Sportskolan med stänk av silver
När befolkningen blir äldre och samhällets kostnader för sjukvård stiger,
ökar intresset att få fler pensionärer fysiskt aktiva. I Skåne finns skolan
som får mogna elever att upptäcka nya idrotter och nya vänner.
TEXT Johan Pihlblad

– Ettorna spelar biljard. Tvåorna börjar
med fika. Sedan blir det dans, säger leda
ren Lillemor Hertzberg med tydlig röst.
Vi befinner oss på ett äldreboende i
Eslöv. Lokalen är egentligen inte anpassad
för en idrottsskola med drygt 20 elever. Det
enda biljardbordet i det stora sällskaps
rummet tillåter bara en spelare åt gången,
och det som om en timme kommer att vara
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”Du är etta, du är tvåa. Ett, två, ett …”
Klassen är samlad i en halvcirkel och varje
elev blir tilldelad ett nummer. Oro upp
står på vissa håll. Ljudnivån stiger. Någon
försöker byta plats för att hamna i samma
grupp som sin kompis. Om det inte vore
för mångfalden av grå hårnyanser och
stickade koftor skulle det här ha kunnat
vara vilken skolklass som helst.

Aikido, japansk självförsvarskonst, på Senior sport school i Skåne.
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Torsten Lindström från biljardföreningen i Eslöv hjälper Anita Johansson att sikta rätt. Berit
Ottosson ser på.

ett dansgolv fullt av rörelse till både drag
spel och alpmusik är egentligen en matsal
där stolar och bord står i vägen för de in
övade stegen.
Men ingen klagar över att det är trångt
eller att de får spela för lite. Deltagarna
fullkomligt öser beröm över sina ledare och
visar stor tacksamhet över att få vara här.
– Jag ger det många stjärnor. Alla som
vill skulle ha möjlighet att få komma ut på
detta, för det ger en så fantastisk gemen
skap och en träning som man mår bra av,
säger Ingrid Åkesson, 73 år.
Hon var tidigare mycket aktiv och gick re
gelbundet på olika träningspass. Men krång
lande knän och efterföljande 
operationer
satte stopp. Senior sport school såg hon som
en chans för henne och hennes tio år äldre
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INGEN ÖVRE ÅLDERSGRÄNS
Senior sport school är en hälso- och idrotts
skola för äldre i Skåne. Målet är att skapa
ökad livskvalitet och välmående genom
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Jag ger det många stjärnor. Alla som
vill skulle ha möjlighet att få komma ut
på detta, för det ger en så fantastisk
gemenskap och en träning som man
mår bra av.

man att hitta både nya träningsformer och
nya bekantskaper.
– Jag fick knä nummer två inopere
rat. Då blev det lite granna besvärligt och
simma kunde jag inte göra. Då tänkte jag
att nu kan jag söka här och se om det är
någonting som jag fastnar för. Det här var
andra gången jag sökte så jag var ganska
på hugget.

Den som har försökt vet att golfsvingen är en
hel vetenskap.
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Ingrid Åkesson idrottar helst utomhus, men är
glad för allt nytt hon fått prova på.

fysisk aktivitet och social gemenskap hos
en grupp i samhället som tenderar att bli
bortglömd i idrottssammanhang. Projek
tet föddes ur idrottsrörelsens vision Idrott
hela livet och har utvecklats i samverkan
mellan Region Skåne, Skåneidrotten och
flertalet skånska kommuner.
Den första skolan startade år 2009.
Hittills har 23 av 33 kommuner haft minst
en sportskola. Cirka sex skolor genomförs
per termin och över 1 000 personer har
gått utbildningen. En skola pågår i tolv
veckor och har 20–25 deltagare. Den ne
dre åldersgränsen är 60 eller 65 år bero
ende på kommun.
– Vi har ingen övre åldersgräns. Den
äldsta vi har haft var strax över 90 år.
Får vi för många anmälningar och om
kommunen vill köpa in en ny skola gör
vi en väntelista. I stora kommuner som
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till exempel Helsingborg har vi över 50
personer på väntelistan, säger Sofi Anders
son som är regionansvarig för Senior sport
school och arbetar på Skåneidrotten.
Deltagarna träffas två timmar, två
gånger i veckan. Det ena passet består av
teori. På schemat står till exempel infor
mation om skadeförebyggande 
träning,
utbildning i hjärt- och lungräddning med
hjärtstartare och lektioner om vikten av
styrketräning och rätt kost – och även
praktisk matlagning. Föreläsarna kommer
från SISU Idrottsutbildarnas föreläsarlag,
bland andra naprapater och fysiotera
peuter, dietister, matskribenter och hem
kunskapslärare.
Det andra passet är vigt åt att prova
på olika sporter som kommunens idrotts
föreningar kan erbjuda. Många gånger är
det grenar som deltagarna aldrig har testat
tidigare.
– Utbudet är lite varierande. I Eslöv har
vi bland annat boule, golf, vattengymnas
tik, dans och karate. En stor del fortsätter
idrotta efteråt om de hittat något de tycker
är roligt. Någon grupp fortsätter att laga
mat tillsammans. Vi har också ett kärleks
par som numer lever ihop. Framför allt är
det många som har hittat nya vänner och
på så vis fått ett aktivare liv, säger Sofi
Andersson.

KVINNORNA DOMINERAR
Samtidigt som Torsten Lindström och
Fred Johansson från biljardföreningen
instruerar den ena halvan av klassen om
hur man bäst hanterar biljardkön för en
lyckad stöt dukas ett långbord upp med
kaffe i termos i rummet intill. En rulltårta
blir omsorgsfullt skuren i bitar som läggs
på små papptallrikar med tillhörande
plastsked modell mindre. Luften är tät av
skånska diftonger. Idrott i alla ära men det
är tydligt vad som är det allra viktigaste
med Senior sport school.
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Målet är istället att nå dem som kanske blivit ensamma på äldre dar
eller som känner att de behöver hjälp med att bli mer fysiskt aktiva.

I de flesta skolklasser tar pojkarna
mer plats. Här är det tvärtom. Kvinno
dominansen är stor även numerärt, inte
bara i Eslöv utan på de flesta skolorna.
– Vi ser det ganska tydligt, och de flesta
män som kommer har blivit dittagna av
en kvinna. Men i utvärderingarna är alla
män nöjda och glada över att de har följt
med. Vi försöker använda idrotter som
attraherar både män och kvinnor, säger

Sofi Andersson.
Tolv veckor kan tyckas vara en ganska
lång tid och kan kanske skrämma bort vissa.
Men det är också en del av konceptet.
– Det sållar bort dem som ska åka till
Mallorca i fyra veckor och spela golf, de
som redan är aktiva och inte har behov
av det här. Vårt krav är att man är med
på hela skolan. Det är inget smörgåsbord,
betonar Sofi Andersson bestämt.
Målet är istället att nå dem som kanske
blivit ensamma på äldre dar eller som

 änner att de behöver hjälp med att bli
k
mer fysiskt aktiva.
– Jag tror att äldre är mer medvetna om
sin hälsa i dag. Man hör också på deltagar
na att de är lite rädda för framtiden, för att
klara sig själva. Dagens samhälle kräver
att man tar hand om sig själv på ett annat
sätt. Man kan inte förlita sig på att någon
ordnar det på samma vis som tidigare. De
som kommer till oss är oftast ensamma
människor med lite sviktande hälsa som
känner att de behöver röra på sig. Och som
är nyfikna.

NÅR DE REDAN FRÄLSTA
Trots ambitionen att rikta resurserna
dit de behövs som mest tenderar Senior
sport school att ha svårt att nå de som
motionerar väldigt lite eller inget alls,

medger Sofi Andersson.
– Vi når dem som är redan är lite
frälsta. Vår nya utmaning blir att nå de

Fakta Senior sport school
Ett samverkansprojekt mellan Region Skåne, Skåneidrotten och skånska kommuner.
MÅL:

Förbättra livskvalitet och välmående. Skapa livslång rörelseglädje.

MÅLGRUPP:

60+

LÄNGD:

12 veckor

KOSTNAD:

cirka 300 kr/person

FINANSIÄRER: Arrangörskommunerna bekostar lokaler, administration och arvoden.
Region Skåne finansierar fem nya skolor per år i kommuner som tidigare inte haft någon sportskola.
EXEMPEL PÅ IDROTTER OCH TRÄNINGSFORMER:
Aikido
Badminton
Biljard
Boule
Boxning
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Bowling
Golf
Karate
Pilates
Spinning

Skytte
Simning
Styrketräning
Stavgång
Tennis
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Vattengymnastik
Yoga
Zumba
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Vår nya utmaning blir att nå de personer som inte ens kommer till
ett informationsmöte. Vi funderar på att utveckla konceptet, kanske
i samarbete med hemtjänst och sjukvård. Kan man till exempel få Senior sport
school på recept?

ersoner som inte ens kommer till ett
p
informationsmöte. Vi funderar på att ut
veckla konceptet, kanske i samarbete
med hemtjänst och sjukvård. Kan man till
exempel få Senior sport school på recept?
En väg kan vara att tillsammans med
kommunerna skapa mer specifika skolor
som är anpassade för vissa målgrupper,
tror Sofi Andersson. Andelen deltagare med
utländsk bakgrund är till exempel väldigt
liten. I storstaden Malmö som har många
invånare från andra länder och med andra
kulturella bakgrunder har Skåne
idrotten
till exempel planer på att hitta samarbeten
med stadens kulturföreningar.
– Konceptet Senior sport school är ju
inte låst till bara en viss ålder. Du kan ju
egentligen göra detta för olika målgrupper
istället. Jag hoppas att vi ska komma en bit
med det under 2015.

REKRYTERING MED KAKOR
Idrotten är vår största folkrörelse. Sam
tidigt förknippas idrott kanske mest med
ungdom och fysiska prestationer; tävling
och talangutveckling, och mindre med
motion bara för det goda nöjets och hälsans
skull. Inom idrottsrörelsen finns en tendens
att betrakta idrott som något som i första
hand är till för barn och ungdomar och för
senioreliten. Stora statliga satsningar på
barn- och ungdomsidrott som Handslaget
och Idrottslyftet har bidragit till det sättet
att tänka, anser Sofi Andersson.
– Det är sånt fokus på att rekrytera
småttingar. Och man har fokuserat på pro
blemet med att unga droppar av idrotten
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när de kommer upp i tonåren. Jag tror att
man har tänkt på mormor och morfar som
förtroendevalda och funktionärer och inte
som potentiella idrottare.
Kanske är något nytt på väg att hända
i Skåne. I Simrishamn har tidigare elever
på Senior sport school bildat föreningen
Kvarsittarna, som vill vara ett sportigare
alternativ till mer traditionella föreningar
som exempelvis PRO. I Eslöv finns redan
en återträff inplanerad.
Den nyutexaminerade eleven Ingrid
Åkesson är full av tillförsikt för hur klas
sen nu ska gå vidare. Hon är i full träning
igen tack vare den kunskap och n
 yvunna
inspiration som hon fått. Hon och hennes
man har också provat alla nya nyttiga mat
recept som de fått lära sig på skolan.
– Jag har nya stavar inköpta och har
precis varit ute på en runda på en timme.
De avlastar mina knän mycket bra. Jag ska
fortsätta med stavgången, gymnastik, dans
och vattengympa – i första hand, lägger
hon till. Om jag håller på så här kanske jag
så småningom kan komma upp och vandra
i fjällen igen.
Senior sport school har dessutom blivit en
rekryteringsbas för kommunernas idrotts
föreningar. I utvärderingarna får förening
arna jättebra betyg av deltagarna så länge de
inte spelar för hög musik på gympapassen,
berättar Sofi Andersson.
– Ännu högre betyg får de om de ibland
lyckas bjuda på en kaka efteråt.
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