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Hallen er mørk og dunkel. Gulvet flyder 

med affyrede plastikkugler og lugter af 

sved og spænding. Udstyret med be-

skyttelsesmasker, riffel og pistol sniger 

Thomas og Dennis sig af sted mellem 

forhindringerne, så lydløst som muligt. 

Thomas har fået øje på en fjende og 

peger i den retning, hvor fjenden befin-

der. Dennis forstår det umiddelbart og 

sniger sig nærmere og nærmere. Da 

han kommer på tæt hold, fyrer han 

våbnet af og tag ikke fejl: Det gør nas, 

som det hedder på ungdomsdansk, når 

kuglerne rammer deres mål.

- Man skal virkelig bide tænderne 

sammen for ikke at sige av. Det kan vir-

kelig mærkes, og når man er ramt, skal 

man udgå af den runde. 

Gør man det ikke frivil-

ligt, bliver man smidt ud 

af runden, fortæller de to 

”krigere” med liv og en-

gagement i stemmen, der 

understreger budskabet. 

Aktiviteterne med 

hardball er et direkte ud-

spring af projektet ”Idræt-

ten tilbage på landet”.

Falder mellem to stole

Pointen med projektet er, at gruppen af 

elever på for eksempel Det Ny Havredal 

og Sønder Lundgård, som er et par af 

parterne i projektet, falder mellem to 

stole i forhold til idræt. De har svært 

ved selv at opsøge og blive en del af 

fællesskabet og aktiviteterne de alme-

ne idrætsforeninger, men de er for 

gode til handicapidrætten. Der mangler 

ganske enkelt et tilbud til hele denne 

gruppe af unge.

Det formuleres sådan i projektet: 

”De er, typisk i idrætten, såvel som i 

barndommen, blevet valgt fra, enten 

bogstaveligt talt eller psykisk, og i man-

ge tilfælde 

er fravalget fulgt af for eksempel mob-

ning. Med andre ord har denne gruppe 

af unge oplevet, at idrætten for dem of-

test føltes som udebane. Vi vil ændre 

denne udebane til hjemmebane”.

Havredal Harballforening

Thomas Toft Hansen, 18 år, er elev på 2 

år på Det Ny Havredal. Dennis Ander-

sen, 23 år, er et halvt år længere i sam-

me praktiske erhvervsuddannelse på 

Det Ny Havredal. De to er en del af en 

gruppe på 13 elever skolen, som er en-

gageret i Havredal Hardballforening.

Når Thomas og Dennis er i fuld gang i Hardballhallen i Karup, handler det 
ikke kun om spænding og 100 skud fra hoften. Det handler om motion og 
nye bekendtskaber. Det er et udspring af projektet ”Idrætten tilbage på 
landet”.

   Venner I 

kugleregnen

idrætten tilbage på landet

Projektet har et landsdækkende perspektiv indbygget i sig. På baggrund af de er 

faringer, som projektdeltagerne høster i projektperioden, er det målet at etablere 

et landsdækkende projekt med det formål at sikre muligheder for at dyrke idræt 

for unge med særlige behov.

Unge med særlige behov falder ofte mellem to stole i idrætsverdenen. De har 

svært ved at deltage i almindelige idrætsforeningers oftest meget konkurrence-

prægede miljø. De er for gode til at kunne anvende handicapidrætten.

Projektperioden for ”Idrætten tilbage på landet” løber til juni 2015.
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På bordet foran os ligger en 

riffel og en pistol. De er overra-

skende tunge og vellignende og 

efterlader ingen tvivl om, at de 

kan sende kuglerne af sted med 

smæk i. For en ordens skyld skal 

det understreges, at de skal an-

vendes i hardballhallen og ab-

solut ingen andre steder. Man 

skal være fyldt 18 år for at kun-

ne købe et.

- Det er ikke os alle, der har 

vores egne våben, men vi har 

et godt samarbejde med for-

eningen i Karup og låner våb-

nene af dem.

Integrering i det lokale for-

eningsliv

”Projektet skal i et forsøgs-

projekt skabe en model for, 

hvordan unge med særlige 

behov/bogligt svage kan dyr-

ke idræt og integreres i det 

lokale idrætsliv i landdistrik-

ter, og dermed reducere so-

cial udsathed og skabe liv på 

landet. Projektet skal få flere borgere i 

landdistrikter til at dyrke idræt og/eller 

engagere sig som frivillige mentorer”.

Således lyder indledningen til formålet 

med projektet, der omfatter Det Ny Hav-

redal, Sønder Lundgård, Ligeværd, DGI 

(Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger) 

og Aalborg Universitet. Projektet har til-

knyttet eksperter i form af psykologer. 

Der er ansat en projektleder og en række 

frivillige mentorer, der skal understøtte 

- Vi har selv startet foreningen for 

at få penge til at dyrke hardball. Vi fy-

rer rigtig mange kugler af på en aften, 

og det kan godt blive ret dyrt. Kugler-

ne kan kun bruges en gang, ellers 

smadrer man våbnet helt, fortæller 

Thomas, der er formand for Hardball-

foreningen og skolens elevråd, og til-

føjer:

- Det er også rart, at vi selv sætter 

dagsordenen, at det er vores mening, der 

er vigtig og gældende.

Havredal Hardballforening er et udtryk 

for, at aktiviteten ikke kun omfatter selve 

aktiviteten i hardballhallen, men også rum-

mer det at drive en forening med alt hvad 

det indebærer. Foreningen er bindeleddet 

mellem eleverne på skolen og folkene bag 

Hardballhallen i Karup, som er landets stør-

ste af slagsen.

- Det er rart, at vi selv sætter dagsor-
denen i foreningen. Det er vores me-
ning, der er vigtig og gældende, si-
ger Thomas Toft Hansen.
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aktiviteterne og hjælpe de unge med at 

føre deres ønsker ud i livet.

Netop de unges ønsker, og dermed de-

res helt afgørende motivation, er et fokus-

område i projektet. Projektet arbejder med 

kompetenceforventning og opnået hand-

lekompetence. På jævnt dansk vil det sige, 

at de unge skal have succesoplevelser i ak-

tiviteten så mange gange, at det styrker 

deres selvtillid, motivation og lyst til at gøre 

idrætten til en del af deres hverdagsliv.

Aktiviteterne i projektet omfatter andet 

end hardball i hallen i Karup. Et eksempel 

på udbredelse af projektets ideer et samar-

bejde med Nökkvi, en klub for arbejde 

med islandske heste. På Sønder Lundgård 

er de ved at etablere et samarbejde med 

Herning Firmaidræt med de mange mulig-

heder det indebærer. Ledetråden er, at det 

godt kan være mange små aktiviteter, der 

bliver sat i værk og afprøvet. Er der således 

to elever, som gerne vil prøve at spille golf, 

så gør projektets ansatte og frivillige alt for, 

at det kan lade sig gøre gennem samarbej-

de med den lokale golfklub. Dette blot 

som eksempel.

Gæstfrihed og nye bekendtskaber

- Jeg bliver mere glad, når jeg har været i 

hallen i Karup. Jeg kan godt lide at blive 

træt og få motion. Jeg kan nogle gange 

have svært ved at møde helt nye menne-

sker, men ikke når jeg er på banen i hard-

ballhallen, siger Dennis om de oplevelser, 

der rækker ud over at få fyret våbnet af og 

”dræbt” så mange af fjenderne som mu-

ligt.

- Der er et godt fællesskab. Alle er lige. 

Vi bliver mødt af mange nye personer, og 

det er meget gæstfrit. Man skal næsten 

passe på med at sige ”jeg er ny, er der en, 

som vil hjælpe mig”. Man risikerer at blive 

overfaldet af hjælpsomme mennesker, 

fortsætter Thomas snakken om de erfarin-

ger.

De lægger begge vægt på, at det ikke 

kun er skyderiet, der er sjovt. Hardball 

handler også om at kunne samarbejde, 

lægge en taktik og kommunikere for-

ståeligt med hinanden i en presset si-

tuation. Aktiviteten rækker tilmed ind i 

fritiden uden for banen.

- Vi har meget at snakke om både 

her på skolen og via Facebook. Hvad 

har de andre af erfaringer, hvad gik 

galt, skal vi lægge en ny taktik? Man jo 

ikke bare tonse ud på banen på egen 

hånd, så går det galt. 

- Jeg kan nogle gange have svært ved at møde nye 
mennesker, men ikke når jeg er på hardballbanen, 
fortæller Dennis Andersen.


