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Rødovre Lokal Nyt I FORENINGSLEDERFEST

Onsdag den 11. juni 2008

Foreningernes flotte fællesskab
54 voksne og 19 unge
blev lørdag aften hyldet for at være de
bedste til deres
sportsgren i Danmark, Europa eller
Verden. Eller for fleres
vedkommende alle
tre steder.
Af André Bentsen
Det siges, at 13. gang er
ulykkens gang. Med hensyn til antallet af Danmarksmestre gælder det
dog kun for ishockeyklubben.
Resten af foreningslivet
havde traditionen tro
masser af Danmarksmesterskaber at præsentere
på Foreningslederfesten i

lørdags. Specielt indenfor
vægtløftning, kampsport
og atletik var høsten stor,
men også ROG og SISU
tog fra.
Årets udøvere. I samarbejde med FIR hylder vi
på Rødovre Lokal Nyt
hvert år Årets Idrætsudøver og Årets Idrætsleder.
Sidstnævnte blev valgt på
baggrund af en meget flot
indstilling.
Titlen og vores chek på
5000 kroner gik i år til Jørgen Jacobsen fra Islev
Boldklub. Her har han
blandt andet startet både
klubblad og ungdomsafdeling, samt ikke mindst
været formand og kasserer. En funktion han stæ-

digt holder fast i til trods
for en alvorlig sygdom.
Årets Idrætsudøver er
den bedste i Verden af sin
slags. Ky Tu Dang vil blive
husket for at være den
første
ikke-koreanske
taekwondokæmper i teknikdisciplinen
nogensinde, den første der slog
en koreaner i Korea og i
det hele taget ved et VM.
Han har utrolig stor betydning for de unge i klubben og er et forbillede for
alle idrætsudøvere.
Ky Tu Dang får udover
hæderen endvidere 3000
kroner af Lokal Nyt, som
tak for indsatsen.
DE BEDSTE: Jørgen Jacobsen og Ky Tu Dang løb med priserne som henholdsvis Årets
Idrætsleder og Årets Idrætsudøver. Foto: Brian Poulsen

Årets Spejderleder
er et rigtigt ægte par
I år gik prisen som
Årets Spejder ikke til
én spejder, men til to.
"Her er tale om en
vaskeægte holdpræstation," sagde borgmesteren.
Af André Bentsen

FORSKEL: For få uger siden vandt ’Sportsstolene’ deres sjette Danmarksmesterskab. Aktivitetsleder Dorte Berenth har en lille finger med i spillet og fik i lørdags DIFs ‘Du gør en forskel’
pris for sin indsats. Foto: Brian Poulsen

FIR: Hun gør en forskel
At de mange foreningsledere gør en kæmpe forskel i lokalsamfundet, skal
man ikke løbe mange
gange rundt om Damhussøen for at vide. Men nogle
ledere gør alligevel fra tid til
anden en ekstra særlig indsats. Dorte Berenth er én af
dem. I lørdags vandt hun
Danmarks Idrætsforbunds
‘Du gør en forskel’ pris. Siden 2002 har hun stået for
Orients
seksdobbelte
Danmarksmestre i El-hockey.

“Siden har aktiviteten udviklet sig på bedste vis.
Dorte har i de seks år som
aktivitetsformand formået
at udvikle aktiviteten således, at der i dag er seks
hold. Hun har arrangeret
ture til udlandet hvor spillerne har fået en kæmpe
oplevelse ved at deltage i
internationale stævner,”
skriver FIR i indstillingen
til Danmarks Idrætsforbund.
Men Dortes internationale planer stopper ikke

der. Netop nu arbejder
hun på højtryk for at arrangere VM i 2010, der
overraskende skal afholdes her i Rødovre.
“Dorte er her og der og
alle vegne. Hun giver sig
100 procent for at nå de
mål der skal til for at give
de handicappede børn og
unge en oplevelse,” sagde Jan Quaade.
En storklappende sal af
hårdtarbejdende frivillige
viste, at han havde ret.
AB

De er altid beredte, spejderne. Og selvom Årets
Spejderledere også er lidt
mere på tæerne end gennemsnittet, så havde de
ikke set det komme, da
det fra scenen blev annonceret, at prisen i år
skulle deles mellem to
personer.
Ægteparret
Charlotte og Benny Frederiksen fra Rødovrespejderne, Det Danske Spejderkorps.
Det hele starter en februar aften i 2005, til årets
generalforsamling. En af
deltagerne er Benny. Da
mødet er færdigt er Benny
blevet valgt som foræl-

drerepræsentant til bestyrelsen. "På det efterfølgende bestyrelsesmøde,
viste det sig at minilederen var ved at 'løbe sur i
det', og efter en kort betænkning melder Benny
sig til at kigge ned, og se
hvad det drejer sig om.
Efter første weekendtur
var han solgt, og skrev
under
på
ledererklæringen. Efter sommerferien var Benny pludselig eneste leder i miniafdelingen, med lidt skepsis
og en masse gå på mod,
påtog han sig opgaven,"
lyder det i indstillingen.
Men der står altid en
kvinde bag mænd af den
kaliber, og her er ingen
undtagelse. I løbet af foråret og sommeren var der
åbenbart blevet talt så
meget spejder i hjemmet,
at også Bennys hustru
Charlotte meldte sig som
leder i mikroafdelingen.
Det første år som assi-

stent, men allerede året
efter overtog Charlotte
'førertrøjen' i mikroafdelingen, da mikrolederen
ønskede at holde en pause. "Fra første færd, har
de bombarderet gruppen
med ideer til nye aktiviteter og anderledes måder
at klare tingene på, det
har været med til at højne
niveauet og trivslen i
gruppen. Hele tiden med
viljen til at lære og udvikle,
men også erkende når
man tog fejl," sagde Erik
Nielsen og tilføjede:
"I det hele taget har de
med deres åbenhed, nysgerrighed og altid gode
humør været med til at
skabe et godt klima i
gruppen og til forældrekredsen. Hvad den ene ikke har kunnet, har den anden klaret og selv om de
er ledere i hver deres afdeling, har de formået at
hjælpe hinanden og hele
gruppen."

Et ganske særligt initiativ
Det er ikke hvert år, at
FIRs initativpris uddeles.
Men i år var det ikke til at
komme uden om.
“Vi giver kun prisen,
når der er særlige og
specielle
initiativer.
Volleyballklubben

‘RæserKids har etableret
to nyskabelser, som må
siges at være netop det.
For første gang nogensinde arrangerede de et
skolevolleystævne
på
rådhusplænen, og så
stod
de
for
et

skolevolleystævne, der
var det største nogensinde i Danmarkshistorien,” sagde FIRs formand
Preben Riel og overrakte
hæderen til udsendinge
fra
den
progressive
volleyballklub.
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ÅRETS SPEJDERE: For første gang bliver prisen som Årets Spejder ikke givet til én person
men til ægteparret Charlotte og og Benny Frederiksen. Foto: Brian Poulsen

