeg gik på scenen som min 
første formandsopgave lørdag aften. 

Lidt om mig:

Hvem er så jeres nye formand? Jeg er 24 
år. Bor i Århus og læser medicin.

Jeg kom med i elevforeningens besty-
relse som årgangsrepræsentant i 2006 
og har så siddet med lige siden. Først 
som menigmedlem et år og derefter på 
en af vestkredsens pladser i to år. Siden 
september 2009 har jeg desuden været 
næstformand i elevforeningens bestyrel-
se og siddet med i skolens bestyrelse.

Formandens ord • Lise Fræhr, forår 2010
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stillads omkring Frihedshallen således, at 
vi kan skifte taget her i løbet af august/
september måned, efterfølgende skifter 
vi taget på K-fløjen og så er vi næsten 
færdige med det store projekt. Vi glæder 
os over, at vi nu har fået løftet denne 
store byrde af vores skuldre.

Efterårsskolen 2010 starter om en uge 
og vi har igen rigtig mange tilmeldte ele-
ver, vi er lige nu på 102 elever, men mon 
ikke at nogen af de unge mennesker, der 
ikke er blevet optaget på deres drømme-
studie får brug for at komme en tur til 
IHS – det håber jeg. 

Sommerens ugekurser er ved at være 
godt overstået, endnu en sommer med 
6 fuldt bookede kurser og i alt ca. 1.000 
kursister, der har prøvet kræfter med 
højskolelivet.  

Mange af kursisterne på det familiekur-
sus jeg har været med på, har været på 
højskole før, men der var også mange, 
der prøvede højskolen som ferieform for 
første gang. Jeg har især hæftet mig ved 
evalueringen fra Karina fra Helsingør, 
hun skriver blandt andet:

„Men på blot en uge er jeg er ble-
vet meget overrasket og har fået smidt 
mine holdninger, påstande om højskoler 
ud og tilgengæld fået mig et helt nyt syn 
på dette. Denne uge har været så udbyt-
terig, lærerig, udviklende, udfordrende 
og givet mig så meget med hjem i ryg-
sækken som ingen charterrejse nogensin-
de har givet mig. 

Ros til alle jer på skolen for de fanta-
stiske værdier i hver især går rundt med 
og som har givet mig lysten til fremover 

at besøge jer igen. At bevæge sig rundt 
blandt så mange dejlige underviser i en 
uge med sådan en energi er "verdens-
klasse" og den skal I være stolte af...!!“ 

Fedt at vi med den verserende de-
bat om besparelser på højskoleområdet 
fortsat kan påpege at vi stadig kan være 
med til at gøre en forskel for den enkel-
te kursist.

Mister et tilskud

Regeringen har med deres genopret-
ningsplan varslet besparelser på høj-
skoleområdet med en samlet reduktion 
i tilskuddet på kr. 42.000.000,-. Den 
endelige udmøntning af besparelserne 
får vi først med det nye finanslovsforslag, 
som kommer her i august/september, 
men vore foreløbige beregninger tyder 
på, at vi mister et tilskud på mellem kr. 
500.000,- og 1.000.000,-. Vi er forberedt 
på reduktionen i tilskuddet og det kom-
mer ikke til at volde os store problemer.
Vi har i dag påbegyndt opsætning af 

Forstanderen har ordet • Søren Stein Brinck, forstander
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common and even encouraged. Denmark 
supports the programs which allow young 
people to become well-rounded individu-
als who can do more than just memorize 
facts and regurgitate them for an exam. 
Every day at IHS is filled with a balance 
of stimulation for the mind, body, 
and spirit. What is there 
to not understand 
about that?

ly, “What’s not to get? It was the best 6 
months of my life!” 
You see, in North America, there is little 
flexibility or range of choices in how your 
life will proceed. For the majority of us, 
we graduate high school, go to University, 
and then work until we are 65 years old. It 
is only then, in retirement, that we get to 
enjoy all of life’s pleasures. Does that not 
seem totally backward? 
Why wait until we are older and less 
physically able to experience all life has 
to offer? Thankfully, in Denmark the 
reverse is true, and attending 
an Idrætshøjskole (a 
sports college) 
is very 

friend. Between Lise’s support, and the 
acceptance from the rest of the amazing 
students at IHS, I soon felt right at home, 
with no desire to ever leave!

You Did WHAT For 6 Months…???

Upon returning to Canada and explaining 
what I had been doing for the last six 
months, I received several raised eye-
brows. Windsurfing, ballroom dancing, and 
painting (to name a few) were not their 
idea of what “school” means. 

A typical reaction from friends was, 
“Wait, I must be confused. You mean 
you played sports and danced and sang 
songs… 5 days a week? And you had massi-
ve theme parties on the weekends? I don’t 
get it.” And my response was typical-

I was 18 (the youngest there), I was 
the only North American International 
student, I didn’t speak a word of Danish, 
and I would be playing sports daily (which 
were never my strong point). What was I 
thinking!?!?
I won’t pretend like the trip was picture 
perfect from start to finish, because that 
is unrealistic. The first few weeks were 
difficult at times. I missed my family and I 
grew frustrated with group conversations 
in which I could do nothing more than 
smile and nod along. However, I struck 
gold when I was placed with a roommate 
who totally changed my experience at 
IHS. Her name was Lise. She spoke English 
very well and was determined to help 
me learn Danish! She quickly became my 

translator, my teacher, and my best 

It is hard to believe, that it has been over 
four years since I was a student at IHS! 
It seems like just yesterday I was saying 
my goodbye’s to an incredible group of 
individuals, that I feared I might never see 

again. Since then, I have been lucky 
enough to have my two best 

friends from IHS, Lise 
and Sofie, visit 

me here 
in 

Canada, and I have already made plans 
to return to IHS for the May reunion next 
year to celebrate the 5-year anniversary 
of our class! As much as I love my life 
here in Canada, nothing can compare to 
those six indescribable months I spent 
at Idrætshøjskolen in Sønderborg in the 
Spring of 2006.

The Only Canadian Girl…

My arrival at IHS was filled with excite-
ment, but more so, anxiety! I was 

about to spend six months 
away from my fa-

mily and fri-
ends, 

One Canadian Girl’s Life-Changing Experience • Trina Martin, forår 2006
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Onsdagssløb i Risskov løbepark! • Per "Vemmelev" Thomsen, eftrår 03 og forår 04

Hver onsdag er vi et par stykker fra Århus som 
mødes i Risskov, tager en tur eller to rundt 
i skoven, på social manér, så alle kommer 
rundt, uden at smide lungerne ud på stierne. 
Alle er velkomne, og alle kan være med. (tu-
ren er 4,7 km.)
Vi er primært tidligere IHSere, men har man 
en makker eller veninde som man plejer at 
spæne lidt rundt med, så tag ham/hende med 
- vi er jo som tidligere nævnt, sociale.
 
Dette er et forsøg på at lave én ugentlig social 
og gratis aktivitet, hvor alle er velkomne. Der 
er ingen som presser dig til at komme, men 
er man en af dem som kan have svært ved at 
komme afsted, så kunne det her jo være en fin 
aftale.
 
På kortet kan ses hvor vi mødes, og det er kl 
17, vi står klar til at løbe.

Vi glæder os til at se dig!

Tak for 6 år som formand Peter

Peter fik tegnignen 
i gave ved dette års 
elevmøde i maj.

Tegnet af Mikala.



1312

Bond & Bradshaw
Som et lille ekstra pift var der sørget for 
pølsehorn til natmad, hvilket viste sig at 
være meget populært! 

Desværre skete der en del materielle 
skader i festlokalet – en stikkontakt blev 
revet ud af væggen, toiletkummen blev 
ødelagt og flere mindre skader. Det med-
førte at hele overskuddet fra festen, ca. 
6.000 kr., blev brugt på at betale dette. 
Rigtig, rigtig ærgerligt at IHS’er ikke kan 
finde ud af at passe på tingene – også 
selvom man måske har fået en øl for me-
get ind under vesten. 

Man kan derfor håbe til næsten gang, 
at vi alle hjælper med undgå en lignen-
de situation. 

Men alt i alt var det en vellykket dag, 
som bliver gentaget næste år, hvor vi 
forhåbentlig atter ses til fest i vest!

dinationsevnen, eller måske mangel på 
samme, blev udfordret til det yderste! 

Imens i den anden ende af byen ton-
sede drengene rundt på Katrinebjergsko-
len, hvor der blev udkæmpet drabelige 
kampe i bl.a. battle og floorball. 

Om aftenen blev det så tid til at lade 
de to parter mødes til et brag af en fest 
med glitter og glamour. Pigerne var stået 
ud af træningsskoene og hoppet i et par 
stiletter, og drengene havde skiftet den 
svedige t-shirt ud med en skjorte, og var 
dermed klar på at feste til den lyse mor-
gen i bedste James Bond og Carrie Brad-
shaw stil. Den røde løber var rullet ud, 
og paparazzifotografen havde travlt med 
kameraet. Fremmødet til denne kreds-
fest var stor, og som altid var IHS folket i 
højt humør, så stemningen var i top hele 
aftenen. 

Sådan lød overskriften på invitationen til 
årets vestkredsfest i Århus d. 6. marts. 
Traditionen tro havde vestkredsen plan-
lagt en dag med aktiviteter efterfulgt af 
fest om aftenen.  

Denne gang var der sat fokus på at lade 
piger være piger og mænd være mænd. 
Derfor var der dømt tøsehygge i Fitness 
dk, hvor pigerne gav den gas i dans, step 
og bodycombat. Ingen tvivl om at koor-

Vestkredsfest • Ane Sørensen, efterår 06 og forår 07
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stadig i, om Søren Stein har haft en fin-
ger med omkring hans tidlige exit.
Efter grundig research viser det sig, at 
dette ikke er den første køkkenskan-
dale under forstander Søren Stein. Da 
mælkemaskinerne blev indført for få 
år siden var der store protester fra det 
daværende elevhold. Protester som blev 
ignoreret fuldstændigt. Derfor kan man 
kun spørge sig selv: Hvad skal der til 
for, at elevernes protester bliver hørt? 
Hvordan formåede Søren Stein at holde 
denne skandale udenfor offentlighedens 
søgelys? Findes der overhovedet demo-
krati på IHS, eller hersker der diktatur, 
hårdt styret af forstanderen? -Og hvad 
bliver det næste?  Søren Stein har næg-
tet at udtale sig!

Det skal pointeres, at der, så at sige, 
er ”kogt suppe” på denne tabloidhisto-
rie, som er skrevet i sjov. Men man kan 
spørge sig selv; hvorfor er det, at elever-
ne på IHS har det med at brokke sig over 
små, ubetydelige ting i deres hverdag? 
Har Søren ret i, at de har det for godt?

get useriøst udtalte Søren Stein sig den-
gang: „Hvis det er jeres største problem, 
så har I det alt for godt!”

Eleverne gav ikke op, og efter måne-
ders kamp vandt retfærdigheden og ele-
verne over systemet! 

Køkkenteamet opgav og skabte en ny 
opstilling, som eleverne accepterede. 
Men krisen havde uden tvivl givet nog-
le sår, som aldrig ville kunne heles. Jep-
pe Dahlmann stoppede på IHS to uger før 
alle andre elever for at blive sportsmas-
sør i et fransk skiområde. Der tvivles dog 

Eleverne, med Jeppe Dahlmann (sko-
lens største og mest skaldede elev, red.) 
i spidsen, var frustrerede og fremlagde 
flere alternative bordopstillinger. 

Jeppe Dahlmann udtalte sig dengang: 
"Eleverne skriger så meget på effekti-
visering, at Foreningen for Danske Tog-
pendlere fremstår stumme ved siden af!” 
Men lige lidt hjalp det. Køkkenet påstod, 
at det blot krævede lidt tid før eleverne 
havde forstået deres ”geniale” system, 
mens lærere og forstander kun havde 
latter til overs for elevernes kritik. Me-

ne på at hygge sig. Men resultatet blev at 
eleverne brugte mere tid ved måltider-
ne, dog ikke på at hygge sig med hinan-
den, men snarere på at stå i kø for at få 
sin mad. Den nye alternative bordopstil-
ling var ét stort buffetbord med to køer, 
som gik hver sin vej rundt om bordet (se 

figur). 

Findes der demokrati?

Som nævnt skabte bord-
opstillingen anarkistiske 
tilstande, hvor debatter blev 
til diskussioner, som blev til 
skænderier. 

Der var ikke et eneste 
skolemøde uden bordop-
stillingen på dagsordenen. 

læse hvad aftenens menu bød på, samt 
en lille kasse, hvor man kunne komme 
med madforslag, ris og ros.

Men så var der også en enkelt æn-
dring, som skabte ramaskrig, kaos, for-
tvivlelse, frustrationer, søvnløse nætter, 
anarkisme og demonstrationer. Tidlige-
re elev, Nikolaj Krabbe fra 
Aabenraa, udtaler sig: ”Æ 
hæ alle naunsin set nau li-
chens! De æ fruchtle!”.

Der er ingen tvivl om, at 
det nye såkaldte IHS Køk-
kenteam var i deres gode 
mening, da de forsøgte at 
ændre bordopstillingen i 
spisesalen med den forhåb-
ning om, at folk ville bru-
ge mere tid ved måltider-

Som I har kunnet læse i de to seneste 
elevskrifter, fik højskolen i sommeren 
2009 en ny chef i køkkenet. Jonna Iver-
sen tog over fra Tove, som havde været 
i IHS’s køkken i 39 år. Det varede ikke 
længe før man så de første positive nye 
tiltag fra det nye køkken. Men ikke alle 
ændringer var lige succesfulde.

Bordopstillingen

Første ændring skete kort tid efter den 
nye chefs tiltræden, hvor der blev skiftet 
ud i køkkenstaben, og der kom derefter 
hurtigt nye ”boller på suppen” om man 
vil. Menuen blev ændret, således at 
tørre hakkedrenge med svedige løg blev 
erstattet af pestofyldt mørbrad. Der blev 
sat en tavle op, hvor man hver dag kunne 

 Skandale på IHS! • Martin Jorsal, forår og efterår 2009
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ning, for her får højskoleeleverne en eks-
tra indsprøjtning leder- og foreningsvi-
tamin.

Så uanset min kritiske indgang til ar-
tiklen, så mener jeg, at IHS bidrager med 
rigtig meget i bagagen hos de unge, der 
lige efter deres ophold eller nogle år se-
nere kommer ind i forenings- og idræts-
miljøerne. Og jeg mener, at dette bidrag 
er vigtigt for at udvikle foreningernes til-
bud. Og så kan det jo være, at der nu, 
hvor eleverne igen strømmer til IHS, bli-
ver råd til at vurdere lidt mere kritisk på 
indholdet – og se på, hvor der er dannel-
se/uddannelse til livet og foreningslivet, 
og hvor der er EPO til egoet.

idrætshøjskole involveret i et projekt 
med ekstra idrætsundervisning i folke-
skolens 6. klasse. Jeg har aldrig på noget 
andet arrangement oplevet en så positiv 
evaluering fra lærere og kommunale em-
bedsmænd, som vi fik på højskoleelever-
nes indsats. De blev skamrost for deres 
engagement, gejst og gennemslagskraft, 
og lærerne var fulde af beundring og 
følte sig meget inspirerede af de lege-
baserede idrætstilbud, som højskoleele-
verne bidrog med.

DGI har netop bevilget penge til at 
forlænge samarbejdet med en række 
idrætshøjskoler om Fremtidens Idræts 
Leder (FIL). Det er en rigtig god beslut-

ve aktiviteter. Og det er den type akti-
viteter, vi skal være dygtigere til i for-
eningerne, hvis vi vil fastholde unge og 
appellere til nye målgrupper blandt børn 
og voksne.

Idrætsundervisning i folkeren

Hvis man vil arbejde med bredden 
blandt børn og unge, så kræver det en 
vis idrætsfaglighed, som helst skal gå 
på tværs af flere idrætter, det kræver 
pædagogiske evner og indlevelse, og 
det kræver frem for alt engagement, 
personlighed og gennemslagskraft. I 
DGI Midtjylland har vi haft elever fra en 

tig meget at bidrage med, når de kom-
mer ud i vores forenings- og idrætsmil-
jø – og de har fået rigtigt meget med i 
bagagen. De er ganske godt forberedt 
til den virkelighed, som gælder ude i 
idrætsmiljøerne.

I min tid på idrætshøjskole fik vi træ-
ner- og instruktøruddannelser i boldspil, 
gymnastik eller svømning og en del ind-
sigt i foreningsliv. Det er også fortsat 
en del af virkeligheden på IHS, men kun 
en del, og det er helt fint. Vi har nem-
lig både brug for de klassiske trænere og 
instruktører, men i lige så høj grad brug 
for iværksættere, projektmagere, idé-
skabere, kaospiloter – de der kan skabe 
og udvikle de tværgående og alternati-

underholdningsidræt ikke det, der bidrager 
med så meget. Jeg elsker selv at stå på ski 
og har også surfet på begynderniveau, men 
det appellerer næsten udelukkende til den 
absolut kommercielle del af idrætsverde-
nen, som ikke har mange værdier hæftet 
på sig ud over penge og underholdning.

Har rigtig meget at bidrage med

Ved at se på fagudbuddet fra IHS kan jeg 
godt få det indtryk, at salgbarheden over-
for potentielle elever har haft større vægt 
end en kritisk vurdering af ’nytteværdien’.

Når det så er sagt, så må jeg også 
som DGI-leder konstatere, at de unge fra 
IHS og de øvrige idrætshøjskoler har rig-

Inden du bliver alt for vred over overskrif-
ten, så må jeg slå fast, at jeg mener, at 
idrætsforeningerne og idrætsmiljøerne i 
det hele taget har hårdt brug for idræts-
højskolernes dannelse og uddannelse, og 
at IHS yder sit fine bidrag. Det vender jeg 
tilbage til.

Men IHS balancerer på en skarp kant, hvor 
bestræbelserne for at tiltrække elever 
skal vejes op mod, at alt ikke er lige godt 
indenfor idrættens verden. Listen over 
idrætsfag på IHS vidner lidt om et ta’ selv 
bord. Jeg skal selvfølgelig ikke være dom-
mer over idrætsgrene, men set med for-
eningsøjne er skilinje, diverse surf-former 
eller 360 med prøvesmagning på alskens 

Hvilke typer har succes som trænere/ledere i foreningerne? 

Hvis vi arbejder med elite, er det de idrætsfagligt dygtige trænere. De behøver reelt 
ikke være særligt dygtige til andet end det idrætsfaglige, for de arbejder med velmo-
tiverede aktive, og det er ubetinget den letteste gruppe at træne/instruere.

Et fritidshjem for egotrippere • Per Bang, formand for DGI Midtjylland og elev 1978/79



Efter en pause pga. anden verdenskrig 
fik legene atter vind i sejlene og be-
vægde sig vidt omkring til Melbourne, 
Australien 1956 og Tokyo, Japan 1964. 
Den kolde krig satte sit aftryk på legene 
som symbolsk kampplads mellem ”øst” 
og ”vest”. Det blev således en vigtig 
politisk manifestering at vinde medal-
jer til OL og dermed vise overlegenhed 
over sin modstander. Med den gigantiske 
eksponering legene fik, blev de et oplagt 
mål for terrorgrupper, der ville igennem 

flere års forberedelser og drømme, an-
nocere de moderne olympiske lege for 
åbne i legenes hjemland Grækenland 
nærmere bestemt Athen. Om Coubertin 
kæmpede så hårdt for genetableringen 
af De Olympiske Lege pga. idealisme 
eller af egne/franske årsager er svært at 
sige. Der var dog ikke nogen lysende idé 
eller klart ideal fra start, disse er senere 
blevet udviklet, opfundet, påduttet de 
olympiske lege.  

De moderne olympiske lege vokse-
de fra 1896, kun afbrudt af første og an-
den verdenskrig. I 1936 var Berlin olym-
pisk vært, hvilket Hitler og hans spirende 
nazisme udnyttede i hidtil usete propa-
gandiske dimensioner. Hitler nægtede så-
ledes at give hånd til den sorte ameri-
kaner Jesse Owens, der vandt tre guld 
medaljer i atletik. De olympiske lege var 
for første gang blevet et magtfuldt poli-
tisk middel.

Tre måneder før deres start annoncerede 
omvandrende skjalde, at de olympiske 
lege var fortstående og i disse tre måne-
der og under legene var der våbenhvile 
mellem bystaterne. Selve legene blev 
afviklet i august/september og varede 
omkring 5 dage, med både sport, ofrin-
ger til guderne og festligheder. Det var 
således en stor begivenhed dengang, som 
nu og var en del af de antikke grækeres 
religion og samfundsorden. 

Ingen OL i 1500 år

Legene levede over tusinde år indtil 
kristene herskere lukkede og forbød 
legene i 393 e. Kr. pga. deres dyrkelse 

af hedenske guder. 
Derfra var der 
ikke noget nyt fra 
Olympia de næste 
1500 år. Først i 1896 
kunne den franske 
baron Baron Pierre 
de Coubertin, efter 

(femkamp) og pan-
kration (en dødelig 
blanding af bryd-
ning og boksning). 
Legene blev afholdt 
til ære for guderne 
og specielt til ære 
for krigsguden Zeus, som endda havde 
sit eget tempel som del af det olympiske 
kompleks. Legene fandt sted hver fjerde 
år, hvorfra ordet olympiade faktisk stam-
mer fra. 

Altså betyder olym-
piade en periode på 
fire år og ikke selve 
De Olympiske lege 

De olympiske lege adskilte sig fra andre 
antikke lege ved udelukkende at bestå af 
sportsgrene, hvilke hovedsagligt fandt in-
spiration i militære dicipliner, hvor andre 
antikke lege også havde konkurrencer i 
musikalske engenskaber og digteri. 

vikling. Den er således første artikkel i 
en række op til OL 2012, der vil behand-
le forskellige emner og tematikker under 
emnet OL. 

Blev afholdt til ære for 
guderne

De antikke oplympiske lege 
dateres tilbage til 776 f. Kr., 
hvor de græske bystaters unge 
mandlige atleter mødtes ved 
byen Olympia på den græske 
halvø Pelopones for at dyste i 
sports dicipliner som bryd-
ning, spydkast, hestevognsløb, 
discoskast, løb, pentathlon 

I sidste elevskrift kunne det læses at OL 
næste gang afholdes i London år 2012 og 
at elevforeningen (dem der vil, kan, har 
tid og råd) skal deltage som medhjælper. 
Hvis du ikke læste den artikkel, kan jeg 
hurtigt opsumere for dig. 
 
Meld dig som frivillig med-
hjælper på www.london2012.
com under fanen ”Get 
involved”. Vi samler, hvis det 
er muligt, et hold af gamle 
IHS’ere og drager afsted til OL 
sammen.

Denne artikkel skal dog ikke 
handle om OL 2012, men der-
imod om OL’s historie og ud-

18

London 2012 • Jeppe Andersen, forår 06 og efterår 07
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OL Quiz  13 rigtig

1. Hvad hedder det danske medlem af IOC?
2. Hvor blev der afholdt OL i 2008?
3. Hvem har som eneste dansker vundet guld 

ved fire OL i streg?
4. Hvilke farver udgøre de fem OL-ringe?
5. Hvor mange OL-guldmedaljer har det dan-

ske kvindelandshold i håndbold vundet?
6. I hvilken by blev der afholdt IOC-session i 

efteråret 2009?
7. Hvad står forkortelsen IOC for?
8. Hvem var dansk fanebære til OL i Beijing?
9. Hvilken nation har vundet flest medaljer til 

sommer OL gennem tiderner?
10. Hvor mange gange har sommer OL været 

afholdt i Skandinavien?
11. Hvilken udøver har vundet flest guldmedal-

jer i OL’s historie?
12. Hvorfra starter det obligatoriske fakkelløb 

måneder inden OL’s afvikling?
13. Hvordan lyder startlinierne af omkvædet 

til Ivan Pedersens legendariske OL-sang fra 
Atlanta 1996?

For mig er de olympiske lege dog 
stadig noget specielt. På trods af den 
åbenlyse kommercialisering, den top-
styrede dobbeltmoral, drænet for de 
idealer de foregiver at repræcentere 
og de til tider politiske undertoner. 
På trods af dette og måske også lidt 
pga. dette, synes jeg de olympiske 
lege er virkeligt interessante og 
de vækker noget i mig som andre 
sportsbegivenheder ikke gør. Bare 
det faktum at ca. 2 mia. mennesker 
så åbningscermonien fra Beijing 2008 
og ca. lige så mange drømmer om 
deltage, gør de olympiske lege til et 
studieværdigt fænomen. Kom derfor 
med til London 2012. 

med et budskab.Ved legene i Mün-
chen 1972 belejrede og kidnappede 
en gruppe palæstinensere, under 
navnet sorte september, de israelske 
OL-deltagere, hvilket endte i en blo-
dig redningsaktion hvor 11 israeler og 
samtlige gidselstagere mistede livet.

Legenes eksponering har ligele-
des medført en kæmpe kommerciali-
sering, der har gjort OL til en kæm-
pe pengemaskine og et uvurderligt 
brand. Værdien af at kunne koble 
en vare med de olympiske ringe kan 
ikke overdrives og det er unægteligt 
at legene, og specielt det internati-
onale olympiske komite,  er gennem 
kommercialiseret og tænker mere på 
penge end på idealer. 

Billeder fra forår 2010
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hjemmeside, messer 
og IHS ambasadørerne 
samt artikler i relevante 
tidsskrifter som DGI’s 
Udspil og Skimagasiner. 
Den største del af vores 
arbejde foregår på vores 
hjemmeside og gennem 
alle de gamle elever som 
fortæller om deres gode 
oplevelser på IHS – KEEP 
UP THE GOOD WORK.“

alsidige på IHS, samtidigt med at vi er 
den førende skole inden for vandsport 
- herunder, windsurf, kitesurf, wake-
boarding, kajak og sejlads, til sidst vil 
vi også gerne sende et street/action/
surfer-signal – som f.eks vores Miami tur i 
efteråret da vi mener det er det de unge 
vil have lige nu.“

Hvad bringer fremtiden? Er der flere 
arrangementer i støbeskeen?
„Vi vil meget gerne forsøge at skabe 
flere Surfcamps og Adventure Races da 
det var en fin succes. Men det viste sig 
også at være meget tidskrævende i vores 
i forvejen meget fyldte program. Men 
det skulle undre mig om der ikke kom-
mer noget lign. på et tidspunkt – Så hold 
øje med profilen!“

Hvor er FB i skolens overordnede re-
klamestrategi
„Det er en mindre del af skolens PR 
arbejde som foregår gennem Facebook, 
da vi også arbejder meget med vores 

og på den måde ser deres venner/be-
kendte billeder/videoer fra IHS.“

Kan du uddybe lidt mere præcist hvad 
profilen bruges til.
„Målet med Facebook profilen er at 
sprede kendskabet til og som sagt 
brande IHS, og derved skabe lyst hos 
den danske ungdom til at starte på IHS, 
da det jo ikke er nogen hemmelighed at 
det er meget vigtigt for IHS, at vi fylder 
skolen op til hver skoleopstart. 
Når det er sagt skal så ved vi også at 99% 
af vores ”venner” er gamle elever – som 
er vores vigtigste ambassadører – og det 
er en måde at holde dem opdaterede. 
Desuden er vi begyndt at købe reklame-
plads på FB, hvor vi har mulighed for at 
være meget målrettet med hvem der ser 
reklamerne – Det har allerede betydet 
flere hits på hjemmesiden.“

Er der nogle signaler i prøver at få 
tydeligere igennem end andre?
„Vi vil gerne sende det signal at vi er 

IHS har en profil på FB 
som du administrerer, 
kan du kort fortælle lidt 
om hvorfor og hvordan 
den opstod?
„Profilen opstod i for-
bindelse med at vi skulle 
sprede budskabet nemt og 
hurtigt om en Surfcamp, 
som vi afholdte sidste år 
for surf-interesserede – Og 
FB er hipt, ungt og mo-

derne – og jeg bruger selv FB, 
og derfor så jeg en mulighed for at 

bruge FB til at promovere IHS og en nem 
måde for IHS at kommunikere med tidli-
gere elever og andre IHS interesserede. 
Surfcamp-arrangementet udviklede sig 
så til en profil for IHS, som er blevet et 
af de værktøjer vi bruger til at brande 
og sælge skolen med. På IHS vil vi gerne 
skabe et brand som alle kender, og FB er 
en god hjælp. Vi ligger mange billeder/
videoer ind som viser hvad vi laver på 
skolen, eleverne kan så ”tagge” sig selv, 

IHS har som mange andre i denne tid, en 
profil på det sociale netværk – Facebook 
(FB). Jeg ringede til Andreas Moeskjær, 
lærer på IHS og manden bag skolens pro-
fil. Vi fik stillet en stribe spørgsmål om 
hvordan profilen opstod og om hvordan 
IHS bruger FB til at målrette deres PR 
arbejde.

IHS på facebook • Lars Henrik Nielsen, efterår 2001

Hvis du ikke allerede er ven med IHS så husk 
at tilføje dem næste gang du er logget ind!
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Australien og World Tour 

Mit ophold på IHS sluttede af med en 
speciale uge, hvor landstræneren i 
beachvolley var forbi og undervise os. 
Hans undervisning sluttede af med en 
kæmpe overraskelse. Han udtog mig 
nemlig til en brutto-ungdoms-landsholds-
træning i Odense. Det passede perfekt 
ind i min søgen efter ny målsætning 
efter jeg begyndte at vinde over forstan-
deren. Ved samlingen fandt jeg ud af, 
at jeg godt kunne spille med, på trods 
af jeg aldrig havde spillet med på det 
niveau før. Her fik jeg tydligt øjne for 
sagen for den udvikling jeg havde gen-
nemgået på IHS. 

historie. Vi havde været i Hamborg for 
at se Europa Tour i beachvolley med spe-
cialefaget. Da vi kom hjem sent om af-
tenen efter en lang bil tur, kunne min 
kammerat og jeg ikke styrer os mere, så 
vi løb ned i Sandkassen i mørket og fik 
spillet i den smule lys, der kom inde fra 
skolen. Jeg har sjældent oplevet en så 
stærk motivation for noget, som volley-
ball på IHS. 

Udviklingen jeg har gennemgået i vol-
leyball igennem året på IHS, skyldes ikke 
alene volleyball faget. De andre idræts-

fag har udviklet mig fysisk og 
mentalt og opholdet generelt 
har udviklet min indstilling til 
udfordringer og livet, hvilket 
har givet mig et specielt “dri-
ve” i de ting, jeg giver mig 
i kast med. Det er en af de 
kompetencer, man kan tileg-
ne sig på højskole, men som 
er svær at forklare, hvorfor og 
hvordan man tilegner sig den.

stemning ved sådan en turnering og det 
var med motivationen i top, at jeg valgte 
beachvolley som speciale fag på IHS.

Forstanderen var målet

Rammerne var i top til at få stillet 
sulten, med træning stort set hver dag, 
enten som undervisning eller udfor-
dringskampe, motiverende og rutinerede 
undervisere og en klar målsætning om 
at kunne slå forstanderen (x-landsholds-
piller) når opholdet var slut. På trods af 
stor niveauforskel på 
holdet, var der hele 
tiden udfordringer, 
enten i at gøre ens 
makker så god som 
muligt eller træne 
nogen tekniske ele-
menter i spillet. 

Mulighederne for 
at udvikle sig idræts-
mæssigt fortælles 
godt med følgende 

Valget blev 
truffet helt 
uvidende om, 
hvordan det 
kom til at æn-
dre mig og mit 
liv. Jeg spørger 
tit mig selv, om det var en tilfældighed 
eller ej, at jeg lige netop endte med at 
være elev et år på IHS? 

Volleyball og meget mere

Opholdet startede med sol og sommer og 
perfekte betingelser for at spille beach-
volley. Jeg havde været på interrail i 
sommerferien, inden jeg startede på 
IHS, sammen med en kammerat. Vi hav-
de planlagt vores tur efter to beachvol-
ley World Tour turneringer i Marseille og 
Paris. Her så vi blandt andet det danske 
landshold, helt uvidende om at jeg skulle 
på træningslejr med dem i Australien 
3 år efter. Det var en stor oplevelse, 
at mærke den helt specielle festlige 

de derfor til volleyball i Aabenraa. Jeg 
ville egentlig starte til basketball, men 
der var ikke nogen basketballklub i nær-
heden og så faldt valget på volleyball. 

Jeg havde ingen tvivl om, at jeg skul-
le på højskole, da jeg kommer fra frisko-
le verdenen og fortrød jeg ikke havde 
været på efterskole. Men der var spe-
kulationer om hvilken højskole det skul-
le være. Min store interesse er idræt 
og derfor var det naturligt, at jeg kig-
gede efter idrætshøjskoler. Det var et 
svært valg, da alle idrætshøjskolerne lød 
spændende og havde et bredt udvalg af 
fag. Jeg var dog helt solgt, da jeg be-
søgte IHS med mellemniveau idrætsfa-
get på gymnasiet. Den helt unikke place-
ring med en stor sandkasse, der indbød 
til leg, lod ingen tvivl tilbage. 

Jeg havde spillet volleyball i et par år, 
inden jeg startede på Idrætshøjskolen i 
Sønderborg. Nu er det tre år siden jeg 
gik på der og min sommerferie står på 
at rejse Europa og Danmark rundt for at 
spille beachvolley turneringer. 

Tilfældighed eller ej?

Jeg besluttede mig for at tage på høj-
skole efter gymnasiet, da jeg fravalgte 
efterskole, fordi jeg var ambitiøs tennis 
spiller og kunne derfor ikke tage et år 
ud af kalenderen, hvis jeg skulle nå 
mine mål. 

Jeg stoppede med tennis i slutningen 
af gymnasiet, da jeg begyndte at få an-
dre interesser. Men der gik ikke længe 
før jeg savnede at dyrke sport og starte-

Fra IHS til World Tour  • Jonathan Lilliendal Jørgensen, efterår 06 og forår 07
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Sådan navigerer du rundt

På forsiden vises alle de nyeste 
artikler fra Elevforeningen.
  
Øverst på siden findes forskellige 
faneblade som opdeler hjemme-
siden. Her kan du hurtigt finde 
de faste oplysninger, der findes 
på siden. Hvis du eksempelvis 
ønsker at finde informationer 
om Elevmødet 2011, så kan du 
vælge linket Kalender, under 
Kategorier, i venstre kolonne. 
Her vises nu alle de indlæg, hvor 
relevante datoer vil blive delt 
ind under. Hvis du ikke kan finde 
de ønskede oplysninger under 
Kategorien, kan du også bruge 
Søge funktionen i øverste højre 
hjørne, og eksemplvis skrive 
"elevmøde 2011".

Så er Elevforeningens nye hjem-
meside, IHSelev.dk, kommet op 
og køre. Hjemmesiden er bygget 
op i en blogstruktur, som er valgt 
ud fra udgangspunktet, at det 
skal være et talerør og en infor-
mationsside for Elevforeningen. 

De vigtigste funktioner er:
• Tilmelding til PBS betaling
• Vejledning til adresseæn-

dring
• Oversigt over kommende 

arrangementer
• Kontaktoplysning på bestyr-

relsen
• ...og selvfølgelige artikler 

om de kommende arrange-
menter.

  

ge min udvikling, som skal testes af i ind- 
og udland igennem hele sommeren. Jeg 
slutter af med at spille World Tour i Kri-
stiansand, selv samme World Tour, som 
jeg var ude og se på min interrail tur in-
den jeg startede på IHS.  

til. Derfor besluttede jeg mig for 
at tage pause i mit studie et par 
måneder og rejse til Australien 
med landsholdet og min nuvæ-
rende makker. Her stod den på 
beachvolley morgen, middag og 
aften. Enten på stranden, som vi 
boede 3 minutters gang fra, eller 
på Australien Institute of Sport, 
hvor vi spillede med de bedste 
Australiere. Det var en stor op-
levelse, men der manglede den 
samme motivation, som jeg oplevede på 
IHS. Efterfølgende refleksion har peget 

på at alsidigheden af de fag du 
har, fritiden du har og de men-
nesker der er på IHS, har været 
en kæmpe motivationsfaktor for 
mig. Jeg har dog valgt at forføl-

Efter opholdet flyttede jeg først til Ol-
lerup og siden Odense, hvor jeg nu har 
spillet to år i Odense Beachvolley Klub. 
Her er der samlet nogen af de bedste 
spillere i Danmark, som jeg har spillet 
med siden. 

Det har ført til en videre udvikling af 
fundamentet, jeg fik opbygget på IHS, 
som sidste år resulteret i en 2. plads til 
et semifinale stævne på den danske tour 
(Nestea Touren) og en 9. plads til u23 
EM, hvor nogen af de bedste spillere i 
verdenen var med. Jeg blev derfor me-
get nysgerrig på, hvad det kunne fører 

IHSelev.dk

Elevforeningens nye hjemmeside er klar •  Jeppe Jensen, webredaktør på IHSelev.dk

Hvis du har tilføjelser eller indslag til den nye hjem-
meside, kan du sende dem til ihselev.dk@gmail.dk
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give andre mennesker en god oplevelse, 
når man kommer hjem. For mit vedkom-
mende vil jeg i hvert fald hellere tje-
ne lidt ekstra penge på denne måde, og 
samtidig være med til at gøre en forskel. 

 
 

 
 
 
 

På denne måde er det meget fleksibelt 
og man bestemmer selv, hvor mange ar-
rangementer man vil være med til. 
Størrelsen på arrangementerne svinger 
meget – nogle gange er der brug for 25 
instruktører, andre gange er der kun 
behov for 2. Der er dog altid en erfaren 
instruktør, der fungerer som kursusleder, 
med ude på arrangementet, så man vil 
ikke lige pludselig stå selv med 15 men-
nesker første gang man er ude. 

Efter at jeg har været ude et par gan-
ge som instruktør for CoastZone, bliver 
jeg mere og mere glad for det. Der er 
samme stemning og energi, som der var 
på teambuildingsarrangementer på IHS 
og man føler, man har været med til at 

tilbyder derfor mange forskellige ”pro-
dukter” til sine kunder.  

Egne freelance instruktører

Under CoastZone hører SportZone, Coast-
Zone North Atlantic samt ActionZone. Det 
er selvstændige afdelinger, der dog stadig 
har stor tilknytning til selve CoastZone. 
For dem, der bor i Århus, kender man 
måske mest firmaet for at være dem, der 
står bag Århus CoastZone Challange, som 
et par times adventure race rundt om i 
Århus by. I år foregår løbet lørdag d. 30. 
oktober (læs mere på http://aacc.dk/)

Under mit praktikophold blev jeg til-
budt at blive ansat som instruktør for 
CoastZone. Til alle deres arrangemen-
ter gør de brug af deres egne freelance 
instruktører. Det vil sige, at der bliver 
sendt en mail ud til alle instruktører, om 
man er interesseret i at arbejde ved det 
givende arrangement, og man melder 
derefter tilbage, hvis man er interesse-
ret i dette. 

og jeg var så heldig 
at få denne praktik-
plads. Min erfaring fra 
IHS var et stort plus, 
men var dog ikke den 
afgørende faktor. Fir-
maet, jeg skulle være i 

praktik hos fra januar til maj 2010, hed 
CoastZone. Det er en virksomhed, der 
som sagt arrangerer teambuilding, hvor 
formålet kan være personlig udvikling, 
teamtræning, ledelsesudvikling eller 
lignende. De tilbyder også arrangemen-
ter, hvor det mest er ryste sammen 
effekten eller de sociale relationer, 
der er i hovedsædet. Fælles for alle 
deres arrangementer er, at kunden skal 
have en succesoplevelse. De skal gå 
derfra og føle, at de har fået en suc-
cesoplevelse med hjem i bagagen ud 
fra målsætningen. Derfor bliver hvert 
arrangement skræddersyet til den en-
kelte kunde for at dække dennes behov 
og ønsker. Det giver samtidig en bred 
vifte af arrangementer, og CoastZone 

menter og elskede den 
energi, der var op til og 
ved selve afviklingen af 
arrangementerne. Men 
efter mit ophold slutte-
de, og man skulle finde 
sin plads tilbage i det 
virkelige liv, forsvandt disse oplevelser 
længere og længere tilbage i baghove-
det. Lysten til at fortsætte med at ar-
bejde med teambuilding var der stadig 
men, som så mange andre ting i livet, 
fløj tiden af sted og der blev ikke gjort 
mere ved sagen. 

Praktik i Århus

Det ændrede sig dog, da 
jeg i forbindelse med min 
uddannelse skulle søge et 
praktiksted i Århus områ-
det. Et teambuildervirk-
somhed med hovedsæde 
på Atletion ved stationen i 
Århus søgte en praktikant, 

Planlægning, samarbejde, debriefing, 
koordinering og kommunikation er nogle 
ord, som man arbejder med dagligt, 
når man fungerer som teambuilder og 
tager teambuilder uddannelsen på IHS. 
Man er med hele vejen fra den første 
brainstorm for et arrangement til plan-
lægningen ned til de mindste detaljer 
og lige indtil man siger farvel og tak for 
i dag til kursisten.  

Men hvad gør man hvis man gerne vil 
fortsætte sin teambuilderkarrierer efter 
IHS? Hvis man fortsæt gerne vil være 
med til at give andre mennesker en op-
levelse ud over det sædvanlige og være 
med til at udvikle dem som et team? 

For mit vedkommende - 
en gammel IHS-elev, der var 
teambuilder på skolen i ef-
teråret 2007- havde det væ-
ret en stor oplevelse at fun-
gerer som teambuilder for 
skolen. Jeg nød at planlæg-
ge de forskellige arrange-

Teambuilding efter IHS?? • Lisbeth Düwel, årgang 2007
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Derfor kan vi kun give vores varmeste 
anbefalinger til Café Chino, der med sin 
placering lige uden for centrum giver 
mulighed for lave priser, krydret med 
god betjening. Vi giver derfor Chino 9 ud 
af 9 Gourmister! Tillykke!

Kontakt:
Café Chino
Reventlowsvej 53
5000 Odense C
Tlf. 6612 5555

le: ”Mums – det var lækkert!” hos Eks-
tra Jomfru Oliven Ole.  Biden skylles ned 
med en fyldig og velskænket Ale nr. 16 – 
hvilket afslutter den første bid af denne 
specialitet.

Efter dette udsøgte, delikate og fan-
tastiske besøg på Café Chino kan vi spe-
cielt anbefale deres pastaretter og de-
res sandwiches. Alt er lækkert anrettet 
og er i rigelige mængder til at selv vo-
res mest sultne mand ikke går sulten fra 
bordet. 

gen” – én uforglemmelig smagsoplevel-
se for en ægte Gourmist. Én gaffel føres 
langsomt og nænsomt gennem et stykke 
mørt svinemørbrad, hertil tilføjes pasta 
á la dente. Denne kombination dækkes 
sensuelt af en flydene (ikke for tyk – ikke 
for tynd) hvidvinssauce. På hele herlighe-
den anbringes et velstegt stykke BACON. 
Gaflen føres til munden, øjnene lukkes – 
sanserne skærpes! 

Og så med et lille festfyrværkeri af 
velsmagende oplevelser, udløser et lil-

ter, burgere og sandwiches. Valgene af 
mad falder på forskellige retter blandt 
de fleste Gourmister, dog er der ingen 
der vælger suppe, hvilket er meget mær-
keligt eftersom, at Gourmist Skorben har 
suppe som livret!

Fra timeren er startet, til maden står 
på bordet, går der på denne dag, præcis 
15 minutter og 26 sekunder. (De odense-
anske Gourmister har erfaret at serverin-
gen som oftest, er hurtig på Café Chino.) 
Maden er stadig varm og øllen er stadig 
kold, ergo har det været en hurtig ser-
vering. 

På trods af den hurtige servering er 
Chino’s Pasta som ”silke for huden”, 
”bamseline for tøjet” og, ej at forglem-
me, ”ét sprødt stykke BACON på tun-

og nyder en portion lækkert anrettet 
mad og hyggesnakker. Vi tænker at ste-
det skal afprøves. 

Ind ad døren kommer vi – 
1,2,3,4,5,6,7,8 ja hele 9 drenge fra IHS – 
Gourmetklubben er samlet igen.

Til forskel fra IHS er bordopstillingen 
perfekt. Der er her, små hyggelige kroge, 
en lille bar og plads til et større selskab. 
Alt spiller, specielt musikken. Der bli-
ver på Caféen spillet lounge/house mu-
sik, der falder i Gourmisternes ører. Der 
er god – og ikke mindst hurtig – betjening 
fra det søde personale. 

Menúkortet er kort fortalt enkelt og 
let læseligt – skrevet på dansk og ikke 
oversat til tysk. Det er fint inddelt i for-
skellige kategorier som salater, pastaret-

Først en kort introduktion af Gourmet-
klubben. Gourmetklubben er en samling 
af gamle IHS’ere, der rejser land og rige 
rundt for at prøvesmage forskellige ret-
ter på forskellige restauranter, caféer 
og andre spisesteder, for derefter at 
videregive de fortrolige oplysninger til 
resten af IHS’erne. Gourmetklubben er 
bestående af 9 medlemmer – alle drenge, 
alle fra enten 2. Lang, 2. Kort (eller 1. 
Lang) og fra forår/efterår ’07. 

Artiklen her vil indeholde en kort, 
men dog præcis beskrivelse af maden 
på Café Chino på et gadehjørne i Odense 
nær Rødegårdsvej.

Fra gaden af ser caféen ikke ud af me-
get. Der står et par stole og nogle få Ca-
féborde, der sidder nogle enkelte gæster 

GOURMETKLUBBEN • Johnny Jakabov og Tabasco Tander

”I Gourmistens rige, er vi alle lige!”
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• Forslag om fælles bustransport fra 
Kbh. og Århus næste år til elevmøde. Det 
var forsøgt i år, men pga. billige togbil-
letter kunne det ikke betale sig.

Dirigenten takkede for god ro og orden, 
og syntes at den store spørgelyst og dis-
kussioner var udtryk for medlemmernes 
interesse for foreningen. Fra bestyrelsens 
side skal lyde et tak til dirigent, referent 
og stemmetællere. 

  

Revisor:
Kresten Smith ønsker genvalg  
Kjeld Allan Nielsen opstilles  
Kresten Smith vælges for 2 år, og Kjeld 
Allan Nielsen for 1 år, da Anders Thyge-
sen havde valgt at stoppe som revisor 1 
år for tidligt. 
 

7. Evt.

• Marie Louise stopper som kasserer 
næste år, så der skal findes en ny. Inte-
resserede kan henvende sig til den nye 
bestyrelse.
• Der arbejdes på en weekendtur til 
Erling Johnsons nye idrætshøjskole Bosai 
i Præstø i løbet af efteråret 2010. 

Bestyrelse:
Lars Henrik Nielsen ønsker genvalg (91) 
Jakob Gade ønsker genvalg (66) 
Rikke Fyllgraf opstiller (63) 
Johan Hvitved opstiller (55) 
Jeppe Jensen opstiller (31) 
Christine Bruun opstiller (22)  
Lars Henrik og Jakob Gade vælges for 
to år. Rikke Fyllgraf vælges til pladsen 
for et år, da Louise Buhr trådte ud af 
bestyrelsen i løbet af året og havde 1 år 
tilbage af sin periode. 

Suppleant
Per Vemmelev (47)  
Johan Hvitved (37) 
Jeppe Jensen (19) 
Per (03/04) vælges som suppleant.
 

Formand:
Peter Sonne ønsker ikke genvalg. Bestyrel-
sen foreslår Lise Fræhr. Der er ingen andre 
kandidater – Lise (2006) vælges.  

Vestkredsudvalg:
Findes ny da Lise Fræhr blev valgt som 
ny formand. Kathja Rasmussen og Lisbeth 
Düwell foreslås. Lisbeth takker nej, og 
Kathja (2008) vælges. 

Østkredsudvalg:
Julie Schou ønsker ikke genvalg. Niels 
Nilanga Horn, Martin Jorsal og Rikke 
Fyllgraf foreslås. Rikke ønsker ikke valg. 
Der foretages valg mellem Niels og Martin. 
Niels 48 stemmer,  
Martin 69 stemmer, 1 blank. Martin (2009) 
vælges. 

3. Regnskab og budget

Regnskabet godkendes

4. Fastsættelse af medlemsbi-
drag

Der er fra bestyrelsens side foreslået en 
kontingentstigning på 30 kr., dvs. 110 kr. 
for betaling over BS, og 130 kr. for almin-
delig betaling. Vedtages.

5. Indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlem-
mer og revisor

1. Valg af dirigent, referent og 
stemmetællere

Dirigent: Anne Kathrine Lauritsen
Referent: Anne Gade  
Stemmetællere: Christine Bruun og Na-
thalia Edwards.  
Jens Christian Vølver overtager stemme-
tællerfunktionen efter Christine Bruun 
ved valget til bestyrelsen. 

Dirigenten fremhævede, at indkaldel-
sen til generalforsamlingen var rettidigt 
indkaldt, og generalforsamlingen derfor 
er beslutningsdygtig.

2. Formandens beretning

Formandens beretning godkendes.

 IHS elevforenings generelforsamling • D. 15. maj 2010
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Katjha Rasmussen 
Silkeborgvej 110, st tv 
8000 Århus C 
28122411 
kathjarasmusen@gmail.com

Øst:
Lars Tang
Grøndals Parkvej 4 a, 3.tv.
2720 Vanløse
25341341
l_tang@live.dk   
 
Martin Jorsal 
Lindetoften 10 
2630 Taastrup 
30633138 
m.jorsal@hotmail.com

Supleant:
Per Vemmelev Thomsen 
Vågøgade 8 
8200 Århus N 
40969012 
vemmelev@hotmail.com

Jakob Gade 
Rødkløvervej 6 2.tv 
8200 Århus N 
51622851 
jakob_gade@yahoo.dk

Lars Henrik Nielsen 
Sjællandsgade 92A 1.sal 
8000 Århus C 
20976279 
larshenriknielsen@gmail.com

Rikke Kristine Fyllgraf An-
dersen 
Moldaugade 5, 3. tv  
2300 København S 
24661628 
rikkefyllgraf@gmail.com

Vest:
Sofie Gars Holm 
Thurersensgade 7, 2th. 
5000 Odense C 
22179223 
sofiegars007@hotmail.com

Årgangsrepræsentanter:
Thilde Løndahl - Forår 2010
Christiansgade 83, st. th. 
5000 Odense C 
28891822
thilde_loendahl@hotmail.com

Tobias Bang - Efterår 2009 
Kjeld Abells vej 7
8600 Silkeborg 
50726787 
tobias.bang@hotmail.com

Formand:
Lise Fræhr 
Sjællandsgade 86, 2.sal 
8000 Århus C 
20870786 
lise1986@hotmail.com

Kasser:
Marie-Louise Drøhse 
Carl Holst-Knudsens Vej 6 st. 
8000 Århus C 
23954945 
m_droehse@hotmail.com

Bestyrelsesmedlemmer:
Anders Lærke 
Ravnsholt 203, st. tv. 
4000 Roskilde 
26154233 
pixeldyr@sol.dk

Anne Gade 
Sjællandsgade 86, 2.sal 
8000 Århus C 
51346646 
annebrolingade@hotmail.com

Elevmødet d. 6.-8. maj 2011 
Forårsskolens start 5. januar 2011 

. . . . .

Nuværende elever er meget velkomne, til at sende billeder til redak-
tionen, hvis I mener at I har de bedste, der beskriver jeres ophold.
Billeder kan sendes til kristine.worch@gmail.com

Redaktionen:
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De olympiske svar
1  Kronprins Frederik
2  Beijing
3  Paul Elvstrøm
4  Sort, blå, gul, grøn, rød
5  3 (1996, 2000, 2004)
6  København
7  International Olympic Committee
8 Joachim B. Olsen
9  USA
10  2 (Stockholm 1912 og Helsinki 1952)
11  Michael Phelps, 14
12  Byen Olympia i Grækenland
13  ”You know you gotta run, run to be a  
  snumber one”

Joanna Rasmus Jonathan



Billeder fra forår 2010


