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Børnebasket på Thurø 
Der er gang i basketboldene på Thurø Skoles SFO og Værestedet 
Knasten. Siden midten af april har børnene hver uge trænet basketball 
med professionelle trænere fra Svendborg Basketball Club (SBBC). 
Basketballforløbet er skabt i samarbejde med SBBC og 
BørneBasketFonden. 

Hver onsdag findes de farverige børnebasketbolde frem og Thurø Skoles SFO og 
Værestedet Knasten forvandles for en times tid til et mekka af jumpstop, korte afleveringer 
og masser af bolde der skydes gennem kurven. SFO-leder Ulla Ellyton fra SFO’en på 
Thurø Skole fortæller: 

- Det er herligt at se børnene løbe, drible og kaste med de farverige bolde og i onsdags 
var der ca. 45 børn der spillede med. De havde det rigtigt sjovt og fik lært nye ting, fx at 
løbe og drible samtidig og at drible uden at se på bolden.

Det er de dygtige trænerne, Jens Thygesen og Jonas Schaarup, der underviser forløbene. 
De er begge aktive basketballspillere fra SBBC og har altså super erfaring med både 
spillet og undervisningen. Og børnene har også bemærket de høje trænere, som Ulla 
Ellyton videre fortæller: 

- Når vi spørger børnene om de har lært nye ting, kan de sagtens fortælle os, hvad de har 
lært. Og så er de meget imponeret af, at den ene træner er så høj, at han ikke kan gå 
gennem døren ind til Multisalen, uden at han skal dukke hovedet.

Og på Knasten har trænerne også gjort sig bemærkede, - Det har været nogle rigtig gode 
basket-eftermiddage her i Knasten. Jonas og Jens fra SBBC har lavet mange spændende 
og sjove boldlege med vores børn. Der har været fuld aktivitet og alle har fået sved på 
panden, fortæller Claus Bang, Leder på Knasten.

Svendborg Basketball Club, BørneBasketFonden, Thurø Skoles SFO og Knasten har 
indgået et samarbejde omkring basketballforløb i de to institutioner. - Vi håber at dette 
bare er starten på flere samarbejdsprojekter med skoler og SFO’er i Svendborg 
Kommune, udtaler Karin Olsen, formand for Svendborg Basketball Club.

BørneBasketFonden er startet i 2013 af Jens Laulund, tidligere Landsholdspiller i 
basketball. I samarbejde med topprofessionelle trænere fra lokale basketball-klubber 
skaber BørneBasketFonden sjove og motiverende basketball-aktiviteter for børn på skoler 
og SFO’er i hele landet. Og nu er de altså kommet til Thurø. 

Du kan læse meget meget mere om Svenborg Basketball Club på www.sbbc.dk og om 
skolebasket på BørneBasketFonden www.bornebasketfonden.dk.

http://www.bornebasketfonden.dk

