
16 Impulser August  2015

Unge og ældre træner sammen i et unikt 
samarbejde mellem Svendborg Senior 
Idræt og Social- og Sundhedsskolen 

- De unge ved ikke, hvad der er af ressourcer hos senior-
erne. Når eleverne fra Social- og Sundhedsskolen er sam-
men med seniorerne, bliver de overraskede. De får faktisk 
et wake-up-call. 
Det konstaterer idrætskonsulent i Svendborg Senior Idræt 
Birthe Bergmann, der er initiativtager til et helt særligt sam-
arbejde mellem foreningens aktive seniorer og sosu-eleverne. 
- Der opstår et eller andet, når generationerne mødes, 
fastslår hun. Den fælles træning, der foregår i Midtby-
hallen, indeholder masser af bevægelser, øvelser med 
bold og leg, ofte parvis, en senior og en sosu-elev, med 
Birthe Bergmann som instruktør. Undervejs i træningen 
bliver det til masser af grin og glæde. Men samværet med 
seniorerne får også sosu-eleverne til at reflektere over 
mangfoldigheden i den ældre generation. 

Seniorer giver de 
unge kamp til stregen

Overrasket over seniorernes form 
- Jeg er overrasket over, hvor god en form seniorerne 
har. Det skulle man slet ikke tro, og de giver én kamp til 
stregen, siger sosu-elev Steffen Vogt, 18 år og tilføjer: 
- De virker meget friske og er meget tilstede, siger han. 
Hans senior-makker denne mandag formiddag er Else-
beth Jørgensen, 74 år.
- Det er alle tiders. Vi har meget fornøjelse af de unge, 
og de fleste er i god form, men for nogen af dem, kniber 
det lidt, siger hun. Men hun understreger også, at der er 
en vigtig forskel på de to grupper. 
- Vi seniorer kommer jo frivilligt til træning. Det gør 
sosu-eleverne ikke, siger Elsebeth Jørgensen. Det 
bekræfter underviser og idrætslærer på Social- og 
Sundhedsskolen, Sarah Steen Andersen. Hendes elever 
skal deltage i idrætstimerne, som af og til foregår med 
den fælles træning med seniorerne. 
 Vi har et undervisningstema, der hedder ”Det aktive 
menneske”. I stedet for at eleverne sidder og under-
søger temaet på internettet, er det bedre, at de oplever 
den ældre generation i virkeligheden her i den fælles 
træning, siger Sarah Steen Andersen. 

Hårdt for de unge, men spændende 
Men hun har også gjort en anden erfaring med fælles-
træningen. 
- Eleverne siger til mig, at de er overraskede over, at 
det er så hårdt. Men det giver en god energi og glæde 
at træne med seniorerne, siger Sarah Steen Andersen. 
Hun fortæller, at sosu-eleverne i det nye skoleår her fra 
august skal have 45 minutters bevægelse hver dag. Det 
er et led i den nye erhvervsskolereform. En anden sosu-
elev, Cecilie Hare, 16 år, synes, at det er udfordrende at 
træne med seniorerne. 
- Det er godt nok hårdt, men det er også spændende, 
siger hun. På spørgsmålet om, hvad hun får ud af den 
fælles træning, svarer hun: 
- Det giver noget at komme så tæt på ældre mennesker. 

- At stå på ét ben og holde styr på bolden, kræver en del koncen-
tration. Men det går fint her for Elsebeth Jørgensen på 74 år og den 
18-årige Steffen Vogt.
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Seniorer giver de 
unge kamp til stregen

Senioridræt mange steder i Svendborg Kommune
Der er tilbud om senioridræt i Svendborg Senior Idræt, 
i Egebjerg Ældreidræt, i Gudbjerg Idrætsforening og i 
Oure Gudme Idrætsforening. For tid, sted og pris: klik 
ind på Svendborg Senior Idræts hjemmeside SVSI.dk/
aktiviteter/tilmelding hvor du kan læse om Svendborg 
Senior Idræts tilbud og på SVSI.dk/andre udbydere, 
kan du læse om de øvrige foreningers tilbud.

Kontakt til Svendborg Senior Idræt
• Følg med på hjemmesiden svsi.dk
•  Kontakt senioridrætskonsulent Birthe  

Bergmann op 24 88 63 31 eller på mail  
senioridraet@svendborg.dk

•  Besøg foreningens kontor i Svendborg  
Idrætscenter på Ryttervej 70. Vi har foldere med 
beskrivelse af alle foreningens aktiviteter

Gode ideer og samarbejde
Har du en god ide til nye aktiviteter eller har I som 
forening ønske om at samarbejde med Svendborg  
Senior Idræt, så kontakt Birthe Bergmann.

Praktisk information 
om senioridræt i 
Svendborg kommune

Vi lærer, at de ikke er så dårlige, som man tror. De kan 
meget mere, end man regner med, siger Cecilie Hare. 
Det er første gang, hun deltager i denne fælles-træning. 
Og hun fortæller, at hun ikke selv dyrker motion eller 
idræt. 
- Men det har jeg fået lyst til. Så jeg skal i gang med at 
røre mig lidt, tilføjer hun. Eigil Hansen, der er 74 år, er 
Cecilies træningsmakker. Han har ikke dyrket gymna-
stik, siden han gik i skole. 
- Det er dejligt at se de unge sammen med os. Og selv 
om jeg har KOL, kan jeg sagtens deltage. Det er vigtigt at 
komme ud og blive forpustet, fastslår Eigil Hansen. 

Samarbejdet fortsætter 
- Skal samarbejdet fortsætte? Spørgsmålet går både til 
instruktør Birthe Bergmann og idrætslærer Sarah Steen 
Andersen. 
- Ja da! Og vi skal også udvikle samarbejdet, svarer de 
nærmest i kor. 
- Vi kan sagtens lave noget mere sammen. For eksempel 
kunne det være godt for de unge også at opleve vores 
seniorer på det, vi kalder luntehold. Det er også det, 
mange kalder for stolemotion. Det er for de seniorer, der 
ofte har forskellige helbredsproblemer at slås med, men 
som alligevel træner, tilføjer Birthe Bergmann.

Birthe Bergmann, senioridræts-
konsulent og insturktør 
i Svendborg Senior Idræt

Sarah  Steen Andersen, under-
viser og idrætslærer på SOSU 
skolen

-Det er dejligt at se de unge sammen med os, siger Eigil Hansen, 
74 år. Han træner her sammen med Cecilie Hare på 16 år (bag-
erst t.v.).

Eigil Hansen og Cecilie Hare kæmper om overtaget.


