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25forrygende år
Tillykke til idrætshøjskolen i Ikast og tillykke til Idrætsefterskolen i Ikast med
jubilæet.
Det er egentlig Idrætshøjskolen, der i år fylder 25 år, men begge skoler er i
dag vokset til en meget betydende institution i Ikast-Brande Kommune.
For mere end 25 år siden gik en række idrætsledere fra det frivillige idrætsliv
i Midt- og Vestjylland sammen om en fælles ide, en idrætshøjskole.
Højskolen kom til at ligge i Ikast, hvor kommunen tilfældigvis havde et tomt
plejehjem. Herfra skabte højskolens fædre - typisk for egnen uselvisk og med
stort engagement - det økonomiske grundlag. Mange burde nævnes i denne
forbindelse, men formand for vennekredsen gennem mange år Jens Østergaard, mangeårig formand for skolernes bestyrelse Eskild Thygesen og forhenværende borgmester Kjeld Broberg Lind kan i anledning af jubilæet godt
tåle at blive trukket frem. For uegennyttig indsats for skolens tilblivelse og
udvikling.
Højskolens første forstander Ib Møller Pedersen, som nu er på pension, var
en drivende kraft i opbygningen af højskolen og senere også den nu meget
succesfulde idrætsefterskole. Ib Møller fik, og har stadig i kraft af sine
pædagogiske og ideologiske livsopfattelser, en betydelig indflydelse på
måden, hvorpå idrætsskolerne drives. Disse livsopfattelser er enkle, sikkert
universelle, i hvert fald i Midt-og Vestjylland. Sammenfattet således: Idræt
fremmer menneskets indlæringsevne, og idrætsresultater og talentudvikling
skabes ved at have fokus på motivation, lyst og viljestyrke. Det hele men
neske udvikles via fællesskabet. Individuel succes er et fælles anliggende.
Her spiller vores skoleform en afgørende rolle, hvor lærere, medarbejdere,
klublivet og nærsamfundet er med til at skabe mennesker, der kan og vil
udvikle potentialet; mennesker der senere i livet bliver inspirationskilde for
kommende generationer.
Det har været 25 forrygende år. Ikke altid en dans på roser, men vanskeligheder
blev overvundet. I dag er Idrætsskolerne et større aktiv i Ikast-Brande end
nogensinde før. En position, vi skal værne og være bevidste om. Med vor
nuværende forstander Torben Østergaard er ledelsesopgaven i gode hænder.
Det, vi i de næste mange år skal sikre, er, at elever og kursister får den
optimale personlige udvikling som idrætsudøvere og som hele og aktive
mennesker i det fællesskab, der passer den enkelte.
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Poul Færch
Bestyrelsesformand
Idrætsskolerne Ikast, ISI

05 Højskole-humlebien på heden
10 En højskole vokser og spirer
16 ISI’s betydning i dag
22 Skolerne set fra Ikast
28	Sommerkurser og PGA-uddannelse
34	Vennekredsen og baglandet
38 Velkommen til efterskolen
44 Lev drømmen på ISI
50	To generationer som elev på ISI
56 Højskolesangens betydning
60 Idrættens uendelige kvaliteter
66 Love is ISI
70 Hvad skal vi ha’ at spise i dag?
76 Et hud-og-hår-job
84	Fra ælling til den smukke svane
90	Leif is ISI
96	Hvad nytter det egentligt?
102 ISI og fremtiden

Historien om
højskole-humlebien
på heden
Der er lunt, grønt og ordentligt i solen på
terrassen hjemme hos Kjeld Broberg Lind.
Den forhenværende Venstre-borgmester
igennem 12 år i Ikast Kommune afviser
beskedent men bestemt at have andel i,
at villahaven i Ikast står knivskarpt; Den
ros spiller han hurtigt, elegant og direkte
videre til sin kone, Bente.
I det hele taget er det slet ikke den
85-årige Broberg Linds stil at tage æren
alene for noget. For ham handler udvikling
og succes om holdspil og evnen til at turde
at udfordre indenfor rammerne. Den
strategi blev også nøglen, da idéen om at
placere en højskole i Ikast skulle realiseres.
Og i dag tænker den forhenværende
borgmester, der trak sig ud af politik i
2002, tilbage på den kamp med glæde og
stolthed – og det helt særlige smil, der
signalerer, at den velkendte Ikast-evne til
med politisk tæft at søge de muliges kunst
var en nødvendighed for at vinde.
I solen på terrassen, hvor han byder på
kaffe og Bentes hjemmebag, taler han sig
hurtigt varm til at genfortælle historien
om højskolens tilblivelse.
En højskole i Midtjylland var oprindeligt en
tanke i nabokommunen Herning tilbage i
1985. Bag idéen stod idrætsfællesskabet
SIKH, Samvirkende Idrætsklubber i Her
ning Kommune. SIKH nedsatte en arbejdsgruppe, som bestod af alle idrætsorganisationer i det gamle Ringkjøbing Amt; DGI,
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En idrætshøjskole i Ikast opstod som en pludselig chance.
Den greb byen med borgmesteren og engagerede lokale
kræfter i front. Begyndelsen blev udfordrende og krævede
politisk tæft og snilde i kombination med stor lokal opbakning. Herfra udviklede chancen sig til omsiggribende succes
– som understreger evnen til at løfte i flok og samarbejde i
Ikast og omegn

KFUM, DIF, firmaidrætten, Handicapidrætten og repræsentanter fra idrætssamvirker
i forskellige midt- og vestjyske byer.
Ud fra den skabelon dannede man i Her
ning en bred sammensat bestyrelse, som
lige siden er afspejlet i skolens repræsen
tantskab. Udover udfordringerne med at
samle penge ind og finde egnede lokaler
gav netop den brede sammensætning fra
begyndelsen også både idrætspolitiske,
højskoleideologiske og geografiske hensyn
at tage.
Men bestyrelsen blev enige om at navngive den nye højskole; Den Midtvestjyske
Idrætshøjskole, og oplægget til skolen blev
godkendt i Undervisningsministeriet. Men
i Herning kunne ingen finde eller tilbyde
lokaler til den nye højskole. Efter hele seks
år satte den nyvalgte bestyrelsesformand

Kjeld Broberg Lind (Foto: Merrild Photography Herning)

for projektet, Kurt Ravn, skub i sagen ved
at henvende sig til omegnskommunerne.
Plejehjem skræddersyet til højskole
Som fod i sportssok var socialudvalget
i Ikast Kommune i færd med at vurdere
plejehjemmet Hagelskær i den nordlige
del af byen. Det var nedslidt. Men de 32
plejehjemsværelser ville koste 18 mio. kr.
at renovere. Det var mange kommunale
kroner dengang, konkluderer Kjeld Broberg
Lind. I stedet foreslog Socialudvalget, at
plejehjemmet måske var de lokaler, høj
skolen i Herning ledte efter.
Socialudvalget tog borgmesteren i ed:
Idéen med plejehjemslokalerne var som
skræddersyet både til idrætshøjskolen og
til den sportsglade kommune. Med værelser
og spisesal var plejehjemmet velegnet til
formålet, og så var placeringen i forhold til
byens mange sportsfaciliteter perfekt.
Højskolebestyrelsen i Herning drog på
besøg til Ikast:
- Og de var fyr og flamme over det, de så,
fortæller Kjeld Broberg Lind.
Hvis spisesalen blev bygget ud, administra
tionen fik mere plads og værelserne en
opdatering – så blandt andet de tilhørende
toiletter blev udvidet med en bruseniche,
så var bygningen en perfekt højskole. Desuden manglede der en forstanderlejlighed
og en lærerlejlighed på 1. salen.
- Alt taget i betragtning var det overkommelige opgaver, konstaterer Kjeld Broberg
Lind.

med på idéen at sælge plejehjemmet til
kommunen for 250.000 kr. – svarende til
det kreditforeningslån, der var i bygningen.
Så de kom gældfrie fra plejehjemmet og fik
samtidig en garanti for driftsoverenskomst
på det nye plejehjem i byen, konstaterer en
løsningsorienteret Broberg Lind.
Første hurdle passeret. Videre. Nu skulle
Den Midtvestjyske Idrætshøjskole købe
skolen af kommunen: Men højskolen
kunne ikke låne en krone. Hverken til køb
eller ombygninger. Igen blev den lokale
vilje til at lykkes aktiveret. Med engagerede
lokale kræfter som blandt mange andre
bankdirektør Niels Viggo Malle, avisejer og
håndbold-aficionado Bo Jensen og tekstilfabrikanter som Carlo Wichmann Madsen
og Helge Rasmussen i spidsen begyndte
byen en indsamling til etablering af en høj
skole – med pengebarometer i Ikast Avis og
hele pivtøjet.
Inden da havde højskolens bestyrelse i
1993 ansat en forstander. Fra Nordjyllands

Idrætshøjskole hentede man Ib Møller
Pedersen, der flyttede til Ikast med sin
kone Grethe og tre små børn.
- Jeg troede på idéen i Ikast. Men jeg
glemmer aldrig, da jeg efter ansættelsen
opdagede, at der var én konto i Midtbank
(i dag Handelsbanken) med en lille sum
penge, der rakte til min første månedsløn.
Det var alt. Og jeg som troede, at jeg skulle
bruge tiden inden det første elevhold på at
nedfælde store grundtvigianske højskoletanker, har Ib Møller Pedersen fortalt om
opstarten i Ikast.
Men næh-nej. Den nye forstander fik travlt
med, sammen med den øvrige initiativgruppe, at samle penge ind til projektet.
- Og som det så ofte sker i Ikast, når folk
beslutter sig for at gå sammen om en sag,
så blev der bakket op, siger Kjeld Broberg
Lind.
Ny redningsaktion på målstregen
Indsamlingen i Ikast og omegn rundede

Kunne ikke låne en krone
Med en glad og positiv tilbagemelding gik
borgmesteren tilbage til sine embedsfolk
for at få overblik over økonomi og jura bag
et skifte fra ældrepleje til fysisk og åndelig
udvikling af unge mennesker.
- Det viste sig, at kommunen slet ikke ejede
plejehjemmet. Det gjorde Danske Diakonhjem, og dem tog vi straks et møde med.
Det er en nonprofit organisation, der var
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2. elevhold, efterår 1994.

en halv million kroner. Men skolen kunne
stadig ikke låne penge.
- Så var der kun en udvej: At kommunen
lejede bygningerne ud til højskolen. Men
det var midt i Peter Brixtofte-sagen i Farum,
så der var indskærpninger til, at kommunen
ikke måtte sætte huslejen for lavt. Med
lodder og trisser fik vi en rimelig husleje
godkendt i Tilsynsrådet, og højskolen blev
lejer med forkøbsret på bygningerne.
Så kunne ombygningerne af det gamle
plejehjem endelig gå i gang. Men de
indsamlede midler rakte ikke. Udover
ombygningen var der også brugt penge til
lønninger og markedsføringen, der havde
sikret de første godt 50 højskoleelever.
Og højskolen skulle naturligvis også have
inventar til at indrette værelser, opholdsrum og spisesal.
- En ting var sikkert. Det var decideret
knald-ulovligt for kommunen at hjælpe
med inventar. Derfor indkaldte vi bankdirektørerne fra de fire banker i Ikast og
sagde, at nu sad de med nøglen til løsningen: De skulle hver bidrage med 500.000 kr.
Dem må I låne skolen!
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Med taktik, snilde og forhandlinger
lykkedes det at lokke alle fire banker med
på lånet. Ingen turde sige nej. Så blev der
borde, stole, senge og øvrigt inventar til
skolen og det første elevhold.
Samtidig var en anden udfordring også
løst. I forberedelsesfasen meddelte Undervisningsministeriet, at en idrætshøjskole
kræver egen idrætshal.
- Kommunen trådte til og byggede en
offentlig idrætshal i forbindelse med
skolen. Fordelen var, at vi ikke behøvede
at bygge omklædningsrum og bad, for det
havde eleverne jo på værelserne. Så det
var en enkel hal, som kostede 3,6 mio. kr.,
husker den tidligere borgmester, som var
det i går…
Succes og udvikling
Forhindringsløbet var foreløbigt slut, og
ind flyttede det første højskolehold. Den
Midtvestjyske Idrætshøjskole kom godt fra
start.
- Kvalitet var en grundværdi for højskolen.
Det afspejlede sig i alle dele af skolen. I
bestyrelsen sad særdeles visionære og en-

gagerede kræfter som formand Kurt Ravn
og gymnastiklederen Jens Østergaard, som
også blev formand for skolens vennekreds.
De bød ind med værdifulde rødder i høj
skoleverden, siger Kjeld Broberg Lind.
Fra begyndelsen blev den lokale evne til at
samarbejde således omsat til et højskole
koncept, hvor eleverne udover idræt på
højskolen også havde muligheden for at
træne deres sportsgren i lokale klubber og
foreninger. Det samarbejde viste sig hurtigt
spilbart og frugtbart for både højskolen,
for grundlaget for at rekruttere elever og
for de lokale klubber.
Udviklingen tog også hurtigt fart. Blandt
andet fordi ledelse, medarbejdere og
bestyrelse aldrig lod en bold trille ud over
sidelinjen. Der blev tænkt nyt og innovativt, og efter halvandet år var højskolen i
sommeren 1995 klar til som en af de første
i landet at tilbyde Højskole & Golf som et
kort sommerkursus. Byens stærke golfmiljø
trak allerede første år næsten 100 kursister
til.
- De nødvendige ansøgninger var sendt til
Undervisningsministeriet, men da tiden
for første kursusuge nærmede sig, havde
skolen ikke modtaget hverken afslag eller
godkendelse. Derfor ringede Ib Møller til
ministeriet og fik at vide, at der ikke var
problemer med sommerkurserne, og at
godkendelsen nok skulle dukke op: Gå bare
i gang! Og kurserne blev en stor succes.
Men i november modtog vi pludselig
et afslag på godkendelsen af kurserne
sammen med et påbud om at tilbagebetale
den statslige støtte på 400.000 kr. Det gav
dønninger i bestyrelsen. Vi var rystede,
for økonomien var slet ikke til, at vi kunne
betale beløb i den størrelsesorden tilbage.
Ministeriet begrundede sit afslag i, at der
var for lidt højskole og for meget golf i ugeprogrammet. Men vi havde jo telefonisk

fået grønt lys, så bestyrelsen besluttede, at
vi ikke vil finde os i afslaget.
En advokat blev sat på sagen, og efter et
ISI-delegationsbesøg i ministeriet frafaldt
ministeriet sit krav om tilbagebetaling, og
indholdet af sommerkurserne blev godkendt.

Skolens indvielse i foråret 1994

Højskolesang til samling. Forstander Ib Møller og hans
kone Grethe med datteren Mette - der i dag er underviser på højskolen

En fantastisk kommunal investering
Med flotte regnskaber, overskud og fine
budgetter sagde kreditforeningen efter
godt tre år ja til, at højskolen kunne låne
penge til at købe bygningerne. Samtidig
ønskede skolen også at købe den hal,
kommunen havde bygget ved skolen:
- I den forbindelse fandt vi ud af, at når en
kommune sælger bygninger, der er mere
end tre år gamle, behøver man ikke svare
moms. Så vi kunne sælge hallen til nettopris og dermed særdeles fordelagtig for
højskolen.
Tilbagelænet i havestolen tøver Kjeld Bro
berg Lind ikke med at slå fast, at kommunen
i sin tid gjorde en fantastisk investering i at
trække idrætshøjskolen til Ikast:
- Herning kendte ikke sin besøgelsestid
i forhold til at finde en placering til høj
skolen. Jeg er sikker på, at nogle derinde
i dag ærgrer sig over, at de aldrig fandt
en løsning. Især i betragtning af, hvad
højskolen har udviklet sig til og betydet
for kommunen, Ikast og byens sportsliv.
Heldigvis har vi aldrig været helt så bange
for at gribe en chance, når den opstår
her i Ikast. Vi tager stilling her og nu. Det
er også en af grundene til, at området år
efter år bliver kåret til Danmarks bedste
erhvervskommune. Fra kommunens side
regnede vi faktisk med, at skolen ville blive
en succes. Vi var heller aldrig nervøse for
investeringen i en idrætshal dengang. I en
sportsby som Ikast ville den aldrig komme
til at stå tom. I stedet anså vi skolen som

et potentiale for byen. Og der er ingen
tvivl om, at efterskolen, Sportstar College
og hele sportscampusmiljøet er direkte
afledt af initiativet til en højskole. Dertil
kommer de mange unge mennesker, der
er blevet i byen for at dyrke deres idræt,
og familier, der er flyttet hertil for at
bakke deres børn op.
I byen og i idrætsmiljøet er der heller
ingen tvivl om, at enkeltpersoner lagde
mange kræfter og megen energi i, da
højskolehumlebien på Hagelskærvej
skulle lette. Blandt andre Eskild Thygesen,
der sagde ja til posten som bestyrelsesformand efter Kurt Ravn. En post han
bestred i 15 år – i en periode, hvor han
dermed også var del af beslutningen om
at udvide højskolen med en efterskole,
ligesom han var del af etableringsfasen af
Sportstar College på den modsatte side
af gaden. På posten som bestyrelsesformand blev Eskild Thygesen afløst af ISI’s
nuværende formand, Poul Færch, som har
grebet depechen lige så engageret.
På rådhuset er der også hele vejen
blevet lagt vilje til at lykkes bag. Her
spillede daværende kommunaldirektør
Peter Christophersen sammen med den
daværende borgmester vigtige roller i
tilblivelsen. Broberg Lind var borgmester
frem til 2002, hvor han også trådte ud af
højskolens bestyrelse. Den daværende
forstander Ib Møller husker:
- Broberg Lind var direkte årsag til, at
højskolen kom til Ikast. Havde han ikke
brændt så meget for idéen, var det aldrig
lykkedes. Borgmesteren var så engageret
i arbejdet, da han kom i højskolens
bestyrelse, at han ind imellem som
bestyrelsesmedlem spekulerede over,
hvordan han skulle få ”borgmesteren”
overbevist om en bestemt sag…
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minder
Rilwan Hassan, fodbold
højskolen årg. efterår 2008, forår 2009

Nicolai Worsøe, håndbold
højskolen årg. efterår 2015, forår 2016,
efterår 2016, forår 2017 – tidligere elev
på efterskolen og Sportstar College

”Det var en hård udfordring at komme på højskole. For eksempel
som nigerianer at synge fra Højskolesangbogen på dansk hver
morgen. Jeg skulle også lære at cykle for at komme med på cykeltur.
Vi var på kanotur i Silkeborg, hvor vi sov i telt. Jeg synes, det var
koldt at sove udenfor. Og i Grænse-projektet hoppede jeg ud fra 5
m-vippen i svømmecentret med bind for øjnene – og jeg kan ikke
svømme! Heldigvis var Jonas Dal nede i vandet og greb mig.
Men opholdet var med til at modne mig, og give mig et indblik i
danskere og dansk kultur. Vi FCM-spillere fik også lov til at tage
med til nogle sjove højskolefester, og så var jeg vild med yoga med
Charlotte Rønnau. Jeg faldt altid, altid i søvn under afslapningsdelen
til slut i yogatimen.”
(prof. fodboldspiller i FC Midtjylland)

8 Life is ISI - 25 år

”Skal jeg vælge et minde, må det være
den første dag på højskolen. Det er vildt,
at 60 små individer, som ikke kender
hinanden, kan være så tætte efter bare én
dag. Jeg husker, hvordan jeg gik direkte
fra fællessang i foredragssalen til Partners
med tre fremmede i opholdsstuen som
det mest naturlige i verden. Det kunne
ikke ske, hvis vi ikke havde de bedste for
udsætninger for fællesskabet. Så tusind
tak til de lærere, som gav os muligheden
for at mødes og være os selv.
Jeg er så heldig at have brugt seks år af
mit liv i Ikast som en del af ISI. Både som
efterskole-, college- og højskoleelev. ISI
har præsenteret mig for muligheder,
aldrig begrænsninger. ISI har midlerne, de
gav mig målet. ISI er ikke bare et sted, jeg
har været: Det er min familie.”
(studerer idræt på Københavns Universitet)

Stine Wittendorff, håndbold
højskolen årg. forår 2012 og efterår 2012

Regitze Madsen, håndbold
højskolen årg. efterår 2015, forår 2016

“Først og fremmest mødte jeg Troels, som
jeg i dag bor sammen med og elsker højt
(Bonusinfo: Han hedder Kollerup til efter
navn og gik på fodboldlinjen). Desuden
var jeg heldig at komme på værelse med
to skønne tøser. Et værelse med plads til
vores forskelligheder. Vi hang ikke meget
ud udenfor værelset, men vi lå altid og
talte om alt mellem himmel og jord. Mia
kom fra Canada, og derfor var vores
samtale hovedsageligt på engelsk. Det
var et kæmpe plus, at jeg fik styrket mit
engelsk og skabte relationer ikke kun på
tværs af hele Danmark men faktisk over
hele verden.”
(læser til lærer på UCL i Odense)

Katrine Morell, håndbold
højskolen årg. efterår 2011, forår 2012, efterår
2012, forår 2013

”Grænsenatten! Det er helt klart mit bedste
minde. Jeg fik overskredet og afprøvet en masse
grænser i samarbejde med andre elever, som
udviste stor tro på mig og på os som team.
Mit ophold på ISI var med at styrke min udvikling
som menneske. Jeg fik mere selvtillid, gå-på-mod
og tro på, at jeg godt kan - også det, jeg aldrig
har prøvet før. Jeg fik rykket grænser og overskredet grænser, som i den grad var med til at
styrke min tro på mine egne evner. ISI gav mig
venskaber for livet, som betyder alt for mig, og
som jeg stadig har i mit liv.”
(pædagog i en børnehave i Gistrup ved Aalborg)

”Der dukker stadig minder op fra grænsenatten. Da lærte jeg
meget – også om mig selv, som jeg har brugt efterfølgende.
Men mit bedste minde var det sammenhold, jeg havde med
de andre elever og lærere.
Opholdet på ISI har betydet, at jeg kan overskride mine
grænser og ikke kun være i min komfortzone. Derudover har
jeg fået gode venner, som betyder meget for mig stadigvæk.”
(bosat i Schweiz, bachelor i Ernæring og Sundhed, spiller
stadig håndbold)

Life is ISI - 25 år 9

En moderne
idrætshøjskole
spirer og vokser
Efter 25 år som del af idrætshøjskolen i Ikast,
drives skolens daglige leder, Jette Gøth, stadig af
glæden og den faglig stolthed. Ikke mindst ved at
opleve, at forpligtende fællesskaber, selvindsigt og
modet til at turde hentet i mange timers højskolenærvær rejser med eleverne videre ud i livet
Hun kom til som svømmelærer. Med en
kandidat i idræt og religion var Jette Gøth
undervisningsassistent i svømning på
Odense Universitet. Men hun drømte om
at være lærer i rammen af en højskole.
Da den champagnefarvede Toyota Corolla, hun havde lånt til lejligheden, ramte
Ejstrupholm, stoppede hun ved en raste
plads for lige at tjekke et vejkort; skulle
hun virkelig længere mod vest?
Ruten var helt rigtig.
Målet var Den Midtvestjyske Idrætshøj
skole i Ikast, hvor Jette Gøth skulle til
jobsamtale. Det var sommeren 1993, et
halvt år før højskolen skulle stå klar til
åbningen. Og turen til Ikast skulle vise sig
at tegne hendes vej mange år frem i tiden.
På højskolen i Ikast har Jette Gøth siden
bevæget sig fra underviser til posten som
højskolens daglige leder. I en periode hvor
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skolen har bevæget sig fra at være knapt
etableret til at vokse og udvikle sig til en
moderne højskole funderet på klassisk
Grundtvig, fællesskab og et unikt samar
bejde med klubber og foreninger i byen.
Med masser af opture og enkelte bump
undervejs. Men allermest med højskole
glæde og idræt flydende varmt i blodet.
Den sommerdag i Ikast ankom Jette Gøth
til byggerod. Under samtalen spurgte den
næsten ligeså nyligt ansatte forstander Ib
Møller og bestyrelsesformand Kurt Ravn
den unge kandidat, om hun var i stand til
at stå foran 60 unge mennesker og give en
fælles besked.
- ”Ja, selvfølgelig”, svarede jeg. Det anede
jeg faktisk ikke helt, om jeg var. Men jeg
ville enormt gerne undervise og være del
af en ny højskole og det pionerarbejde, der
ligger bag at starte noget helt nyt.

Jette Gøth, ansat
i skolens første
lærergruppe og
i dag leder af
højskolen

Hun gjorde et godt indtryk, og få dage
efter kom beskeden. Jette Gøth var ansat
som svømmelærer. Hun flyttede ind i
lærerboligen på 1. salen over spisesalen
ved siden af forstanderen og hans familie.
I første omgang alene, inden dengang
kæreste, i dag mand og far til hendes to
sønner, Torben flyttede efter.
Alle i sving op til modtagelsen
I tiden op til januar og de første højskoleelevers ankomst mødtes gruppen af
nyansatte lærere for at planlægge opstarten sammen. På Nordre Skole i læ for
byggerod; ombygningen af det tidligere
plejehjem og tilbygningen af en hal. Udover
forstanderen og svømmelæreren talte
gruppen Jette Hvid, Dorthe Riis Kristensen,
Peter Bendix Pedersen, Erik Carstensen,
Eva Fredslund og Jan Knudsen. Derudover

Vi fejede betongulve, og
det støvede… Det er et
meget godt billede på
den pionerånd, der lå
over hele projektet.

var skolens pedel, Kjeld Bitsch, som var
dybt involveret i volleyklubben i Ikast, også
en del af højskolens volleyundervisning.
- Jeg kan tydeligt huske den 10. januar. Vi
brugte alle hele formiddagen på at skure
toiletter for at blive klar til, at eleverne
ankom over middag. Der manglede lino
leum på noget af gulvet, så vi fejede beton
gulve, og det støvede… Det er et meget
godt billede på den pionerånd, der lå over
hele projektet. Vi vidste, vi havde en ny
højskole, der skulle løbes i gang. Hallen var
ikke bygget færdig, og der var endnu ingen
foredragssal. Mange ville nok have ventet
et halvt års tid med at åbne en højskole på
de betingelser. Men alle var opsatte på at
udvikle. Vi kunne ikke spørge nogen om,
hvad vi plejer at gøre. Det er et stort privilegium at få lov til at være med til at sætte
sit præg på tingene, siger Jette Gøth.

Set i bakspejlet var det første hold en
blandet landhandel. Dengang som nu søgte
eleverne højskolen, fordi de havde idræt i
blodet. Holdet bestod primært af boldspil
lere – håndbold- og fodboldspillere, men
Den Midtvestjyske Idrætshøjskole udbød
også gymnastik og svømning. Et udbud
båret af kompetencerne på læresiden og
idrætsskolens oprindelige målsætning
om at være et alternativ til de klassiske
gymnastikhøjskoler. Samtidig kunne unge
udenfor arbejdsmarkedet på det tidspunkt
tage det fulde dagpengebeløb med på et
højskoleophold.
- Vi havde derfor også elever, som kommunerne ellers havde svært ved at placere.
Det kunne være unge fra forsorgshjem.
Som undervisere gav det af og til udfordringer i forhold til at tackle sociale
aspekter. Vi voksede i den opgave, og selv

om vi stod med en uhomogen flok – både
idrætsligt og personligt - var der alligevel
tænkt over sammensætningen, så de unge
supplerede hinanden godt. Fundamentet
for højskolen blev, at vi ikke er behandlere
– derimod almindelige mennesker, der
brænder for at undervise og for et bestemt
felt. Men vi er meget rummelige. Den ånd
har lige siden præget huset, og det betyd
er, at både skolen og medarbejderne er
vokset sammen i udviklingen.
Udvikling og tilpasning
På Den Midtvestjyske Idrætshøjskole bliver
det første elevhold på godt 45 elever en
god oplevelse, og herfra vokser og udvikler højskolen sig. I de kommende år
finder den sin vej og plads i udbuddet af
højskoler. Skolens udbud af idrætslinjer
bliver løbende tilpasset. Både i forhold til
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En gruppe højskolepiger
årg. 98/99 der stadig
mødes en gang om året:
Fra venstre
Pia B. Oechner,
Rikke Mia K. Mortensen,
Stine S. Larsen og
Merete Hansen

efterspørgslen og i høj grad også båret
af samarbejdet med stærke lokale klubber. Især håndbold, fodbold, og volleyball trækker højskolelever til Ikast. I den
udvikling bliver svømmelinjen efter et par
elevhold erstattet af triatlon, som udvikler
sig til valgfag, mens svømmecentret i Ikast
stadig i dag er en populær afveksling for
højskoleeleverne.
Gymnastik viser sig at blive et mere sejt og
svært træk; konkurrencen fra historiske og
veletablerede gymnastikhøjskoler er hård,
og derfor bliver gymnastik nedlagt som
linjeidræt.
I 2004 har højskolens koncept med sam
arbejde med de lokale klubber genereret
visioner til, at tankerne bliver udvidet med
en efterskole. Ib Møller bliver forstander
for begge skoler, Henrik Møller Andersen
får ansvaret for den daglige ledelse af
højskolen, og højskolen skifter navn til ISI
Idrætshøjskole – som del af det, der nu
defineres som Idrætsskolerne Ikast – i
daglig tale ISI.
Få år senere ruller den internationale
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finanskrise over landet og
hele verden, og trækker spor
i økonomi på alle planer. Også
på ISI, hvor begge skoler arbej
der fokuseret med at tilpasse
skolerne til de økonomiske
udfordringer. I 2008 forla
der Henrik Møller Andersen
højskolen, og i hans sted som
højskoleleder træder Jette Gøth.
Ny forstander på ISI
Med skolernes økonomi på sporet, vælger
forstander Ib Møller i 2009 efter 16 gode
år på posten at sige jobbet op og lade nye
kræfter komme til. I 2010 præsenterer
bestyrelsen den nye forstander for de to
idrætsskoler i Ikast, Torben Østergaard.
Han kommer blandt andet med en bag
grund som sportsdirektør i håndboldklubben Viborg HK og direktør for Viborg HK
College.
Imens skolerne i årene der følger atter
udvikler sig økonomisk positivt, stabiliserer
højskolen sig på elevhold med omkring 60

elever – en størrelse, som matcher pladsen
i den tilbyggede fløj mod vest, som efter
et par år som kursusbygning og elevfløj på
efterskolen bliver højskolebygning med
både elevværelser og undervisningslokaler
– og for første gang er højskolen samlet i
én, separat bygning.
- En højskole skal til enhver tid afspejle
samfundet og tiden. På et udviklingsseminar i Sverige, hvor vi var afsted alle
sammen med ægtefælle, kæreste og børn,
udviklede vi ny strategi for højskolen. Den
indebar, at vi forblev en linjehøjskole men
med plads til, at elever med ambitioner og
en mere seriøs tilgang til sporten indgår

i et tættere samarbejde med klubberne i
vores netværk. For eksempel kunne det nu
forenes at spille 2. divisionshåndbold og
gå på højskole. Det var med til at differentiere vores højskole i forhold til de øvrige
højskoler. Det har givet os et rum til både
nysgerrige motionister, og til elever, der
ønsker at udfordre deres talent.
Højskoleliv dengang og nu
På den modsatte side af bordet, i det der
engang var køkkenet i hendes families
privatbolig, og som i dag er kontor ovenpå
spisesalen, læner Jette Gøth sig tilbage
i stolen, og gør en lille pause. Inden hun
svarer på, hvordan eleverne på højskolen
har udviklet sig gennem de 25 år:
- Vi er meget bevidste om, at de danske høj

En højskole skal til enhver tid
afspejle samfundet og tiden.
skolers 200 år gamle historie og tradition
er en vigtig ramme: Derfor har vi stadig
morgensang og foredrag som indgangen
til at ville det forpligtende fællesskab.
Men at forene noget klassisk og historisk
med den nye generation giver forplig
tende fællesskab i nyt tøj. Jeg kan godt
nogle gange savne den meget uhomogene
flok. Det flytter mennesker at lytte til og
respektere andre mennesker, der langt
fra ligner en selv. I dag er de unge mere
strømlinede. Derfor er det givende, at høj
skolen med årene også har fået elever fra
blandt andet Norge, Færøerne, Australien,
USA og afrikanske lande. Det giver både
mangfoldighed, global god mening og så
er de interkulturelle møder berigende for
alle parter.
Men overordnet set er Jette Gøth ikke i
tvivl om, at højskolens rolle i forhold til
eleverne stadig er den samme:
- Dengang som nu har det sted, de unge

mennesker på omkring de 20 år befinder
sig i livet, ikke ændret sig. De er stadig
usikre på, hvilken vej, de skal vælge i livet,
hvilken uddannelse, der er noget for dem.
På højskolen får de friheden til at søge og
rummet til at kunne danne sig til voksenli
vet. At søge en personlig afklaring er stadig
en del af basen i et højskoleophold. Mødet
med andre unge, hvor man kan bokse om
holdninger og meninger for at finde det
nødvendige fælles fodslag, for at der bliver
plads til alle, er stadig vigtig bagage videre
ud i livet. Livsoplysning er vores fornemste
opgave. Det er det, der får de unge til at
blomstre. På alle måder. Det har ikke ændret sig, selv om udbuddet af idrætslinjer
og andre fag tager et andet afsæt i dag.
Langrendsturen mod hytten
Tænkepausen gentager sig, da høj
skolelederen bliver bedt om at nævne en
oplevelse, der har sat særlige spor. Igennem 25 år er der mange at vælge imellem.
Men hun beslutter sig for at tage os med
på en skitur til Norge med et af de første
elevhold:
- Vi skulle alle løbe langrend, og der blev
arrangeret en tur hen over fjeldet, hvor vi
skulle overnatte i en hytte oppe i terrænet.
Mens det stadig er lyst, ankommer vi til en
lille hytte, der er låst. Det kan ikke være
den rigtige hytte, for der er ikke plads til
os. Derfor løber vi videre for at finde den
rigtige. Men vi har nok mistet orienteringen – en anelse. Vi sender ”spejdere” af
sted til hver lille knold på ruten for at kigge
efter hytten. Det bliver mørkere, og vi er
nogle, der ikke er så gode på langrendsski
– og som bruger mange kræfter på bare at
følge med. Til sidst tilbyder de stærkeste at
tage rygsække for de af os, der er virkelig
trætte. Vi når at håbe og forcere flere fjeldtoppe, inden det endelig lykkes den forreste gruppe at finde en hytte. Den er også
låst, men de får brudt låsen op, og da min
kollega Mats og jeg når frem som røven
af 4. division, har de andre fået tændt op

i kakkelovnen. Der var ingen mad i hytten,
men vi havde snacks i rygsækken, og der
var lunt og hyggeligt. Turen var en gigantisk
udfordring for hele flokken – og heldigvis
var jeg for træt til at bruge kræfter på andet end at følge med. Så det var ikke, før vi
sad sammen i hytten, elever og lærere, at
ansvaret kom krybende ind over mig. Selv
om vi var samlet og havde det lunt og godt,
kan jeg stadig i dag godt blive berørt af den
oplevelse. På den måde kom den også til
tidligt at forme rammer og regler, når vi er
ude. Både i Danmark og på udlandsrejserne
med vores unge mennesker.
Højskoler og fremtiden
Med 25 år på højskolebagen har Jette
Gøth naturligvis også været med til at sige
velkommen og tage afsked med et hav af
unge.
- Gensynsfesterne er dejlige ture ned ad
memory lane. Jeg bliver glad helt ind til
benet, når jeg oplever de mangeårige
venskaber, skolen har været med til at
knytte. Når tidligere elever fortæller om
madklubber med udgangspunkt i ISI-elever
for eksempel i Aarhus, eller om ISI-roomies i studielejligheder. Det er så fedt, når
de tager hånd om hinanden og bruger
hinanden. Og jeg er vild med at høre, hvor
eleverne er nået til i deres liv, hvordan og
hvorfor…, siger Jette Gøth - med hjertevarm
glæde og faglig stolthed over at opleve, når
de forpligtende fællesskaber, selvindsigten
og modet til at turde hentet i mange timers
højskolenærvær rejser med videre ud i livet
fra idrætshøjskolen i Ikast.
Alt det, der samtidig giver grobund for
fremtiden. For ISI Idrætshøjskole – og det
klassiske højskolebegreb i det hele taget:
- Højskolerne har for længst vist sig langtids
holdbare. Vi lever i en tid, hvor fællesskab
er den nye trend. I dag og fremover kommer
vi til at skulle øve os i at indgå i virkelige
fællesskaber igen. Det er netop kerneværdien i et højskoleophold, så jeg tror på, at
højskoletanken også holder i fremtiden.
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minder
Troels Kollerup,
fodbold

højskolen årg. forår 2016,
efterår 2016, forår 2017

Mads Knutzon,
håndbold
højskolen årg. efterår
2006, forår 2007

”Adventureturen til Østrig og fodboldlinjeturen til
Barcelona står som mine bedste minder.
Fra turen til Østrig husker jeg tydeligt den fan
tastiske natur og de mange forskellige sportsgrene
og aktiviteter, man normalt ikke kan prøve. Turen til
Barcelona var mindeværdig. Vi boede på hotel med
buffet og levede nærmest livet som professionelle
fodboldspillere på træningslejr.
Jeg har fået utallige fællesskaber og oplevelser, jeg
kommer til at huske resten af livet. Hverdagen på
højskolen er helt unik, og noget man savner enormt,
efter man er stoppet.”
(studerer idræt på Syddansk Universitet i Odense)

“Jeg oplevede et år fyldt med udfordringer, og det gav mig en masse med i bagagen.
Jeg tog på højskole for at hellige mig håndbolden, og for aldrig at tænke:
“Hvad nu hvis…?” Her lærte jeg en arbejdsmoral og disciplin, som har hjulpet mig
lige siden. Især når håndbold, studie og arbejde skulle forenes, og jeg gerne skulle
præstere alle steder. Derudover lærte jeg meget om mig selv ved at skulle omgås
mange forskellige mennesker 24/7.
Det lagde grundstenene for hele min håndboldkarriere, hvor jeg har været heldig
at få lov at spille 10 år i de to bedste rækker i Danmark.”
(cand.merc. i Accounting, Strategy & Controller fra CBS og Business Analyst hos FK
Distribution)
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Louise Dreisig,
håndbold
højskoleelev årg. efterår
1996, forår 1997

”Mit bedste ISI-minde må være sammen
holdet eleverne imellem. Det er for mig,
det meget unikke i højskolelivet, og
noget helt særligt, man ikke kommer til
at opleve mange gange i tilværelsen.
På højskolen lærte jeg at omgås alle
mulige forskellige mennesker. Folk kom
fra alle steder i landet med vidt forskellige baggrunde. Men på højskolen
samledes man på lige vilkår, og det var
en øjenåbner for mig og godt for min
sociale forståelse.”
(journalist på DR Sporten)

Joachim Jensen, golf
højskolen årg. forår 2016, efterår 2016

Signe Høier Jensen,
håndbold
højskolen årg. efterår 2015,
forår 2016

“Mit bedste minde må være til afslutningsfesten, hvor de mest fantastiske lærere sang
en sang for os elever, som de havde lavet om
os, til os.
Den sang bandt hele året sammen for mig og
satte et perfekt punktum. Jeg lytter stadig til
den en gang i mellem. Den beskriver store
personligheder og sjove minder og situationer fra hele året. Stedet og oplevelsen
havde ikke været det samme uden alle de
skønne mennesker. Det får mig til at smile
hver gang.
Jeg fandt ud af, hvad jeg ville studere, jeg fik
venner for livet - og en sød kæreste.”
(studerer til fysioterapeut, arbejder ved siden
af bl.a. som fysioterapeut for U18-håndboldpigerne i Ajax)

“Der er mange gode minder – men vores højskoletur til Club La Santa står som et
ekstra godt og helt særligt minde.
Højskolen har givet mig en masse gode bekendtskaber og en ny omgangskreds.
Når man går på en højskole, er man i et miljø, som venner og familie, der ikke har
gået på højskole, har svært ved at forstå og sætte sig ind i. Derfor tager det ikke
lang tid at skabe venner for livet på skolen, fordi man går op og ned ad hinanden
24/7, og det betyder, at man lærer hinanden at kende på godt og ondt.”
(studerer Finansbachelor og studentermedhjælper hos Gjensidige Forsikring)
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ISI’s betydning i dag:

Hovedet koldt
– hjertet varmt
Af Torben Østergaard, forstander, Idrætsskolerne Ikast
Jeg mødte huset første gang som forstan
der i marts 2010. Som opvokset i Ikast, og
som aktiv i blandt andet Ikast KFUM og
Ikast FS gennem hele min opvækst i byen,
var jeg fuldstændig klar over ISI’s betydning for lokalsamfundet. For som en del af
byens unikke idrætsforeningsliv har man
også tilknytning til ISI. Sådan var det for 25
år siden, sådan var det i 2010, og sådan er
det i dag.
Mit møde var nøjagtigt, som jeg havde
håbet på. Et hus fyldt af gode mennesker;
både elever, ansatte og bagland. Alle med
en stor passion for ISI, for idrætten og
de uendelige kvaliteter og værdier, der
opstår, når mennesker mødes igennem
idrætten. På ISI er der en særlig ånd. Den
sidder i murstenene. Her er der højt til
loftet. Overliggeren sættes højt. Her føler
man sig velkommen, og jeg oplever, at
mange er stolte af at være en del af ISI.
ISI er om nogen en netværksskole - én stor
sportsfamilie. Jeg oplever dagligt, at rigtig
mange mennesker har en aktie i huset.
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At man værner om ISI og føler et ansvar
for ISI. Det handler om medarbejdere,
repræsentantskabet, vennekredsen og
samarbejdspartnere, som hver især spiller
en rolle i ISI’s historie og ISI’s virksomhed,
og som repræsenterer et bredt funderet
grundlag, der signalerer, at vi står sammen.
ISI er et hus, der er drevet af passion og
forundringsparathed. Vi er nysgerrige, og
vi værner om vores skoleforms kerne, og
den unikke frihed, vi har til at skabe den
skole, vi vil, i et læringsmiljø, hvor vi langt
henad vejen er uden udefrakommende
krav. Et hus, der er drevet af lysten til at
udvikle sig: At vi vil være lidt dygtigere og
mere oplyste i morgen, end vi er i dag, og
som er drevet af at skabe livsduelige
medborgere, med ”ISI-ånd” i rygsækken.
Historien er det fundament, vi står på.
Meget er sket siden 1994 - forandringer
og udfordringer har påvirket skolen, men
ånden, værdierne og idéen står stadig.
Det kan godt være, at formen på nogle
områder har ændret sig, men grundlaget

er der ikke ændret på. Selv om det i perio
der har været nødvendigt at holde hovedet
koldt, så oplever jeg, at ISI aldrig glemte at
holde hjertet varmt. Det er vigtigt i et hus
som vores.
Sports Campus-miljøet i Ikast
Frem for alt står idrætten stadig som den
fundamentale ramme for ISI og samværet
her på skolen. Idrætten rummer uanede
perspektiver. Den bringer mennesker
sammen, og så sker der en masse. Dermed
sætter vi os selv i og på spil. Etik, moral,
livsopfattelse kommer på dagsordenen. Så
løfter vi hinanden i stedet for at begrænse
hinanden. I dag er ISI en dynamisk og mo
derne idrætshøjskole, idrætsefterskole og
kursuscenter med 240 elever, 700 kursister
og 60 engagerede medarbejdere, stadig
forankret i et fantastisk lokalt netværk og
et stort og solidt bagland. Stadig forankret
i det lokale idrætsforeningsliv, som var en
af grundidéerne fra
starten.

På ISI er der en særlig
ånd. Den sidder i mur
stenene. Her er der højt
til loftet.

Stadig i et tæt sam
arbejde med IkastBrande Kommune,
Sportscenter Ikast og
usædvanligt velfungerende lokale idrætsklubber – på både
bredde- og eliteniveau. Et samarbejde,
som har gjort Ikast til en stærk idrætsby
med optimale forudsætninger for idrætslig
udfoldelse og talentudvikling. Det handler
også om FCM Akademiet og Sportstar College, der sammen med de lokale gymnasier
og ISI betyder, at der bor mere end 400
dedikerede idrætselever på Hagelskærvej.
I 2016 blev miljøet udvidet med endnu 250
idrætselever, da ISI’s nabo, Nordre Skole,
etablerede idrætsklasser. Tilsammen:
Sports Campus Ikast-Brande.
For ISI er betydningen af det unikke
idrætsmiljø stor. Præcis som ISI har haft

stor betydning for det selvsamme lokale
idrætsmiljø. ISI gør en forskel; for lokalsamfundet og for hver eneste, der kommer i
berøring med ISI.
Holistisk talentudvikling
Et af de områder, hvor ISI igennem årene
har kunnet skille sig ud indenfor vores
skoleform, er på sportslig talentudvikling
– med fokus på det hele menneske, både
socialt, sportsligt og fagligt. Dette gælder i
særdeleshed for efterskolen, men også for
sen-talenter i højskolealderen.
Jeg tror, at noget af det afgørende for optimale talent-udviklingsmiljøer er stor viden,
gode faciliteter, nærhed, voksne med
holistisk tilgang, og det at ”kunne se opad”
og spejle sig selv ind i det højeste sports
lige niveau. Alt dette kan vi, helt utroligt,
her i en forholdsvis lille by i Ikast, i regi
af Sports Campus Ikast-Brande. Fodbold,
håndbold, golf, volleyball og badminton
er repræsenteret i de bedste ligaer. Vi har
indenfor en lille radius i fællesskab skabt
topkvalificerede rammer og faciliteter,
og et meget videnstungt grundlag via
topkompetente trænere og idrætslærere
også gennem de lokale gymnasier, og vi har
store synergier ved at påvirke hinanden på
tværs af de enkelte sportsgrenes måder
at gøre tingene på. Holdsportsgrene og
individuelle sportsgrene kan lære af hinandens mind set. Vi kan skabe sammenhæng
og inspiration mellem hinanden og øge
forudsætningerne for at optimere spillere,
spillet og træningen. Alt i alt har det været
med til at skabe et enestående udviklings
miljø på ISI og i Ikast.
Konkret har det betydet, at en lang række
tidligere ISI-elever har gået hele vejen til
det højeste sportslige niveau, samtidig
med at de har kunnet opleve det helt
unikke undervejs at være en del af vores
skoleform. Dette gør os stolte, ligesom
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når vi oplever, at vores holistiske tilgang
til talentudvikling med fokus på udvikling
af det hele menneske også betyder, at vi
oplever vores elever gå ud i verden med
ISI-ballast i rygsækken og gøre en forskel
på andre områder, f.eks. som frivillige, i
foreningslivet, i erhvervslivet og mange
andre steder. ISI er en meget kvalificeret
grundlæggende livs-uddannelse og -dannelse.
Det forpligtende fællesskab
Vores ISI-familie vokser hvert år. Siden
1994 har mere end 3.000 elever og 15.000
kursister været igennem huset. Alle med
hver deres personlige oplevelser og unikke
fortælling om mødet med ISI. Fortællinger
om at kunne forfølge sin lyst til at lære.
Om mødet med en lærer, der har et passioneret forhold til sit fag og et engageret
forhold til sin elev. Oplevelsen af fra dag 1
at blive mødt af andre med spørgsmålet:
”Hvem er du?”. Glæden over samværet
med andre, oplevelsen af at have en
historie med andre mennesker, nærværet,
opmærksomheden, kammeratskabet,
forelskelsen og meget mere. Alle kursister
og elever er blevet bevæget, forundret og
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beriget af input, kvalifikationer og ressourcer. Alle er
blevet mere livsduelige og
klar til at møde verden i et
aktivt medborgerskab.
Tilmed er vi privilegerede
ved at have eleverne hos
os i nogle af de år, hvor
der sker mest med os som
mennesker. Prøv selv at
gøre forsøget. Jeg er sikker
på, at rigtig mange af os kan
huske betydelige ting, der
skete for os, da vi var 16 eller 20 år - ofte
kan vi huske helt tydelige enkeltepisoder.
Hvorimod det måske kan være svært at
skelne mellem og huske præcist, hvad
der skete, da vi var 26 eller 39 år. Det er
en unik mulighed, som vi, medarbejdere
og elever, har for at være medspillere,
og have indflydelse på hinandens liv lige
nøjagtig i de spændende år, hvor ele
vernes verden åbner sig, grænser prøves
af, identiteten skabes. Hvor eleverne
bliver klogere på sig selv sammen med
andre. Hvor eleverne står midt i deres livs
oplevelse i fællesskabet her på ISI.

Som Jens Sejer Andersen udtrykker det:
”Du har fat i et stykke,
af dit medmenneskes lykke.
Det kan føles som fnug eller veje et ton.
Det er lagt i din hånd.”
Vi ved jo, hvad værdi det har, når unge
mennesker indgå i et forpligtende fælles
skab på en skole som vores, hvor de sætter
sig selv i spil, på spil og selv producerer liv i
stedet for passivt at konsumere andres liv.
Hvor de aktivt tilvælger et forløb med fo
kus på at tænke selv, med tanke for andre.
Det er en gave!

Fakta

Torben Østergaard
Forstander på ISI siden 2010. Tidligere sportsdirektør og collegeleder i Viborg HK A/S.
Vinder af Champions League, DM og pokalturneringen. Tilknyttet Herning-Ikast Håndbold som sportslig rådgiver, samt bestyrelsesmedlem i fonden SportsCampus IkastBrande. Født og opvokset i Ikast, og mangeårig foreningsleder i Ikast KFUM og Ikast FS.
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Fakta

Stadome

Sports Campus Ikast-Brande
Er paraplyen for sportsmiljøet i Ikast-Brande – som det stærkeste
i Norden og med målsætningen at sikre, at sport, uddannelse og
nytænkning går hånd i hånd. Bag står Ikast-Brande Kommune,
lokale sportsklubber, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner,
den Sportslige Grunduddannelse på Nordre Skole, højskolen
og efterskolen på ISI og Sportstar College Ikast-Brande.
Foruden at skabe eliten, favne bredden, dække skoleforløb fra
0. kl. til afsluttet ungdomsuddannelse skal campusmiljøet bl.a.
bidrage til flere tilflyttere, jobs, elever, medlemmer i forenings
livet og borgere, som dyrker idræt og motion, i kommunen.

Sportstar College
Ikast-Brande

Sportscenter Ikast

FCM Akademi
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Idrætsskolerne
Ikast ISI

Ikast Nordre Skole
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ISI set fra Ikast
Niels Viggo Malle, Herning
Baggrund: Gik i efteråret 2018 på pension efter 42 år i Handelsbanken. Var i
perioden fra 1996-2003 direktør for Midtbank i Ikast, der blev til Handelsbanken.
Herefter var han frem til pensionen direktør i Handelsbanken i Herning. Malle stod
i spidsen for den lokale pengeindsamling i Ikast, der skulle sikre en idrætshøjskole i
byen. Han var fra begyndelsen kommitteret medlem af bestyrelsen i Den Midtvestjyske Idrætshøjskole (senere ISI), medlem af skolens bestyrelse fra 1997-2003 og er
stadig medlem af Repræsentantskabet på ISI.

”Jeg er ikke selv rundet af højskoleverden.
Men min kone, Marianne, har gået på gymnastikhøjskolen i Ollerup, og i hendes familie
har vi altid sunget fra højskolesangbogen.
Så jeg havde fået et lille indblik i den
verden, da jeg i den spæde etableringsfase
fik besøg i banken af formanden for Den
Midtvestjyske Idrætshøjskole Kurt Ravn
sammen med den nyansatte forstander Ib
Møller Pedersen. De kom for at etablere en
konto - gerne med en trækningsret for at
kunne udbetale løn til forstanderen og en
sekretær. De redegjorde for tankerne bag
etableringen af en idrætshøjskole, og om
hvordan de i første omgang havde tænkt sig
at gribe den sag an. Blandt andet gennem
diverse pengeindsamlinger, aktiviteter og
herunder obligationstegning via hr. og fru
Ikast.
Indsamlingsgruppe
Det var spændende tanker, fordi de kunne
tilføre Ikast en uddannelsesinstitution, men
også fordi en idrætshøjskole kunne understøtte Ikasts profil som en sportsby. Idéen
om obligationstegningen var såmænd god
nok, men det viste sig hurtigt, at den sum,
man kunne realisere ad den vej, ikke var
stor nok til at nå i mål.

22 Life is ISI - 25 år

Derfor etablerede vi en indsamlingsgruppe.
Flere af os havde netop været med til at
afslutte indsamlingen til Den overdækkede
Gågade, og skulle nu igen ud for at bede om
økonomisk opbakning til det, vi vurderede
ville være en fantastisk institution at få til
Ikast. På trods af at “gamle IFS’ere” udtrykte
skepsis ved at få endnu en konkurrent til
sponsormidlerne i Ikast.
Vi samlede engangsbeløb ind fra sponsorerer, der som modydelse – med inspiration fra sponsorfliserne i Ikast Svømme
center - fik et messingskilt på højskolens
sponsorvæg for den beskedne sum af
15.000 kr.
Sponsering på tværs
Alle afkroge blev afsøgt. Preben ”Willa
Huse” Hjort var gået i gang med at ombygge plejehjemmet til højskole – uden reelt
at vide, om han nogensinde fik sine penge.
Under et besøg på ombygningen talte vi om

de containere, håndværkerne smed byggeaffald i. Vi aftalte, at Ib skulle kontakte firmaet
bag, Marius Christensen, for at høre, om de
ville sponsorere containerne. Ib vendte retur
et par dage efter og fortalte, at et 15.000
kroners-sponsorat var i hus. Men at donoren
påstod, at det ikke var dem, der havde stillet
containeren op. Det viste sig, at Ib havde
besøgt Brdr. Christensen, vognmandsfirmaet,
i stedet for. Han besøgte alligevel Marius
Christensen – og fik containerne sponsoreret.
Til gengæld fik jeg besøg af Aage Christensen
fra Brdr. Christensen, der manglede en hovedsponsor til Lion’s Clubs julelotteri. Det hovedsponsorat havde banken så i mange år efter.
Det er den slags gode og gensidige relationer,
som kan få hjul til at dreje rundt i Ikast.
Tæt på mål så det desværre ud til, at høj
skoleplanerne på trods af stor opbakning og
indsamling af knap en halv million kr. allige
vel løb ud i sandet. Det tog min nattesøvn

Michael V.
Sørensen, Ikast

i en periode, fordi pengene var brugt, så
vi kunne ikke betale de donerede beløb
tilbage. Det havde jeg det meget skidt med.
Efter at have tygget lidt i puden nogle nætter, tog jeg mig sammen og ringede til Steen
Sønderborg fra postordrefirmaet Bon’A’Parte. Jeg forklarede ham situationen, og hans
svar var: ”Det var et godt forsøg. Sådan går
det engang imellem…” Det blev rygstødet
til, at jeg kunne ringe videre rundt, og der
var ikke én, der blev fornærmet over, at
pengene så ud til at være tabt. Det er en
anden unik side af Ikast, man ikke oplever
mange andre steder.
Vild med højskolesang
Men højskolen blev reddet på målstregen,
da byens fire banker lavede en fælles aftale
om hver at yde højskolen et lån på 500.000
kr. I det hele taget kom højskolen godt i
gang, og lånene blev hurtigt betalt tilbage.
Den har siden betydet meget for byen.
I dag er ISI vokset til en stor institution,
der som stor arbejdsplads bidrager skattemæssigt til kommunekassen – og generelt
genererer omsætning i byen. Mit arbejde
i bestyrelsen og repræsentantskabet
betyder, at jeg også har haft lejlighed til
jævnlige besøg på ISI. Det er en ovenud stor
fornøjelse at synge fra højskolesangbogen
sammen med skolens netværk og elever. Og
i det selskab fornemmer man altid, hvordan
Grundtvig og højskoletankerne om dannelse
“driver ned ad væggene”.
I det hele taget er det ganske enkelt
imponerende, hvad ISI og de to skoler har
udviklet sig til, og det gør mig bundstolt,
at jeg sammen med mange andre kunne
bidrage til at skubbe det i gang. Personligt har jeg også fået masser igen. Udover
dejlig højskolesang har skolerne igennem
alle årene givet mig et væld af relationer til
mennesker, der var anderledes end de, jeg
ellers møder her i området. Det har også
været berigende.”

Baggrund: Indkøber i modekoncernen DK Company i Ikast. Tidligere
håndbold- og fodboldspiller i Ikast
FS. Formand for IFS Fodbold siden
2005 og i sommeren 2018 frontløber i fusionen mellem fodbold
afdelingerne i IFS og Ikast KFUM til
Ikast FC. Sidder desuden blandt
andet i bestyrelsen i FC Midtjylland.
Sønnen Sebastian gik på efter
skolens fodboldlinje i 2005/06.

”ISI har været og er en super historie.
Oprindeligt gjorde IFS Fodbold sig ikke de store tanker i forhold til en idrætshøjskole
i byen. Der kom drypvist spillere til vores U19 og seniorafdeling, og det var klubben
naturligvis glad for.
Det var først, da FCM steg på efterskole-toget, da den blev etableret i 2004, at
fodboldafdelingen i IFS for alvor begyndte at interessere sig for ISI. Vi var nok lidt
splittede i klubben, fordi nogle var bekymrede for, hvad FCMs elitetilbud betød for
lokale spillere. Det gik vist ud over vores indsats i forhold til at få et tæt samarbejde
med efterskolen.
Fodboldsamarbejde spirer
Den succes, som efterskolen hurtigt bevægede sig til at få, kom til at betyde to ting
for vores fodboldklub. I de sæsoner, hvor IFS manglede spillere, har vi haft stor gavn
af samarbejdet med ISI. Samtidig betød succesen og de mange fodbolddrenge på
ISI også, at lokale spillere har følt konkurrencen fra spillere på efterskoleophold i én
sæson som en stopklods for deres egen udvikling. Men i de seneste fire-fem år er
samarbejdet udviklet. En del ISI-fodboldspillere er fortsat på College, og det har skabt
grobund for morgentræning, som de lokale ambitiøse fodboldspillere er blevet en
del af. Til gavn for spillerne og for klubben. Samtidig har det tættere samarbejde også
betydet, at Ikast FC har fået tilknyttet en ISI-linjetræner under aftentræningerne. Det
har givet god tråd og forståelse mellem skolen, klubben og ikke mindst spillerne.
Hvor det en overgang så ud til, at kun sportsgrene som badminton og håndbold
under IFS skulle profitere godt og effektivt af tiltrækningskraften på ISI, ser det nu
også ud til at smitte af på fodbolden her i byen. Vi glæder os nu også over, at Ikast FC
er blevet den lokale klub, der leverer flest elever til Sportstar College – både pige- og
drengespillere. Og værdikæden med sportscampusmiljøet fungerer helstøbt.”
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Søren Kristiansen,
Virklund ved Silkeborg

Baggrund: Direktør i byggekoncernen KPC. I mere end ti år medlem af
bestyrelsen i IFS Badminton, i flere perioder som formand. Gik af som
formand og trådte ud af bestyrelsen i 2013 og fortsatte i en årrække
som frivillig i badmintonklubben. Sad i bestyrelsen på ISI fra 20092013. Datteren Mathilde gik på efterskolens badmintonlinje på skolens
første årgang, 2004/05. Sønnen Mathias var badmintonelev i på efterskolen i to år, 2006/2008.

”Badmintonklubben i Ikast har været på en
fantastisk rejse – og den kunne ikke have
ladet sig gøre uden ISI og Sportstar College.
Da efterskolen blev etableret, spillede vi
i serie 2 og havde én elitespiller. Det er
siden blevet bygget op, så vi en overgang
havde et ligahold, et 1. divisions- og et
2.-divisionshold på samme tid. Fordi ISI og
senere College var med til at trække talentfulde spillere på både pige- og drengesiden
til byen og klubben. Det samme gælder
dygtige trænere og ledere, som blev ansat
på de to institutioner. Jeg er faktisk ikke i
tvivl om, at badminton er den klub i byen,
der har profiteret mest af etableringen og
udviklingen af hele sportscampusmiljøet på
Hagelskærvej.

Jeg var med til at samle penge, da vi skulle
etablere Sportstar College. Jeg fik en liste
med 13 navne, jeg skulle bede om sponsorat
på 50.000 kr. fra. De 12 sagde ja! Fordi man
her i området ved, at det kræver, at alle
byder ind, hvis ting skal ske. Var jeg sat på
samme opgave i Esbjerg, hvor jeg kommer
fra, havde jeg fået ét positivt tilsagn!

Vigtigt fundament
Samtidig har skolen udviklet sig til en stor
arbejdsplads. Det er også et væsentligt
aspekt, når man betragter det hele i
helikopterperspektiv. Skolerne har været
en vigtig del af fundamentet for, at en
forholdsvis lille by som Ikast har så mange
klubber på topplan. Det er jo faktisk naturstridigt. Men også et meget godt billede på,
hvad man kan skabe, når man står sammen.

Samarbejde om redning
På opfordring fra forstander Ib Møller
gik jeg året efter ind i ISI’s bestyrelse. To
måneder senere blev jeg kontaktet af Ib
igen. Økonomien var dårlig, og sammen
med bestyrelsesformand Poul Færch
besluttede jeg at bidrage til at give det hele
en sidste chance. Desværre blev Poul Færch
ramt af sygdom i den periode. I tæt og godt
samarbejde med økonomiansvarlig Bente
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Første gang jeg blev involveret i ISI, var da
KPC skulle bygge kursusbygningen i 2007,
som i dag huser højskolen. Det blev et
kringlet setup at realisere byggeriet, fordi
økonomien var en anelse stram. Men vi
fandt en måde at løse udfordringerne, så
byggeriet kunne gå i gang og stå klar til brug
i 2008.

Brun og ledelsen fra højskolen og efter
skolen finkæmmede vi økonomien. Alt blev
endevendt, hver en detalje, og hver onsdag
i en periode brugte jeg tid på skolen med
økonomiarbejde. Det var en hård tid, hvor
jeg blev betragtet som en hård mand. Men
kun de færreste var vel klar over, at vi var
millimeter fra at lukke… Så alt blev gjort af
nødvendighed. Vi opsagde sponsorater og
aftaler – og alle blev sure på mig. Vi talte
med Undervisningsministeriet om mulige
veje at gå, og med kommunen, som med et
milliontilskud bakkede redningsplanen op. I
fællesskab fandt vi en løsning. Jeg var også
nødt til at fyre medarbejdere. Det var helt
igennem forfærdeligt. Men nødvendigt.
Skuden vendt
Skuden blev vendt. Godt to år efter kom
jeg i ansættelsesudvalget og var med til at
ansætte Torben Østergaard som ny forstander. Det blev, undskyld mig, fandme en
god ansættelse: Den rigtige mand på det rigtige tidspunkt. I dag balancerer økonomien,
skolerne er videreudviklet positivt og de
lånte penge er betalt tilbage. Det er vigtigt.
Jeg forlod bestyrelsen i 2013. Skolerne var i
god gænge, drift og udvikling, og det var tid
for nye og andre kræfter. Men det er stadig
en stor fornøjelse at følge ISI. Og jeg glæder
mig over udviklingen, som stadig er til gavn
for idrætten i området, badmintonklubben,
byen og hele kommunen.”

Jørgen Donslund, Ikast

”Jeg har selv gået på idrætshøjskole, og
selve højskoletankegangen ligger mig
meget nær. Derfor sagde jeg ja, da jeg blev
opfordret til at bidrage til processen med
at indsamle penge til en idrætshøjskole i
Ikast. Desuden kunne jeg også se perspektivet for volleyklubben. En idrætshøjskole
kunne måske tiltrække et par personer, vi
også kunne få gavn af i klubben.
Jeg fik plads i ansættelsesudvalget, og var
derfor også med til at ansætte blandt andre Kjeld Bitsch som pedel og volleytræner
på højskolen. Han blev også en stor gevinst
for volleyklubben. Det samme gælder

Baggrund: Ungdoms
skoleinspektør i IkastBrande Kommune, volley
spiller, træner og leder i
Ikast KFUM Volleyball siden
1975. Sad i bestyrelsen
for Vennekredsen på ISI
fra grundlæggelsen i 1994
og frem til 2013. Datteren
Tenna gik på efterskolens
volleylinje i 2010/11.

skolens første køkkenleder, Else Krarup,
senere Björkman. Hun har også volleybaggrund og var med til at sætte klubbens
“køkkenhold” på skinner. Den dag i dag
er bespisning af volleygæster en vigtig
indtægtskilde i klubben.

til at udvikle og berige volleysporten her i
byen og klubben. En del af dem fortsætter
på College, og nogle er blevet hængende i
byen. Alt det er en udløber af det projekt,
der blev sat i gang dengang, og det havde
jeg aldrig turdet drømme om.

Hatten af for idéen
Udviklingen på ISI har langt overgået mine
forhåbninger og forventninger. Da efterskolen kom til, blev der sat endnu mere
turbo på udviklingen. Jeg tager hatten af
for dem, der fik den idé – det var godt
set. Efterskolen har bidraget med mange
dygtige volleyspillere, der har været med

Personligt har jeg mødt mange gode
mennesker igennem min tilknytning til ISI. I
Vennekredsens bestyrelse for eksempel den
mangeårige formand Jens Østergaard. Han
havde forenings- og højskolekulturen under
huden og var en dygtig kulturbærer for høj
skolen. Han kunne lede og opmuntre og var
en helt igennem ordentlig mand.”
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minder
Eva Nagata, volleyball

højskolen årg. efterår 2016, forår 2017,
efterår 2017, forår 2018 – har også
været elev på efterskolen på ISI

Mads Valentin, håndbold
højskolen årg. efterår 2009, forår 2010

”Fantastisk tid! Når jeg bliver spurgt, plejer jeg at sige, det er første gang i
ens liv, at man får så tæt relation med voksne mennesker, som ikke er dine
forældre. At de kommer til at kende dig så godt, og derfor kan udfordre dig
og din måde at gøre tingene på. På ISI skabte jeg et grundlag for en dybere
og dynamisk refleksion, og samtidig en vedvarende proces om at arbejde og
udvikle mig selv som menneske og individ. Alt sammen ting som har skabt
grundlag for gode studieforløb med dynamiske relationer til medstuderende
og mennesker omkring mig.
På grund af en voldsom skade stoppede jeg med at spille håndbold et halvt års
tid efter mit ophold på ISI. Men gennem højskolen fandt jeg også ud af, at livet
kan byde på andet end bare intensiv sport. Faktisk bør højskoleophold være
obligatorisk for alle unge studerende i processen for at blive ”et helt menneske”. De færdigheder og kompetencer, man får med, finder man ikke andre
stedet i det danske uddannelsessystem.”
(studerer til maskinmester)
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”Mine bedste minder er klart, når vi
blev udfordret i nye ting som pardans
eller croquis-tegning. Men det bedste,
som gjorde det hele værd, var at være
omringet af så mange fantastiske mennesker hele tiden - om det var til en fed
fest, rundt om bålet eller mest af alt at
synge den samme sang.
Udover det fantastiske volley- og
idrætsmiljø jeg var i, lærte jeg også en
masse om mig selv; om mine styrker
og ikke mindst mine svagheder, og
hvordan jeg får det bedste ud af begge
dele.
Det er færdigheder, jeg vil bære med
mig videre, ligesom de bånd, jeg
knyttede over min tid på ISI.”
(forbereder sig til optagelse på medicin
på Aarhus Universitet, ligaspiller i Elite
Volley Aarhus og færøsk landsholds
spiller)

Dagmar Clausen, håndbold
højskolen årg. efterår 2011, forår 2012

Morten Bollerup,
håndboldtrænerlinjen
højskolen årg. efterår 201, forår 2017,
efterår 2017, forår 2018

”Turene. Det er gode minder. Både linjeture men også fællesture. En af
de bedste var, da hele højskolen var en uge på Club La Santa. Vi havde
linjetræning men også mange fællesaktiviteter og mulighed for at prøve
stedets aktiviteter i vores fritid. Et fantastisk sted at dyrke sport og samtidig
hygge sig om aftenen.
Højskolen har betydet meget for mig. Her har jeg udviklet mig personligt
og fået lov til at dyrke mine interesser på fuldtid. Jeg gik på trænerlinjen og
var samtidig træner i håndboldklubben her i Ikast. Da mit højskoleophold
var slut, og jeg havde fået mine trænerbeviser, fik jeg mulighed for at blive
i klubben. I dag er jeg træner for U16-drengene i Ikast Håndbold, træner på
Sportstar College og SGU-træner på Nordre Skole.”
(U16-håndboldtræner i Ikast, lærervikar og optaget på Silkeborg Seminarium fra februar 2019)

”Jeg elskede hverdagen på højskolen,
da vi jo bare lavede en masse fede
ting og ikke havde noget at bekymre
os om. Det sværeste var vel, hvad
man skulle vælge fra frokostbuffeten.
Men netop det med at man laver
nogle ting, man ellers ikke ville have
gjort eller haft mulighed for, for
eksempel et grænseløb en mørk
vinteraften, det er jo bare for fedt.
Mine ISI-venner har jeg et tæt forhold
til, og det er nogle af dem, jeg har
flest oplevelser med, netop fordi vi
lavede og oplevede så meget fedt! Og
så lærer man lynhurtig at indgå i et
større fællesskab. Det er et kæmpe
plus og har gavnet mig så meget
senere i livet.”
(Cand. Stud i idræt på Aarhus Universitet)
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Sommerkurserne Højskole & Golf

”For mange kursister
er ugen her på ISI
et boost af livsglæde ”
Hans svenske hjerte bankede oprindeligt
alene for volley. Mats Björkman var flyttet
til Ikast som del af byens succesfulde volleyklub, Ikast KFUM Volleyball. Men med
etableringen af Den Midtvestjyske Idræts
højskole blev en anden privat passion, golf,
hans vej ind på byens nye højskole.
- Jeg anede faktisk ikke, hvad en højskole
var. Højskolebegrebet er helt anderledes i
Sverige. Men skolen trak gode mennesker
fra volleymiljøet til byen. Og volleyklubbens formand Jørgen Donslund sagde,
det var godt – og så må det jo være godt,
tænkte jeg, konstaterer Mats Björkman
– med sin sædvanlige sandbunker-tørre
humor.
To år efter etableringen kom Mats Björkman i nærkontakt med højskolens køkken:
Han blev kæreste med skolens daværende
økonoma, Else – som var volleyspiller
og i dag også hedder Björkman til efternavn. Derfor blev han inviteret med som
”påhæng” på højskolens skitur til Norge.
Svenskeren kunne stå på ski og blev del af
undervisningsholdet på turen.
På turen hørte han også om de planer om
korte sommerkurser, som forstander Ib
Møller arbejdede på, Højskole & Golf. Året
før var de første korte kurser afviklet, og
antallet af både tilmeldte og uger tegnede
til at stige. Derfor blev Mats Björkman med
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Højskolen i Ikast var blandt de første i Danmark
til at skabe korte sommerkurser med fokus på
højskole og golfundervisning. I dag huser ISI hver
sommer mere end 500 golfkursister
sit engagerede væsen og sin flair for at
lære fra sig inviteret ind som underviser på
sommerkurserne. Med foden indenfor på
højskolen fangede Mats Björkman potentialet for at skabe en egentlig volleylinje
på skolen, og i 1998 blev han fastansat. I
første omgang som pedelmedhjælper – i
fald der ikke var volleyelever nok. Pedeltjansen blev aldrig udløst; volleylinjen blev
etableret, og samtidig voksede sommerkurserne i popularitet. Mats Björkman
fik ansvaret for sommerkurserne, som han
siden har stået i spidsen for.
Eksplosiv vækst
- I begyndelsen voksede den generelle interesse for golf nærmest eksplosivt i Danmark. Vi ramte et aktivt segment i vækst,
og samtidig en generation, der gerne ville
på højskole og havde tiden; der var mange
efterlønnere dengang. Vi var blandt de

første højskoler til at udbyde golfsommerkurserne, og fik os dermed hurtigt
manifesteret. Desuden var vores forudsætninger på højskolen perfekte. Kvaliteten
i undervisningen og det nærvær, vi kan
skabe, blev allerede dengang en afgørende
faktor. Det er det stadig i dag. Her møder
man de samme mennesker, de samme
dygtige trænere, hver dag og næsten hele
dagen, siger Mats Björkman.
Han definerer højskolens arbejde med
golfkurserne som et ammetræ:
- Man planter træer, der kan gro, og når
de har fået fart, planter du de træer, du
gerne vil have til at gro. På den måde får de
træer beskyttelse til at vokse sig større og
større. Vores ammetræer, kernen i sommerkurserne, var indkvarteringen: Maden
og adgang til eget bad og toilet uden at
møde andre på gangen i nattøj. For gør
de det, står denne kundegruppe af. Og så
golfen med fokus på kvalitet i undervisningen. Når de tre ting er i orden, er det nemt
at lave højskole. Vores golfundervisere
er inde under huden på kursisterne, og
forstår hvilken type gæster, vi har med at
gøre; vores kursister er her for at træne,

spille og dyrke golf, konkluderer Mats
Björkman:
- Hvis de ting ikke er i orden, så skulle vi
have verdens bedste klaverspillere, verdens
bedste foredragsholdere for at bære
igennem – det har vi så faktisk også hver
sommer, siger han med et skævt smil.
- Vi har hele vejen holdt fast i en høj elevtræner ratio – seks-syv kursister per træner.
Vores golftrænere er også en del af hele
kursusopholdet. Udover træningen er de på
skift med til morgensamling, frokosten eller
aftenarrangementerne. Alt det giver et unikt
nærvær, som ikke fås andre steder.
Golf tager længere tid
Med den indbyggede kvalitative og holi
stiske ramme er golfkurserne på ISI også
vokset eksplosivt. Den første sommer, i
1995, afviklede skolen en enkelt kursusuge.

I begyndelsen af 00’erne var det antal vokset til 13 uger med sommerkurser. Tallet
faldt, da Den Midtvestjyske Idrætshøjskole
blev til ISI og etablerede en efterskole,
som begrænsede andelen af ledige uger
på skolen i sommerperioden. I dag har
ISI hver sommer mere end 500 golfglade
sommerkursister igennem det velprøvede
Højskole & Golf-koncept i løbet af seks
uger. Kursisterne har i dag adgang til et
både velholdt og veludviklet golftrænings
anlæg lige udenfor døren: Driving range
med overdækkede tee-steder, bunkere,
indspilsområder og putting greens.
- Der er sket meget, siden vi de første år
efter hver træning gik og samlede bolde
op manuelt sammen med kursisterne.
Men det var der også en form for nærvær
i, hvor vi kunne filosofere og reflektere
over golfspillet sammen. Det er slet ikke så
dårligt at gøre noget
sammen, lige efter
man har forsøgt at
lære noget… , siger
Mats Björkman.
Tiden til det findes
stadig i programmet, men den bliver
sværere at få puttet i.
Fordi det ifølge Mats
Björkman tager længere tid at spille en
runde golf i dag:
- Flere og flere folk har stillesiddende,
inaktive arbejdsformer, og den generelle
fysiske form er dårligere i dag. Og så
er folk aktive i en højere alder i dag.
Tempoet falder proportionelt med, at
gennemsnitsalderen stiger. Desuden er
golfbanerne med årene blevet længere
og sværere, siger Mats Björkman.
Ingen potentielle kærester
Men andelen af gengangere på Højskole
& Golf-kurserne indikerer, at programmet
stadig fungerer som et perfekt slået drive.
Kursisterne bruger kurserne til at blive
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bedre golfere, nyde det sociale samvær
med de øvrige golfglade kursister og til
at tanke inspiration og højskolevitaminer
under foredrag og udflugter. Efter mere
end tyve år som sommerkursusansvarlig
har Mats Björkman selv samlet masser af
minder og oplevelser op.
- Vi har en uge hver sommer, som vi
arrangerer i samarbejde med en singleforening i Silkeborg. Et af de første år
med singleuge mødte en nydelig dame i
efterlønsalderen op den første dag. Hun
trådte ind i foredragssalen, stillede sig ved
siden af klaveret og
kigger ud over skaren
af kursister. Og så gik
hun igen. Direkte op til
vores forretningsfører
Allis Eriksen og bad
om at få sine penge
for kurset tilbage med
begrundelsen: ”Der
er overhovedet ingen
mænd for mig derinde”.
Der var også ægteparret, der begge spillede golf.
- Men det var kun konen, der gerne ville
på højskole. Derfor gav hun sin mand et
kursus til dem begge i julegave. Og han
syntes højlydt, det var den ringeste gave,
han nogensinde havde fået. Han tog med
men var megasur. Vi forsøgte efter bedste
evne at få ham sporet ind på at finde
glæden ved opholdet. Det var svært. Men
han var pølseskindsfabrikant, og efterhånden som han åbnede sig for de øvrige
kursister, gik det blandt andet op for ham,
at der i den store sjove gruppe på 40 golfere fra Haderslevområdet var relationer til
pølsefamilien Houlberg, som han handlede
med. Da vi nåede til onsdag, havde han
fundet værdien af at byde ind og modtage
i forhold til fællesskabet, og onsdag aften
overtog han nærmest grillaftenen som
den samlende kraft. Han påstod ligefrem,
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til Haderslev-gruppens store jubel, at han
havde skaffet Houlberg-pølser. Men Houlberg-søsteren kunne godt smage, at det
ikke var den ægte vare… Den forvandling;
at se mennesker åbne sig, give og tage
imod, det er fantastisk at være en del af.
Slip slaveriet af points
Der var også nybegynderægteparret fra
Sjælland, der aldrig havde spillet golf før.
- Fredag kom hun jublende ind på højskolen. Hun havde fået sit første point nogensinde. Hun havde spillet så ringe i fire dage,
men hun gav ikke op. Det kan mange lære
meget af. De, der irriterer sig over, at de

kun fik 30 points i stedet for 33! Det er det,
vores skole handler om; Vi fokuserer ikke
på det, du kan, men på om du er nysgerrig
nok og har mod på at blive ved – så skal
spillet nok blive bedre. For mange kursister
er ugen her på ISI et boost af livsglæde.
Vi ønsker at sætte fokus på processen, og
at spillerne giver slip på at være slave af
points. På den måde er højskole modpol til
samfundet generelt i dag, hvor elever selv i
8. kl. stresser over at blive vurderet på det
resultat, de laver, i stedet for den indsats,
de laver. Derfor har højskolerne netop sin
berettigelse, og social dannelse bliver man
aldrig for gammel til.

Fotoet af Thomas “Boris Becker”
Rønnau hænger stadig på væggen
i den spanske vinbutik.

PGA-uddannelsen på ISI: Fra golfelev til Pro
Golfmiljøet i Ikast og de mange dygtige spillere og trænere med relation til
området har gennem årene bidraget til at
gøre golf til en naturlig og integreret del af
idrætshøjskolen og senere også efterskolen. Begge skoler har golf som linjefag for
både piger og drenge – og som på skoler
nes øvrige linjeidrætter under ledelse af
nogle af Danmarks allerbedste trænere.
Den udvikling har været med til at manifestere ISI og Ikast som et af landets mest
unikke golfmiljøer.
Blandt andet derfor blev ISI i 2003 også
valgt som centrum for den nye danske ProElev uddannelse, som Dansk Golf Union
og PGA (Professional Golfer’s Association)
står bag. Hvert andet år optages op mod
18 elever på den treårige uddannelse, som
kræver, at eleverne udover en ungdomsuddannelse og DGUs grundtræner-uddannelser har indgået en lærlingekontrakt med en
PGA klubtræner (A-pro) i en dansk golfklub.
I løbet af PGA-uddannelsen samles ele
verne hvert år i i alt 11 uger i Ikast. De bor
på Sportstar College og spiser og bliver undervist på ISI. I de første år stod daværende forstander Ib Møller og højskoleunderviser Mats Björkman i fællesskab for
tilrettelæggelsen, som Björkman siden har

været ansvarlig for tilrettelæggelsen af.
- Det er en blåstempling af ISI og golf
miljøet i Ikast, fagligt og facilitetsmæssigt,
at vi lige siden har været foretrukket som
omdrejningspunktet for PGA-uddannelsen.
Sammen med underviserne her på stedet
har ISI haft stor indflydelse på at skabe og
udvikle Pro-Elev-uddannelsen. Vi kan byde
ind med vores kvalitet, erfaring, tankerne,
idéerne og de løbende diskussioner, vi over
alle år har haft her på stedet for at udvikle
golftræningen for vores elever og kursister,
siger Mats Björkman.
Kvalitet og Boris Becker
Dermed har ISI bidraget til, at golftræneruddannelsen har udviklet sig fra at være
bagsiden-af-en-bagerpose-uddannelse til
en Akademiøkonom bachelor i oplevel
sesøkonomi med speciale i golf. Sådan!
- Niveauet på uddannelsen er nået der
op, hvor det hører til i den absolutte top i
Europa. Ingen andre lande har opgraderet
hele golftræneruddannelsen på samme
måde. Tidligere fortalte vi trænerelever
ne, ”det er sådan her, man spiller golf,
det sådan her man svinger….”. I dag tager
vi individuelt udgangspunkt og skaber
platforme, som de kommende trænere kan

lede på og fra. De træner i at forstå læring
og i, hvordan modtageren lærer noget i
kontekst. Så uddannelsen har bevæget sig
langt i forhold til, da vi startede, siger Mats
Björkman.
Derfor hører de spøjse anekdoter, der
bliver grint ad i dag, også til i de første år
med PGA-uddannelser på ISI. For eksempel
dengang Ib Møller på en golftur til Spanien
faldt i snak med en gruppe englændere på
en bar og blev bedt om at forklare, hvad
en idrætshøjskole er: ”We dyrk a lot of
idraete…!”, lød forstanderens internatio
nale beskrivelse.
Eller dengang højskolelærer Thomas
Rønnau var med på rundvisning hos en stor
spansk vinforhandler. De øvrige i gruppen benægtede ikke, da den rødmossede
Rønnau blev antaget for at være den tyske
tennisstjerne Boris Becker. Den spanske vinhandler og hans frue ønskede sig
inderligt at blive fotograferet sammen med
legenden.
Og fotoet af Thomas ”Boris” Rønnau
og ægteparret hang stadig på væggen i
besøgslokalet, da Mats Björkman for nyligt
atter besøgte vinforretningen.

Life is ISI - 25 år 31

minder

Kaj Jensen, Maribo, kursist
i 2016 for 17. gang sammen
med sin kone, Susanne

”Det er helt unikt, at vi kan rejse os direkte fra et foredrag og gå ud at
træne uden at skulle køre bil først. Golffaciliteterne på skolen er helt i top,
og så nyder vi de mange gode og forskellige golfbaner, vi har mulighed for
at spille på i området.
Udover at udvikle os som golfspillere, er vi vilde med kombinationen af
højskoleliv og golf. Højskolens værelser er fine, køkkenet serverer fremragende mad, og så er det spændende med foredrag og gode diskussioner
om alt mellem himmel og jord. Vi nyder samværet med andre og rejser altid
en stor flok afsted sammen.”
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Flemming Engelhardt fra Brede
ved Virum, kursist i 2014
”Til dagligt er jeg direktør i et ejendomsselskab, og jeg har fået masser af
næring med hjem til min egen have i form af inspiration til omgang med
mennesker. Og så var gensynet med højskolesangbogen voldsomt berigende jeg havde helt glemt, hvor skønt det er at synge hver dag.
I løbet af ugen har jeg fundet ud af, at den ægte glæde, tolerancen, glæde
ved fællesskabet, at spise og synge sammen og mulighederne, som høj
skoleværdierne er bygget op om, sagtens opvejer stjerner på udenlandske
hoteller.
Og så har jeg aldrig før oplevet at få sat mit golfspil så godt sammen. For
første gang nogensinde tror jeg på, at mit golfhandicap bliver 1-cifret.”
PS: Flemming Engelhardt spiller i hcp. 11,2 – og lavede i 2018 sit første
hole-in-one i Søllerød Golfklub

Far og søn, Ib og Mikael E. Olsen, Lyngby og Herlev,
kursister sammen hver sommer siden 1996
”Vi nyder at være omgivet af golfere dagen lang,
og vi snakker golf morgen, middag og aften –
uden at skulle tage hensyn til ikke-golfere,” siger
Ib E. Olsen.
”Golftrænerne på ISI er ekstremt dygtige. De
første år fik jeg masser af god træning og kom for
alvor i gang med at spille”, siger Mikael E. Olsen:
”Maden er stadig god. Der var kun det år, hvor det
var blevet sundhedsskole. Så meget, at der ikke
var sovs til krebinetterne. Det var ændret allerede
året efter. Nu spiser vi sundt, men der er både
sovs, ost og dessert,” siger Mikael E. Olsen.
I dag er de begge lav-handicappere men får stadig
meget ud af golftræningen:
”Man kan altid forbedre sig, og de suverænt
dygtige trænere finder altid noget, de kan rette
op på. Vi bruger ugen til at pudse spillet af efter
vinteren, hvor vi nogle gange glemmer tekniske
detaljer,” siger Ib E. Olsen.
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De vigtige venner,
det betydningsfulde
bagland
Lige siden etableringen af en midtjysk idrætshøjskole
har frivillig opbakning og støtte været en vigtig del
af fundamentet. Konkret i form af en støtteforening,
mens højskoletanken og de to idrætsskoler hele vejen
har mødt vel- og frivillighed fra lokalsamfundet. Også
fra en uventet front
Allerede mens gode idrætskræfter knoklede med at finde den helt rigtige pla
cering til en ny idrætshøjskole i Herning,
lagde kredsen af aktive personer bag
ambitionerne fundamentet til et konkret
og lovpligtigt bagland for en højskole: En
støtteforening, etableret i 1992 under
navnet Støttekredsen for Den Midtvest
jyske Idrætshøjskole.
En af deltagerne på det stiftende møde var
gymnastikforeningsmanden Jens Østergaard fra Gjellerup – nysgerrig og arveligt
belastet, da hans far var blandt stifterne
af gymnastikhøjskolen i Viborg. På mødet
blev Jens Østergaard opfordret til stille op
til bestyrelsen, da han gennem sit gymnastikforeningsarbejde repræsenterede
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KFUM-idræt. Det matchede de oprindelige
tanker for højskolen om en bred berøringsflade til så mange idrætsforbund som
muligt for at gøre højskolens fundament
stærkere. Jens Østergaard blev valgt til
bestyrelsen og takkede også ja til plads
i bestyrelsen for idrætshøjskolen – som
altså endnu ikke havde fået sine fysiske
rammer.
Geografi var imidlertid aldrig et tema i
Jens Østergaards verden. Sin passion og
sit engagement rykkede han med til Ikast
og det nedlagte plejehjem, da planerne
blev opgivet i Herning. I løbet af de første
år med idrætshøjskolen i Ikast forlod hele
støtteforeningens bestyrelsen posten
– undtagen Jens Østergaard. Med sin

karakteristiske stille ro lyttede han, og
i hans verden måtte ting gerne tage tid,
bare målet var rigtigt; at skabe noget for
andre. I 20 år, fra 1992-2012, bestred Jens
Østergaard posten som formand for støtteforeningen og var dermed også med til at
ændre foreningens navn til Vennekredsen
for ISI, da højskolen blev udvidet med en
efterskole i 2004 og blev til Idrætsskolerne
Ikast (ISI). I samme periode var han også
del af ISI’s bestyrelse. Den indsats blev
han i forbindelse med ISI’s 20 års jubilæum
hædret for med et portræt på gangen ved
foredragssalen. Selv om han officielt slap
sine tillidsposter, besøgte Jens Østergaard
helt frem til sin død skolerne på Hagels
kærvej i Ikast med jævne mellemrum og

Repræsentantskabsmøde på ISI

kunne ikke skjule den glød, som høj- og
efterskolelivet tændte; han var stolt af ISI.
ISI-ånden stortrives
I vennekredsens formål står også stadig,
at ”Foreningens formål er at støtte ISI
moralsk, økonomisk og arbejdsmæssigt”.
I de første år efter højskolens etablering
skabte støtteforeningen især grundlag for
en perlerække af offentlige foredrag på
højskolen med kulturpersonligheder som
Troels Kløvedal, Johannes Møllehave og
Peter Bastian.
I de seneste 15 år har vennekredsens
arbejde især haft fokus på at støtte og
bidrage til at udvikle skolen og elevernes
dagligdag. For eksempel med tilskud til

interne foredrag, indretning og udbygning
af skolerne. Blandt meget andet har vennekredsen givet tilskud til flyglet i foredragssalen, billardborde, etableringen af
skolernes nye styrkelokale og ny indretning
af højskolens opholdsstue.
- Bestyrelsen har været stabil og gennemgående, og det betyder, at ISI-ånden
stortrives i vennekredsen. Igennem de
seneste år har økonomien på skolerne
udviklet sig både sund og stabil. Det er
positivt og betyder, at behovet for øko
nomiske bidrag fra vennekredsen ikke er
så udtalt. Men vi går gladelig stadig ind
og bidrager, når vi bliver spurgt, og når
investeringen matcher vores primære
formål: At bidrage til at udvikle skolen og

På væggen ved fordragssalen hænger
portrætter af fra venstre Jens Østergaard, Eskild Thygesen og Ib Møller
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elevernes dagligdag, siger vennekredsens
formand Peter O. Sørensen.
Også på det frivillige plan bakker venne
kredsen også stadig op. For eksempel
i form af eksamensvagter til skriftlige
eksamener på efterskolen. En af dem er
vennekredsmedlem Inge Henriksen.
- Der var en elev, der skulle til sygeeksamen, så derfor var der akut brug for en
vagt. Jeg havde tiden, så det sagde jeg
naturligvis ja til, siger Inge Henriksen.
Ja sagde hun også stort set uden
betænkningstid, da Jens Østergaard
opfordrede hende til at blive medlem
af højskolens vennekreds i 1996. De to
kendte hinanden fra gymnastikafdelingen i
Gjellerup KFUM Idræt.
- Jeg har selv gået på gymnastikhøjskolen
i Ollerup og senere på sproghøjskole i
Kalø. Jeg ville meget gerne bakke op om
en højskole her i området, fordi jeg ved,
hvor stor betydning et ophold har for rigtig
mange mennesker, siger Inge Henriksen
– der lige siden har været del af venne
kredsen.
Et rart sted at være
Samtidig blev støtten ægteskabelig, da
Inge Henriksens mand, Torben Henriksen,
der med erfaring som direktør i Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande i en periode
fra 2003-2018 og siden som tilforordnet
medlem har siddet i ISI’s bestyrelse.
- Det er altid en stor fornøjelse at træde
ind på skolen og fornemme glæden blandt
eleverne, gløden, passionen og sammenholdet. Jeg har altid følt mig velkommen
– også selv om skolen i dag har vokset sig
meget stor. Man kan altid fornemme, når
et sted er rart at være. Den følelse har jeg
hver gang, jeg træder ind ad døren, siger
Inge Henriksen.
Nøjagtig det samme sker for Kurt Arberg,
tidligere frisør i Ikast. Han sad i en årrække
som suppleant i vennekredsens bestyrelse,
hvor han trådte ind som regulært medlem i
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2000. I dag er han kasserer i bestyrelsen.
- Der er altid travlt og mange aktiviteter på
skolen. Men alligevel er der altid nogen,
der har tid til at byde velkommen. Jeg har
altid selv været engageret i gymnastik og
idræt her i byen. Jeg var ikke involveret
i arbejdet med at samle penge ind, men
jeg gik til intromødet, som daværende
forstander Ib Møller arrangerede for at
fortælle om planerne og visionerne for
idrætshøjskolen. Jeg fulgte interesseret
med i etableringen helt fra begyndelsen,
og derfor var det naturligt for mig at melde
mig ind i støtteforeningen. Jeg er glad, hver
gang vi har mulighed for at støtte, og jeg
har selv været til mange gode foredrag på
højskolen. Blandt andet med Finn Nørby
gaard.
Penge fra højskolen i Herning
Men det er ikke kun i rammen af etableret
støtte, at ISI har oplevet opbakning.
Udover stærk kommunal opbakning både
i etableringsfasen og i år med økonomisk
udfordring har området generelt bakket
op og understøttet udviklingen af de to
idrætsskoler i Ikast.
Da Herning Højskole lukkede i 2007, var
der stadig penge tilbage i boet. De skal
efter reglerne gives til højskoleformål.
Derfor blev en række højskoler i området
betænkt. Blandt andre ISI i Ikast, som
modtog 2,35 mio. kr. En uventet støtte,
som i 2008 faldt på et tørt sted i skolernes
økonomi. I årenes løb har også mange privatpersoner, virksomheder og kommunen
bakket op og støttet. Tilbage i 1993 stillede
tre erhvervsfolk, Eskild Thygesen, Johnny Rune og Anders Hust, i fællesskab en
personlig bankgaranti, som var med til at
sikre skolens etablering. Og i 2008 bidrog
kommunen på et afgørende tidspunkt med
et forsinket anlægstilskud på knap 3 mio. kr.
- Vi er både taknemmelig og stolte over
den opbakning, skolen møder og altid har
mødt i lokalsamfundet. I form af frivil-

Inge Henriksen

lighed og opbakning. Netop samarbejdet
med lokalområdet har været den unikke
kongstanke hele vejen fra grundlæggelsen
af begge skoler. Det giver os en stærk og
enestående platform. Men et samarbejde
går to veje, og heldigvis har ISI også været
et positivt aktiv for både byen og kommunen, siger forstander Torben Østergaard.
Han peger blandt andet på arbejdspladser
– i 2019 beskæftiger ISI 70 medarbejdere.
Dertil kommer tilflyttere til byen, bidrag til
handelslivet hele vejen og så har ISI været
leveringsdygtig i højtkvalificerede ledere
og trænere til byens mange klubber og
foreninger, som også nyder godt af sponsorater fra ISI:
- Så glæden er gensidig, konkluderer
Torben Østergaard.

Vennekredsen bidrager blandt
andet til elevernes dagligdag
på skolen og til oplevelser

- Det er altid en stor fornøjelse at
træde ind på skolen og fornemme
glæden blandt eleverne, gløden,
passionen og sammenholdet.
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VELKOMMEN TIL EFTERSKOLEN:

”Det stærke fundament
bliver lagt på ISI”
Efter godt ti år vælger højskoleledelsen at overføre konceptet
om en idrætsramme i samarbejde med lokale klubber til en ny
efterskole: ISI Idrætsefterskole. En tanke som bliver taget
godt imod – blandt andet i FC Midtjylland, der ser stort
potentiale i idéen
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vi fuldt op om etableringen af efterskolen
på ISI.
Netop den holistiske tankegang med de
unge mennesker og deres personlige
udvikling og plads til både skolegang og
sociale oplevelser var en hjørnesten for
Superligaklubben.
Brug for nysgerrige spillere
- På akademiet i Frankrig oplevede vi, at
fodbolddrengene boede på 8-mandsværelser, og de mødte kun fodboldspillere, indtil

Hvorfor ikke gentage en succes? Spørgs
målet lå lige til højrebenet i tiden omkring
2003. Her begynder de indledende tanker
om at overføre det succesfulde højskole
koncept til en ny idrætsefterskole.
- Ib Møller og gode kræfter i klubmiljøerne
var i gang med at tale idéer til en efterskole, da vi kom på banen, husker Claus
Steinlein, administrerende direktør i FC
Midtjylland – dengang chef for FCM’s
fodboldakademi.
- Tanken var en mulighed for at videreudvikle højskolens forretningsgrundlag og en
god mulighed for idrætsklubberne i Ikast at
tiltrække flere motiverede og talentfulde
unge sportsfolk. Og den idé endte som en
typisk Ikast-løsning: En løs og positiv snak
videreudvikler sig forholdsvis hurtigt til
konkret handling.
Fransk visit
For FCMs vedkommende blev tankerne for
alvor konkrete, da Flemming Broe (i dag
leder af FCM Akademiet) og Claus Steinlein i februar 2003 rejste til Nantes for at
opleve den franske klubs fodboldakademi.
- Allerede på vej hjem kunne vi se kontu
rerne af et akademi, som med tilpasninger
kunne blive det bedste i Skandinavien. Vi
tog igen et møde med Ib, og han bød ind
med de værdier, der netop kunne løfte
vores vision i den retning. Derfor bakkede

Vi glæder os hvert år over at mærke den
udvikling, drengene er igennem – over
de følelser, der bliver sat på spil, når for
eksempel tårerne løber til sidste skoledag,
efterskoleåret er slut, og de tror, at nu
bryder verden sammen. I virkeligheden
er alle de følelser og oplevelser med til at
skabe det fundamentet, som drengene
skal bruge videre i livet som professionelle
fodboldspillere. Og jeg er sikker på, at det
er en vigtig del af hemmeligheden bag
Akademiets succes: Alene lige nu er der

På efterskolen har man
muligheden for at løsrive sig
fra sine forældre, man har
lov til at dumme sig…

de fik en kæreste. Det var det, franskmændene troede på. Men det passer ikke
til Skandinavien og slet ikke til det, vi ville
i FCM. Jeg har aldrig set den sociale side
af livet på efterskole som en udfordring
i forhold til talentudvikling. Tvært imod.
Hele grundtanken i vores akademi er netop
det hele menneske. For at skabe hele men
nesker er den sociale proces, man kommer
igennem på en efterskole vigtig: Her har
man muligheden for at løsrive sig fra sine
forældre, man har lov til at dumme sig…
leve alle de vigtige sider af et teenageliv.
Vi har brug for spillere, der er nysgerrige.

syv-otte spillere alene fra årgang ’88 og
årgang ’89, der begyndte på akademiet
i 2004, der spiller med i Superligaen –
eller som udlandsprof’er. Og lige nu har
anføreren for både det danske herre- og
damefodboldlandshold, Simon Kjær og
Pernille Harder, rod i ISI og er vokset ud af
miljøet her i området. Det giver os en helt
unik position i forhold til talentudvikling,
siger Claus Steinlein, der siden 2013 har
været del af bestyrelsen på ISI.
Direktøren selv var efterskoleelev
- Selv om efterskolen siden etableringen
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Efterskolen
på ski i Norge

Badminton på tur
til DM

Fakta

Claus Steinlein
Administrerende direktør i FC Midtjylland,
tidligere sportschef og talentchef i samme klub.
Spillede som aktiv for Randers FC, Aalborg Chang,
AaB, Ikast fS, AGF og sluttede karrieren i Randers
FC i 1998.
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for 15 år siden har gennemgået en stor
udvikling, har de oprindelige værdier
hele vejen været konstante. Blandt andet
samarbejdet mellem efterskolen og idræts
klubberne, og tankerne om at skabe en
ramme med plads til alle dele af et teenageliv sammen med en seriøs tilgang til at
dyrke sport. Der er skabt en kultur med rod
i respekt for andre og for at være del af et
fællesskab. Derfor er det ok, at man, selv
om man er på vej til en fodboldturnering,
skal med efterskolen på ski i Norge. For
det er det, efterskolen kan og skal: Lære
de unge mennesker, at der også er andet
i livet end fodbold. Så de får et stærkt og
bredt fundament i livet. Det er vigtigt. I
livet og på fodboldbanen, siger Claus Steinlein – der selv som ung rejste fra Bornholm
for at gå på Himmerlandscentrets Idræts
efterskole.
- Det blev en game changer for mig. Der
var kæmpe forskel på den jeg var, og den
jeg blev. Jeg flyttede fra Bornholm efter
8. klasse – og var dengang både genert og
introvert. Jeg udviklede mig til at møde
livet med åbne arme. Det blev min løsrivelse hjemmefra. Jeg kom som en lille

dreng og rejste videre som en moden ung
mand. Derfor er jeg selv kæmpe fortaler
for efterskoler. Faktisk flyttede jeg aldrig tilbage til Bornholm igen, og efterskolen blev
en meget vigtig del af min rygsæk. Uden
efterskole havde jeg været fisker på Bornholm, er jeg sikker på – og havde aldrig fået
chancen for at leve mine drømme ud: Om
at blive professionel fodboldspiller og om
at være med til at gøre en forskel for andre
mennesker. Jeg ønsker for alle andre, at
de får den oplevelse – og jeg har sjældent
mødt mennesker, der ikke har fået noget
positivt med fra et efterskoleophold.

bliver lagt på ISI, så vi på Akademiet og College kan bygge ”huset” – og skabe fodboldspillere, der er klar til møde og tackle alle
de forskellige udfordringer, livet giver.
ISI har udviklet sig til en fin størrelse – og
skolen råder over lærere og en ledergruppe, der har styr på værdierne, som
stadig hviler på Ib Møllers oprindelige tan
ker, som var med til at definere kulturen,
og som Torben Østergaard har videreudviklet og gjort robust til en skole, som bare
kører derud af…, siger Steinlein.

Verdens fedeste job
Ifølge Steinlein er det med til at modne
klubbens drenge til et liv som professionelle fodboldspillere.
- Det er verdens fedeste job. Men også et
hårdt liv. Som kræver en robust person.
Det kræver selvværd, og det kræver, at
man kan indgå i og bidrage til et fællesskab.
Men vi ved også, at vores setup her i området virker. Der er ingen andre danske klubber, der kan vise et CV som vores i forhold
til talentudvikling. Det stærke fundament
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Lev
drømmen
Ti år efter etableringen af højskolen får Ikast
også en efterskole. Allerede fra første fløjt er ISI
Idrætsefterskole fyldt op år frem i tiden. I dag
rummer efterskolen 193 elever fordelt på seks
linjeidrætter – og har stadig ventelister
Højskolens koncept med et tæt samspil
med de mange lokale klubber og for
eninger i Ikast voksede sig fra begyndelsen
stærkt. Så stærkt at skolens bestyrelse
og ledelse lod sig inspirere til at overføre
tankerne til en efterskole.
Som så ofte før, når en bold bliver givet
op, står et engageret bagland i byen klar
til at gribe den og spille med. Derfor fandt
tanken om en efterskole også hurtigt
fodfæste. Endnu engang blev en arbejdsgruppe nedsat, som blandt andet skulle
sikre finansieringen af den nødvendige
udvidelse af skolen. En efterskole krævede
blandt andet en ny elevfløj, som udover
værelser også skulle rumme undervisnings
lokaler. Og endnu engang nåede de
ambitiøse og engagerede kræfter i mål.
I 2004, nøjagtig ti år efter etableringen,
blev Den Midtvestjyske Idrætshøjskole
udvidet med en idrætsefterskole. Udvidelsen gav naturlig anledning til en
navneændring. Paraplyen, den fælles og
overordnede ledelse og bestyrelse for de
to skoler, fik navnet Idrætsskolerne Ikast
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– i daglig tale ISI. Dermed blev Den Midtvestjyske Idrætshøjskole fuldt forankret i
Ikast som ISI Idrætshøjskole, og den nye
efterskole blev døbt ISI Idrætsefterskole.
De 78 efterskoleelever på efterskolens
første elevhold i skoleåret 2004/05 flyttede
ind i august. Sammen med efterskolens
første leder, Karen Skyum, havde en del
af de nyansatte efterskolelærere været i
gang i et par måneder for at blive klar til
tage godt imod de første elever. Så både
værelser, skoleskemaer, lærerplaner,
undervisningslokaler og træningsplaner gik
op i en højere enhed – og efterlod plads til
træning i klubberne.
Brand ødelagde halv hal
Blandt de nyansatte lærere var parret
Karen Boll og Mads Løvig, der begge netop
var færdiguddannede fra seminariet i
Aarhus.
- Det eneste vi på forhånd kendte til Ikast
var, at det var en god idrætsby, og at vi
gerne begge ville arbejde i et friskolemiljø.
Vi hoppede op og ned i sofaen i Aarhus, da

vi begge to og samme dag fik tilbudt job i
Ikast, siger Mads Løvig.
I folkevognsrugbrødet flyttede de til Ikast
i juli og ind i den nybyggede lærerbolig på
elevgangen.
- Vores første tid på skolen var lidt kaotisk,
fordi en flamme fra en gasflaske havde sat
ild til noget tagpap, så en tredjedel af taget
på hallen brændte af – og ødelagde gulvet
i hallen. Det var ikke den bedste optakt til
første elevhold. Men efterhånden som alle
lærere mødte ind, spredte den her helt
særlige ISI-ånd sig: ”Det finder vi ud af…”
Den ånd var overalt på skolen. Blandt vores
nye kolleger i administrationen, i køkkenet,
hos pedellerne og servicemedarbejdere. I
vores første uger i miljøet sugede vi til os.
Skolen var fyldt med golfkursister, og vi
fornemmede den samme vilje til at finde
løsninger og veje blandt højskolens medarbejdere, siger Mads Løvig.
Og der blev fundet veje og løsninger. På
det første elevhold var fodboldspillere,
hovedsageligt med tilknytning til FC Midtjylland, håndboldpiger og -drenge, volley-

piger og både piger og drenge på golf- og
badmintonlinjen.
Nærhed og kvalitet
Fra begyndelsen fornemmede alle styrken i
efterskolemodellen i Ikast:
- Nærhedsprincippet i byen er det stær
keste fundament. Tanken om at gribe i egen
baghave og samarbejde er oplagt, men
kræver vilje og kompromisser. De evner
stortrives i Ikast. Dialogen har fra begyndelsen givet nærhed, så der bliver plads og
hensyn til eleverne, deres skole, lektier og
engagementet i efterskolelivet og i klubberne. Nærheden handler også om, at træningen i klubberne foregår lige rundt om
hjørnet. Det setup ville ganske enkelt ikke
kunne lade sig gøre ret mange andre steder
i landet. Ikast er stor nok til, det kan lade
sig gøre – men ikke større end, man kan
række hånden ud og sammen få tingene til
at lade sig gøre, siger Mads Løvig.
På skolens første elevhold gik kommende
professionelle fodboldspillere som Simon
Kjær, Winston Reid, Jesper Juelsgaard og
Jonas Lössl. Sammen med håndboldspil
lerne Jannick Green og Søren Nørgaard.
Som de to eneste elever skiftede de begge
linje under opholdet. Jannick Green, håndboldmålmanden, der var med til at vinde
OL-guld i Rio i 2016, begyndte på ISI som
fodboldspiller i FCM, mens Søren Nørgaard
kom til den nye efterskole i Ikast som golfspiller, skiftede linje til håndbold og siden
som fløjspiller har været topscorer i både
1. division og håndboldligaen, hvor han
har spillet for klubber som TTH Holstebro,
Ribe-Esbjerg og Lemvig-Thyborøn. På årgang 1 gik også den senere professionelle
golfspiller Daniel Løkke og volleyspillere Ci
Eshel, der i en årrække var landsholdsspil
ler og flere gange kåret til årets kvindelige
volleyspiller i Danmark. Det var også årgangen, som rummede den eneste ishockey
spiller på skolen nogensinde, Morten
Poulsen. Han er i dag tilbage, hvor det hele

startede, i Herning Blue Fox efter syv år
som udlandsprofessionel i Sverige, Finland
og Østrig.
På lærersiden var udover Mads Løvig
kræfter som Svend Graversen, Marianne
Clemmensen, Malene Storm, Lene Hansen,
Lene Bang, Preben Rasmussen og Jesper
Nygaard Rasmussen med til sammen at
skabe rammerne.
- Det var en fantastisk opgave at være med
til at skabe en efterskole fra scratch, siger
Mads Løvig.
- Jeg tror, vi blev sat sammen som
lærergruppe, fordi vi åndsmæssigt mat
chede den skoleform, ledelsen ønskede at
skabe. Vi fik ganske enkelt bare lov til at
lave efterskole – uden styring fra toppen.
Selv om flere af os kom helt nyuddannede.
Vi havde alle en foreningsmæssig baggrund

med i bagagen, og så kom vi til et sted,
som i ti år havde drevet højskole, så huset
havde et fundament i de frie skoler. Alt det
blev vores inspiration.
Fra handletvang til rutiner
Den kombination af fundament og lear
ning-as-we-go gav masser af styrker og
naturligvis også udfordringer:
- I begyndelsen var vi jo faktisk konstant
i handletvang, smågriner Mads Løvig ved
minderne:
- Og alt mulig ros til eleverne, for de må
nogle gange have tænkt, at vi var gale
mennesker. Jeg kan huske, at vi efter et
stykke tid besluttede at hænge et skriv op
på opslagstavlen – også i handletvang. For
det repræsenterede ikke, hvem vi var som
personer eller den skole, vi ønskede at ska-

Life is ISI - 25 år 45

be. Der stod: HVIS du gør sådan eller sådan
…. så er konsekvenserne som følger...”.
At vi listede handlinger og konsekvenser
op betød, at eleverne til enhver tid kunne
afveje, om en bestemt overtrædelse kunne
betale sig for dem…! Vi havde ikke haft
tiden til at reflektere over, om opslaget var
en god idé. Så det kom ned igen. Forholdsvis hurtigt, indrømmer Mads Løvig.
- De første år skulle eleverne også selv
samle golfbolde op i spande ude på driving
range. Der var ingen mekanisk assistance i
opgaven dengang. På et tidspunkt haltede
det med den tjans. En dag til frokost var
der ingen mad, da eleverne kom i spise
salen. I stedet skulle de alle ud og på én
lang række samle bolde op fra hele driving
rangen, mens jeg styrede rækken med en
fløjte. Først bagefter fik de frokost, husker
Mads Løvig.
Historierne handler samtidig også om
udviklingen på skolen og den pædagogiske
tilgang.
- På godt og ondt. Der er ingen tvivl om,
at efterskolen er fulgt med tiden og har
udviklet sig langt mere strømlinet, siden vi
kastede os ud i det.

Ikast KFUM Volleyball, golfmiljøet i Ikast
og IFS Badminton. Flere af vores første
håndboldpiger kom hurtigt til at snuse til
håndbold på højeste niveau i Ikast, mens
flere fodbolddrenge var tilknyttet FCMs
fodboldakademi. Vi formåede at skabe en
skole, hvor der var plads til idrætselever
med ambitioner og til at være efterskoleelev. Den type elever havde klassiske
idrætsefterskoler hidtil haft svær ved at
rumme. Derfor hverken kunne eller skulle
vi skæve til andre skoler i opbygningsfasen.
I stedet lavede vi hele tiden en hel masse
krumspring for at sætte elevens behov i
centrum, samtidig med at vi skabte systemer med plads til seriøs træning på skolen,
i klubben, og for nogles vedkommende på
landshold – samtidig med, at de passede
skolen, lavede lektier og kunne nyde at bo
omgivet af masser af andre unge menne
sker, deltage i fællesarrangementer og hele
den sociale side af at gå på efterskole. Det
har været og er stadigvæk hårdt arbejde –
fra alle dele af husets medarbejdere.
Men kabalerne gik op, og måden at drive
efterskole på i Ikast manifesterede ISI som
et populært valg.

Det stærke netværk
Da første efterskoleårgang rykkede ind på
efterskolen, var der allerede venteliste til
de kommende årgange, og efter det første
skoleår steg antallet af elever til 102.
- Vi fornemmede alle hurtigt, at vi havde
fat i noget rigtigt. Fra begyndelsen var
efterskoleprojektet animeret af ånden og
kravet til kvalitet, som allerede eksisterede i huset. På efterskolen blev kvaliteten
fra begyndelsen understreget med vores
tætte samarbejde med de lokale klubber.
Generelt var eleverne på alle vores linjer
fra øverste hylde, fordi de udover efterskole fik adgang til stærke klubber som

Udvikling kræver udvidelse
Udviklingen medfører således fra begyn
delsen løbende stigninger i antallet af
elever og dermed også i antallet af lærere.
Sammen med behov for mere plads.
Allerede i efterskolens andet år bliver elevfløjen mod øst udvidet med en tilbygning i
to etager. I 2011 introducerer efterskolen
cykling som sit sjette linjefag i samarbejde
med Herning Cykle Klub, og i 2015 tager ISI
et nybygget styrketræningscenter i brug,
som samtidig giver plads til ny stor tag
terrasse.
Året efter indvier ISI en hel ny undervisnings- og opholdsfløj på 820 m2 med
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Vi formåede at skabe en skole,
hvor der var plads til idrætselever
med ambitioner og til at være
efterskoleelev.

fire topmoderne undervisningslokaler
og et stort naturfagslokale i brug. Tilbygninger og udvidelser som alle understreger
skolens holistiske fundament. Nærheds
princippet og optimale faciliteter skaber
en dagligdag for eleverne med plads til at
udvikle hele mennesker.
I jubilæumsåret, 2018/19, optog efterskolen 193 elever, mens ventelisten hvert år
stadig runder flere hundrede, der drømmer
om optagelse. En udvikling der betragtes
som et privilegium især ovenpå finanskrise
årene. I 2008 toppede antallet af eftersko
ler i Danmark med 262 skoler. Det tal er i
2019 nede på 241 efterskoler, og alene i
2018 lukkede fem efterskole.
Samtidig har ISI Idrætsefterskole siden
etableringen hvert skoleår kun oplevet få
elever, der har valgt at afbryde opholdet
og rejse hjem før tid. Et positivt tegn på
generel trivsel og på, at opskriften på at
drive efterskole fungerer.
Som at komme hjem
Ti år efter etableringen af skolen blev Mads
Løvig i 2014 udnævnt til ny leder af den

Lærerstaben
på efterskolen
sommeren 2018

skole, han selv som lærer var med til at
løbe i gang. Han havde i en periode på tre
år været fodboldlinjelærer på efterskolen i
Hammerum, og vendte i 2011 tilbage til ISI.
Nu som ansvarlig for pigefodboldlinjen.
- Det var ligesom at komme hjem – selv
om der var sket meget på skolen. Elevtallet
nu var helt oppe på 178, og lærerværelset
var også vokset i antal. Men det var stadig
en efterskole med plads til, at den enkelte
medarbejder kan bidrage og tage ansvar.
Tre år efter, i 2014, takkede han ja til
forstander, Torben Østergaards, tilbud om
stillingen som daglig efterskoleleder. Som
den fjerde leder i rækken i løbet af skolens
forholdsvis korte historie. Allerede efter
afslutningen på det første efterskoleår
valgte Karen Skyum at vende tilbage til
lederjob i en kommunal folkeskole. Hun
blev i de kommende år afløst på posten
af Marianne Clemmensen, som i 2008
flyttede til efterskolen Hellebjerg, og gav
stafetten videre til Flemming West. Han
rejste i 2014 til Thylands Idrætsefterskole,
hvor han også var træner for Bedsteds
ligaherre i volleyball.

Siden har Mads Løvig udgjort efterskolens
ledelse sammen med souschef Lone Kyed,
der blev ansat på efterskolen i 2008 og i
2011 udnævnt som souschef.
Skole til teenagere af tiden
- Jeg har altid haft ambitionen om at være
med til at tage ansvar, siger Mads Løvig.
- Det er en meget anderledes skole end den,
Karen og jeg oprindeligt flyttede til Ikast
for at blive en del af. I dag er vi en stor og
veletableret skole, og det kræver naturligt
mere styring, logistik og koordinering end
i opstartsfasen. Men vi er stadig en skole,
hvor hver enkelt kollega får lov til at bidrage
med de kompetencer, de repræsenterer,
og med den frihed, det giver. På den måde
er vi stadig en meget lidt kontrollerende
arbejdsplads. Og så er det stadig et meget
løsningsorienteret hus i alle funktioner.
Med rammer der er efterprøvede og i høj
grad fungerer. Det er en stor fordel, når en
stor tankvogn som en skole med 193 elever
skal manøvrere. Så kan der være brug for
at læne sig op ad sikre vægge. Efterskolen
har gennemgået en fantastisk udvikling på

forholdsvis få år. Selv om der hvert år i bogstavelig forstand kommer mange pokaler i
skabet ud af det gode arbejde i hverdagen,
så er alle altid tilbage med snuden i sporet
dagen efter. Der er tid til at glæde sig – men
samtidig den her fantastiske underspillede
bevidsthed om, at det med hårdt arbejde
kan blive til endnu mere. Det gælder både
blandt elever og lærere – og det giver en
kæmpe stolthed over at være del af den
skole, vi driver sammen.
Samfundsmæssigt har tiden også skubbet
den generelle udvikling. For eksempel er
de administrative krav til dokumentation
vokset, mens internettet og sociale medier
har skabt et nyt behov.
- Men når alt det er skrællet væk, så er der
grundlæggende ingen forskel på teenagere
årgang 2004 og 2018: De har de samme
behov, de glæder sig og bekymrer sig om
de samme ting. Vi skal hele tiden udvikle
os som efterskole. Men altid med basis og
udgangspunkt i, hvad der giver det bedste
efterskoleophold for teenagere af tiden.
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minder
Tenna Donslund, volleyball
efterskolen årg. 2010/11

Jeppe Hauskov, håndbold
efterskolen årg. 2013/14 & 2014/15

”Personligt blev jeg under mit ophold på ISI mere
ansvarlig - for egen læring i forhold til både skole
og volleyball. Jeg tog mere ansvar for mine medmennesker, medspillere og blev mere bevidst om
min relation til andre. Det betød, at jeg følte mig
mere klar til de næste kapitler i mit liv.
Udover det, tog jeg en masse skønne minder,
mennesker og baggerslag med mig fra mit efterskoleophold på ISI.”
(spiller ligavolley for Elite Volley Aarhus, lands
holdsspiller, volleytræner i ASV og bachelor
studerende i idræt på Aarhus Universitet)

48 Life is ISI - 25 år

”Efter to år på efterskolen har jeg så ufattelig mange gode
minder. Sportsligt var det nok, da vi vandt bronzemedaljer
til skole-VM. Det var en rigtig god uge, og en god måde at
afslutte et helt fantastisk år på.
Mit bedste minde socialt er vores skiferie i Hafjell. Det var en
rigtig hyggelig uge med en masse sjovt skiløb!
Opholdet på ISI er uden tvivl de to bedste år af mit liv! Jeg blev
styrket helt utroligt – både sportsligt og socialt. Jeg har stadig
mange venner fra begge mine år på skolen, og jeg er utrolig
glad for, det lige præcis blev ISI, jeg valgte.”
(ligahåndboldspiller i TTH i Holstebro og U20/21 landsholds
spiller)

”Skituren til Hafjell var en rigtig fed
tur, hvor vi lærte hinanden at kende
på en anden måde, end vi gjorde
på efterskolen. Ellers mindes jeg
bare med glæde generelt de mange
aftner, hvor vi hyggede os omgivet
af alle bedste venner og lavede,
hvad man havde lyst til – enten på
værelset eller i hallen.
Mit år på efterskolen har været med
til at modne mig og fået mig til at
åbne mig mere op for mig selv. Derudover har jeg fået venner for livet,
som betyder rigtig meget for mig.”
(prof. i Serie A-klubben Sampdoria
i Italien)

Joachim Andersen, fodbold
efterskolen årg. 2004/05

Sarah Fisker Henriksen, badminton
efterskolen, årg. 2012/13

“Især minder om de små fællesskaber dukker op, når jeg tænker tilbage på
min efterskoletid. Fællesskabet og venskaberne i kupéen, i familiegruppen, på
badmintonlinjen. Det at være en del af et stort fællesskab, at være én ud af 180
brikker i et puslespil, var ofte overvældende - når man oplevede medgang og
glæde blev det tidoblet. Det samme gjorde følelsen af modgang og tvivl. Derfor
var det ofte trygt at søge hen i de små fællesskaber, og i de relationer opstod
noget helt unikt og fortroligt, som den dag i dag stadig kan gøre mig helt varm
om hjertet.
Jeg lærte mange nye ting om mig selv: At jeg godt turde synge foran hele skolen
til talentshowet. At jeg godt kunne stille mig op foran alle lærere, elever og
deres forældre og holde en afgangstale. At man skal rykke sine grænser og
udfordre sig selv for at vokse. ISI var ligesom vokseværk. Jeg blev lige et par år
ældre på den halve tid.
På efterskolen oplevede jeg at blive behandlet som en voksen af lærerne. De
havde tillid til mig og turde at give mig ansvar. Det har helt sikkert gjort mig
mere moden og selvstændig. Det er noget, jeg virkelig har taget med mig på
min uddannelse og især i praktikken på DR Sporten, hvor man er en lige så vigtig
del af arbejdsteamet, som de færdiguddannede journalister.”
(studerer til journalist i Aarhus og i praktik på DR Sporten)
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Generationsmatch:

En gang ISI,
altid ISI…
På ISI er 25 år nok til at
udgøre en generation: Både
far, Søren Bak, og datter,
Sidsel Bak, fra Viborg har
været elev på ISI i Ikast –
på henholdsvis højskolen og
efterskolen

”Jeg lærte mig selv at kende.”
Far og datter rundt om bordet i den
charmerende murermestervilla i centrum
af Viborg er enige: Den indsigt var en af
de vigtigste, de begge pakkede ned og tog
med hjem fra deres ophold på ISI i Ikast.
Sammen med massevis af gode minder og
oplevelser.
Søren Bak var blandt de 60 elever på det
allerførste højskolehold i Ikast i 1994. Han
var netop udlært i en tømmerhandel i Viborg men havde brug at udfordre sig selv.
- Jeg havde en ven, der havde gået på
idrætshøjskole, og det lød lige som noget
for mig. Jeg havde penge fra min børneopsparing og lovning på at kunne komme
tilbage til tømmerhandlen. Jeg havde set
en brochure for den nye idrætshøjskole et
eller andet sted, og så lå Ikast forholdsvis
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tæt på. Jeg spillede fodbold dengang og
vidste, at de var gode til fodbold og havde
gode faciliteter i Ikast, så jeg tror egentlig
bare, det valg lå lige til højrebenet.
Og ISI det blev…
- Det hele var så nyt, at de ældre nærmest
ikke var flyttet ud, da vi kom, griner Søren
Bak – og skynder sig at tilføje:
- Arh, det passer ikke: Værelserne var klar
og lugtede af maling, og pedellen havde
travlt med at ordne de sidste detaljer.
I det hele taget var det ikke de fysiske rammer på højskolen, der fyldte for Søren Bak.
- Det var så fedt at komme ind i en verden,
hvor man altid var omgivet af mennesker
med den samme passion for sport som en
selv. Der var altid nogen, der ville snakke,
spille fodbold eller bordtennis, altid nogen

Peter AG’s autograf står
stadig tydeligt i Søren Baks
højskolesangbog fra Ikast

at hygge sig med… Selv om vi var første
hold elever, følte vi os vist aldrig som
forsøgskaniner, fordi ingen af os vidste,
hvad vi gik ind til på en højskole.
Fra gode minder til familieoplevelser
I stedet er det sjove minder, som dukker
op i glimt, når Søren Bak tænker tilbage på
sit halve år på ISI. Om hans roomie, Kasper
Tikøb, der var fodboldmålmand og kom til
ISI direkte fra militæret:
- Hans skab stod snorlige! Sammen med
to kammerater måtte jeg også en tur ind
på forstander Ibs kontor til en opsang; Vi
skulle rydde op efter en højskolefest. Man
måtte gerne drikke under festen, men for
at forsøde oprydningen drak vi nogle af de
øl, der var i overskud, dagen efter. Den gik
ikke… Der gik rigtig mange forskellige typer

på skolen. Blandt andet også et par københavnere, der vist havde fået sidste chance
af kommunen. Vi skulle på cykeltur, og en
af dem kontaktede sin sagsbehandler, som
overførte penge til en cykel til ham. Jeg er
faktisk lidt usikker på, om de penge gik til
en cykel…
Flere af oplevelserne fra højskoletiden
har udviklet sig til meget mere end gode
minder:
- Skituren til Filefjell i Norge var fantastisk
– og sjov. Jeg havde aldrig stået på ski før,
men det har jeg gjort lige siden, og i dag er
hele min familie vild med skiferie. Jeg prøvede også golf for første gang på ISI. For
godt ni år siden, fik jeg endelig tid og taget
mig sammen til at gøre noget ved det, og
jeg har spillet golf lige siden, siger Søren
Bak; hcp. 16 – hvis nogen skulle spørge…

Første elevhold på skitur
i Norge.
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Udpluk fra Sidsel Baks
mindebog fra ISI

Når man bor og lever så tæt
sammen, lærer man at tage
hensyn. Også til sig selv.
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For et års tid tog hans kone Birgit også fat
på golfspillet, som nu er endnu en fælles
fornøjelse. I det hele taget er sport og
idræt et solidt fundament for familien Bak.
Efterskole lige til højre benet
Derfor lå idrætsefterskole mindst lige så
meget til højrebenet for begge parrets
døtre. Ældste datter Sidsel, talentfuld
håndboldmålmand i Viborg HKs ungdomsafdeling, bragte selv tanken om efter
skole på banen og fik straks forældrenes
opbakning. Sammen besøgte de en række
jyske idrætsefterskoler.
Besøget på ISI berørte dem alle.
- Jeg kunne sagtens mærke på min far, at
han var lidt mere begejstret for ISI, end de
andre skoler, vi besøgte, smiler Sidsel.
- Der var vist noget gammelt kærlighed, ja.
Og så ligger Ikast stadig tæt på Viborg…,
indskyder far.
Mens de i fællesskab erkender, at mavefornemmelsen under besøget i Ikast var
helt rigtig for dem begge to.
- Og så var to fyre, der piftede efter Sidsel,
med det samme, vi stod ud af bilen, husker
Birgit Bak, der også nød at opleve sin
mands glæde ved gensynet med skolen.
- Han kunne huske mange historier om,
hvad de havde lavet i de forskellige afdelinger af skolen.
Efter besøget sendte familien Bak en
ansøgning afsted til ISI:
- Og jeg var godt nok spændt, da brevet
kom – og blev glad og jublede, da der stod,
at jeg var optaget, siger Sidsel.
I skoleåret 2013-14 fik ISI dermed glæde af
2. generations-Bak. Sidsel gik i 9. klasse, på
håndboldlinjen og boede på Baglinjen. På
værelse med fodboldspilleren Sofie Dal.
- Vi havde det hyggeligt sammen, og personligt blev det et fantastisk år for mig. Jeg
mødte så mange dejlige mennesker og fik

så mange sjove og udfordrende oplevelser.
Som sin far tænker hun blandt andet
tilbage på skituren til Norge, som et af
skoleårets højdepunkter.
- Min far har jo trukket mig med ned ad
løjperne, siden jeg var helt lille, og det
var sjovt at køre med på det øvede hold.
Det var hyggeligt at være fælles om det
samme.
Kunsten at tage hensyn
På ISI var der også trængsel på Baglinjen,
når Sidsel kom tilbage efter en hjemmeweekend.
- Min familiegruppe ventede altid på, at jeg
skulle komme tilbage, fordi de vidste, min
mor havde bagt kage til os.
Mens gruppen af venner voksede omkring
Sidsel, blev opholdet sportsligt en større
udfordring. Morgentræning, aftentræning,
spilletid hos både FCM og Ikast Håndbold
var en stor mundfuld.
- Jeg blev nok lidt håndboldtræt. Og usikker på, hvor meget jeg ville investere i min
sport. Selv i den situation var det rart at
være omgivet af vennerne på skolen, som
altid var klar til at støtte og snakke, når jeg
havde brug for det, og som forstod mine
dilemmaer. I det hele taget betød efterskoleopholdet, at jeg lærte mig selv bedre
at kende. Samtidig blev jeg også bedre til at
læse andres signaler. Når man bor og lever
så tæt sammen, lærer man at tage hensyn.
Også til sig selv.
Redskaber som Sidsel Bak var glad for at
tage med retur til Viborg og den efterfølgende gymnasietid på Viborg Katedralskole.
Hendes far kan ved nærmere eftertanke
også genkende personlige træk hos sig selv
med rødder i højskolelivet:
- Det er ikke noget, jeg tænker over i hverdagen, men jeg blev nok mere social af at

gå på højskole. Der var der mange omkring
dig at tage hensyn til hver dag. Bare det at
spise sammen i en stor flok hver dag, hvor
måltidet også fik en social betydning, var
med til at udvikle mig. At spejle sig i andre
og forholde sig til at bidrage til fællesskabet.
Baglinjebanden
Det Søren Bak havde lagret som gode
minder, blev vækket til live igen, når famili
en besøgte Sidsel på efterskolen:
- Der var sket meget med skolens rammer.
Dengang syntes jeg, det var en fin højskole,
men i dag er det jo imponerende med
styrkelokale, golfanlæg, den store spisesal
og de mange nye fløje…
Med årene gled Søren Baks højskolevenskaber ud i sandet. Siden Sidsel kom hjem
fra ISI, har hun spillet både lidt fodbold
og håndbold – for sjov. Hun blev student i
sommeren 2018, og holder sabbatår, inden
hun formentligt flytter mod Aarhus for at
studere. Vennerne fra ISI-tiden er stadig
en vigtig del af hendes liv. Derhjemme er
det gemt i ord og billeder i en scrapbog fra
efterskolen – og så er de en flok efterskoledrenge og -piger, der stadig mødes et par
gange om året. Til fødselsdage eller til en
tur i et sommerhus.
- Baglinjebanden, kalder vi os selv…, siger
hun med et særligt og kærligt glimt i øjet.
Det er venskaberne for evigt, er Sidsel
sikker på.
Far og datter trækker begge på smilet ad
spørgsmålet, om der mon engang kommer
en 3. generation afsted på ISI.
- Det kan da være, at Birgit og jeg skal
en tur ned på højskolen til Højskole &
Golf-kursus inden den tid…
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Højskolesang på ISI
Af Ib Møller, forhenværende forstander, ISI
Sangen og især højskolesangbogen har fra
begyndelsen været et af de fundamenter
Idrætsskolerne er bygget op omkring.
Jeg mindes stadig en del af samtalen under
min ansættelsessamtale, hvor jeg blev
spurgt, hvordan jeg havde det med sang og
musik; om jeg kunne ”synge for” og eventuelt spille et instrument. Men det eneste
jeg kunne love var, at jeg var særdeles glad
for at synge, men at jeg ikke sang særligt
godt. Heldigvis fik jeg stillingen og lovede
derfra, at fællessangen nok skulle få en
central placering på skolen.
For hvor har det været fantastisk at opleve
elevernes forhold til fællessangen og ikke
mindst den udvikling og betydning, som
både fællessangen og højskolesangbogen
får for eleverne igennem opholdet. Den
første dag, under den første samling og
den første fællessang, har jeg set elever
kigge dybt i højskolesangbogen, skæve
lidt til sidemanden for blot at konstatere,
at derfra kom der heller ikke en eneste
lyd. Primært fordi de ikke kendte sangene,
men vel også fordi de var lidt generte. Og
så til den sidste samling, hvor der til nogle
af sangene blev sunget igennem og til andre noget mere afdæmpet, men hvor man
kunne se tårerne i øjnene hos nogle, og
hos andre fik sidemanden et lille klem. Så
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udviklingen for de fleste elevers forhold til
fællessang gik fra at være noget, de skulle
til noget, de nødigt ville undvære, og alle
elevhold har haft sine favoritsange.
Sang som historiefortæller
Men hvorfor er det så vigtigt at synge
og synge fra højskolesangbogen? Den
hurtige forklaring er jo, at sang, musik
og leg skaber glæde og fællesskab. Men
fællessangen og højskolesangbogen er
mere end det. Den er med til at fortælle
noget om vores historie, vores eksistens,
kærligheden, vores samfund og så er der
en række gode fortællinger. Alle der har
prøvet det ved jo, at der sker noget med
os, når vi synger. Ved at synge sammen
bliver vi tvunget til at hengive os til
kollektivet og synge sange med stærke
ord, vi ellers ikke ville tage i vores mund.
Det er jo svært at synge, hvis man er sur,
men at synge til næsten alle mulige andre
sindsstemninger er muligt.
“Så syng da Danmark, lad hjertet tale, Thi
hjertesproget er vers og sang, Og lære kan
vi af nattergale, af lærken over den grønne
vang. Og blæsten suser sin vilde vise, og
stranden drøner sit højtidskvad; fra hedens
lyng som fra stadens flise skal sangen løfte
sig, ung og glad.” (Kai Hoffmann 1924)

Ib Møller, skolens første forstander

Med andre ord er sang

livgivende,
samlende og dannende.
Et af kendetegnene ved Den Midtvestjyske
Idrætshøjskole og siden Idrætsskolerne
Ikast er det stærke bagland. Derfor var
det også en stor glæde at samle store dele
af baglandet til julefrokost. Her havde
fællessangen og højskolesangbogen sin
store plads. Igennem højskolesangbogen
kunne vi komme rundt om både det, vi
drømte om, og det vi var en del af, og på
en befordrende måde blive gjort bekendt
med, at vi alle havde et ansvar for, at det
kunne komme til at ske.

Er lyset for de lærde blot
til ret og galt at stave?
Nej, himlen under flere godt,
og lys er himlens gave,
og solen står med bonden op,
slet ikke med de lærde,
oplyser bedst fra tå til top,
hvem der er mest på færde.
Oplysning være skal vor lyst,
er det så kun om sivet,
men først og sidst med folkerøst
oplysningen om livet;
den springer ud af folkedåd
og vokser, som den vugges,
den stråle i vort folkeråd,
til aftenstjernen slukkes!
(N.F.S. Grundtvig 1839)

Det er med idrætten som med fællessangen og musikken, de rummer de samme
elementer; legen, det samlende fællesskab
og hvis vi alle er engagerede, bliver det
godt, og jo mere man øver sig, jo bedre
bliver man til både at udføre og forstå. Mit
håb er, at idrætten og fællessangen også
i fremtiden kan gå hånd i hånd på Idræts
skolerne Ikast.
Flyglet i foredragssalen
er samlingspunkt for
skolernes sang
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minder
Simone Eg, cykling

efterskolen årg. 2014/15

”De gode minder forbinder jeg overordnet med
fællesskabet og den fælles interesse og forståelse
for sport. Og kombinationen af sport og fællesarrangementer som efterskoleelever.
De gode rammer på ISI betød, at jeg udviklede mig
både personligt og sportsligt. Jeg blev generelt
mere udadvendt og lærte meget om mig selv i
løbet af året. På samme tid havde jeg muligheden
for og faciliteterne til at blive en bedre cykelrytter,
da træningerne blev kørt sammen med de andre
ryttere på linjen og altid var velplanlagte.”
(holder sabbatår inden påtænkt universitetsstudie)

Andreas Hillersborg Sørensen, golf
efterskolen årg. 2011/12

”Jeg havde mange gode stunder, som er blevet til gode og glade minder:
Familiegruppen, man skabte et specielt bånd til – meget hurtigt. Sangbogen som forårsagede meget lyse toner rundt omkring i lokalet. Spændingen ved at snige sig ud efter, der er sagt godnat. Alt den konkurrence, der
foregik uanset sportsgren – god eller dårlig; man ville bare vinde!
Og så selvfølgelig den sidste skoledag: Et stærkt minde, som tog hårdt på
rigtig mange af os.
På ISI fik jeg muligheden for at træne med ligesindede, som ville golf,
ligeså meget som mig selv - samtidig med, at jeg fik udviklet mine sociale
kompetencer og fik venner, jeg stadig ser den dag i dag.
Jeg føler en vis taknemmelighed for at have haft min hverdag under så
gode forhold, hvor det eneste man reelt havde fokus på var at nyde kammeratskabet og de gode minder, vi skabte sammen. Og så udviklede jeg
mig enormt på det sportslige plan under kyndig ledelse af de daværende
trænere Martin Eskesen og Thomas Poulsen.”
(fuldtidsamatørspiller efter to år på University of Texas El Paso, del af
DGU A-landsholdet og med ambition om at blive pro)
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Helena Elbæk,
volleyball
efterskolen årg. 2013/14

”VM i Portugal med ISI-volleyholdet
står som et stærkt og sjovt minde.
Jeg vil altid huske tilbage på ISI, som
den tid, hvor jeg udviklede mig som
volleyspiller og samtidig fik venner for
livet.
Noget af det jeg fik med i bagagen har
været en selvstændighed og modet til
at turde udfordre mig. Det blev helt
klart afgørende for mit valg at flytte til
USA og spille volley.”
(studerer biologi og spiller for American University i Washington DC, dansk
A-landsholdsspiller)

Marie Lund Hansen, golf
efterskolen årg. 2012/2013

”Opholdet modnede mig utroligt meget. Jeg var på ISI i 10.
klasse, fordi jeg ikke følte mig klar til at til at gå direkte på
gymnasiet efter 9. klasse. Det var en god mulighed for mig at
være væk hjemmefra og få den “flytte-hjemmefra” følelse.
Da jeg var i det, gik det ikke op for mig, hvor meget det
egentlig modnede og udviklede mig som person. Man får en
anden selvstændighed af at være væk hjemmefra på det tids
punkt. Jeg har fået venner for livet, fordi man lever så tæt, og
jeg fik lov til at udvikle på min sport, og så fik jeg endnu mere
blod på tanden til at spille golf.”
(studerer sport management & communication og spiller golf
for Washington State University i Pullman, Washington, del af
DGU A-landsholdet og med ambition om at blive pro)

Juliane Daugaard, volleyball
efterskolen årg. 2007/08

”Det var meget inspirerende at bo et sted med så mange andre, der
også gerne ville have muligheden for at træne flere gange om dagen,
arbejde med egen udvikling og virkelig nørde med de små ting. Den
slags miljøer støder man ikke nødvendigvis på mange gange i sit liv.
Mit ophold på ISI gav mig venner for livet, og så gav det mig mere mod.
Efter ISI fik jeg i løbet af gymnasiet muligheden for at flytte til København og spille for Holte, som jeg drømte om at være en del af. På ISI
havde jeg allerede fået en fornemmelse af, hvad det vil sige at stå på
egne ben, og det gjorde beslutningen meget nemmere - jeg turde!”
(historielærer på Krebs’ Skole i København, ligaspiller for Holte IF og
indtil for nyligt A-landsholdsspiller)
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Idrættens
uendelige
kvaliteter
Af Torben Østergaard,
forstander, Idrætsskolerne
Ikast

Fællesskabet! Sådan lyder svaret oftest,
når en ISI-elev fortæller om de bedste
minder fra ISI-opholdet.
I dag er vi blevet det foretrukne valg for
mange unge, der gerne vil ”leve drømmen”
eller udfordre ”idrætten i blodet” indenfor
deres sportsgren. Vi er et godt tilbud til
unge mennesker, der helhjertet og dedi
keret vil prøve sig selv af i et topseriøst
sportsligt udviklingsmiljø, hvor vi har stor
og god erfaring med at få idrætten, det
faglige og fællesskabet til at gå op i en
højere enhed. Selv om det nogle gange
kræver, at vi både blæser og har mel i
munden på sammen tid – men det gør vi så!
Netop sportslig talentudvikling er et af de
områder, hvor efterskolen skiller sig ud.
Faktisk var ISI tilbage i 2004 en af de første
efterskoler, der satte fokus på området.
Derfor har ISI en del af æren for, at efterskoleformen åbnede sig for en ny målgruppe, så også landets sportstalenter i
dag kan få del i efterskolens dannelses- og
oplevelsesrejse. Ud fra Efterskoleforening
ens målsætning fra 2016 om, at vi skal
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være ”Hele Danmarks Efterskole” har det
været et vigtigt bidrag.

troværdigt og top-kvalificeret tilbud i regi
af efterskoleformen.

Hvad er du, hvad kan du, hvem er du?
På ISI er det lykkedes at kombinere vores
skoleforms uanede kvaliteter med talent
udvikling på øverste nationale og internationale niveau. Hvert år er cirka 1/3
af vores efterskoleelever under deres
ophold hos os samtidig i landsholdsregi, og
efterhånden har mange tidligere ISI-elever
”levet drømmen” indenfor for eksempel
fodbold, håndbold, golf, volleyball, cykling
og badminton, tilmed på A-landsholdsni
veau. Dermed har vi markeret os i Danmark
som en helt unik mulighed for at kunne få
et efterskoleophold uden at skulle gå på
kompromis med et helhjertet forsøg på
at se, hvor langt det personlige sportslige
talent rækker. Hvor der bliver taget hensyn
til at få skole, lektier og socialt liv til at gå
op i en højere enhed, så talenterne både
har overskud til at præstere på de sports
lige, boglige og sociale platforme, som alle
er afgørende i den alder. ISI har i dag fået
et godt ry i dansk idræt som værende et

Men hvorfor er det så vigtigt, at der også
kan tilbydes optimal talentudvikling i efterskoleformen?
Sport på højeste niveau er oftest kende
tegnet ved stort fokus på den enkelte
med vægten på at forløse den enkeltes
individuelle potentiale – uanset, om vi
taler holdsport eller individuelt. Fokus er
langt henad vejen på personlig optimering,
med udgangspunkt i: ”Hvad er du?” og
”Hvad kan du?”. Dette er naturligvis vigtigt,
men ofte mangler der i denne ligning det
helt afgørende: ”Hvem er du? ” De unge
talenter oplever, at fokus er på præstationen, det ydre, at vinde eller tabe, helt
sort og hvidt, men med begrænset fokus
på det enkelte talents selvværd og sociale
platforme.
Forpligtigelsen til at pleje talentet
Her ser jeg det som en uvurderlig kvalitet
og værdi, at idrætten både er et mål og et
middel. Hvor vi både underviser i eksem-

pelvis håndbold og med håndbold. Fordi
udover selve de øgede kompetencer, vores
elever får gennem den megen kvalificerede
træning, er kernen for os at bruge idrætten
som afsæt til, at vores elever bliver klogere
på sig selv, på livet og mere afklarede på,
hvad livet fremad skal rumme. I vores
”holistiske talentudvikling” arbejder vi
med at finde balancer og udvikle ”hele
mennesker”. Vi har mange eksempler på,
at talenter også gennem vores tilgang kan
nå det højeste niveau indenfor deres sport.
Samtidig opnår talenterne gennem idrætten og fællesskabet på ISI at få opbygget
netværk og relationer med andre unge, der
mange år efter er med til at berige deres
liv. Vi oplever, hvordan de største talenter,
der igennem årene har gået på ISI, og som i
dag udlever sportslige drømme, stadig kan
mærke og udnytte de relationer, netværk
og venner for livet, som de fik med sig i
tiden på ISI. Som en del af noget, der var
og er større end dem selv. En yderligere
stor kvalitet for denne målgruppe.

… idrætten er både et mål
og et middel.

Men det handler også om så meget mere.
Ligesom du er forpligtiget til at forfølge
dit talent, forpligtiger talentet samtidig!
Også som aktiv medvirkende i forhold til
at skabe det forpligtende fællesskab på
efterskolen og højskolen, og i de efterfølgende sammenhænge, man kommer i.
Derfor glæder vi os altid over, uanset
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hvordan vores tidligere ISI-elever bidrager
til idrætten og samfundet generelt. Især
når vi kan se og høre, at de sætter solide
ISI-aftryk ud fra de værdier, de fik med fra
opholdet på ISI. Det handler ikke mindst
om at bidrage og at tage ansvar, både for
sig selv og fællesskabet – og også gennem
frivilligheden.

Det består dels af nogle folkevalgte. Og så
har vi hele foreningslivet, de frie skoler,
folkeoplysningen, som er den del af
samfundet, der er med til at danne os til
at kunne indgå i forpligtende fællesskaber.
Det er i øvrigt derfor, at DR’s tv-serie om
9.c i Danmark og en kinesisk skoleklasse er
usammenlignelige størrelser.

Den uvurderlige frivillighed
I Danmark er en halv million danskere
frivillige i idrættens foreningsliv. Hver
enkelt skal anerkendes for sin uegennyttige
indsats for os og vores børn. Mange er
deciderede ildsjæle, og vi genkender dem
let rundt omkring i det danske forenings
liv. Dem der overkommer lidt mere, end
de fleste. Dem der kan rumme forskellighed, og mange gange gør en forskel
for nogle, der har et ekstra behov. Og de
elsker det. Fordi i idrætsforeningerne sker
der noget helt specielt. Her er målet at
løfte hinanden, bruge hinanden og blive

Flere foreningsløse
Men flere af de traditionelle idrætsgrene
mister medlemmer, mens den forenings
løse idræt stiger. Alt for mange teenagere
dropper ud af deres idræt. Klubberne er i
skarp konkurrence med øget skolearbejde,
fritidsjob og livsstilsændringer. Mange
fortsætter med at være aktive forenings
løst, enten i fitnesscenter eller individuelt
som løbere, skatere eller parkour-udøver.

Morgendagens ledere har ikke
nødvendigvis dyre MBA-kurser,
men erfaring fra for eksempel
idrættens verden.
brugt. Her er direktøren, muslimen og den
arbejdsløse ligeværdige og lige vigtige. Fordi fokus er på fællesskabet og den enkeltes
bidrag og indsats.
Foreningslivet har en kæmpe værdi for
vores samfund. Det er sunde miljøer,
der danner aktive medborgere gennem
passion for interesser. Mange personlige
problemer løses i foreningerne, som bliver
rollemodeller at spejle sig op mod i en tid,
hvor sammenhængskraften i samfundet
svækkes, og et fast holdepunkt i livet for
mange. Ifølge professor Lars Bo Kaspersen
har vi i Danmark et ”dobbeltdemokrati”.
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Men hvorfor nu den udvikling? Måske
handler det om individualisme og den
øgede fleksibilitet, vi forventer i en travl
modernitet, hvor vi ikke har tid til at
indordne os efter faste træningstider
eller holdkammeraters behov? Her er det
lettere frit selv at gå i fitnesslokalet.
Men går der noget tabt? Jeg mener, de
unge risikerer at miste kvaliteter fra
det forpligtende fællesskab, der er en
værdifuld grundsten i det organiserede
foreningsliv. Hvor den enkelte kan opleve
sig selv som en værdifuld del af et fælles
skab og herigennem blive klogere på sig
selv i interaktionen med en mangfoldighed
af mennesker fra forskellige samfunds
lag, baggrunde og religioner. Få skabt
bevidsthed om egne ressourcer og evner
i organiseret samspil med andre og med
foreningsledere som rollemodeller, og
dermed få mod og styrke til at udfolde
dem til glæde for sig selv og andre. I min
verden kan nogle unge ved at droppe
foreningslivet miste et afgørende fast
holdepunkt i deres liv.

Derfor vil et vigtigt afsæt for ISI altid være,
at vores elever efter endt ophold hos os
tager ud i verden og bidrager i idrættens
foreningsliv, og dermed sætte positive
ISI-aftryk videre i livet. Det er en form for
hjælp til selvhjælp til at løfte mange ting i
vores samfund. Det har vi i Danmark gjort
i rigtig mange år. Og rent faktisk opnår
vores elever endnu flere gevinster ved at
forfølge den vej…
Danmarks største lederuddannelse
De leder, uden at være ledere - de mange
trænere og ledere i idrættens forenings
liv. De arrangerer sociale arrangementer
for badmintonholdet. De hjælper i køkkenet ved håndboldstævnet. De hjælper
de små Kids Volleyballspillere med at få
den umulige bold over nettet. De får et
team til at fungere sammen. De tager en
flok spillere med til stævner. De afholder
forældremøder. De bilægger konflikter. De
håndterer frustrerede forældre. De lægger
budgetter. De motiverer unge til at træffe
kloge valg. Og meget mere.

Herigennem får de ikke kun utallige gode
idrætsoplevelser. De bringes også tættere
på et spændende arbejdsliv.
Morgendagens ledere har ikke nødvendigvis dyre MBA-kurser, men erfaring fra for
eksempel idrættens verden. Mange kompetencekurser kommer til kort i forhold
til den udvikling, man opnår som træner
og foreningsleder. Her lærer man lige fra
begyndelsen at tage ansvar for egen og andres udvikling, træffe kloge valg, håndtere
uforudsete situationer og være omstillings
parat. Man finder ud af vigtigheden af, at
alle på holdet arbejder i samme retning
ud fra de samme mål og værdier, og at
man som træner har interesse i at hjælpe
alle på holdet til at præstere. Man lærer
at integrere alles behov og ressourcer på
holdet - alt sammen med afsættet, at jo
bedre den enkelte præsterer og trives, jo
bedre er det for holdet og dermed også for
én selv. Det unikke ved idrætten er, at man
lærer at være både individ- og fællesskabs
orienteret. Man lærer at være ærgerrig,

hårdtarbejdende, blive selvstændig, tage
vare på sig selv og stå fast på sine syns
punkter. Samtidig lærer man om selvledelse, og at tage ansvar for fællesskabet,
holdet - og gøre det forpligtende – og at
respektere og positivt udnytte den forskellighed, der er i grupper af mennesker.
Fortæl mig lige, hvad der er vigtigere egenskaber i en lederrolle?
Hver gang jeg er i en ansættelsesproces,
skal jeg mærke, at ansøgeren brænder
for det. At motivationen kommer indefra.
At man gør tingene, fordi man synes, det
er vigtigt og sjovt, og fordi man ikke kan

lade være. Og derudover kigger jeg på alle
øvrige egenskaber og kompetencer. De
personlige egenskaber er vigtigere for mig
end for eksempel den enkeltes uddannelse. I USA hedder det: ”Hire Character
– Train Skill”.
Og hvem vil ikke bakke op om Danmarks
største lederuddannelse?
Det vil altid være et mål for ISI, at vores
elever efter endt ophold går ud og bidra
ger og gør en forskel for samfundet – og
gerne i idrættens foreningsliv. Og jo større
talent og overskud, jo mere forpligtiger
det.
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”Det var fedt at vågne op hver
eneste dag – undtagen én;
da jeg skulle til eksamen i fysik.”

”Faktisk bør højskoleophold være
obligatorisk for alle unge i processen
for at blive ”et helt menneske”.”
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”ISI var ligesom vokseværk. Jeg blev
lige et par år ældre på den halve tid.”

”Her opdagede jeg vigtigheden
i, at fællesskabet fødes, når
JEG bliver til OS.”
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LIFE IS ISI
For 15 år siden var Maj Barner og Marc Pedersen begge
elever på efterskolens allerførste elevhold. I dag er de gift og
har tre børn. Hun driver egen frisørsalon i Vejle, og han er
anfører for superligaholdet Sønderjyske

Udover talent, fodboldstøvler og lyseblåt
spilletøj har tre af spillerne i Sønderjyskes
superligatrup mindst én ting til fælles:
Holdets anfører Marc Pedersen, angribe
ren Mads Hvilsom og klubbens seneste
indkøb, kantspilleren Alexander Bah, har
alle en fortid som efterskoleelev på ISI i
Ikast. Derudover deler den erfarne anfører
Marc P. og det unge talent Alexander Bah
skæbnefællesskab på endnu et område:
De rejste begge fra deres efterskoleop
hold med et vigtigt venskab til en sød
håndboldpige. For dem begge udviklede
venskabet sig til kærlighed: Godt et år efter
afslutningen på ISI blev Marc Pedersen
og Maj Barner sådan for alvor kærester.
Nøjagtig det samme skete for Alexander
Bah og Caroline Falk.
- Et par af vores bedste venner mødte
faktisk også hinanden på ISI – og på
samme årgang som os. De er gift og har
to børn; Christian Sivebæk og Anne Møller.
De var med til vores bryllup, smiler Marc
Pedersen.
Og sådan får sloganet ”Life is ISI” pludselig
en ekstra dimension.
Antennerne var ellers fuldt indstillet på

66 Life is ISI - 25 år

fodbold, da Marc Pedersen begyndte på
efterskolen, som del af den allerførste
årgang tilbage i 2004. Han skulle i 9. kl. og
glædede sig på flere planer til chancen for
både at træne og spille med FC Midtjyllands U17-hold og til at være elev på den
nystartede efterskole
- Jeg var lidt af en rod, erkender han uden
at tøve.
- Det var godt for mig at komme hjemmefra og få en ny omgangskreds. Jeg faldt
godt til stort set fra begyndelsen. Det var
sundt for mig at få en dag med en fast
ramme og regler, i stedet for at jeg bare
havde fri, når skoledagen var slut. Og så
elskede jeg at kunne sætte så meget fokus
på fodbold.
Svært at løbe om hjørner
På den måde blev efterskoleåret et
vendepunkt for teenageren Marc P. Han
udviklede sig på fodboldbanen under
ledelse af dengang unge trænere som Glen
Riddersholm og Svend Graversen, der på
det tidspunkt også var matematiklærer
på ISI. Men også personligt blev Marc P.
udfordret:

- Vi havde en god familiegruppe og Mads
Løvig som familiegruppelærer. Jeg ville
gerne løbe om hjørner med ham, men det
var svært. Jeg tog et par ture og blev i den
grad sat på plads. Men det var godt for
mig. Jeg var nok i virkeligheden lidt usikker
og genert, da jeg kom til skolen, men det
ændrede sig i løbet af efterskoleåret. Ved
at bo omgivet af så mange andre menne
sker og så mange forskellige typer, lærer
du, at der skal være plads til alle, siger han.
Egenskaber som han i dag blandt andet
også trækker på i hvervet som anfører for
SønderjyskE:
- En professionel fodboldklub består også
af rigtig mange forskellige typer. Både på
banen, i truppen men også rundt omkring
dig i hele klubben. I den store gruppe er
det vigtigt, at man indordner sig men også,
at der er rum til alle forskellige typer.
Men vi hopper lige tilbage til ISI og værelse
nr. 57A på Undergangen. Her boede Marc
og hans roomie, golfeleven Peter. I kupéen
ved siden af boede håndboldpigen Maj
Barner.
- Og vi blev rigtig gode venner i løbet af
efterskoleåret, konstaterer Marc Pedersen.

- Vi fik tre børn på under fire år, og med
Majs forholdsvis nye salon har der været
meget at se til gennem de seneste år.

Kæreste-væggen på efterskolen

Alexander Bah,
Sønderjyske, mødte
Caroline Falk på ISI

Da året var slut, rykkede han et par 100
meter længere mod syd – op på FCMs
fodboldakademi i forbindelse med IkastBrande Arena. Maj flyttede hjem til sin
mor, der var flyttet til Karup. Tæt nok på til,
at de to venner stadig kunne mødes af og
til. Og venskabet udviklede sig til kæresteri.
Kærlighedens kamp
Da Maj flyttede til Fredericia som led i sin
uddannelse til frisør, flyttede Marc P. med.
Det passede perfekt med den kontrakt,
han som ynglingespiller fik i Vejle Boldklub.
Her spillede Marc Pedersen i fire sæsoner.
Men udenfor banen holdt kærligheden
ikke. Maj og Marc flyttede fra hinanden
igen, og i sæsonen 2010/11 blev han udlej

et til superligaklubben Randers FC, og herfra gik turen videre til svenske Djurgården
i Stockholm. Igennem hele perioden havde
ex-kæresterne Maj og Marc stadig sporadisk kontakt.
- Jeg vidste i hvert fald, at jeg aldrig helt
havde sluppet Maj, siger Marc Pedersen.
Og under opholdet i Sverige fandt de tidligere kærester ud af, at de hørte sammen.
Maj Barner flyttede til Stockholm, hvor hun
også blev gravid:
- Vi skulle være forældre, og jeg havde
gennem længere tid døjet med en alvorlig
skade. Så på alle måder passede det os at
vende hjem til Danmark igen.
Marc Pedersen fik i første omgang kontrakt
med Fredericia, før han i 2015 blev hentet

til SønderjyskE. Parret bosatte sig i Vejle
og blev gift i 2016 – 14 år efter de mødtes
på ISI.
Siden er der gearet op. I forhold til antallet
af børn fører Maj og Marc med et enkelt
over ISI-venneparret Møller/Sivebæk.
I dag driver Maj Barner sin egen frisør
salon i Vejle, mens Marc Pedersen passer
jobbet som spiller og anfører med daglige
træningspas i Haderslev.
- Vi fik tre børn på under fire år, og med
Majs forholdsvis nye salon har der været
meget at se til gennem de seneste år.
Så ifølge Marc Pedersen er der ikke umiddelbart lagt op til en yderligere udbygning
af den ”føring”. Selv om life and love is ISI…
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Hvad skal vi
ha’ at spise
i dag…?
Med aktive elever og kursister har
maden altid været det faste og
energigivende omdrejningspunkt i
hverdagen. Samtidig indgår der
masser af dannelse i at spise et
godt måltid mad sammen

Ja, ja! Det kan sagtens være, at eleverne
på højskolen og efterskolen er vilde med
sport. Men dagens højdepunkt er altså
maden.
Det ved de alt om i køkkenet på ISI –
placeret i hjertet af alle skolens til- og udbygninger. Herfra sørger køkkenpersonalet
for mad tre gange om dagen og tre gange
forfriskninger i dagens løb til sultne elever.
- Hver eneste dag lige fra morgenstunden
får vi spørgsmålet fra både højskole- og
efterskoleelever: ”Hvad skal vi ha’ at spise
i dag?” Mange gange, siger køkkenleder på
ISI Pernille Simonsen.
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Interessen hænger sammen med både
smagsløg og god appetit.
- Men samtidig har alle elever forskellige
skemaer, så de befinder sig til træning eller
undervisning i mange forskellige retninger.
Derfor er måltiderne det tidspunkt på dagen, hvor så mange som muligt er samlet.
Det er der både hygge og masser af god
tryghed i. Ud over at mætte har måltidet
en god social funktion. Det handler om
køkultur ved buffeten, om at tænke på
andre, når man tager mad på sin egen
tallerken, om at dække bord, rydde op og
i det hele tage om at bidrage til samtalen

rundt om bordet og nyde glæden ved
samværet om maden. Der ligger masser af
dannelse i et måltid. Ikke mindst i dag hvor
andelen af familier, der ikke spiser sammen
derhjemme, eller spiser sammen foran
fjernsynet, vokser.
Mere grønt, færre proteiner
Som køkkenleder har Pernille Simonsen
siden 2014 været ansvarlig for kostpolitik
ken på ISI og for tilrettelæggelsen af
madplanerne. I den periode har hun blandt
andet stået i spidsen for en kostomlægning
i skolens køkken.

Pernille Simonsen,
køkkenleder på ISI

- Maden skal naturligvis afspejle og matche
aktive unge mennesker for at sikre, at
kroppens depoter bliver fyldt op og er
klar til næste træning. I dag har vi skåret
ned på mængden af animalske proteiner
– det vil sige kød – og op for kulhydrater
og mængden af frugt og grøntsager i et
måltid. Det er kulhydraterne, der klæder de
unge bedst på til aktivitet.
I begyndelsen skulle eleverne vænne sig til,
at der var langt flere grøntsager, salater og
mere tilbehør for eksempel i form af frugt
på buffeterne.
- Men med årene er andelen af elever, der

er vant til at smage på mange forskellige
råvarer, også steget. I dag har mange flere
smagt for eksempel kikærter eller grønkål,
før de kommer her. Som del af dannelsen
skal vi også udfordre elevernes smagsløg.
Derfor serverer vi årstidsbestemte retter
med eksempelvis squash og svampe i efter
året og asparges i forsommeren. I dag er
mange flere klar til at smage på nyt, og det
er altid en fornøjelse, når eleverne konstaterer, at de faktisk godt kan lide squash
eller noget helt andet, de ikke troede, de
kunne lide.
Mens maden i dagligdagen på ISI bliver

I dag har mange flere smagt
for eksempel kikærter eller
grønkål, før de kommer her.
skabt af årstidens råvarer og anrettet pænt
og indbydende, så bliver der i den grad
givet ekstra gas i køkkenet i sommerperioden, når de mange Højskole & Golf-kursister gæster skolen.
- Man kunne godt kalde det højskole, golf
og gourmet. Her sammensætter vi menuer,
der fagligt udfordrer kokke og køkkenmed
arbejderne, og som samtidig kræser for
kursisterne.
Et stykke madkunst, som hvert år bliver
lovprist i høje vendinger, når kursisterne
evaluerer opholdet.
- Det er en stor glæde at få alt den positive
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respons, som mange også giver os personligt, siger Pernille Simonsen.
Skolens første økonoma
Hendes arbejdsopgaver som køkkenleder
er i dag begrænset til hendes fagområde
– arbejdet med mad, madplanlægning og
indkøb. Da højskolen blev etableret tilbage
i 1994, skulle køkkenlederen udover at
sørge for madplaner og madlavning også
stå for rengøringen – i køkkenet naturligvis
men også i spisesalen og administrationen
hver dag.
- Om sommeren stod vi for maden til kursisterne, hvor den ikke skulle have for lidt,
sammen med rengøringen. Og så stod vi
også for det team, der skulle sørge for, at
værelserne var rengjorte og klar til næste
hold, fortæller Else Björkmann med et smil
ved minderne.
Hun hed dengang Krarup til efternavn,
og økonoma var hendes titel. Uddannet i
København havde hun arbejdet på Hvid
ovre Hospital.
- Vi overtog køkkenet fra plejehjemmet. En
trappeopgang midt i køkkenet blev sløjfet,
og dermed fik vi indrettet et lille kolonialrum. I tiden op til det første elevhold
fik jeg til opgave at købe køkkenudstyr.
For et meget begrænset beløb, så udover
tallerkner og glas nok blev der indkøbt
rustfrit stål til al servering. Heldigvis
kom skolen godt fra start, og forholdsvis
hurtigt fik jeg nyt budget, så jeg løbende
kunne supplere op med porcelæn. Jeg kan
huske, at jeg i den sidste tid i køkkenet på
Hvidovre Hospital samlede store, brugte
plastikspande fra, som jeg fyldte bilen
med, da jeg kørte mod Ikast. For at spare
den del ud af budgettet.
Dengang var udgangspunktet i køkke
net præcis som i dag; aktive unge. Med
kostplaner der indeholdt både fisk, kød og
masser af grønt. Også dengang spurgte
eleverne lystigt til menuen resten af
dagen.
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- I begyndelsen serverede vi for eksempel
hakkebøf, vegetarmad, hele stege, koteletter og friske fiskefileter. Dengang havde
ingen hørt om pesto eller soyabønner. Men
salatbaren var moderne og populær.
I takt med skolens succes og udvikling blev
det gamle plejehjemskøkken hurtigt for lille.
- Derfor fik vi heldigvis bygget ud med
køle- og fryserum og med tiden også store
vippegryder. Før stod vi ved et komfur og
havde en kogetaburet. Det tog lang tid
at lave mad til mange mennesker på den
måde, siger Else Björkman.
Reparation med hårtørrer
I alt ti år blev det til som økonoma på ISI,
før Else Björkman var klar til nye udfordringer. Ti gode år med et travlt job,
gode minder, gode kolleger og oplevelser.

Blandt andet da pedel Kjeld Bitch kæmpede ved hjælp af en hårtørrer for at få
opvaskemaskinen til at virke igen under et
kæmpestort arrangement – med endeløse
rækker af opvask. Og den sommerdag, da
en flabet bemærkning fra samme pedel
udløste en vandkrig af store dimensioner i
køkkenet:
- Jeg tror, vi alle var trætte, og så gav vi
bare los. Der var vand overalt, men vi
havde det supersjovt, smiler Else Björkman, der stadig har personlige nære relationer til ISI: Hendes mand, Mats Björkman,
er ansvarlig for golfsommerkurserne og
volleytræner på efterskolen, hvor parrets
datter, Emma, også har været elev:
- Det er altid rart at komme tilbage på
skolen. Og maden er god og smager dejligt,
lyder anmeldelsen fra fortiden til nutiden.

Dengang Else Krarup - i dag Björkman:
Skolens første økonoma

Dengang havde ingen hørt
om pesto eller soyabønner.
Men salatbaren var moderne
og populær.
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Et hud-og-hår-job
- heldigvis
Nicolai Lewandowski
Cand. Scient. i idræt, Master i sports
psykologi og UEFA B-licenstræner.
Aktiv fodboldspiller på divisionsniveau i ti år, har undervist i idræt
på gymnasieniveau. Højskolelærer på
ISI og ansvarlig for højskolens
fodboldlinje siden 2015.

”Siden jeg selv var højskoleelev, har
jeg drømt om at blive højskolelærer.
En kammerat sendte opslaget, og
forstander på min gamle højskole,
Ole Damgaard med en fortid på ISI,
anbefalede jobbet varmt. Den type
job bliver kun yderst sjældent slået
op – heldigvis fik jeg muligheden…”

Søren Birkebæk
Udlært tømrer og i 17
år greenkeeper i Tulla
more Golf Club. Pedel og
ISI’s første greenkeeper
siden 2008. Ansvarlig for
pedel- og rengørings
afdelingen på syv med
arbejdere.
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”Daværende forstander Ib Møller opfordrede mig til at søge stillingen.
Her kunne jeg kombinere jobbet som tømrer- og greenkeeper. Min chef
i golfklubben, Eskild Thygesen, var formand, og jeg havde været ”lånt
ud” til at anlægge skolens første putting green sammen med det første
elevhold. Eleverne rev sten af; ikke verdens sjoveste job, men de gjorde
det… Jeg er dybt taknemmelig for opfordringen, for jeg har det mest
fantastiske job omgivet af glade elever og gode kolleger.”

Gitte Birk
Jørgensen
Uddannet kontorassi
stent hos Invita i Bording.
Ansat i administrationen
på ISI i 1995 og arbejder
med markedsføring og
studieadministration.
Fik i 2008 orlov i to år
og flyttede med familien
til Tjekkiet, hvor Gittes
mand, Lars, var udsta
tioneret for B&O.

”Min gode kollega fra Invita, Allis Eriksen,
blev ansat som forretningsfører allerede
under opbygningen af højskolen. Hun gjorde
mig opmærksom på jobopslaget i skolens
administration. Det var lige mig. Jeg fik jobbet
og begyndte i juni. På min første arbejdsdag
sagde vi farvel til første elevhold, og jeg var
med til aftenens afslutningsfest. Jeg fik et
positivt kulturchok. Jeg var vant til kulturen
i en produktionsvirksomhed og kom til en
verden af glade, larmende, sprudlende unge
mennesker og drøn-engagerede kolleger. Min
verden blev vendt helt på hovedet – på den
gode måde!”

Malene Storm
Uddannet fra lærerseminariet i Aarhus. Har
spillet divisionsbadminton i Tilst, Randers BK og
division- og liga i Ikast FS. Bestået Badminton
Danmark Talenttræneruddannelsen. Ansat på ISI
i 2004 som del af efterskolens første lærerhold.
Underviser udover badminton i dansk og geo
grafi. I fritiden ungdomstræner i IFS Badminton.

”Under studiet var jeg i praktik på en idræts
efterskole, og det miljø ville jeg gerne arbejde
i. Jeg så opslaget fra den nye efterskole i Ikast
på sidste semester, søgte og fik heldigvis
jobbet. Jeg blev færdig på seminariet i juni
og flyttede til Ikast i juli. Begyndte at spille
badminton for IFS... Hvor jeg efter to måneder
mødte min mand, Jakob... Som jeg i dag har
tre børn med…!”
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Fra hver sin afdeling mødes fire
medarbejdere i fællesskabet om at
nyde et job med højt til loftet, fyldt
med grund-glade elever og engagerede
kolleger. Som det, der gør ISI til en
arbejdsplads i sin egen liga.

Nicolai
Kaffen er tappet på kanden og serveret i
mødelokalet Einstein på førstesalen på ISI.
Her mødes fire kolleger fra hver sin afdeling til en snak om at være medarbejder og
kollega i et kostskolemiljø, som på mange
måder bliver et hud-og-hår-job.
ISI SOM ARBEJDPLADS
Gitte: ”I et klassisk kontorjob ved man
stort set altid, hvad dagen bringer, hvilke
opgaver, der skal løses. På ISI er det den
omvendte verden. Man kan tro, at nu skal
man i gang med én opgave, og så er der
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pludselig en elev, der skal køres til lægen
eller en plakat, der skal layoutes, fordi den
skal bruges – helst i dag…. For mig er det
det fede ved jobbet her. Ikke alle trives i
uforudsigelighed – men jeg er vild med
det.”
Søren: ”I vores afdeling er der nødt til at
være nogle rammer. Ikke mange. Men i
sommerhalvåret begynder vi med at pleje
golfanlægget hver dag kl. 7, fordi vi skal
være færdige, når de første elever skal
træne kl. 7.45. Der er også kun to timer i
løbet af en uge, hvor der ikke er aktivitet i

hallen. Og kun i dagene mellem jul og nytår
bor der ikke folk på skolen. Så en del arbej
de skal planlægges i minimale slip. Men
derudover er vores dag lige så uforudsigelig som andre faggrupper. Det kan være
farligt bare at tage turen hen ad gangene,
fordi man altid møder elever eller lærere,
der lige har en opgave, der skal løses. Men
jeg trives godt med variationen, og jeg
nyder samspillet med eleverne og med alle
kollegerne. Og så er jeg også lidt miljøskadet. Hver gang jeg kommer i en hal, på en
skole eller en anden kostskole, scanner jeg

Gitte
Man kan tro, at nu skal man i gang
med én opgave, og så er der pludselig
en elev, der skal køres til lægen eller
en plakat, der skal layoutes …
stedet for, om der er løsninger, vi kunne
lære af og måske bruge hos os.”
Nicolai: ”Jeg er glad for, at min kæreste
Lene selv har gået på højskole. Derfor
forstår hun fuldt ud mekanismerne i et
særdeles fleksibelt højskolejob. Jeg kan
aldrig helt sige, hvornår jeg er hjemme. Der
kan være en elev, der har brug for en snak,
når man tror, man er på vej hjem, eller der
kan dukke en chance for et planlægnings
møde med en kollega op. På den måde er
højskolejobbet en livsstil. Og et tilvalg for
mig, fordi der ligger så mange positive ud-

fordringer i at undervise, bruge sig selv og
i det berigende samspil med eleverne, som
rummer både grin, oplevelser, frustratio
ner, bekymringer – hele paletten. De unge
bor her, mange langt væk fra familien, og
derfor rækker vores roller ofte længere
ud end at undervise. For mig er det helt
naturligt at respondere, når eleverne
rækker ud. Vi er her netop for at motivere
og engagere de unge til at udvikle sig. Det
handler også om at lytte og bidrage med
den erfaring, man selv har fået med i livet
– så godt man kan. Det er en stor og nogle

gange svær udfordring – men givende og
berigende for en selv, når man fornemmer,
at de unge flytter sig.”
Malene: ”Arbejdet på efterskolen er
naturligvis også lige så meget en livsstil
som et job. Vi har også de skæve arbejds
tider, natte- og weekendvagter. Men det
betyder også en anden nærhed til ele
verne. Det smitter positivt af på min rolle
som lærer, at det for eksempel også er
mig, der engang imellem er den, der siger
godnat til eleverne eller lige har spillet
Partners med dem. Det giver en mere
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Søren

nærværende lærer-elev-relation end på
en folkeskole, hvor kontakten som regel
slutter, når klokken ringer. Som lærer kan
der også være ting, som er nemmere
at gennemskue hos eleven, fordi man
netop kender dem ud over timerne. Til
stedeværelsen i jobbet betyder også, at jeg
nogle gange skal minde mig selv om, at jeg
faktisk er på arbejde, når jeg kigger badminton i hallen med elever, kører gokart
eller har stunder med familiegruppen, hvor
man får en masse positiv energi tilbage.”
ISI & FAMILIELIV
Gitte: ”På kostskoler som ISI med så skæve
arbejdstider er min familie – lige som så
mange andres – blevet en naturlig del af
livet på skolen. Især mens børnene var
små, spiste vi mange hyggelige middage i
spisesalen sammen med andre medarbejdere og deres familier. På den måde lærte
vi hinanden at kende på kryds og tværs,
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og hele flokken af medarbejderbørn løb
sammen ind i hallen og legede, når de var
færdige med at spise. Min familie har altid
nydt at komme her, og efter de er blevet
ældre, har begge mine børn også været
ungarbejdere hernede. Så det er en form
for familieaffære.”
Søren: ”Da jeg fik jobbet, fik jeg samtidig en
bærbar arbejdscomputer. For første gang i
mit liv. Da jeg kom hjem med den, spurgte
mine børn, hvad jeg skulle bruge den til…
Den bruger jeg til kommunikation med
kolleger og planlægning af opgaverne og
vagtplaner. Vi bor lige rundt om hjørnet, og
derfor er min familie også kommet meget
på skolen, spist med og nydt samværet med
alle de andre.”
Malene: ”Fleksibiliteten på ISI går begge
veje. Jeg har haft tid til at smutte ad stien
over til Nordre Skole og være med til at
flage til første skoledag for mine børn. Det
falder jo af naturlige årsager sammen med

vores egen opstart her på skolen. Jeg søgte
også og fik fem ugers orlov i 2017, hvor
jeg sammen med familien rejste rundt i
Thailand. Her har altid været både opbakning og forståelse for, at familien også skal
have en plads. I de første år, og før jeg selv
fik børn, var jeg nok slem til at tage tanker
og bekymringer i forhold til for eksempel en
elev med problemer med hjem fra arbejde.
Men i dag står der altså tre børn, når jeg
kommer hjem, som kræver opmærksomhed
og nærvær. Det betyder, at jeg har lettere
ved at give slip og lade den slags ligge, til jeg
er tilbage på skolen igen.”
Nicolai: ”Det har været et stort privilegium for mig, min kæreste og vores lille
datter, at familier er både velkomne og en
naturlig del af livet på ISI. Min familie tager
gerne turen fra Aarhus herud. De føler sig
altid velkomne, og besøgene er vigtige i
forståelsen af mit arbejdsliv her på skolen.
De får indsigt i rammerne og de mennesker,

Det er også tankevækkende, at jeg
nu får nye kolleger, der selv har
været efterskoleelever her på skolen.

Malene

som udfylder rammerne. Det har også
betydet, at vi har besluttet at flytte tættere
på skolen…”
ISI & UDVIKLINGEN
Malene: ”Det giver sig selv, at efterskolen
er blevet mere strømlinet efterhånden,
som skolen har fået flere elever. Det kræver
mere planlægning og flere rammer for at
kunne lade sig gøre. Men når jeg ser tilbage,
er vores værdier på efterskolen ikke ændret
i takt med udvidelserne. Det er lidt vildt
at tænke på, at der dengang var så klar
en idé, at den holder helt frem til i dag. I
badmintonhallerne oplever jeg ofte tidligere
ISI-elever spille mod hinanden eller i samme
klub. Det er også tankevækkende, at jeg nu
får nye kolleger, der selv har været efterskoleelever her på skolen. Det er fantastisk.
Også at møde tidligere ISI-elever rundt om
i hallerne: Og så har de pludselig to børn i
hånden – og jeg tænker, hvordan er det lige

sket. På den måde flyver tiden…”
Nicolai: ”Med knap så mange år i bagagen, kan jeg forholde mig til faciliteterne
og omgivelserne, som på trods af mine
korte tid her på skolen, udvikler sig. Siden
jeg startede, er der kommet to nye kunst
græstæpper på stadion og i Stadome, en
nyanlagt kunstgræsbane og to nyanlagte
græsbaner. Nogle tænkte tankerne, og så
var de realiserede. Gode faciliteter har stor
betydning for eleverne.”
Søren: ”Jamen, igennem årene har vi også
altid lykkes med at skabe de udv idelser,
der har været nødvendige. Senest med
Fløjen til undervisning, så vi slap af med
de to pavilloner og for at skulle låne

lokaler på Nordre Skole. Desuden er vi
privilegerede med forholdsvis nye og
funktionelle bygninger. Den ældste del
er ”kun” fra 1964, og generelt har vi
de seneste år været begunstiget af god
økonomi, så skolerne er blevet løbende og
grundigt vedligeholdt.”
Gitte: ”Vores faciliteter har altid fået
mange rosende ord med på vejen. Og
maden – især sommerkursisterne elsker
maden. Man fornemmer også, vi efterhånden har haft rigtig mange elever og
kursister igennem vores system. Ofte når
jeg fortæller fremmede, hvor jeg arbejder,
så kender de nogen, der har været elev
eller kursist på ISI.

Life is ISI - 25 år 81

minder
Victor Fischer, fodbold
efterskolen årg. 2009/10

Jonas Bang Andersen,
badminton

efterskolen årg. 2009/10

”Jeg valgte bestemt ikke FCM på grund af efterskolen. Faktisk havde jeg for
domme om, at efterskole var sådan noget hippie-lal. Jeg troede de løj, dem
der gik rundt og fortalte om, hvor godt det var at gå på efterskole. Så det var
udelukkende på grund af fodbold og FCM, jeg kom på ISI.
Men da jeg så først kom her – oplevede, hvor fedt det hele var: Alt passede
sammen – fodbold, skole, og jeg nød at være omgivet af mine bedste venner.
Det var fedt at vågne op til hver eneste dag – undtagen én; det var da, jeg
skulle til eksamen i fysik.
Når jeg i dag tænker tilbage, er mine bedste minder fra ISI at sidde på græsset
ude ved volleybanen og nyde solen med vennerne i eksamensperioden.
Efter mit efterskoleophold har jeg forsøgt at blive bedre til at sætte mig i
andres sted og tage højde for andres behov. Det har gjort mig bedre til at vide,
hvornår jeg selv har brug for noget, og hvornår andre har brug for noget.”
(prof. fodboldspiller i FC København og A-landsholdsspiller)
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”Det der står allerklarest i min erindring
er hverdagen. Vågne op ved siden af en
kammerat, gå ned ad gangen og op til
spisesalen, hvor 100 andre af mine bedste
venner sad.
Det var vores kupé, der døbte den sidste
del af undergangen ”Hullet”. Hver gang
nogen åbnede den sidste dør, råbte vi altid
“Velkommen til hullet”.
Jeg kom til ISI for at blive en bedre badmintonspiller - og det blev jeg! At træne
syv gange i ugen og få det til at passe med
skole, venner og aktiviteter giver både
personlig og sportslig læring. Den dag i
dag har jeg stadig mine bedste venner fra
efterskolen. Jeg har flere hundrede mennesker, jeg til enhver tid kan ringe til og bede
om hjælp – præcis, som de kan hos mig.
Jeg lærte, at hårdt arbejde giver resultater.
Ikke med det samme, men med tiden. Jeg
lærte at springe ud i nye udfordringer. Jeg
lærte at skulle opleve livet. Jeg tror, ISI
har været med til at forme mig – og starte
det hele; i dag læser jeg kandidat på CBS,
har netop åbnet mit eget rejsebureau,
som arrangerer rejser til Nordkorea, og så
holder jeg foredrag flere gange om året for
op mod 1.500 mennesker. Jeg spiller stadig
badminton, og hver gang jeg er flyttet til
en ny by - Berlin, Seoul, København, har
jeg spillet i en badmintonklub og fået nye
bekendtskaber ad den vej.”
(Cand.merc. Stud. i E-commerce på CBS i
København, foredragsholder og driver rejsebureau, som arrangerer ture til Nordkorea)

Jesper Vinkel, cykling
efterskolen årg. 2011/12

Oliver Larsen, håndbold
højskolen årg. efterår 2015, forår 2016

”I min folkeskole derhjemme var jeg en snøvl… Men på ISI var
dagligdagen så godt struktureret, at jeg fik overskud til både at
overskue skolen og få lavet mine ting. Desuden var min familiegruppelærer, Ole Jensen, supergod til at udfordre mig på min personlighed. Han åbnede ikke bare min øjne for, at skolen var vigtig, men
også for, at når man bidrager til et fællesskab, giver man noget og
får noget igen, som er meget værdifuldt.”
(Studerer til bygningskonstruktør)

Rasmus Nissen Kristensen, fodbold
efterskolen årg. 2012/13

”Hverdagen! Det var klart det fedeste
ved ISI. Alle de hyggelige timer med
vennerne, og at bo og leve så tæt var
helt vildt fedt - selv for én, der elsker at
være alene.
Jeg blev en langt bedre fodboldspiller
under min tid på ISI, og opholdet har
klart været et springbræt i forhold til
min videre karriere... Men ingenting
slår de venskaber, jeg fik. Mine bedste
venner mødte jeg på ISI, og de betyder
alt for mig.”
(prof. fodboldspiller i Ajax Amsterdam i
Holland og U21-landsholdsspiller)

”Vores skitur til Hafjell i Norge er
et af mange gode minder. Det var
første gang jeg stod på ski, men
det er helt sikkert ikke sidste gang.
Det var sindssygt sjovt at bruge
en masse energi på pisterne, og så
slappe af om aftenen med aktiviteter, som vi selv eller lærerne stod
for.
På ISI lærte jeg at være mere
imødekommende og åben over
for andre mennesker. Jeg fandt
hurtigt en større tryghed i bare at
være mig selv og fik skabt en masse
fantastiske venskaber på tværs af
køn og linjeidræt.
Håndboldmæssigt fik jeg lagt et par
lag på i forhold til min fysik gennem
en masse målrettet styrketræning
og selvfølgelig rigeligt med håndbold, hvor vi fik mulighed for at gå i
dybden med de små detaljer.
Efterskoleopholdet blev rundet af
med, at jeg i sommerferien skulle
repræsentere Danmark sammen
med U17 landsholdet i Frankrig.”
(ligaspiller i BSV Silkeborg, bor på
sportscollege og læser HHX, U18-19
landsholdsspiller)
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Den grimme ælling, der blev:

Den smukke
svane i Ikast...
Af Bo Jensen, direktør i IB Gruppen

Der var tale om et stykke fænomenalt
borgmesterarbejde, da Ikasts tidligere
politiske førstemand Kjeld Broberg Lind i
1992/93 lykkedes med dels at få Hagels
kær - et gammelt nedslidt plejehjem realiseret i gode kontante penge til en ikke
bugnende kommunekasse. Og samtidig
trække en regional institution med idræt
som hovedmenu til Danmarks sportsby
nummer 1.
At den nye højskole så skulle blive den
succes, den rent faktisk blev, havde selv
de største jubeloptimister ingenlunde
forestillet sig. Og man må sige, at Den
Midtvestjyske Idrætshøjskole udviklede
sig på trods.
Stærke kræfter i Ikast var - måske med
rette - bekymrede. For det første havde
en nyere tilsvarende institution i Skive
måttet lade livet et år tidligere, og for det
andet var der lokalt frygt for, at skolen ville
beslaglægge for meget af den eksisterende halkapacitet, ligesom den ville trække
yderligere sponsorkroner ud af det i for
vejen hårdt prøvede erhvervsliv.
Men den nedsatte pionerbestyrelse, fundraisergruppe, borgmester og forstander
Ib Møller Pedersen kørte på med krum
hals og ukueligt entreprenørskab. Derfor
kunne man i januar 1994 byde velkommen
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til de første 60 højskoleelever og allerede
samme år indvi en spritny træningshal.
Hermed var halkapaciteten i byen pludselig
blevet udvidet i stedet for indskrænket, og
skolen var allerede fra begyndelsen flink
til at tilbyde de ledige haltimer til klubber
og foreninger i kommunen og i forbindelse
med afvikling af stævner. Hermed åbnede
skolen sig endnu mere mod byen og blev
en integreret del af kommunens idrætskol
lektiv, som nu et kvart århundrede senere
ultimativt har udkrystalliseret sig i Sports
Campus Ikast-Brande.
Skattekroner og sportssymbioser
Samtidig med skolens udvikling blev

antallet af årsværk og lærerstillinger
også udvidet, og på den nye institution
på Hagelskærvej var det i modsætning
til andre steder i lokalsamfundet 80-20
og ikke 20-80 i forhold til bosætning og
dermed leverance af gode skattekroner til
kommunekassen. Samtidig betød det, at
volleyball-, badminton-, håndbold- og fodboldklubberne på den anden side af jernbanen pludselig fik mulighed for tilknytning
af nogle af Danmarks dygtigste trænere og
instruktører. Ligesom der i Ikast og Tulstrup
opstod en golfsymbiose. Der blev pludselig
en elitekultur i Ikast, selvom golfbanen
Tullamore først var blevet etableret i 1986
og Ikast Golf Klub i 1991. Ikast blev også

hjemsted for golfturisme som følge af de
korte sommerkurser. I de første år med
Højskole & Golf-kurser besøgte op mod
1.000 kursister hver sommer byen og området. Da efterskolen kom til, blev antallet
af ledige sommeruger færre, men kurserne
trækker alligevel stadig helt op mod 600
golfglade gæster i løbet af sommeren - i
en periode, hvor skolen ellers står tom og
venter på nye kuld af elever.
Meget godt kan man sige om Ikast, men
et decideret turistmekka vil nok være en
overdrivelse. Men ISI’s tilbagevendende
sommerkurser har hvert år været med til at
trække turister og dermed kunder til områdets golfklubber og detailbutikker - til lokal
glæde al den stund, at det jo er en kendsgerning, at pengene sidder lidt løsere, når
der holdes ferie.
Den definitive blåstempling indtraf, da det
lykkedes ISI at lave aftale med PGA om
golftræneruddannelsen i Danmark. Den
betyder, at alle PGA-elever skal på i alt tre

måneders uddannelsesforløb i Ikast to år
i træk i forbindelse med deres træneruddannelse. Og det gælder uanset, om man
kommer fra Silkeborg, Nyborg, Søllerød
eller Helsingør. Det betyder, at i gennemsnit 20 studerende hvert år i mange
perioder fra midt november til begyndelsen af februar bor på Hagelskærvej,
og samtidig er de med til at oppebære en
elitekultur inden for idræt i almindelighed
og golf i særdeleshed.

gengæld blev ISI’s efterskolemodel kombineret med FCM’s akademi-koncept det
mest succesrige, man har set i Danmark i
nyere tid. Lynhurtigt fik man ud af ingen
ting etableret Sportstar College IkastBrande i 2008, og hermed var der en efter
danske forhold unik mulighed for at tage

Talentudvikling tager for alvor fart
Siden man i 2004 udvidede ISI med efter
skolen, har talentudviklingen for alvor
taget fart. Ikast Kommune/Ikast-Brande
Kommune og Team Danmark har aldrig
rigtigt fundet hinanden, til trods for at
Ikast var first mover med etableringen
af det 4-årige Team Danmark-forløb på
gymnasiet og handelsskolen i 1989. Men
den endelige blåstempling som Team
Danmark-kommune lader vente på sig. Til
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hånd om de unge menneskers uddannelse
og idrætsudøvelse på et både ansvarligt
og højt niveau. Samtidig fik man bevist, at
det at rumme unge mennesker af forskelligt køn og fra forskellige sportsgrene kan
føre noget positivt med sig længere end
til 9. og 10. klasse. Til glæde for de største
sportstalenter både lokalt og nationalt.
Det er lykkedes at skabe et miljø, der
udvikler hele mennesker, og hvor der både
er taget hånd om træning på allerhøjeste
niveau, uddannelse og sociale relationer i
en skøn treenighed. Og så har sporten og
specielt fodbolden jo tilført ISI en international dimension. Med højskoleelever
og nu også efterskoleelever fra fortrinsvis
nordiske lande, som så kan fortsætte deres
uddannelsesforløb – eksempelvis via IB på
Ikast-Brande Gymnasium.
Når FC Midtjylland siden 2011 har hentet
tilsammen fem danske seniormesterskaber
i håndbold og fodbold, og et utal af U16-,
U17-, U18- og U19-DM-titler – ligesom
både volley-, golf- og badmintonungdoms
holdene vinder danske mesterskaber
- skyldes det i meget høj grad den talent
udvikling, der har fundet sted på ISI. Hvis
vi i vores tyndt befolkede område af
Danmark skal begå os i toppen af højt
eksponerede sportsgrene, er det et must
med en stor andel af spillere af egen avl.
Talentudviklingsmiraklet
Der kan ganske enkelt ikke findes økonomi
til at købe alle spillere ude fra. Og når
tidligere Claus Steinlein og i dag Flemming
Broe har en 15-årig talentfuld fodboldspiller på besøg for at overveje, om det
skal være i FCM, han skal forløse sit talent
– ja, så kan miljøet på ISI med de mange
engagererede, glade, vild-med-sport-unge
eller langbenede, søde volleypiger sagtens
konkurrere med storbyer som Aalborg,
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Aarhus eller masterclass i Brøndby. Her er
det historikken, hormonerne og holdånden
– at være en del af noget større, der får
lov at tale, og det er en af forretningshemmelighederne bag talentudviklingsmiraklet
i Ikast.
Tæt på byens største arbejdsplads
At man i FCM-fodbold over tid har formået
at sælge tidligere akademispillere til flere
hundrede millioner, er jo ganske enkelt
overvældende og en understregning af, at
vi på vores kanter går vores egne veje for
at få humlebien til at flyve.
Med de sidste udvidelser indbefatter det
totale SportsCampus Ikast-Brande op
imod 200 stillinger, når man medregner
de professionelle spillere i Herning-Ikast
Håndbold og FC Midtjylland. Bortset fra
rådhuset er vi tæt ved at tale om Ikasts
største arbejdsplads. Som er i pagt og takt
med kommunens strategi og DNA som
iværksætter- og talentudviklingsområde.
Og et område hvor Den Midtvestjyske
Idrætshøjskole i den grad har spillet ind
som positiv medkatalysator. Helt fra startfasen under Ib Møller, og videreudviklet
inden for den seneste årrække under
Torben Østergaard. Det bliver spændende
at læse ISI’s næste jubilæumsskrift i 2044...

I 2015 vandt FCM Fodbold og Håndbold i alt fem
DM-guld; i de respektive ligaer og i u-rækkerne.
Samme sæson vandt IFS Badminton U17 DM-guld.
Alle hold med masser af talenter udviklet som en del
af ISI-setuppet

I 2016 væltede det ind med DM-guld til håndbold i FCM/IFS:
Ligadamerne, U18 piger, U16 piger og U14 piger. Igen med
masser af tidligere, daværende og fremtidige ISI-piger

Fakta

Bo Jensen
Student fra Ikast Gymnasium i 1977. Fik aldrig udlevet sin drøm om et ophold hos Jørgen Gaarskjær
på Den Jyske Idrætshøjskole i Århus. I fundraisergruppen bag etableringen af Den Midtvestjyske
Idrætshøjskole i 1993. I repræsentantskabet for ISI siden etableringen som repræsentant for
håndbold og erhvervsliv i Ikast. Medstifter af Sportstar College Ikast-Brande. Fdm. for Ikast-Brande
Gymnasium og næstformand for Herning-Ikast Håndbold og i styregruppen for Sports Campus
Ikast-Brande. Far til Frederikke, som gik i 9. klasse på ISI’s golflinje i 2008/09.
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Leif is ISI
I mere end tyve år har idrætsskolerne i
Ikast dannet rammen om Leif John
sens dagligdag – først som højskoleelev,
herefter køkkenmedhjælper, underviser på
sommerkurserne, linjelærer på efterskolen,
sportslig ansvarlig på efterskolen, hvor
han i dag er ansvarlig for pigehåndboldlinjen: Et tilfældigt højskolemøde, som blev
til dybe rødder i Ikast
Morgenruten begynder i et parcelhuskvarter i den sydlige del af Ikast. Fra
hovedgaden midt i byen hælder ruten mod
nord, og giver fart i cyklen. Ved IkastBrande Arena drejer han ind og tager stien
mellem arenaen og Ikast Stadion.
- På stadion skal FCM-akademi-drengene
i gang med at træne. De giver som regel
en hilsen med på vejen. De er næsten alle
tidligere ISI-elever. Når jeg kommer ned
gennem tunnelen og ud på grusstien ved
fodboldtræningsbanerne, cykler jeg imod
en sværm af håndboldpiger og -drenge fra
College. Mange af dem er også tidligere
ISI-elever på vej til arenaen for at morgentræne. Vi morgenhilser på farten. Hvis jeg
er heldig, står cykellinjen samlet og klar
foran cykelskuret til morgencykeltræning
og et ”go’morn”, når jeg kommer frem
til ISI. Inde på skolen vrimler det med
elever på gangene, der hilser på vej til
deres gøremål. Og så går jeg forbi admini
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strationen – her hilser mine gode kolleger
også med et glad smil.
Lige netop den daglige rutine kan gøre Leif
tæt på lykkelig…
- Jamen, det er da et kæmpe-privilegium
at begynde sin arbejdsdag på den måde.
At være omgivet af unge, der brænder for
deres sport og fællesskabet omkring det,
som jeg selv gør. At få så mange som regel
glade hilsner allerede inden arbejdsdagen
er helt i gang. Det kan da ikke blive bedre,
siger Leif Johnsen – med sin karakteristiske
rolige stemmeføring, som giver udsagnet
dobbelt power.
Tonje Kjærgaard afgjorde sagen
Selv brændte han i skolealderen allerede
for håndbold hjemme i Brørup. Som 19årig var han netop uddannet kok.
- Jeg tænkte, at hvis jeg skulle være kok
resten af livet, så skulle jeg nok også nå at
prøve noget andet inden.

For at klare hjernen aftjente han først sin
værnepligt, og et sted på ruten dukkede
begrebet højskole op.
- Jeg er ikke ud af en familie med stolte
højskole- eller friskoletraditioner. Det kom
bare til mig… Og som vild med håndbold
fandt jeg frem til idrætshøjskolen i Ikast.
Jeg vidste, at Tonje Kjærgaard spillede
håndbold i Ikast; så der skulle jeg op! Det
måtte være godt!
I efteråret 1998 rykkede Leif Johnsen, 20
år, ind på værelse 20 på Centergangen
på den kun fire år gamle idrætshøjskole.
På skolens håndboldlinje trænede han
håndbold under daværende linjetræner
Erik Carstensen og spillede derudover
klubhåndbold i Hauge om aftenen sammen
med en højskolekammerat. Imens åbnede
højskolelivet hans dør på vid gab:
- Vi var omkring 70 elever på min årgang,
og det var stort at være omgivet af så
mange andre unge, der var vilde med

Hvis jeg skulle være kok resten af
livet, så skulle jeg nok også nå at
prøve noget andet inden.

Unge Leif som
højskoleelev

sport. Jeg var med i alt, hvad der foregik på
skolen og var vild med alle skøre påfund,
som højskolelærere som Mats Björkman
diskede op med. Mats kunne være en voksen der legede, og han åbnede i den grad
mine øjne for, hvordan man også kunne se
på sport. Henrik Møller udfordrede os til
alverdens ekstremsport, og jeg prøvede
kræfter med triatlon for første gang. Det
kom bag på mig, hvor meget jeg personligt
flyttede mig under opholdet. Jeg fik en
større forståelse af, hvem jeg var. Jeg blev
flyttet i forhold til håndbold, i forhold til
mentaltræning og igennem samtaler med
blandt andre forstander Ib Møller. Jeg fik
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sat ord på andre styrker, end at ”jeg er Leif,
og jeg er kok”…
På forlænget ophold
På forhånd havde han besluttet at gå på
højskole i både efterår- og forårssemestret. Da foråret blev til sommer, blev Leif
Johnsen ungarbejder i køkkenet på højskolens sommerkurser og samtidig del af et
træner-sommerkursus for unge træneraspiranter på Nr. Nissum-højskole. Så
regnede han egentligt med, at han skulle
hjem.
- Men det sagde Ib, at jeg ikke skulle.
Forstanderen hjalp Leif Johnsen til et job
på lagret hos tøjfirmaet Claire i Ikast, mens
han ved siden af var håndboldtræner i Ikast
FS og selv spillede håndbold. Sammen med
en flok andre unge fra miljøet omkring
idrætshøjskolen og byens klubliv flyttede
han i et hus på Rolighedsvej i Ikast – ”Villa
Uro” blev huset passende døbt. Ind i huset
flyttede senere en håndboldspiller fra
Harboøre, Susanne A. Christensen. Udover
at spille håndbold i Ikast og Bording, mens
hun gik på gymnasiet i Ikast, blev hun og
Leif også kærester.
Da Leif i 2003 fik nys om, at en idrætsefterskole var på vej i forbindelse med højskolen, besluttede han sig for at blive lærer.
- Det var nøjagtig sådan et job, jeg gerne
ville have.
Han blev optaget på lærerseminariet i
Silkeborg, og da ISI Idrætsefterskole året
efter blev en realitet, blev Leif Johnsen
timelønsansat lærer som assistent for
håndboldlinjetræneren Marianne Clemmensen.
- Det var mit drømmejob. Mit timeantal
steg støt, og tre år efter var jeg fuldtids
ansat som lærer, familiegruppelærer og
håndboldlinjetræner. Aftalen med Ib var,
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at jeg skulle gøre mit studie færdig på
fjernundervisning. Det skete aldrig. Jeg var
opslugt af ISI og det udviklingsmiljø, vi var
i gang med at skabe. Jeg fik følelsen af at
lave noget, der gjorde mig glad – og sådan
har jeg det i øvrigt stadig i dag med mit job.
ISI som del af familien
Imens er ISI i rivende udvikling. Leif og
Susanne er blevet gift, og i 2008 bliver
Susanne ansat i administrationen på ISI
- Vi arbejder på samme arbejdsplads men
i to forskellige verdener af skolen. Jeg kan
godt lide, at min familie er en del af livet
her på skolen. Det er et hud og hår job, og
det er et privilegium, at Susanne ved hvorfor og kan mærke, at jeg brænder for det.
I det hele taget står engagement som den
stærke fællesnævner for Leif Johnsen:
- Som medarbejder på ISI har jeg hele vejen
været omgivet af kolleger, der går all-in.
Det er inspirerende og betyder, at det altid
er en arbejdsplads i bevægelse.
Og en arbejdsplads, som med antallet af
elever og medarbejdere fylder i bylivet.
- ISI og livet her på Hagelskærvej kan godt
føles som en tryg puppe – en lille by i byen.
Derfor bliver jeg altid overrasket – og stolt
– over, hvor stor skolens berøringsflade i
byen er. Hvor mange mennesker, der kender til vores skole, bakker op og er stolte,
lige som vi selv er. Som familie er vi glade
for at bo her i byen. Den rummer det, der
giver værdi for os.
Efter 22 år som del af livet på ISI kan det
naturligvis være svært at åbne bagagen
med minder og vælge ét enkelt ud. Men
udover ungdommelig kådhed til højskole
fester, ved Leif Johnsen alligevel nøjagtigt,
hvor på memory lane han skal dykke ned:
- I 2008 var ISI arrangør af VM i skolehåndbold. Her var dygtige håndboldspillere

Jeg bliver lige så glad og
stolt, når jeg møder tidligere
ISI-elever, der har fundet
den vej, der er rigtig for dem.

Håndboldpigerne
fra ISI vinder skole
VM på hjemmebane
i Ikast i 2008

Bjarke
Simon

Søren
Emil

Nicolai

Maggie

Fem fodbolddrenge fra efterskolens årg. 2014/15 mødes
stadig en gang om året til julefrokost eller sommerhygge,
Martin, Thomas, Milo, Alexander, Henrik og Malthe

Steffen
(gommen)

fra hele verden, og så vandt vi verdensmesterskabet. På hjemmebane. Det var en
kæmpestor oplevelse.
Stolthed og glæde
Efter ti år som håndboldlinjelærer på ISI
blev Leif Johnsen i 2014 udnævnt til sports
lig ansvarlig på efterskolen. Et lederjob
der faldt sammen med sønnen Bertrams
fødsel. Svær epilepsi gav Bertram og famili
en på nu fire inklusive storesøster Agnethe
en udfordret begyndelse. Derfor valgte
Leif Johnsen efter få år på den post kun at
koncentrere sig om jobbet som ansvarlig
for pigehåndboldlinjen – en af de linjer
med den traditionelt største søgning på ISI.
Blandt andet funderet i samarbejdet med
ligaklubben Herning-Ikast Håndbold og
især den tilhørende ungdomsafdeling.
- Det har været og er et stort privilegium
for mig at have haft med så mange enga
gerede og talentfulde unge mennesker at
gøre. Jeg bliver stolt, når ISI-drenge som
Rasmus Nikolajsen og Alexander Munksgaard spiller med i toppen af Superligaen

Rasmus

En flok håndbolddrenge fra efterskolens årg. 07/08 har holdt sammen lige siden. I tykt og tyndt. Selvom de i dag
bor i Hjørring, Aarhus, Silkeborg, Ikast og Melsungen. Naturligvis også til Steffens bryllup i 2015

for FCM. Og når der i weekenderne løber
mere end to håndfulde tidligere ISI-piger
på banen i den bedste danske håndbold
liga. Men jeg bliver lige så glad og stolt, når
jeg møder tidligere ISI-elever, der har fundet den vej, der er rigtig for dem. Når vi er
rundt omkring i forskellige håndboldhaller,
får jeg ofte knus og masser af hilsner med
på vejen tilbage til ISI. De tidligere elever
hilser, fordi de har mange gode og glade
minder fra deres tid på ISI. Jeg bliver også
stolt, når ISI-venskaber rækker med videre
ud i livet, og eleverne har julefrokost
traditioner, er med til hinandens bryllupper
og til at støtte og bakke op, når noget er

svært. Det gør mig grund-glad at være
med til at skabe de følelser og det fundament for unge mennesker på vej ud i livet;
som sportsfolk men først og fremmest og
vigtigst som mennesker, siger han – og
kommer med en stille erkendelse:
- Det er efterhånden rigtig mange elever,
der har været igennem vores system, og
jeg må indrømme, at jeg af og til ude i
hallerne kæmper med at holde styr på
navne og årgange…, siger Leif Johnsen, før
han selv hilser af – med et glad smil, inden
han skal ned i hallen og træne håndbold.
Igen. Før cykelturen går tilbage gennem
byen og hjem til familien.
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minder

Nikolai Haun, volleyball
efterskolen årg. 2005/06

Kathrine Bøgelund,
håndbold
efterskolen årg. 2010/11 & 2011/12

”Dørene åbne og smilene slidt” er det, jeg husker bedst fra mine to år på ISI.
ISI er i højere grad en følelse end et sted og en skole. For selvom vi alle startede
året ud med ambitioner for vores idræt, endte det alligevel med at blive noget
helt andet, der var det vigtigste ved efterskoleåret.
Et helt konkret minde, hvor fællesskabet kunne mærkes, var den sidste nat,
inden vi stoppede. Vi sov alle sammen inde i hallen, for vi havde brugt hele
dagen på at gøre vores værelser hovedrent. Der blev ikke sovet meget den nat,
men i stedet hygget, grinet, grædt og skrevet i mindebøger. Mange så måske
hinanden for sidste gang den dag, og selvom det er trist, synes jeg, det er
fantastisk at tænke på, hvordan et fællesskab kan binde 180 fuldstændig
forskellige mennesker sammen.
Jeg fik prøvet mig selv af på helt vildt mange parametre. Jeg lærte at tage
ansvar, have forpligtelser, stole 100 procent på mig selv, og at det hele nogle
gange kan være vildt hårdt, men at det nok skal gå alligevel. Paradoksalt nok
lærte jeg også, at idræt ikke var hele min verden. Jeg fik venner for livet. Og jeg
opdagede vigtigheden i, at ”fællesskab fødes, når JEG bliver til OS”.”
(journaliststuderende i Aarhus, 1. div. håndbold i AGF Håndbold)

John Axelsen, golf
efterskolen årg. 2013/14
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”Fællesskabet – med vennerne, lærerne
og personalet, har været en kæmpe
oplevelse. Og så var det selvfølgelig
også meget sjovt at vinde efterskole DM
i volleyball.
Jeg oplevede en stor udvikling som
volleyballspiller. Det skyldes i den grad
den store træningsmængde og de gode
trænere på både ISI og i volleyklubben
i Ikast. For eksempel gik jeg fra at være
helt ude af truppen på U-landsholdet til
at være fast mand i de efterfølgende år.”
(ligaspiller i Middelfart Volleyball Klub
og arbejder med internethandel)

”Jeg har mange gode minder: Alle de aftner, hvor der blev
hygget med vennerne, morgentræningerne, hvor man skulle
cykle op ad den ulidelig bakke til indoor-træningscentret,
alle de “sodes”, der blev spillet om i bordtennis og pool,
eller de fantastiske familiegruppemøder. Mit golfspil udviklede sig hurtigere, end jeg før havde prøvet, og lige efter
mit ISI-ophold havde jeg en af de bedste sæsoner i min
karriere. Som person, var ISI med til at lære mig en masse
om mig selv, og at være omgivet at så mange fantastiske
personer, gjorde processen endnu bedre.”
(studerer og spiller golf for University of Florida i Gainesville,
del af DGU A-landsholdet og med ambition om at blive pro)

Pernille Harder, fodbold
efterskolen årg. 2008/09

”Når jeg tænker tilbage på ISI, er det mest alle de gode dage og aftner
sammen med alle de gode venner, der fylder. Alt det sociale samvær
med andre sportsidioter som mig…
Det var her, jeg satte min træningsmængde op og begyndte at
morgentræne. Det var også her, jeg flyttede hjemmefra første gang,
og det kunne jeg bruge, da jeg fik min første kontrakt og flyttede til
Sverige efter gymnasiet. På efterskolen lærte jeg også at blive mere
udadvendt, tage hensyn til andre og forstå, hvad det betyder at være
en del af noget. Det bærer jeg stadig godt gemt i mig…”
(prof. fodboldspiller i Bundesliga-klubben VfL Wofsburg og A-lands
holdsspiller)

Victor Svendsen, badminton
efterskolen årg. 2013/14

”Der er jo så mange fantastiske minder fra min tid på
efterskolen. Jeg er jo blevet kendt for min vasketøjs
historie med min familiegruppelærer, Lene Hansen.
Så jeg har faktisk lyst til at fremhæve den. Måske endda
få Lene Hansen til at forklare den?”
Lene Hansen: ”Victor kom fra et hjem med et højt serviceniveau. Hans mor har altid sørget godt for ham. Så
første gang i sit liv, han skulle prøve at vaske tøj, kom han
stormende op fra vaskekælderen – med panik i øjnene
og nærmest råbte: ”Lene, maskinen er færdig, men alt
mit tøj er helt vådt!” Jamen, Victor, er det ikke tørt, lagt
sammen og på plads i skabet…?, svarede jeg. Det kunne
vi heldigvis grine sammen ad – mange gange siden…”
Og tilbage til Victor selv: ”I forlængelse af det minde
betød efterskoleopholdet rigtig meget for mig. Jeg lærte
at få struktur på min hverdag, hvordan man socialt fungerer i et stort fællesskab, tager ansvar for sit eget liv. På
det sportslige plan lærte jeg, hvad det kræver at være
eliteudøver, hvordan man arbejder hårdt og målrettet
samtidig med, man har det sjovt.”
(prof. badmintonspiller, bosat i København, spiller for den
svensk mesterklub Fyrisfjädern og tilknyttet landsholds
træningen i Brøndby)
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HVAD NYTTER ET HØJ- ELLER EFTERSKOLEOPHOLD EGENTLIGT?:

Til gavn og fornøjelse
Af Erik Lindsø

Den dag, vi som høj- og efterskole ikke
længere tør eller kan skelne mellem det
lys, som opliver, og det lys der slår ihjel,
har vi overflødiggjort os selv

Grundtvig formulerede aldrig et program for, hvordan en højskole skal være.
Han havde kun det ene krav, at skolerne
varetog en livsoplysning, der gjorde, at
eleverne forlod skolen gladere og med
mere mod på livet, end da de kom. Det har
da også altid været højskolens og siden
også efterskolens opgave og største pligt,
at sende bedre versioner af mennesker ud,
end de kom ind: Mere oplivede og livs
lystne, mere dannede, mere fællesskabs
orienterede.
Morten Pontoppidan (1851 - 1931) beskri
ver det udmærket i en opsang til højskoler
og efterskoler, som han skrev i 1925:
“Hør mig engang, alle I gode folk, der
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har taget Eder den gerning at tale til den
danske ungdom. I som hvert år samler de
fremmeligste af de unge i hundredvis om
Eders talerstole og lærerstole, og som
derigennem har en fortrinlig lejlighed til
at påvirke folkets fremtid - skaf mig nogle
gode borgere! I har allerede skaffet mig
mange inderlig rare mennesker, og det skal
I have tak for, men jeg kan ikke længere
nøjes med rare mennesker, jeg må have
borgere. Væk derfor de unge op til følelsen
af det ansvar, det giver at være vælger til
landets lovgivende forsamling. Lær dem at
beskæftige sig med de ting, som en vælger
må forstå sig på for ikke at blive et stykke
stemmekvæg. Lær dem at bruge deres

hjerne og tillige bruge deres tunge, så de
uden grød i munden kan stå frem og sige
deres mening, hvor det kræves. Og frem
for alt: sørg for at de bliver gode danske
borgere.”
Noget at leve for mere end at leve af
Vi skal ikke sende rare mennesker ud i
samfundet, der tager til takke med at
være folkestyrets stemmekvæg, men vi
skal skabe engagerede borgere, der “uden
grød i munden kan stå frem og sige deres
mening”.
Christian Hostrup forklarer poetisk, hvad
opgaven er (Højskolesangbogen nr. 183):

det gælder om, vi hjælpes til
at se med egne øjne,
og ret forstå, hvad tiden vil,
men ikke tro dens løgne
Eller med Grundtvig igen i “Nu skal det
åbenbares” (Højskolesangbogen nr. 88),
hvor han siger, at vi skal
ej alt i fred-ler forme
men vælge livet storme
for gravens stille ro.
Vi skal på vore skoler tage de væsentligste
- og hermed også nogle gange de største
- opgaver på os. Vi skal følge med tiden,
men ikke flyde med strømmen. Vi skal
som høj- og efterskole ikke medvirke til at
skabe ro på samfundets bagsmæk a la “du
får ret, og jeg får ro”, men vi skal krydse
klinger med samfundsmagten om det, der
er værd at leve for. Gravens stille ro opstår,
når vi kun stræber efter noget at leve af og
ikke noget at leve for. Da ender vi, som det
Grundtvig kalder dødbidere. Det er de to
lys i livet, digter Grundtvig, vi skal lære at
skelne imellem: Lyset fra kampen og lyset
fra mageligheden.

undervisningen, når den grunder sig på,
at undervise betyder at vise selve underet
ved livet. Johannes Møllehave beskriver
opgaven i digtet “Lær os” fra bogen “Da
alting blev anderledes”:
Brug den styrke
hvert barn har haft:
Lær os at bruge vor
indbildningskraft.
Lær os at høre
og træn vores øjne
lær os at skille sandhed
fra løgne.
Lær os at takke for livet
og prise.
Husk hvad der ligger
i under-vise.
At vise det dagligdags
mægtige under,
hvorpå vor fælles
dagligdag grunder.
I bemærkningerne til højskoleloven står
der, at “folkelig oplysning er højskolens
hovedsigte, fordi det udtrykker den tradition, der skal fastholdes og udbygges:

Oplysning om de folkelige fællesskaber,
tolkning af tilværelsen og meningen med
livet.”
Det er stærke sager, der forventes!
Men det er den opgave, vi må tage på
os, og som adskiller os fra mange andre
institutioner i samfundet. Vi skal vide, hvad
vi vil med livet, så det bliver andet end og
“mer’ end brød og skuespil”, som Grundtvig digter i “Folkeligt skal alt nu være”
(Højskolesangbogen nr. 91).
Den dag, vi som høj- og efterskole ikke
længere tør eller kan skelne mellem det
lys, som opliver, og det lys der slår ihjel,
har vi overflødiggjort os selv.
Det overfladiske må ikke stikke for dybt
Det er derfor en højskole- og efterskoles
lærers fornemste opgave at sørge for,
at det overfladiske ikke stikker for dybt.
Herved varetager man som lærer den
tradition, som der fordres af os. Og både
højskolen og efterskolen stikker dybere,
end vi nogle gange selv tror, hvorved vi
nogle gange tager noget meget stort lidt
for selvfølgeligt.
Hvorfor?

Da skal man forskel kende
på solskin og på lyn,
skønt de kan begge brænde
og skabe klare syn;
thi som fornuften giver,
det ene lys opliver,
det andet slår ihjel!
Grundtvig vidste, at magelighedens lys
kan være destruktivt, men han havde også
dybe erfaringer med lysets livgivende og
helbredende kraft.
At vise underet i undervisning
Vi lærer eleverne at skelne det destruktive lys fra det livgivende lys, når undervisningen er livsoplysende, og det bliver
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Fordi internatet er skoleformernes
væsentligste bidrag til verdenspædagogikken. Samværet og hjemligheden er alfa og
omega - det, at man bor og spiser sammen
elever og lærere og er sammen i alvor
og fest, i jubel og smerte, i bøvl og be
gejstring. Det giver en hel særlig form for
undervisning, man ikke kan opleve andre
steder, fordi undervisning, morgensang,
foredrag, ekskursioner - hele fagligheden
- uvilkårligt præger samværet i en levende
vekselvirkning, så også samværet præger
undervisningen. Men tag ikke fejl: Det er
inspirationen fra læreren og undervisningen, der er bestemmende for, hvor
betydningsbærende samværet er udenfor
undervisningen.
Jeg skal illustrere det særlige ved skoleformerne med en historie fra Danmarks
Radio. Jeg er for nogle år siden med i
en arbejdsgruppe, der skal skabe et nyt
kulturprogram, P2 Plus. Til sidst skal vi
formulere formålet med programmet. En
af min gamle højskoleelever, den siden
prisbelønnende radiokunstner Susanna
Sommer, er projektleder. Fordi vi begge har højskolen i os, falder vi for den
bemærkning til Højskoleloven, hvor der
står, at højskolen skal give en tolkning af
tilværelsen og meningen med livet.
Vi fremlægger det med stolthed for vores
kolleger, at formålet ikke kan formuleres
bedre, end at “P2 Plus skal give en tolkning
af tilværelsen og meningen med livet.” Da
vi præsenterer det, bliver der larmende
tavshed, der først brydes, da en kollega
udbryder: “Det er fandme for stort.” I
højskolen er man ikke bange for store ord,
og vi bruger sådan en vending med den
største selvfølgelighed. I en kulturinstitution som DR rystes man over den. Derfor
kom der til at stå: “Formålet med P2 Plus
er at komme tættere på danskerne.”
Det ene lys opliver - det andet slår ihjel.
Den sidste formulering er intetsigende,
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uforpligtende og ufarlig. Den første er
forpligtende og farlig, for den forandrer
den, som tager den på sig. Men det er,
hvad der forlanges af en høj- og efterskolelærer, at man ud af sin faglighed, sit
engagement og sin livshistorie, kan byde
ind med en personlig mening om det gode
liv. Faglæreren kan fortælle, hvordan Søren
Kierkegaard tolker meningen med livet.
Højskolelæreren skal også kunne svare på
spørgsmålet: “Hvad mener du selv?”
Den muntre alvor
Der stilles hermed selvsagt særlige krav til
læreren på en høj- og efterskole. Man skal
ikke blot være faglig dygtig, men samtidig
være rundet af det, Grundtvig kalder den
muntre alvor: “De vrantne skolemestre må
aldeles forsvinde og erstattes af muntre
fætre, der lade som om de logre med halen, men i grunden er de meget alvorlige.”
Johannes Møllehave beskriver det i digtet
“Lær os”, at undervisningen skal gøre det
alvorlige sjovt.
Lær os det svære
lær os det nemme.
Lær os at huske
og lær os at glemme.
Lær os at hver gang
der læres og lyttes
udvides verden
og grænserne flyttes.
Lær os at alle
har lærdom behov
men lær os dog også
at lærdom er sjov.
Det er derfor, at idræt og leg, musik og
sang, kunst og teater også er eksem
plariske fag i det, en højskole og efterskole
skal gøre for at være livsoplysende. Disse
fagområder kan virke unyttige, men netop
heri består deres nytte. De gør det hele
sjovere, fordi de rummer et sprog og en
udfoldelse, som giver styrke og mod, krea-

tivitet og nye vinkler, når man i det talte
sprog skal forstå sig på livet og argumentere for en sag.
Inger Christensen taler i digtsamligen DET
om parallelsprog, og det er, når disse sprog
forenes i os, vi kan løfte det store i livet op
i forklarelsens skær. Da bliver det gavnlige
i de bedste situationer så fornøjeligt, at
vi deler det ud til folkegavn. Når det sker,
har vi i efterskolen og højskolen løst den
opgave, vi er sat i verden for at løse.

Lær os det svære, lær os det nemme.
Lær os at huske, og lær os at glemme.

Fakta
Erik Lindsø

Forfatter, foredragsholder og højskolemand. Har de seneste 20 år
flere gange om året gæstet ISI med sine foredrag og fortællinger.
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ISI &
fremtiden
Af Torben Østergaard, forstander,
Idrætsskolerne Ikast

Når man runder de skarpe hjørner i livet,
er det jo naturligt at gøre sig tanker om,
hvad næste kapitel skal rumme. Men
i vores skoleform er vi nødt til at gøre
de overvejelser hele tiden, fordi verden
omkring os udvikler sig konstant. Konstant
bliver vi mødt med nye udfordringer og
muligheder. Derfor er begrebet ”omstil
lingsparathed” vitalt for ISI.
Vi er privilegerede at have en efterskole
med lange ventelister, ligesom vores korte
højskolekurser er enormt populære. Vores
højskole, som dannede fundamentet for
ISI, har i flere perioder været udfordret.
Nogle semestre på antallet af elever og
igennem alle år også på opbakningen
generelt i samfundet til højskoler.
Først oplive, så oplyse
Vores 25 års jubilæum er ikke kun en
fejring af ISI, men af hele skoleformen.
I mine øjne er der mere behov for frie
skoler nu end nogensinde. Frie skoler som
arbejder med livet, og der står jo som
bekendt noget på spil, når livet leves.
Frie skoler som skaber livslyst og livsduelighed som afsæt for personlig udvikling.
Hvor formålet er at ”bringe mennesker i
overskud”, som tidligere højskoleforstander, Jørgen Carlsen, formulerer det, så man
dermed er i stand til at bringe andre i
overskud, og stille noget op med tilværel
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sen – både sin egen og andres.
Frie skoler, der ”først opliver, så oplyser”,
som Christen Kold udtrykte det. At mennesket lærer bedst, når det kan se en mening
med at lære. For Kold var oplivelse det at
gøre eleverne glade for livet og dermed
give dem livslyst til at udforske livet foran
og omkring dem. Grundtvig talte om:
”Livet kommer før Oplysningen”, og bragte

endnu en faktor på: ”Og den har aldrig
levet, som klog på det er blevet, han først
ej havde kær”. Udsagnet fortæller, at det
er svært at lære mennesker noget, som
de ikke har lyst til at lære. Det rummer
den opfattelse, at der skal være en snæver
sammenhæng mellem erfaring og læring.
Mennesker skal på forskellige områder
have gjort sig konkrete livserfaringer, før

Vores 25 års jubilæum er
ikke kun en fejring af ISI,
men af hele skoleformen.

givet pensum og rammer, men tilrettelægger i stor udstrækning, naturligvis under
hensyn til efterskole- og højskolelovens
krav, undervisningen efter elevernes aktuelle interesser, modenhed og erfaringer. Og
tager på de obligatoriske fagområder afsæt
i elevens interesser og forudsætninger for
at stimulere elevens lærelyst.
Stadig i 2019 er det et fundament for virket
på de danske efterskoler og højskoler, og
efter ni år som forstander på ISI er min
kærlighed til skoleformen kun blevet større.
På ISI er omdrejningspunktet idrætten,
og idrætten er fundamental ramme for al
undervisning og samvær her på skolen. Vi
tror på dannelse og udvikling af det hele
menneske med afsæt i idrættens uendelige glæder og kvaliteter. Det har vi gjort i
nu 25 år, og det vil også i fremtiden blive
grundlaget på ISI.
man kan gøre et bestemt livsområde til
læring.
I de offentlige skolesystemer kan det være
vanskeligt at efterleve Grundtvig og Kolds
forestillinger. For deres skoletænkning er
ønsket om livslyst som fundament, og sammenhæng mellem lærdom og kærlighed
til det lærte, afgørende. Frie skoler lader
sig, så vidt muligt, ikke styre af på forhånd

Når tid er
Der er en tidsånd, hvor fart og fremdrift er
top-succeskriterier. Der er et stort mål om,
at unge skal skynde sig videre på enten en
ungdomsuddannelse eller en videregående
uddannelse. Og selvfølgelig skal de også
gerne det, hvis det er det rigtige for dem,
men først når tid er. For det er da tosset

at skynde sig, hvis man ikke ved, hvad vej
man skal! Og det er der rigtig mange unge
i dag, der ikke ved.
Nogle gange har unge mennesker brug for,
at omverdenen holder lidt igen med entydigt fokus på, at den unge skal “forløse sit
potentiale”, og blive “den bedste version af
sig selv “ og konstant “lede efter sit indre
grit”. Disse optimerings-diskurser er ikke
altid sunde for sjælen. Det er en af de ting,
jeg tror på, vores skoleform kan: Møde
den enkelte unge der, hvor den unge er,
og give vedkommende flere holdepunkter
i livet.
Nogle gange træffer vi faktisk de bedste
beslutninger, når tempoet sættes ned, og
vi ”skynder os langsomt” samtidig med,
at vi dykker ned i de største interesser, vi
har – uanset, hvor ”unyttige”, de end måtte
være. At træde et par skridt tilbage, så
også den unges sjæl kan nå at følge med
hovedet. Eller som Peter Sommer synger:
”Hvorfor løb vi? Vi ku’ være gået hele
vejen!”. Denne afklarethed er der mange
midler til at opnå. På ISI er midlet i høj
grad idrætten.
Mange mennesker mangler fællesskaber
og sammenhængskraft. Måske derfor bli
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ver vi så ekstra følsomme, når noget giver
os noget at samles om. I 2018 døde prins
Henrik. Pludselig blev en meget omdiskuteret mand hele landets samlingspunkt,
og vi hyldede ham i fællesskab. Det kan
der være mange årsager til, men jeg tror,
at det også handler om, at vi mennesker
har brug for fælles holdepunkter. For
årtier tilbage så vi alle de samme TV-udsendelser fredag aften og kunne bruge
dem som fælles reference. I dag streamer
børn og voksne i mange tilfælde hver
deres underholdning, fra hvert deres rum i
hjemmet. På ISI gør vi tingene fælles. Fordi
på efterskoler og højskoler dyrker vi det
fælles ”VI”, og skaber utallige fælles faste
holdepunkter. Samtidig skaber vi ro og
noget stabilt for de unge mennesker i en
konstant omskiftelig verden. Alt sammen
uvurderlige gevinster som menneske at
være en del af gennem et ophold på ISI –
og det bliver kun vigtigere i årene fremad.
Idrætten som fundament på ISI
En sund sjæl i et sundt legeme. Det var et
af fundamenterne i Grundtvigs tanker for
en fri undervisningsform i 1830’erne. Og
tanken er i dag – næsten 200 år senere stadig aktuel. Idrætten rummer en lang
række dannelsesmæssige og kropsfysiske
kvaliteter, men forskere har også kunnet
dokumentere, at idræt også påvirker hjernen og sindet positivt. Fysisk bevægelse
forbedrer unges evne til indlæring og koncentration. Unge, der motionerer i mere
end to timer om ugen, klarer sig markant
bedre end passive unge. Aktive unge er
glade unge. De synes selv, de har lettere
ved at få venner, at de er mere raske, og at
det er nemmere at komme op om morgenen. Fysisk overskud giver simpelthen psy
kisk overskud, og forskellen bliver større,
jo flere timer man bevæger sig.
Ungdommen lægger grundsten for en aktiv livsstil senere i livet. Man anlægger sine
motionsvaner tidligt, og som voksen er
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man typisk mere aktiv, når det handler om
aktiviteter, man har været fortrolig med
som barn og ung. Tankevækkende, ikke?
Idrætten vil også fremadrettet blive det
grundlæggende og afgørende afsæt i
udviklingsarbejdet på ISI –både som mål
og middel. Jeg ser store perspektiver i, at
ISI i de kommende år bliver endnu mere
forankret i Sports Campus Ikast-Brande,
som ISI er en stor del af, og som netop her
omkring ISI’s 25 års jubilæum har fået sin
egen selvstændige platform, naturligvis
med ISI i en central rolle. Fællesskab gør
stærk!
ISI og Sports Campus Ikast-Brande
Vores samarbejde i idrætsmiljøet i Ikast
kan vi ikke fremhæve nok. Hvert år i august rykker mere end 600 unge, ambitiøse
idrætselever ind i sportscampusmiljøet i
Ikast. Inden for en radius af 400 meter ligger klubber som Ikast FS, Ikast KFUM, Ikast
FC, Herning-Ikast Håndbold og FC Midtjylland, og helt utroligt mange topkvalificerede idrætsfaciliteter samt Nordre Skoles
Idrætsklasser. Læg dertil en kort cykeltur
og eleverne er på Ikast-Brande Gymnasium
eller HHX Ikast i forbindelse deres ophold
på Sportsstar College Ikast-Brande.

Alle hænger vi sammen: I et tæt og stærkt
samarbejde med Ikast-Brande Kommune.
Vi deler passionen for idræt og ser idrætten som afsæt til dannelse, uddannelse og
udvikling af det hele menneske, hvor den
enkelte er i centrum, i tæt konfronterende dialog, og med fokus på den enkeltes
bidrag og indsats.
I campusmiljøet giver vi samtidig de unge
muligheden for at kunne tænke sig om:
En forudsætning for at kunne træffe kloge
valg. En af grundene til, at så mange hund
rede unge sportsudøvere fra hele landet
søger vores miljø er, at der hos os er mini
mal spildtid. Mange må i dag køre langt
for at komme ind i kvalificerede trænings
miljøer, men hos os er klubber, faciliteter
og skoler samlet indenfor et lille område,
ofte kun med få hundrede meters afstand
i mellem. Her har de unge tiden til at passe
skole, lektier, venskaber, fritid uden at gå
på kompromis med træningen.
Endvidere skaber vi i campusmiljøet en
uvurderlig mulighed for at være sammen
med ligesindede eller sportsnørder, om
man vil. Vores miljø er attraktivt, og derfor
har vi utallige dedikerede sportsudøvere,
og mange topkvalificerede trænere og
ledere ind i idrættens og talentudvik

lingens kunst. Det videnstunge miljø
skaber utallige synergier på tværs af
hinanden og på tværs af sportsgrene.
Danmarks foretrukne idrætsskoler
Holistisk talentudvikling, hvor planlæg
ning, samarbejde, ansvar og fokus giver
plads til både idræt, lektier og eksaminer,
skaber resultater. Hvert år modtager
Ikast-Brande Gymnasium, HHX Ikast og ISI
en stor gruppe sportstalenter, og erfaringen herfra viser, at idrætselever generelt
klarer sig godt - både socialt og karaktermæssigt. Samtidig med at idrætseleverne
også passer morgentræning, klubtræning

og –kampe og for manges vedkommende
også landsholdsaktiviteter. En unik ballast
at gå videre ud i livet med.
Den holistiske tilgang er altså guld værd:
Ikke kun på det sportslige plan, men også
i forhold til bred personlig udvikling. Jeg
oplever et stort engagement i hele vores
campusfamilie og ser det som en meget
vigtig opgave for ISI i de kommende år
at understøtte det store fælles og unikke
sportsmiljø i Ikast, i SportsCampus IkastBrande både med rammer, viden og indhold. Og også gerne invitere endnu flere
idrætsgrene med ind i vores familie.
Mens vi er i gang med at forberede

fejringen af ISI’s 25 års jubilæum har vi
også netop lanceret vores nyeste tiltag: ISI
Idrætsfriskole. Det skal være den 3. skole
på ISI, som samtidig gør os til Danmarks
første og eneste kombinerede højskole,
efterskole og friskole. Baggrunden for den
nye skole er vores mentale overskud og
lysten til, at endnu yngre elever kan blive
del af ISI og vores unikke kultur og miljø
for gennem idrætten at skabe holistisk
personlig udvikling.
Vi har her et guldæg, og via det unikke
campus-samarbejde skal vi kvalitets- og
fremtidssikre ISI, så vi også i fremtiden er:
”Danmarks foretrukne idrætsskoler”.

Den holistiske tilgang er altså guld værd:
Ikke kun på det sportslige plan, men også
i forhold til bred personlig udvikling.
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minder
Mikkel Duelund, fodbold
efterskolen årg. 2012/13

Mikkel Duelund fejrer FCM’s DM-titel i 2018 – sammen med sin kæreste, Nanna Lisby
Hermannsen, der gik på efterskolens håndboldlinjen på ISI samme år som Mikkel.

108 Life is ISI - 25 år

”Selve konceptet tog lidt fusen på mig. Jeg kom med en lidt
negativ holdning til efterskolelivet. Der blev jeg virkelig blæst
bagover!
Min familiegruppe er mit bedste minde. Jeg var så heldig at
havne i en gruppe bestående udelukkende af drenge, og det
viste sig at være det bedste, der kunne ske for mig. Ikke fordi jeg
har noget i mod piger - men fordi det bånd, vi drenge fik i den
familie, var helt fantastisk. Jeg glemmer aldrig tiden om aftenen,
inden lærerne kom og sagde godnat. Der var altid højt musik
eller et eller andet, der lige skulle påtales eller gives advarsler
for. Jeg husker en episode, hvor jeg tog vores cykelrytter, Jonas’,
cykel, hvorefter jeg cyklede indenfor og direkte ind i et lokale,
hvor der var lærermøde. Cyklen blev konfiskeret, og jeg
vidste ikke, hvad jeg skulle sige til Jonas. Men han trak bare på
skuldrene og sagde, at det var hvad, der kunne ske og grinte.
Han var faktisk mere interesseret i selve historien og det
ironiske element… - klasse fyr!
Året på ISI gjorde mig glad og åben. Jeg var meget genert, da
jeg startede, og meget mere åben, da året var slut - dog med en
tilbagetrukket stil… Faktisk tror jeg, at efterskolen kickstartede
mit voksenliv, og det kommer til udtryk nu, når man sidder som
21-årig alene i en lejlighed i Ukraine…”
(prof. fodboldspiller, Dynamo Kiev, Ukraine og U21-landsholds
spiller)

Jonas Lössl, fodbold
efterskolen årg. 2004/05

”Jeg elsker sport, ikke kun fodbold, men alt.
Respekten, passionen og forståelsen af andre
sportsgrene. Selv at have muligheden for at
dyrke så mange forskellige sportsgrene, nyde
dem og lære af sine kammerater på skolen.
Det åbnede mine øjne for andre måder at
træne, endda tænke på, som jeg har kunnet
bringe med ind i mit eget fodboldspil.
Jeg har lært sindssygt meget om teams og de
mennesker, der udgør dem. På ISI blev jeg hele
tiden sat i forskellige fællesskaber, hvor man
skulle løse opgaver. Om det var smågrupper og
rengøring eller større teambuilding-øvelser…
Jeg lærte meget om, hvornår man skal træde
i karakter i en gruppe, og omvendt hvornår
man måske skal holde lidt igen. Det er bestemt
en erfaring, jeg har gavn af i dag - både i mit
professionelle og i mit private liv.”
(prof. fodboldspiller i Premiere Leagueklubben Huddersfield og A-landsholdsspiller)

Ida-Marie Moesgaard Dahl, håndbold
efterskolen årg. 2014/15

”ISI har uden tvivl været det bedste år i mit liv. Hele året på ISI har
givet mig mange små minder med i ryksækken. Blandt andet en
grænseweekend, som bød på udfordringer og hygge med de andre
elever. Men mit bedste ISI minde er at vinde DM-guld med FCM. Det
var en kæmpestor oplevelse, som jeg delte med gode veninder fra
efterskolen – og med en kæmpe støtte fra efterskolens andre elever
og lærere.
Jeg var omgivet af dygtige og passionerede trænere, og mange
andre unge, der gik med samme mål og drømme som mig selv.
Derudover gav ISI mig muligheden for at prioritere min sport,
da vi trænede under ekstremt gode og professionelle forhold.
I dag er jeg 20 år og bor alene i Viborg – cirka 350 km væk fra min
familie. ISI gjorde mig mere selvstændig, rustede mig til at klare
mig selv og til at turde tage det store spring. Skolen har også
givet mig nogle af de stærkeste relationer, jeg har i dag.”
(prof. håndboldspiller i Viborg HK, del af DHFs udviklingslandshold)
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