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 til Svendborg Kommunes RespektPris 

 

 

Da Dorrit for 14 år siden gik på efterløn startede hun med det samme som medlem i Svendborg Senior 

Idræt - og inden for det første halve år påtog hun sig forskellige frivillige opgaver. Det har hun gjort lige 

siden. Men det er ikke så meget det antal år, Dorrit har været frivillig i, der gør at vi indstiller hende til 

RespektPrisen, det er mere måden hun er det på. Overordnet om det skal det nævnes, at hun altid har et 

øje for generelt at give en hånd med, og især være med til at hjælpe de svageste. 

Dorrit har været med til at igangsætte nye aktiviteter og hun har været en utrolig loyal og arbejdsom 

understøtter af opgaver i Svendborg Senior Idræt, især og i meget høj grad, da Svendborg Senior Idræt gik 

fra at være en kommunalt tilbud til at være selvstændig forening - i begge organisationer har hun siddet 

med i de forskellige bestyrelser der har været. Efter 7 måneder som selvstændig forening, stod foreningen 

pga. dødsfald pludselig uden formand og i en periode på 4 måneder reelt uden ledelse og organisation. 

Havde det ikke være for Dorrit, kan jeg godt tvivle på, om der i dag havde været et Svendborg Senior Idræt. 

Hun var en uvurderlig hjælp for senioridrætskonsulenten. 

Jeg vil nævne nogle af de opgaver Dorrit har dækket. 

- gennem nogle år kørte Dorrit to gange om året rundt til ca. 15 hold og lavede balancetest for 

medlemmerne - hun udarbejdede også testkort og skemaer, hvor det hele kunne gemmes. Opgaven ligger 

nu i en gruppe på 8 personer, der deler opgaven mellem sig. 

- gennem ca. 10 - 12 år har Dorrit (de sidste ca. 5 år sammen med en anden) to gange årigt kørt ud til de 10 

hold som vi i Svendborg Senior Idræt kalder Let Motion. Det er de ældste og svageste medlemmer, som har 

svært ved at bruge pc til at tilmelde sig deres hold. Dorrit har besøgt holdene, modtaget penge fra 

medlemmerne, skrevet kvitteringer, for derefter at køre hjem og taste dem alle ind i foreningens online 

tilmelding. Det drejer sig om ca. 120 medlemmer - to gange årligt. Dorrit er også udvalgsformand for de 10 

holdledere, der er på Let Motionsholdene, samt medarrangør af et årligt arrangement for alle Let Motions 

medlemmerne, som ikke altid kan deltage i foreningens øvrige tilbud. 

Til begge disse opgaver har Dorrit ofte taget cyklen rundt i Svendborg. 

- Dorrit har også udviklet et helt unikt koncept/tilbud, som har kørt i foreningen i mindst 10 år. I 

sommerhalvåret, hvor mange aktiviteter lukker ned, har Dorrit og siden med assistance fra en større og 

større gruppe, udviklet "Ture ud i det Blå" - 12 ture hen over maj, juni og august, til steder på Fyn og øerne. 

Alle stederne besøges først, turene beskrives med længde, underlag, eventuelle stigninger og 

"sværhedsgrad". Et system med tilmelding, kan du lægge bil til, skal du have plads i en bil, betaling for 

kørsel mm er udviklet og kører som smurt. På disse ture deltager ofte medlemmer, der ikke har bil og 

derfor ikke ville komme ud til disse særlige ture og skønne steder. 

- Gennem de sidst 5 - 6 år har Dorrit i kompagniskab med en anden frivillig lavet en årlig 4 - 5 dags tur til et 

naturskønt sted i Danmark. Igen besøges stedet først for research og planlægning af dagsture og besøg på 

seværdigheder. Program, indkvartering, kørselsvejledning (de kører i egne biler) planlægges til mindste 

detalje og der er rift om pladserne. 



Der kunne nævnes mange flere opgaver, som Dorrit har dækket, men jeg tænker at ovenstående danner et 

godt billede. 

Fordi Dorrit har været med i så mange år, og i opgaverne været vidt omkring samt tæt på bestyrelse og 

udvalg, er der få, der ved så meget om foreningen, som Dorrit gør. Det betyder også, at hun har en 

fintfølende "næse" for, hvornår der lige er brug for at hun kommer forbi og giver en hånd med, hvornår hun 

lige kører ud til et hold med en besked, hvornår hun lige kører hjem til et medlem og hjælper med 

tilmelding, hvornår hun lige bakker op på kontoret med sin pc, når der er kø ved tilmeldingen. Det er ikke 

noget, der bliver aftalt - det sker bare. 

Det kræver RESPEKT 


