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FOR MIN LIVSSTIL
Mød Mia Derdau i et portræt, hvor hun 

fortæller om sit eventyrliv i kajakken, 
og hvad GIV gav hende med i kufferten

FORSTANDER GÅR

FORSTANDER
KOMMER
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LEDERUDDANNELSEN
PÅ IDRÆTSHØJSKOLERNE
af Hans Hvelplund

LEVER



Vi skal fremad - både som forening, som højskole 
og ikke mindst som samfund. Og fremad kommer 
vi i det senmoderne samfund, vi lever i. Regering- 
en vil have, at unge mennesker skal skynde sig 
igennem systemet med kortere SU-periode, mak-
simalt én bachelor og ikke mindst en bonus til 
gymnasieelevers gennemsnit, hvis de starter på en 
videregående uddannelse inden for to år. 
Det danske band “Minds of 99”, det måske nye talerør 
for ungdommen, skriver meget rammende i deres 
sang ”Stjerner på Himlen”: 

”De bedøver mig med ord som fremtid”

Fremtid - den som ingen andre end én selv kan tage 
patent på... eller hvad? Normen i samfundet er ef-
terhånden at skulle skynde sig. Presset er på at få 
en god og hurtigt gennemført uddannelse. Unge 
i Danmark bliver stresset igennem systemet, men 
for hvis skyld? For samfundets økonomi nu og her 
måske, men hvad er det vi vil med vores mennesker 
på den lange bane? Søren Pind fra Venstre påpeger 
selv problematikken: 

“Er vores forventninger med til at 
præge de unge i en uheldig retning”

I folkeskolens formålsparagraf står blandt andet, 
at de unge skal uddannes og dannes til hele men-
nesker i et demokratisk samfund. Med Grundtvigs 
tanker om, at man lærer for livet og ikke for skolen, 
bliver vi nødt til at stoppe op og reflektere. Reflek-
tere over de krav, vi stiller til de unge. “Minds of 99” 
skriver i samme sang:

”La’  os være noget, bli’  til noget”

I dette perspektiv er højskolen det perfekte mod- 
svar til en stresset ungdom. Et sted med plads til 

alle og tid til fordybelse og refleksion - dannelse. 
Med plads til at stoppe op og være i nuet. Få op- 
levelser og erfaringer, der rækker langt udover at 
skynde sig gennem en uddannelse. Et pusterum, 
hvor du udvikler dig som menneske, og hvor ordet 
fremtid ikke har en negativ klang. 
Vi skal modarbejde de vilkår, samfundet giver os 
– for vi er mere end det. Vi er gode og aktive med-
borgere, der skal have tid og plads til at udfordre os 
selv personligt, for det vokser vi af. Vi som individer 
vokser af at skabe noget i fællesskab med andre! 

Med disse indledende ord er det blevet tid til at 
læse, hvad der er sket på vores fantastiske høj-
skole det sidste års tid. 
I elevforeningen har vi haft et kanon år med bl.a. 
det største Vinterstævne til dato. Vi har udviklet os 
og prøver hele tiden at følge med de ønsker, vores 
tidligere elever har. 
Skolen har udviklet sig og gør det stadig med nye 
ansigter og kommende nye bygninger... Vi glæder 
os! 
Denne udvikling er med til at gøre, at GIV stadig kan 
være en attraktiv højskole, men hele tiden med det 
fantastiske rodfæste, som skolen har. 
GIV er det bedste sted til at give mennesker en 
øjenåbning for, at alle mennesker er unikke og livet 
er en gave. Man fristes til at slutte med et citat fra 
det 75 år gamle, men dog til stadighed aktuelle, 
eventyr “Den Lille Prins”, hvori det meget præcist 
beskrives, hvad vi skal huske, og hvad GIV kan give 
af fællesskabs- og medmenneskelig forståelse:

”Det væsentlige er usynligt for øjet, 
kun med hjertet kan man se rigtigt”

Inspiration fra den en-øjede-justitshævner: 
www.dr.dk/nyheder/politik/selvransagelse-i-venstre-vi-har-
et-medansvar-de-unge-er-ulykkelige

FORORD
af: Lasse Vestergaard Andersen, Viborg Elever



Som medlem af Elevforeningen 
kan du:

 » deltage i det årlige Elevmøde, 
hvor du møder dine ”gamle” 
højskolevenner!

 » deltage i Recall – en gensyns- 
weekend for tidligere elever, 
hvor du lige mærker højskole- 
ånden igen!

 » melde gymnastikhold til Vin-
terstævnet - en fantastisk dag 
med gymnastik fra morgen til  
aften!

 » få adgang til det elektroniske 
Årsskrift, hvor du kan læse 
om, hvad der rører sig på din 
gamle skole!

Opkrævninger for 2019 er sendt 
ud, og betalingsfristen var den 21. 

november 2018.
Du kan dog stadig nå at betale - 
det koster så 50 kr. ekstra... 

Der er forskellige former for med-
lemskab:

 » 1-årigt medlemskab (kr. 150)
 » 1-årigt familiemedlemskab 

(kr. 175)
 » 5-årigt medlemskab (kr. 600 

- du får et år gratis)
 » 5-årigt familiemedlemskab 

(kr. 700 - du får et år gratis)
 » Livstidsmedlemskab når du 

er 10-års-jubilar (kr. 950 - du 
får rigtig mange år gratis)

 
Vi vil gerne sende så meget som 
muligt pr. mail, så derfor må du ger-
ne give besked til højskolen, hvis 

du tænker, at vi ikke har din mail, 
eller hvis du har skiftet din mail. 

Hvis du ikke bruger mail, er det 
vigtigt, at vi har din adresse.

Vi vil gerne opfordre til, at hver 
GIV-årgang opretter en Face-
book-gruppe (hvis I ikke allerede 
har en) - dermed er det lettere for 
jer at bevare kontakten og få fat 
i hinanden ved særlige lejlighe-
der… eksempelvis til Jubilarmø-
det.

Læs mere om Elevforeningen her: 
giv.dk/om-os/efter-giv/elevfor-
eningen

Sæt kryds i kalenderen den 23. 
februar 2019, hvor vi afholder 
det årlige Vinterstævne.

Et stævne, hvor tidligere elever 
kan tilmelde deres gymnastik-
hold. Der er vejledning til alle 
hold, der deltager, som de kan 
tage med sig til de mange kom-
mende opvisninger.

Det er et populært stævne, og 
der er rift om pladserne, så vent 
ikke for længe med at tilmelde 
dit hold.

HUSK, at mindst en af instruktø-
rerne SKAL være medlem af Elev-
foreningen.

Frist for tilmelding til Vinterstæv-
net er den 1. december 2018. 

Hvis det bliver nødvendigt opret-
ter vi venteliste.

Vi glæder os helt vildt!

VINTERSTÆVNE  2019

KONTINGENT 2019

Alle tidligere elever 
på GIV kan være med-
lem af Viborg Elever



”GIV er Paradis på jorden”

”Det går fuldstændig 
fremragende” 

”Jeg har aldrig haft det bedre”

Ovenstående er de korte, umiddelbare svar på 
mit spørgsmål; ”Jeg skal til at skrive årets gang 
– hvordan er det gået i år?”
Svarene blev leveret af fire fortsætterelever, 
som har gået på GIV siden januar og dermed 
har været en stor del af det år, der er gået. 
De årligt tilbagevendende, genkendelige, frem- 
ragende og helt igennem GIV’ske arrange-
menter, som vinterens Vinterstævne og Adven-
ture Race, forårets Streetfestival og Elevmøde, 
sommerens Familiehøjskole, efterårets ReCall, 
og meget andet er selvfølgelig blevet afholdt 
igen i 2018, og det er alt sammen arrange-
menter, som kommer igen i 2019. 
Det samme kan man sige om dagligdagens 
hygge i Valhalla, på gangene, i Spisesalen 
og  idrætslokalerne, den gode mad, blodet, 
svedet og tårerne. GIV er heldigvis på mange 
måder, som vi kender det, og samtidig sker der 
lidt nyt.

Førnævnte Valhalla, er det sted, mange af jer 
kender som ”den lille gymnastiksal” lige ved 
siden af Spisesalen, men den har fået en ny og 
tiltrængt overhaling med nye bløde møbler, 
masser af spil, en ny bar og et nyt navn. 
På fagsiden har vi haft fokus at skærpe og 
opprioritere de almene fag, hvor flere fag 
er kommet til, og de enkelte fag har fået lidt 
flere timer i skemaet.

• “Verdens Bedste Underviser” er et fag om  
pædagogik, undervisning, læring og dan-
nelse – bl.a. gennem aktiviteter som ild-
spyning og jonglering. 

• ”Filosofi” kan foregå på både dansk og 
engelsk, hvor det danske fag tager ud-
gangspunkt i Kierkegaards største vær-
ker, mens vi i det engelske læser bogen 
”Ståsteder” af Svend Brinkman. I begge 
fag er det vigtigere at stille spørgsmål og 
at undre sig, end at lære noget filosofi.  

• I ”Hækling” giver aktiviteten sig selv, og her 
skaber de til tider frustrerede og udfordre-
de elever først en karklud og dernæst efter 
egen fantasi – alt fra muleposer, til tæpper, 
over brødkurve og huer til tåringe. Nogle 
vil sige, at hæklingen har taget overhånd. .. 

• Det fag, der tidligere har heddet ”Fore-
drag”, er nu blevet omdøbt til ”Oplæg og 
debat”. Vi er ikke helt tilfredse med navnet, 
men meget tilfredse med faget. Her dis-
kuterer vi en masse emner, med særligt 
fokus på samfundet. Vi kommer bl.a. 
omkring FN’s Verdensmål, EU, Trump/Pu-
tin, demokrati og målet er at få eleverne 
til at tage stilling og forholde sig til em-
nerne, i højere grad end at lære om dem.  
 

• 2018 blev også året, hvor ”Friluftsliv”  
blev genindført som et hovedfag på 
GIV. Friluftsliv var længe det største fag 
på skolen, men efter nogle år med fald-
ende interesse for det, er det nu kom-
met tilbage på skemaet. Langsomme-

ÅRETS GANG 2018
af: Jonas Borsøe



lighed, turliv, lejrliv, knivværksted, osv.  
er alt sammen en del af det klassiske  
friluftsliv, som vi nu igen dyrker. 

• I halen af friluftsfaget har vi lavet et nyt til-
tag, som kombinerer højskole og rejser. I 
januar drager 9 elever og en underviser til 
det sydlige Argentina, hvor vi skal besøge 
tidligere elever, få indblik i landets kultur, 
historie og i høj grad natur. Buenos Aires, 
Bariloche og Torres Del Paine National 
Park bliver omdrejningspunkterne... 

 
2018 bliver Claus Bo’s sidste år som forstander  
på GIV, da han går på pension. 16 år + det 
løse og mange nye ideer, initiativer, visioner 

og drømme er det blevet til. Højskolen ville 
absolut ikke have set ud, som den gør, hvis 
det ikke var for Claus Bo, da han med Bjerget, 
Fitnesscentret, ombygning af Svømmehallen 
og meget andet har sat sit tydelige præg på 
skolen. 

2018 har været spændende, udfordrende, 
sjovt, fedt, hårdt, livligt og alt muligt andet, 
som et højskoleophold skal være, og vi glæder 
os helt vildt til 2019, med alt hvad det kommer 
til at bringe af nyt og genkendeligt! 

Kærlig hilsen
Idrætshøjskolen Viborg

#GIVlivet



ELEVER - ÅRET DER GIK
af:  Thomas Brun Hansen, (VE)

Imens vi lever i nuet, er end-
nu et år gået i Viborg Elever 
- lidt for hurtigt, hvis vi 
skal sige det selv. 
Men vi holder stadig fast 
i det, vi synes er kerne es- 
sensen for Viborg Elever... 

... at styrke sammenholdet i vores GIV-Familie og 
på tværs af årgangene. Dermed ikke sagt at vi ikke 
udvikler os, for det gør vi. Med nye hænder i besty-
relsen samt rutinerede kræfter, udvikler vi os, så vi 
kan blive ved med at give jer så meget af GIV-livet 
som muligt. 
Vi har i år prøvet at blive mere synlige både på so-
ciale medier, men også til alle vores arrangement-
er, Vinterstævne, Elevmøde, ReCall og Julesang, 
så alle kan se, hvor fantastisk det er at være med 
i GIV-Familien. 
 
Til vores årlige Vinterstævne genser mange tidlig-
ere elever GIV med blandt andet deres gymnastik-
hold. Det er ikke kun elever, der lige har gået der, 
som kommer med et hold, men også elever, der 
har gået der for 20 år siden. Med 25 hold, hvor fem 
var efterskoler, kommer vi også vidt omkring i hele 
GIV-Familien. 

Nye initiativer blomstrer også op blandt tidligere 
elever, da en lille flok har stiftet GIV-Fri, som er en 
datterforening til os. Vi er så glade for at se, at GIV-
livet kan mødes på tværs af årgange, og derved 
danne en gruppe af mennesker, som interesserer 
sig rigtig meget for friluftsliv og gerne vil lære andre 
om det. 
Dette har blandt andet ført til flere kajakture rundt 
om Fur for tidligere og nuværende elever. 
Dette håber vi også vil ske for GIV-Adventure i frem-
tiden. 
GIV-Efter kører stadig derudad, og der er stadig lige 
så stor opbakning. 

Vi kan ikke andet end at smile, når vi ser det fælles-
skab, der er blevet skabt efter GIV. Vi sender stadig 
nyhedsbrev ud pr. mail, så du kan blive opdateret 
på, hvad der sker. 
Du kan altid tilmelde dig, hvis du ikke allerede er 
tilmeldt, ved at sende en mail til os på:
elevforening@giv.dk

Vi takker for endnu et fantastisk år og ser til frem til 
endnu flere sammen med jer!

#Huskoghyg
Viborg Elever - Jeres Elevforening

Instagram: #Viborgelever



af: Freja Petersen - elev efterår 2018

FRILUFTSLIV

Friluftsliv

I faget friluftsliv får man en fantastisk mulighed 
for at lægge sin mobil og de sociale medier til 
side og tage med ud i det blå. 
Med faget tager man nogle af de gamle meto-
der i brug igen og på den måde finder man vej 
mellem destinationer blot ved hjælp af kort, 
kompas og sund fornuft. 
Det er en vidunderlig mulighed for at lægge 
hverdagens stress og jag til side, og komme ud 
og opleve den smukke danske natur. Man ud-
vikler færdigheder til at tænde bål og færdes i 
naturen, får tips og tricks til at holde sig varm 
og tryg på de forskellige ture og ikke mindst får 
man et utal af fede oplevelser med mennesker, 
man holder af. 

Man får indsigt i, hvordan man bedst begiver 
sig ud i naturen og med den respekt der hører 
til, hvilket er virkeligt vigtigt i den tid, vi lever i. 
Friluftsliv er lige noget for dig, der elsker natu-
ren og at hygge, men også elsker at udfordre 
dig selv.

Den første friluftstur

Min første friluftstur på højskolen var en vandre- 
tur, der startede i Røverdalen mellem Viborg og 
Holstebro. 

Vi vandrede gennem den smukke velbevarede 
danske hede, mens vi hørte historier om, hvor-
dan den er blevet til og hvad der er hændt i 
området i gammel tid. 
Aftenen blev brugt på at få startet et bål og 
derefter lavede vi et lækkert aftensmåltid over 
åben ild. 

På alle friluftsture er det obligatorisk, at alle 
tager en overraskelse med til de andre. Derfor 
stod resten af aftenen på pandekager, skum- 
fiduser, karamelsnøre-konkurrence, fællessang 

og historier rundt om bålet. En fantastisk aften 
med grin, hygge og godt samvær blev afsluttet 
med en kop varm kakao, inden hele banden 
røg på hovedet i soveposerne. 
Næste morgen stod vi alle op til æg, bacon og 
flere pandekager, hvorefter depoterne var fyldt 
op til dagens strabadser. Vi skulle nemlig sen-
des af sted to og to... udelukkende med kort, 
kompas og sund fornuft, for på egen hånd at 
finde frem til et fælles mødested. 

For mig var det en vandretur med blandede fø-
lelser såsom viljefasthed og målrettethed til at 
starte med, stor fortvivlelse da det først går op 
for mig, at jeg ikke aner hvor jeg er, og en ube-
skrivelig tilfredshed og lettelse da jeg efter tre 
hårde og lettere våde timer, endelig når frem 
til mødestedet. 
Det er en fantastisk måde at komme tæt på 
naturen og sætte ens evner på prøve. Og så 
er der en stor nydelse i at have udrettet noget 
og at kunne stå på egne ben og klare sådanne 
opgaver selv. 

Friluftsliv er mildest talt terapi for sjælen. 

Freja t.v. og Ditte t.h. 



Tider kommer – tider går
Elever kommer – elever går
Forstandere kommer – forstandere  går
 
Sådan er det – og nu er det, uanset hvor mær-
keligt det end føles, min tur til at runde små 17 
år af på det her fantastiske sted.
På samme måde som  jeg har sagt til alle mine 
33 elevhold, skal jeg også huske, at her på 
skolen SIGER VI IKKE FARVEL men PÅ GEN-
SYN… 
Så -  PÅ GENSYN GIV!

Skolen har siden foråret 2002, hvor jeg blev 
ansat, fyldt utroligt meget i min families og 
mit liv.
Sådan er det når man flytter ind midt i et hek-
tisk højskoleliv, hvor tid og sted bliver til et, 
”og drømme bliver til virkelighed”.
 
17  fantastiske år med højskole, renovering, ny- 
byggeri samt et utal af projekter, der hver på 
deres måde er gennemført i samarbejde med 
engagerede og omstillingsparate medarbej-
dere.

FARVEL GIV
af: Claus Bo Andreasen, forstander



Mit ønske har altid været at skabe de bedste 
rammer for mødet imellem mennesker.
Rammer og fællesskaber, hvor hver enkelt 
person kan føle sig tryg – finde sig selv – 
udvikle sig og tage afsæt til det liv, der altid 
kommer efter et højskoleophold.
 
(Lars Lilholt skriver) 
”Mennesker mødes tilfældigt hvor,
vejene krydses og hjerterne slår,
livet går videre  men aldrig som før,
det er op til os selv hvad vi gør - og tør ”

Tusind tak til alle jer der har krydset min vej 
her på GIV!

Tak for den tillid I har vist min familie og mig.
Nu går livet mod pension – så nu er det helt 
op til Rubi og jeg, hvad vi gør og tør.

 
TUSIND TAK og på GENSYN
Claus Bo Andreasen



af: Sidsel Nordby

GIV ER FUNDAMENTET   
     FOR MIN LIVSSTIL

Mød tidligere elev, Mia Derdau, i et personligt interview
- hun fortæller om sit eventyr i kajakken, og hvad GIV gav hende med i kufferten..

Mia Derdau er 26 år gammel og kommer fra Give. 
Hun var elev på GIV i foråret 2013.
Vi var så heldige, at Mia slog vejen forbi GIV, til et 
personligt interview, da hun havde et kort ophold 
i Danmark. 

Mia er en super cool pige. Hun er til stor inspiration 
og utrolig spændende at tale med. Jeg håber, at vi 
kan overtale hende til at komme og holde et fore-
drag en dag! Men i første omgang må I ”nøjes” med 
at læse hendes historie her...

Hvad lavede du inden, du startede på GIV?
Jeg færdiggjorde gymnasiet og arbejdede et halvt 
år, så jeg kunne få råd til mit højskoleophold. 

Hvorfor valgte du at tage på højskole?
Højskole har været højt oppe på min liste over ting, 
jeg gerne ville, siden jeg afsluttede mine to år på 
efterskole. 

Hvorfor faldt dit valg af højskole på GIV?
Først og fremmest havde jeg hørt om GIV fra ven-
ner. Som tidligere gymnast, boldspiller og med stor 
interesse for adventure-sport og friluftsliv, lød GIV 
som det rene Disneyland. 

Hvad ville du gerne opnå, under dit ophold på GIV?
Efter to år med hofteoperationer og minimal akti-
vitet var målet med GIV at komme tilbage på top-
pen. Jeg ville bevise at ”Er der vilje, er der vej”… og 
selvfølgelig gøre det i godt selskab med andre, som 
også elsker at være aktive. 

Hvad synes du om de fag du valgte?
Jeg hoppede lidt frem og tilbage mellem fagene. 
Jeg fik næsten prøvet alt før jeg havnede i en kajak, 
som blev min primære aktivitet. Fagene på GIV var 
gode og af høj kvalitet - desværre var jeg ikke fysisk i 
stand til at kunne deltage i størstedelen. Én ting, jeg 
særligt husker, er underviserenes vilje til virkelig at 
finde på alternativer. 

Hvad synes du om at gå på GIV?
GIV er et fantastisk sted. Det var en hverdag fyldt 
med humor, udfordringer og kammeratskab. Vi 
spiste lækker mad, og blev måske lidt for ofte for-
kælede af køkkenet. Faciliteterne er geniale. Inden-
dørs fos i svømmehallen og et super sejt udendørs 
klatrebjerg var bare nogle af de ting, som var lige 
ved hånden… og selvfølgelig gjorde underviserne 
et top-job! 



Fortsætter på næste side...

Levede GIV op til dine forventninger?
GIV levede i den grad op til mine forventninger. Jeg 
nåede aldrig mit fysiske mål, til gengæld fandt jeg 
kajakken, som i dag er det, jeg lever og brænder for. 

Hvordan kan du bruge det, du har oplevet på GIV, i dit 
videre forløb og senere i livet?
Idrætshøjskolen Viborg er fundamentet for min livs-
stil. Siden jeg forlod skolen har jeg rejst, arbejdet 
som raftingguide og padlet foskajak i mere end 10 
lande, bl.a. Chile, Nepal, Norge og Costa Rica. Det 
lyder måske mere som om, at jeg har misforstået 
princippet med sabbatår, men det er et meget be-
vidst valg. Det er et ønske om at leve et liv med kajak, 
frihed, livskvalitet og eventyr. 

Kan du anbefale bestemte fag til andre? Hvis ja, hvil-
ke og hvorfor?
Det kommer nok ikke som en overraskelse at kajak 
og særligt faget surf-og foskajak var mit yndlingsfag. 
Kajakken er et redskab, som kan en hel masse. Den 
fås i forskellige farver og former, og med forskellige 
formål. 
For mig betyder kajak-padling ro og natur, adrenalin, 
kammeratskab, glæde, succesoplevelser, action, 
udfordringer og meget mere. 
På GIV fik jeg den undervisning og de færdigheder, 
jeg havde brug for, til at udleve en drøm, som jeg slet 

ikke vidste, jeg havde. Arbejdet er blevet til en leg og 
verden har mødt mig med åbne arme. 
Det krævede selvfølgelig hårdt arbejde, motivation, 
villighed og rigtig mange timer på vandet. 

Har du noget særligt du gerne vil fremhæve omkring 
dit ophold på GIV?
Mit ophold på GIV var et vendepunkt i mit liv. Efter 
GIV var det planen, som mange andres, at flytte til 
København, starte studie og gøre det der forventes. 
Opholdet åbnede mine øjne for, at der er alternati-
ver til, hvordan livet kan leves... Mest af alt, at man 
skal gøre dét, der gør én glad!

Fortæl os lidt om din utraditionelle livsstil!
Jeg har ikke valgt den nemmeste vej, og det var 
sindssygt hårdt de første par år, og med et stort 
savn til både familie og venner, som jeg måske ser 
to gange om året nu. Men til gengæld har jeg nu et 
netværk, der strækker sig ud over hele verden, og 
det er jo fedt! 

Planen var højskole og så ellers studere videre bag-
efter, men sådan blev det ikke. Jeg måtte forfølge 
min drøm om at rejse og padle i kajak. Så nu hand-
ler mit liv om at rejse derhen, hvor sneen smelter og 
elvene tør op, så jeg kan forfølge min store passion  
for kajak – jeg kan simpelthen ikke lade være!



Hvordan klarer du dig?
For det første er jeg er god til at leve billigt, og så 
arbejder jeg som raftingguide i sommerferien og 
fotograf. Ellers blaffer jeg rundt, sover under den 
åbne himmel, hos venner og mit netværk. Sidste 
sæson i Chile havde jeg i alt kun to overnatninger 
på et hostel – det er en livsstil og det styrker selvtil- 
liden at kunne klare sig selv på den måde. Så sæl-
ger jeg mine knyttede armbånd bl.a. på de steder 
hvor, jeg er guide.

Hvad savner du ud over din familie og venner?
Det er et meget mandsdomineret miljø og ofte er 
jeg den eneste pige, så jeg kan godt savne piger i 
mit selskab… piger at snakke med osv. Men mange 
af de steder, hvor jeg arbejder om sommeren, er der 
også piger - de arbejder i restauranten og så videre, 
så der får jeg snakket og hygget med dem.

Hvad spørger folk dig typisk om?
Mange spørger, om det ikke en farlig sport? Jo - det 
er det, og man skal vide hvad man gør. 
Man opdeler ruterne i kategorier, fra 1 til 6, og lig-
ger man på en 5+ overlever man kun lige akkurat og 
er det en kategori 6, så kan du ikke overleve! - Jeg  
foretrækker en kategori 4-5.
Det højeste vandfald jeg har erobret til dato, er 15 
meter - det krævede også lidt tilløb. 
Vi arbejder altid i teams, og vi passer på hinanden 
og støtter hinanden, men der er aldrig pres på en - 
man gør det kun for sin egen skyld. Jeg så de første 
16 vellykkede forsøg over to dage, og derefter tog 
jeg mig mod til det. Jeg tænkte bare ”bare jeg ikke 
brækker ryggen”, men det gik jo fint : )

Er du aldrig kommet til skade?
Jo, faktisk har jeg lige været sygemeldt i 3 uger, på 
grund af, at jeg ramte en sten under vandet med 
min ene skulder, men det er også den eneste gang, 
og nu er jeg ved at være klar igen.

Hvad er planen så nu? 
Jeg giver den max gas med kajakken de næste 3-4 
år. Derefter tror jeg, at jeg vil slå lejr for good – men 
nu må vi se…



Kan du anbefale GIV til andre?         
Jeg anbefaler GIV til enhver, som 

har lyst til en oplevelse for livet! 



SET OG SKET 2018
Af: Sidsel Nordby

Vinterstævne 2018

Jubilarmøde 2018

GIV-igen arbejdsholdet 2018



Skt Hans aften 2018

Hækling blev et hit i 2018

Elevmøde 2018

Fos kajak, Norge2018

Skituren 2018



Hvis du skulle komme til at kaste et blik 
på vores hjemmeside, vil du se, at opbyg-
ningen har ændret sig.

Vi har valgt at ændre på strukturen for at 
repræsentere de mange muligheder, der 
er på Idrætshøjskolen Viborg, bedst mu-
ligt.

Det betyder at vores fag nu er inddelt i følg- 
ende 5 faggrupper:

• Hovedfag
• SPOTidræt
• Eksistensfag
• Håndens fag
• Uddannelsesfag

Eleverne kombinerer selv deres skema ud 
fra fagene i faggrupperne, så de passer 
bedst muligt til dem, og dermed skaber 
de deres helt eget højskoleophold – deres 
egen PROFIL.

De kan enten vælge fag, så de fordyber sig 
i få forskellige fag/idrætter, eller de kan 
sammensætte deres skema, så de kan 
prøve kræfter med mange forskellige fag/
idrætter.

FAGGRUPPER



PROFILER OG FAG
af: Nina Dencker

Det er muligt at vælge en PROFIL, hvor vi 
på forhånd anbefaler nogle bestemte fag.

Profilerne er:

• IDRÆTS profIlen
• FRILUFTS profIlen
• LIVSSTILS profIlen
• POLITI profIlen

Eleverne kan vælge at ændre i sammen- 
sætningen af fagene på profilerne.

Eksempelvis, kan de vælge FRILUFTS pro-
filen og erstatte nogle af de anbefalede fag 
- så bliver PROFILEN ikke 100% FRILUFT, 
men FRILUFT krydret med lidt andre fag.

IDRÆTS profilen er den profil, hvor elever-
ne kombinerer fagene præcis, som de vil, 
så de får deres helt eget skema.

PROFILER



af: Hans Hvelplund

Tænder nutidens unge på 
at tage en lederuddannel-
se inden for idræt og be-
vægelse? Tidligere var et 
ophold på idrætshøjskole 
lig med en lederuddannel-
se i gymnastik eller anden 
idræt. I dag fylder lederud-
dannelsen ikke det store, 
når man ser på højskoler-
nes markedsføring. Mon in-
teressen for instruktør-
gerningen og ansvaret for 
andre helt er forsvundet?

Det kan virke lidt som om, at lederuddan-
nelsen i idræt glimrer ved sit fravær på høj-
skolerne rundt om i dagens Danmark. 
Når man kigger på prioriteringen af at 
danne til et virke som instruktør eller for-
eningsleder, kan det undre, at området 
ikke fylder mere i markedsføringen – både 
hos os selv på Idrætshøjskolen Viborg 
og på andre skoler. Ved et hurtigt kig på 
idrætshøjskolers hjemmesider, er det ikke 
mulighederne for træner-, instruktør- og 
lederuddannelser, der springer i øjnene.
Dykker man derimod ned i de enkelte høj-
skolers vedtægter, viser det sig, at idræts-
lederuddannelse stadig er en vigtig mis- 
sion for flere af idrætshøjskolerne.

Har lederuddannelsen noget at byde de 
unge? Er hjemmesiderne ikke opdatere-
de? Eller er det vedtægterne, der ikke er 
det? Eller er det en mere eller mindre be-

vidst strategi, at vi ikke skal/kan sælge et 
højskoleophold på lederuddannelse?

Et spring bagud i historien
Traditionelt anser vi de danske folkehøj-
skoler som én af grundpillerne i udbredel-
sen af idræt i Danmark. 
Fra de første højskoler blev oprettet tilbage 
i midten af det nittende århundrede, med 
Rødding Højskole i 1844 som den første, 
har en mission for højskolerne været at  
(ud)danne unge mennesker til at tage del 
i det danske samfund. For idrætshøjsko-
lernes vedkommende har det i udpræget 
grad handlet om at uddanne ledere i gym-
nastik og idræt. 

I dag er betegnelsen for en idrætsleder  
anderledes end tidligere. Det at stå i front 
i idrætssammenhæng kan have mange  
betegnelser: instruktør, projektleder, træ-
ner, iværksætter, underviser og eventma-
ger blot for at nævne nogle. 

Motivation for at tage på højskole
Da jeg i efteråret 2017 skulle vælge emne 
for mit BA-projekt, blev min undren over 
unges motivation til en undersøgelse af, 
hvad der i dag driver unge til at tage på 
idrætshøjskole. Jeg stillede mig selv 
spørgsmålene: Hvad er unges motiva- 
tion for at tage på idrætshøjskole? Ændres 
denne drivkraft i løbet af højskoleophol-
det? Handler et højskoleophold primært 
om personlig dygtiggørelse, oplevelser 
og nye venner? Eller findes der et reelt øn-

LEVER LEDERUDDANNELSEN
PÅ IDRÆTSHØJSKOLERNE?



ske om at udleve ambitioner om at blive 
idrætsleder for andre? 

Lederuddannelsen var obligatorisk
Nogle få tidligere undersøgelser på områ-
det, kunne fortælle lidt om, hvordan det 
var tidligere.
En stor undersøgelse i 1987 ”Idrættens 
Trækfugle”; lavet af Finn Berggren, med 
flere, tydeliggjorde en vigende interesse 
for lederuddannelse blandt højskoleele-
verne. Så godt nok gennemførte mange 
højskoleelever en lederuddannelse, men 
de sprang efterfølgende ikke nødvendigvis 
ud i foreningerne og trænede andre i straf-
fespark og kraftspring.

Signe Agergaard lavede en større under- 
søgelse i 2004 på Idrætshøjskolen Viborg 
og Trænerskolen i Ålborg (senere fusione-
ret til Sportshøjskolen Ålborg). Her var én 
af konklusionerne også, at mange falder 
fra som instruktør/leder efter højskoleop-
holdet. I 2004 var det stadig obligatorisk at 
tage en træner-/lederuddannelse som al-
mindelig højskoleelev på Idrætshøjskolen 
Viborg. 

Passion for mere end egen navle
Jeg besluttede mig for at interviewe nogle 
nuværende og tidligere elever fra Idræts-
højskolen Viborg og Sportshøjskolen Ål-
borg. Måske ikke så overraskende er pas-
sionen, den unge har for idræt, afgørende 
for at vælge et højskoleophold. 
Alle interviewdeltagerne fremhæver, at 

denne passion for idræt bliver forstærket 
under opholdet og breder sig til også at 
handle om andet end blot egenfærdighe-
der.
Men flere højskoleelever vil gerne have en 
eksplicit begrundelse for at tage et højsko-
leophold. Det holder ikke altid som argu-
ment over for mor og far eller vennerne, 
at man vil udvikle sig personligt eller have 
nye venner, og her bliver en træner- eller 
lederuddannelse et brugbart rationale. Så 
flere elever bruger muligheden for instruk-
tør, lederuddannelser m.v. som et argu-
ment, når de skal fortælle venner og fami-
lie, hvorfor de tager på idrætshøjskole. 

Klichéerne holder efter højskole-
opholdet
Lidt interessant er det, at der er en tydelig 
forskel mellem GIV og SPH i deres bevæg- 
grunde for at tage på højskole. For elever 
på GIV er en træner-/lederuddannelse ikke 
afgørende for valg af højskoleophold, men 
det er det for elever på SPH. For begge 
grupper er det imidlertid retrospektivt den 
personlige udvikling og venskaberne, der 
er det væsentligste bidrag højskolen har gi-
vet eleverne, hvilket måske nok er en kendt 
kliché, men derfor ikke en mindre sand 
kendsgerning. Og så bliver det liv, der leves 
som elev på højskole, med samvær ud over 
undervisningen 24 timer i døgnet frem-
hævet, som meget betydningsfuld for til-
egnelsen af træner- og lederuddannelses- 
færdigheder, lige som det har stor betyd-
ning for den personlige udvikling. 

Fortsætter på næste side...

LEVER LEDERUDDANNELSEN
PÅ IDRÆTSHØJSKOLERNE?



Hvordan instruktør-/lederuddannelse p.t. 
bliver udmøntet på GIV, kan det følgende 
give et lille indblik i.

Lederuddannelserne lever på GIV
Den mest klassiske lederuddannelse på 
Idrætshøjskolen Viborg kalder vi Fremti-
dens Leder. Det er en uddannelse som be-
står af valgfagene ”Ledelse, udvikling og 
kommunikation” og ”IdrætsLab”. 
Her kører vi et parallelt forløb med idræts-
højskolerne i Gerlev, Ollerup og Sønder-
borg. Hos os gennemfører ca. 30 elever 
årligt denne uddannelse, som bl.a. inde-
holder områder som ledelse, kommuni-
kation, organisering, gruppeprocesser 
og -dynamik samt idrætspolitik og sam-
fundsforhold. Eleverne arbejder med tra-
ditionelle og innovative muligheder for 
idrætsorganisering på en række forskel- 
lige måder. Bl.a. står gruppen for den årli-
ge fire-dages Viborg Streetfestival med ca. 
2000 deltagende skolebørn. 

Projektledelse 
Elever, der har gennemført 4 eller 6 måne-
der på højskole, kan vælge at fortsætte på 
højskolens projektlederuddannelse. Det 
er der 15 – 20 elever der gør om året. 
Disse elever bliver især dygtige til projekt-
ledelse og arbejder med forskellige kreati-
ve og entreprenante værktøjer. 

Denne gruppe står for forskellige projekter 
i højskoleregi, bl.a. med besøgende ude-

fra. F.eks. gymnasieklasser, efterskoleele-
ver m.fl. 
Derudover har vi en række andre kurser/
uddannelser, der omhandler det at styre 
andre i idrætsaktiviteter. Personlig træ-
neruddannelse, Fitness-instruktør, fagin-
struktørkurser i kajak, gymnastik, klatring 
m.v... og naturligvis forskellige sikker-
hedskurser, som også omhandler det at 
styre/sikre andre i idrætsaktiviteter på én 
eller anden måde. F.eks. livredderkursus, 
springsikker kursus i springgymnastik, sik-
ringskurser i klatring m.v.

Lederuddannelsen er et tilvalg
Leder- og instruktøruddannelse er altså 
ikke obligatorisk for elever på Idrætshøj-
skolen Viborg. Færre elever går fra højsko-
len med et kursusbevis i hånden end tid-
ligere. Men mange går ud og bruger det. 
Nogen i traditionel forstand i klubber og 
foreninger, andre som personlig træner 
som supplement til SU, nogen til afklaring 
og som springbræt til valg af karriere og 
uddannelse inden for idræt, undervisning 
m.v. 

Uddannelserne er altså stadig væsent-
lige for en del elever, som tager det som 
et aktivt tilvalg. Lederuddannelserne er i 
dag mere specialiserede og begreberne 
er blevet oversat til nogle andre betegnel-
ser, men lederuddannelse lever altså sta-
dig på idrætshøjskolerne... i hvert fald på 
Idrætshøjskolen Viborg

Fortsættelse af Lever Lederuddannelse på  Idrætshøjskolerne?



Det økonomiske grundlag for opførsel af den længe ønskede nye elevfløj, som indehol-
der 40 værelser med bad og plads til 80 elever, ser positiv ud.
Derfor arbejdes der videre med projekteringen i det nye år.
Den nye elevfløj er første trin i en større planlagt renovering af hovedbygningen og de 
gamle værelser fra 1951.

Vi glæder os til at kunne skrive mere om projektet i det nye år.

NY ELEVFLØJ
af: Claus Bo Andreasen

Ny elevFløj i støbeskeen



SÆT       I KALENDEREN

3. januar  Højskolestart 

14. februar  Højskolestart

23. februar   Vinterstævne

3. - 5. maj  Elevmøde

7. maj   Generalforsamling, Netværket GIV

14. juli   Familiehøjskole, uge 29

21. juli   Familiehøjskole, uge 30 

28. juli   MTB, Havkajak, uge 31 

15. august  Højskolestart

31. august  Jubilarmøde

1. september  Havkajak, uge 36

26. september  Højskolestart

4. - 6. oktober GIV Recall

Der tages forbehold for ændringer - følg os på FACEBOOK 
eller på giv.dk/event, her kan du altid holde dig 
opdateret og læse mere om ovenstående begivenheder.
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