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Til medlemmerne i Undervisnings- og Børneudvalget samt øvrige        
medlemmer i byrådet. 
 
Vi skriver til jer, da vi i Herskind Boldklub ønsker at dele vores input med jer i forbindelse med dialogen omkring den                      
nye skolestruktur i Skanderborg Kommune. Herskind Boldklub har et nært samarbejde med Herskindskolen, idet vi               
deler brugen af hallen og redskaber/udstyr i det daglige. En meget stor del af eleverne der går på Herskindskolen er                    
på et tidspunkt i deres skoleforløb involveret i Herskind Boldklub, enten som idrætsudøver eller som ungdoms                
instruktør.  
 
Herskind Boldklub blev etableret i 1975 (den hed tidligere Herskind idrætsforening med rødder endnu længere               
tilbage), det er en forening der er opbygget udelukkende på frivillige kræfter og det vidner om et stærkt sammenhold i                    
Herskind. Klubhuset er i sin tid bygget af lokale håndværkere og frivillige. Herskind Boldklub støttes ligeledes hvert år                  
af en række sponsorater fra de lokale virksomheder. De frivillige trænere og bestyrelse kommer alle fra                
lokalsamfundet. Hvert år afholder Herskind Boldklub en sommerfest som tilbyder en masse aktiviteter for alle               
aldersgrupper og som skaber yderligere grundlag for byens sammenhold.  
 
Herskind Boldklub nærmer sig pt. næsten 300 medlemmer, der er 37 trænere/ledere der er aktive i klubben og vores                   
tilbud dækker meget bredt: badminton, fodbold, floorball, gymnastik, fitness, løbeklub og familiesvømning. Vi arbejder              
pt. på at udvide programmet i 2020 med både krolf, cykel fællesskab og yoga. Et vigtigt element i forhold til at kunne                      
opretholde så mange forskellige aktiviteter er bl.a. muligheden for at trække på frivillige ledere. Indenfor gymnastik og                 
fodbold har vi tradition for at anvende ungdomstrænere fra Herskindskolen med succes. De frivillige trænere og                
ledere er med andre ord hele grundstenen i vores fortsatte virke. 
 
Vi kan forstå på udmeldingen fra Undervisnings- og børneudvalget at I overvejer at overbygningsskoler har mindst to                 
spor, hvilket kunne medføre at udskolingen på Herskindskolen dermed skal flyttes, dette er stærkt bekymrende set                
fra Herskind Boldklubs synspunkt: 
 

● Det bliver svært at fastholde og udvikle nye unge instruktører, da disse oftest findes i de årgange, som man                   
fra kommunal side vil flytte væk fra nærområdet. De unge mennesker vil have en lang dag med transport                  
frem og tilbage - evt. helt til Skanderborg. De vil således ikke kunne medvirke i det daglige idrætsmiljø                  
hverken som udøver eller instruktør. De unge er i forvejen svære at rekruttere, så der skal ikke så meget til                    
at det bliver umuligt for os at tiltrække dem til Herskind Boldklub. 

● Herskind Boldklub er meget afhængig af at kunne tiltrække nye unge idrætsudøvere og instruktører for at                
kunne opretholde vores aktiviteter. En generel svækkelse af foreningen vil betyde færre tilbud og hold, som                
vil påvirke Herskind samlet set og på sigt gøre det mindre attraktivt at bo i byen eller flytte hertil såfremt man                     
skal køre til nabobyerne for at dyrke idræt. Det er samfunds og sundhedsmæssigt en meget dårlig udvikling.  

● Hvis eleverne fra Herskindskolen flyttes til andre dele af Skanderborg kommunen og starter med at dyrke                
idræt i deres nye ”lokalområde” så frygter vi, at der er mange af de svagest stillede, som vil stoppe med at                     
dyrke idræt. En del af problemet er, hvordan de skal komme hjem sent om aftenen efter idræt uden adgang                   
til offentlig transport som også er blevet forringet i Herskind 



● På nuværende tidspunkt har vi en ungdomsafdeling på fodboldsiden, som baseres på sociale værdier, hvor               
der er plads til alle spillere, i modsætning til andre klubber, hvor konkurrenceelementet er i fokus. Det gør, at                   
vi har mange som stadigvæk spiller fodbold selv om evnerne måske ikke er de største. Men de kommer for                   
det sociale sammenhold og kammeraterne. De svageste af disse unge mennesker vil aldrig kunne begå sig i                 
andre klubber, hvor fokus er et andet sted og vil derfor helt stoppe med at gå til idræt. Vi har flere der spiller i                        
klubben som har spillet andre steder eller går i skole andre steder og disse børn har fundet sig til rette i                     
vores klub. De vil også blive ramt af en evt. flytning. 

● En konsekvens af, at de ældste årgange ikke længere er aktive i klubben og dermed ikke er rollemodeller,                  
vil være, at incitamentet for at starte i klubben, som yngre elev vil være væsentligt formindsket.  

● I fodboldafdelingen træner alle årgange på samme tidspunkt, hvilket har øget medlemstallet, det stemmer              
overens med tankegangen omkring landsbyordningen, som Herskindskolen også har. Vi har gennem årene             
aftalt fodbold weekender hvor alle klubbens medlemmer har deltaget på tværs af årgangene og dermed               
styrket fællesskabet.  

● En flytning af udskolingen vil være dræbende for fodboldafdelingen. Der skal ikke være mange der stopper,                
før vi ikke kan spille fodbold på de ældste årgange. 

 
Hvis man fra kommunal side vælger at sadle om og i stedet bevare og udvide udskolingen på Herskindskolen, vil vi                    
som idrætsforening gøre vores ypperste for at tage godt imod nye elever og integrere dem i den idrætsforening vi er                    
stolte af. Klubbens vision er: “Lokal SPORT med trivsel i højsædet” og den vision agter vi at leve op til i et nært                       
samarbejde med Herskindskolen. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen og trænere i Herskind Boldklub 
 
Læs mere om klubbens aktiviteter her: www.herskindboldklub.dk 
 
(Foto: Fra seneste Ryste-sammen-tur 2019 for nye trænere/ledere) 
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