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VARDE

Fremgang i foreningstal i 2021: Her er to
steder i kommunen, der har succes med
lokale projekter

Nye tal viser, at foreningslivet i Varde Kommune har oplevet en fremgang i
2021 i forhold til året forinden. Avisen har talt med to af de foreninger, der
er eksemplet på netop denne stigning.

10 apr. 2022 kl. 06:48

Martin Jørgensen marjo@jfmedier.dk

Lyt til denne artikel
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Varde Kommune: Corona-restriktionerne for idræts- og foreningslivet varede længere og var
mere omfattende i 2021 end i 2020. Alligevel viser 2021-medlemstallene for Danmarks
Idrætsforbund (DIF) og DGI en fremgang på 12.101 medlemmer. Dermed har idrætsforeninger
under DIF og DGI nu 2.228.776 medlemmer tilsammen.

Emil og Magnus mistede lysten til at spille fodbold, men i stedet for at stoppe helt valgte de at starte deres eget hold op i
den lokale forening, og dermed fik de mere ansvar og selvbestemmelse. Folk i Oksbøl opdagede, at padel er et kæmpe hit
blandt folk i alle aldre. Nu starter man hold op for børn og unge. Fotocollage: JV
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Også i Varde Kommune er det lykkedes at komme igennem corona-året med en fremgang på
802 medlemmer, så der nu er 26.299 medlemmer i kommunens 138 idrætsforeninger under DIF
og DGI.

- Det, at tilbagegang i 2020 bliver vendt til fremgang i 2021, er et kæmpe skulderklap til
foreningerne, de frivillige og ikke mindst de borgere, som er vendt tilbage til foreningslivet. Jeg
håber og regner med, at de store indendørs idrætsforeninger næste år kan melde om fremgang,
for jeg fornemmer og hører om gryende optimisme hos dem. Tallene her viser i hvert fald, at vi
sammen ikke arbejder forgæves for at skaffe fremgang, udtaler kultur- og fritidschef i Varde
Kommune Karsten Rimmer i en pressemeddelelse.

Fakta om tallene

Fodbold i Janderup
Én af foreningerne, der de seneste år har haft stigende medlemstal, er seniorafdelingen i
Janderups fodboldafdeling.

Den er blevet kickstartet af de to unge initiativtagere i Magnus Olesen og Emil Jørgensen.

Begge er født og opvokset i den lille by nord for Varde, og begge har de altid spillet fodbold.
Foruden at være hinandens bedste venner er de også stiftere af det seniorhold i Janderup FS,
som ellers har været ikke-eksisterende siden 2015.

- Der var lidt snak hos nogle af vores kammerater om at starte vores eget hold op, men vi ved, at
vi skulle tage sagen i egen hånd, hvis det skulle blive til noget, og det gjorde vi så. Vi hader begge
halvfærdige løsninger, så det skulle også gøres ordentligt, fortæller Magnus Olesen, der er
anfører på holdet og senest spillede fodbold i Boldklubben Vestkysten.

Det samlede medlemstal for DGI og DIF på 2.228.776 unikke medlemmer er renset for, at
�ere idrætsforeninger/klubber er medlem af begge organisationer.

Tallet er for kalenderåret 2021, og et medlem tæller med i statistikken, når der er tale om et
medlemskab i mindst tre måneder af året.
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Det gjorde han sammen med Emil, og deres interesse for fodbold ude i Oksbøl faldt, men i stedet
for at stoppe med at spille og forlade foreningslivet valgte de i stedet at starte deres eget projekt
op.

Det er gået så godt, at de er hele 23 kontingentbetalere fordelt på lokale spillere i alderen 18-27
år.

De to unge Janderup-drenge elsker deres by, og de satser på at bosætte sig i området i fremtiden. De håber, at
fodboldholdet kan vare ved i mange år, selvom de godt kan frygte, at nogle kan falde fra, hvis de skal læse i andre byer
end Varde og Esbjerg. Foto: Martin Jørgensen
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Vi kan begge godt lide at dyrke sport, og vi elsker
fællesskabet i omklædningsrummet. Mange på
vores hold har ikke spillet fodbold før, men det er
heller ikke det vigtigste. Vi er en klub for alle, og vi
synes, at det fungerer rigtig godt. Der skal være
plads til alle.
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Unge, der ellers ikke ville have spillet fodbold længere, hvis det ikke havde været for den nye
klub i Janderup - og dermed heller ikke være indgået i statistikken over folk tilknyttet til
foreningslivet.

- Vi kan begge godt lide at dyrke sport, og vi elsker fællesskabet i omklædningsrummet. Mange
på vores hold har ikke spillet fodbold før, men det er heller ikke det vigtigste. Vi er en klub for
alle, og vi synes, at det fungerer rigtig godt. Der skal være plads til alle, siger Emil Jørgensen.

De to holder styr på mange praktiske ting med lidt assistance fra moderforeningen, der hjælper
med booking af baner og dommerpåsætning.

- Sådan har det været hele vejen. Vi vil gerne kunne styre tingene selv. Det givet en tryghed, og
på samme tid har vi også ansvaret for, at det hele kører på en ordentlig måde.

Padel-succes i Oksbøl

EMIL JØRGENSEN, MEDSTIFTER AF SENIORFODBOLDHOLD I JANDERUP SF

Selvom det er et hold, der prioriterer social hygge højt, så formåede de også at skabe resultater på banen og kunne ved
sæsonens afslutning fejre en oprykning til serie 5. Privatfoto
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Et andet sted, der også har oplevet boom i antallet af medlemmer under corona, er i Oksbøl.

Her har padel i den grad vundet frem, og i et tæt samarbejde mellem foreningslivet og
Sportspark Blaavandshuk har man netop opført bane nummer to for at imødekomme den store
efterspørgsel.

Folkene bag foreningen har valgt at kalde sig OPS, Oksbøl Padel Sport. Oksbøl Padel Sport er en
aktivitet under Oksbøl Badminton Klub, som har haft en meget tilfredsstillende badminton-
sæson trods covid-19. Her har man nemlig sat badmintonrekord med tæt på 40 ungdomsspillere
og knap 50 banelejere.

- Padel er en sport, der appellerer til alle aldre. Man skal ikke have nogen forudsætninger og
stort set intet udstyr på nær et bat. Jeg er selv ny i det, og jeg er blevet bidt af det med det
samme. Min form er ikke, hvad den har været, men padel er skånsomt for kroppen, siger Carsten
M. Frederiksen, formand for Oksbøl Padel Sport.

Han fremhæver desuden, at det er et let spil at lære - også for nybegyndere. Der er desuden
meget mere effektiv spilletid end eksempelvis tennis, da padel spilles på en lukket bane og med
brug af væggene.
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Kombinere med foreningsliv
De høje medlemstal for begge aktiviteter er et resultat af klubbens store frivillige indsats.
Desværre er frivillighed en generel mangelvare i dag, hvorfor formanden appellerer folk til at
melde sig og støtte op om foreningslivet i de små lokalsamfund.

- Padel er rundt omkring i landet blevet en kommerciel forretning, hvilket er helt �nt, men her i
Oksbøl vil vi også gerne kunne kombinere det med foreningslivet og skabe en fællesskabskultur
omkring padel, siger Carsten M. Frederiksen.

Den store interesse i lokalområdet har ført til, at mange forældre har spurgt, om det er muligt
for deres børn at gå til padel - ligesom man kan gå til fodbold. Denne udfordring har man taget
op, og nu tilbyder foreningen ungdomstræning med uddannede trænere.

Selvom banerne i Oksbøl primært har været brugt af folk i Oksbøl og omegn, håber folkene bag,
at man kan være heldig at tiltrække folk fra andre steder end den lille by helt vestpå.

Padel kan spilles på alle tider af døgnet. Næsten da. Her er en flok friske spillere ude at spille, efter mørket er faldet på.
Det kan sagtens lade sig gøre, for der er lys på banen. Privatfoto
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- Vi håber at kunne tiltrække folk fra hele kommunen til de skønt beliggende baner. Selvom vi er
meget begejstrede over den store tilgang af medlemmer i vores forening, så har vi plads til
endnu �ere foreningsmedlemmer. Vi vil gerne udbrede kendskabet til både børn og unge og
ældre endnu mere, og det håber vi på, at vi kan ved at skabe et samarbejde med både skolen
herude samt idræt om dagen-aktiviteter og den lokale sportsfestival, fortæller han.

Efter en årrække med fremgang og historiske 2,3 millioner medlemmer i 2019, mistede DIF og
DGI knap 90.000 medlemmer på landsplan i coronaåret 2020. Nu er lidt af det tabte hentet ind
igen, og den opadgående medlemskurve glæder DIF, som sender kredit til de frivillige.

De to baner i Oksbøl har fået lokalsamfundet til at få øjnene op for en af de mest fremadstormende sportsgrene i landet.
Overalt skyder der baner op - også i Varde Kommune. Privatfoto
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Halinspektør Thomas Nyholm fra Sportspark Blaavandshuk, banesponsor Flemming Riber, hovedsponsor Kasper
Bundgaard Jensen fra Nordea Fonden og formand for Oksbøl Padel Sport Carsten Frederiksen foran banen i Oksbøl, der
er blevet en realitet efter gavmilde sponsorer. Privatfoto
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Varde-nyhedsbrevet
Få dagens vigtigste nyheder og bedste historier fra
Varde i et dagligt nyhedsbrev, der klæder dig på med
både overblik og baggrund.

Email

Skriv din emailadresse

Navn

Skriv dit navn

Jeg vil gerne modtage nyhedsbreve fra
JydskeVestkysten direkte i min indbakke.
Nyhedsbrevene giver et nyhedsoverblik og kan
selvstændigt eller sammen med nyhedsoverblikket
indeholde relaterede abonnementsfordele,
produktnyheder, konkurrencer og tilbud. Det er til
enhver tid muligt at framelde sig nyhedsbrevene i selve
mailen. Privatlivspolitik.

https://jfmedier.dk/da/om-os/privatlivs-og-cookiepolitik
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