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Sejrsglade elever fra 2. a på Ma-
rie Kruses Skole havde en dejlig 
dag i Farum Arena.

Foto: Lars Skov

FURESØINITIATI
VET: Farum Arena 
sydede af liv under 
præsentationen af 
prisbelønnet pro-
jekts opfølgning. 

FURESØ: Succes over hele 
linjen.

Det må være overskriften 
på Furesø-projektet, der 
fredag blev præsenteret i 
Farum Arena, hvor 90 9. 
klasses elever coachede 300 
elever fra 2. klasserne. 

Inden præsentationen 
var formanden for Kultur-, 
Fritids- og Idrætsudvalget, 
Helle Katrine Møller (RV) 
gæst ved en evaluering over 
forløbet, og hun glædede sig 
over, at der vankede ros fra 
alle sider.

Furesø-projektet er resul-
tatet af Furesø-initiativet, 
der løb med sejren i DR P4 
i Region Hovedstaden om 
Danskernes Idrætspris i no-
vember 2014. 

Med støtte fra fl ere forskel-
lige sider har Team Brolin 
med brødrene Mogens og 
Martin Brolin været tov-
holdere for Leder for en dag, 
hvor engagerede unge prø-
ver sig selv af som leder.

Ramt plet
- Vi er rigtig glade for, at 
lærerne bekræfter, vi har 
ramt plet med en blanding 
af sport og personlig udvik-
ling. Det har udløst rigtig 
meget ros, forklarede Mar-
tin Brolin.

En af de lærerkræfter, 
der ikke var tilbagehol-
dende med de rosende ord, 
var Tobias Aamann fra 
Stavnsholtskolen, der havde 
overværet rigtig mange vol-
leyballkampe.

- Det har været vildt sjovt 
for både børn og voksne. Jeg 
har nydt at opleve børnene i 
en anden sammenhæng, og 
det har også været skægt 
at møde de andre skoler. 
Kæmpestort, sagde Tobias 
Aamann.

Lidt tricks
Otte-årige Ellen Kristine 
Lomholt fra Lillerød Skole 
imponerede med en ene-
stående boldfornemmelse 
og placeringsevne på vol-
leyballbanen.

- Jeg havde øvet mig lidt, og 
min storebror, der har spil-
let volleyball, har lært mig 
lidt tricks. Men ellers har jeg 
ikke dyrket boldspil, men 
måske vil jeg spille fodbold 
engang. Vi har haft dygtige 
instruktører, og det har væ-
ret meget sjovt, fortalte El-
len Kristine Lomholt, 

Christian Rix har været 
med i projektet i tre år siden 

9. klasse og har efterhånden 
udviklet sig så meget, at han 
er blevet stævneansvarlig.

- Det har selvfølgelig givet 
en del udfordringer at være 
ansvarlig for det hele, for 
der har været meget at holde 
styr på. Men jeg har rykket 
mig utrolig meget, og jeg 
vil gerne være med næste 
år, sagde Christian Rix, der 
også har været træner for 
Farum Cats i australsk fod-
bold.

Ansvarlig og god
To af de unge 9. klasses ele-
ver, der prøvede kræfter 
med Leder for en dag for før-
ste gang, var Cecilia Petri 
og Philip Gibson fra Marie 
Kruses Skole.

- Det har været en ansvar-
lig og god oplevelse at være 
coach, for man lærer virke-
lig at få styr på børnene. Det 
har også været morsomt at 
opleve 2. klasserne, for jeg 

føler selv, at det ikke er lang 
tid siden, jeg selv var i den 
alder. Projektet har været 
lærerigt, og jeg har virke-
lig fået nogle værktøjer, der 
gør, at jeg kan håndtere pro-
blemerne, sagde Cecilia Pe-
tri, der gerne anbefaler pro-
jektet til andre, og iøvrigt 

overvejer en fremtid som 
pædagog.

Klædt fint på
- Jeg var nok rimelig skep-
tisk overfor projektet, men 
heldigvis har jeg følt mig 
meget engageret og haft 
gode oplevelser. Selvfølgelig 
har der været lidt problemer 
undervejs, men jeg var hel-
digvis klædt fi nt på af pro-
jektets ledere, sagde Philip 
Gibson. 

Brødrene Martin og Mo-
gens Brolin, som udover 
Kidsvolley Skolestævner-
ne med Leder for den dag, 
Coach Academy og Idol for 
en dag, også står bag Fure-
sø Sommerlege og Teamball 
Fun Cup.

 I Leder for en dag har el-
verne tilegnet sig praktiske 
og teoretiske værktøjer in-
den for ledelse og coaching, 
herunder samarbejde, kon-
fl ikthåndtering og kommu-
nikation. 

jpr

Unge bliver gjort til ansvarlige ledere

Cecilia Petri og Philip Gibson var vældig tilfredse med forløbet i Leder for en dag i Farum Arena.

Ellen Kristine Lomholt fra Lillerød Skole er et stort boldtalent.

»  Det har selvfølgelig 
givet en del udfordrin-
ger at være ansvarlig 
for det hele, for der har 
været meget at holde 
styr på.

Chrstian Rix, stævneansvar-
lig,  Leder for en dag

LØRDAG
10.00-13.00: Havremarken 10, 

Farum: Spejdernes Loppe-
marked

11.30: Farum Kulturhus: 
Koncert med Bernadotte 
Swingers

12.30: Farum Kulturhus: Fer-
nisering på udstilling med 
Kirsten Hagelskær

13.00: Kulturhuset Galak-
sen: Go’nat min skat. Arr. 
Egnsteatret Undergrunden

15.00: Skovhuset ved Sønder-
sø: Fernisering på udstil-
lingen »Realism & Beyond, 
version 3.0«.

SØNDAG
13.00-15.30: Ellegården i 

Stavnsholt: 100-års jubilæet 
for kvinders stemmeret 
fejres. 

16.00: Farum Kirke: Koncert 
med domorganist Birgitte 
Ebert, Ribe Domkirke

19.30: Kulturhuset Galaksen: 
A Picasso

LØRDAG
Grafen
Antboy - Den røde Furies 

hævn: 13.00
Björn Afzelius - Tusen Bitar: 

15.00
Værløse Bio
Albert: 12.00 og 14.00
Big Eyes: 18.30
Focus: 20.15
Jeg Er Stadig Alice: 16.30
Kingsman: The Secret Ser-

vice: 20.30
Mennesker Bliver Spist: 18.15
Mennesker Bliver Spist - med 

undertekster: 16.00
Min Søsters Børn og Guldgra-

verne: 11.15
Sangen Fra Havet: 12.45
Teorien Om Alting: 14.30

SØNDAG
Grafen
Antboy - Den røde Furies 

hævn: 14.00
Björn Afzelius - Tusen Bitar: 

16.30
Værløse Bio
Albert: 12.00 og 14.00
Big Eyes: 18.30
Focus: 20.15
Jeg Er Stadig Alice: 16.30
Kingsman: The Secret Ser-

vice: 20.30
Mennesker Bliver Spist: 18.15
Mennesker Bliver Spist - med 

undertekster: 16.00
Min Søsters Børn og Guldgra-

verne: 11.15
Sangen Fra Havet: 12.45
Teorien Om Alting: 14.30

VÆRLØSE: Torsdag mellem 
klokken 7.35 til 16.05 brød 
tyve ind i en villa på Bal-
lerupvej i Værløse ved at 
knuse en rude med en sten. 
Tyvene rodede hele villaen 
igennem, men endnu har 
husets beboere ikke over-
blik over, hvad der er stjålet.

Hele hytten 
gennemrodet

Se flere 
billeder på

sn.dk/hilleroed


