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ÅRSBERETNING 2022 – SILKEBORG IDRÆTSFORENING, HOVEDAFDELINGEN 

Årsberetningen vil som tidligere blive lagt på hjemmesiden i sin helhed under 

Hovedbestyrelsen”/”Årsberetning 2022”. Her vil I kunne læse Årsberetningen i detaljer – i dag vil 

jeg gennemgå hovedområderne i beretningen. 

Beretningen er bygget op så den indeholder følgende hovedområder: 

Hovedbestyrelsens arbejde, her vil du kunne læse om de indsatser og initiativer vi i 

Hovedbestyrelsen og Forretningsudvalget har haft fokus på i det forgangne år, samt nogle særlige 

fokusområder fra de enkelte foreninger. 

Økonomi og medlemsudvikling, her vil du få et overblik over hvordan økonomien i foreningen, 

samt hvordan medlemsudviklingen ser ud. 

De enkelte foreninger, hvor du overordnet kan læse om de enkelte foreningers initiativer og 

indsatser gennem året 

Silkeborg IF Invest A/S, her kan du læse om vores samarbejde og nogle af de hovedområder der er 

arbejdet med set fra Silkeborg Idrætsforenings side 

Fremtiden – her giver vi nogle bud på de tanker og overvejelser vi gør os for fremtiden 

Vi håber denne opdeling giver dig som medlem af foreningen et overblik over hele årsberetningen, 

samt give dig mulighed for at dykke ned i lige præcis det område du har lyst til at fordybe dig mere 

i. 

HOVEDBESTYRELSENS ARBEJDE 

2022 har været et år hvor Coronaen ikke har været så meget i fokus. Det har derfor været et år 

hvor der har været mere fokus på aktiviteter og udvikling. Vi kan dog mærke at specielt 

indendørsidrætsgrenene har været ramt på medlemstallene som en følge af Corona, men der 

gøres en stor indsats for at komme tilbage på niveau igen.  

Forretningsudvalget og Hovedbestyrelsens mål er fortsat at arbejde målrettet på hvordan vi bedst 

muligt kan udnytte synergier og viden på tværs af alle afdelingerne, og også udadtil være en aktiv 

spiller i kommunen både hvad angår et bredt tilbud til byens borgere, og også påtage os et socialt 

ansvar.  
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Koncertudvalget 

Jeg vil igen for året 2022 fremhæve vores Koncertudvalg. Jeg kunne sidste år berette om de 

udfordringer Coronaen gav udvalget. Ikke desto mindre har udvalget igen i 2022 bidraget med 

hele 93.700 kr til Hovedforeningen. Det er superflot, og det er i et marked hvor konkurrencen fra 

andre arrangører for alvor kan mærkes. En kæmpe tak til jer alle for jeres indsats.   

På den sportslige side, har vi igen i år valgt at sætte lys på nogle af vores foreninger.  

Fodbolden 

Sidste år havde vi et specielt fokus på de mindste Sifolinos og det nye skud på stammen ”Siflinge”. 

Disse små årgange er stadigt en kæmpe succes og bevarer det flotte medlemstal. I år vil jeg dog 

tillade mig at rette en fokus på det store arbejde der gøres for breddeseniorerne, herunder også 

parasporten.  

Der er ingen tvivl om at seniorfodbolden har svære kår med at tiltrække nye medlemmer. Det 

vidner en artikelserie i MJA om. Men i SIF fodbold går man mod strømmen. Der arbejdes målrettet 

med en brobygning mellem de ”gamle” og de ”unge”. Der arrangeres ture, bla til Holland, og her 

opleves det tydeligt hvordan de unge i start 20’erne falder i hak med de noget ældre i 40’erne og 

opefter. Det resulterer helt konkret i en øget fastholdelse til fodbolden.  

Para-holdene består af piger, drenge, mænd og kvinder med et handicap, og det er fortsat en 

super succes hvor der også spores en medlemsfremgang. Holdene deltager på ture og stævner, 

initiativer der giver stor livskvalitet og godt humør.  

I den anden ende af aldersskalaen har Gå Fodbolden stadigt stor succes. Medlemstallet er vokset 

fra 24 til 38, som spiller hver torsdag. I 2022 har Gå fodbolden haft to hold med på tur til Malmø, 

hvor de spillede mod hold fra andre lande.  

Cykling 

SIF Cykling har haft et fantastisk år, og formåede på fornemste vis at udnytte Tour de France-
feberen. Efter en Tour fyldt sommerferie ”væltede” det nærmest ind med nye unge ryttere, som 
klubben med lidt møje og besvær fik fordelt blandt træningsholdene. Det var ikke mindst et stort 
arrangement på Jyllandsringen der vakte den store interesse, et arrangement hvor også TV2 var på 
besøg for at filme.  

2022 gav også SIF Cykling nogle meget flotte resultater. Det blev til 5 sejre i samt flere 
podiepladser. Heraf endda en Jysk/Fynsk mester i Linjeløb. Jeg vil også her nævne Team Mascot 
Workwears, talentudvikling for juniorer og som SIF Cykling er moderklub for, og som måske ikke så 
mange kender til.  Her blev det i 2022 14 sejre. Hele 15% af samtlige ryttere som kører, i den 
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bedste danske række er sket igennem SIF’s talentudviling. De har leveret 23 ryttere i den danske 
A-klasse som stadig er aktive, svarende til superligaen. Afdelingen har 4 ryttere kørende som 
professionelle i udlandet. 2 af rytterne ligger meget tæt på en World tour kontrakt og har vundet 
flere UCI løb og podiepladser i år. I de sidste 2 år er samtlige junior ryttere afleveret til den danske 
A-klasse hvilket betyder 9 ryttere per år. 5 ryttere er i bruttotruppen for U23 landsholdet. For 
første gang skal Team Mascot kører ValRomey, som anses for ungdommens Tour De France. Det 
fortæller, at i vi ligger i den absolutte top i Europa. 
 
Hele vejen rundt blandt vores 9 foreninger gøres der en kæmpe indsats, og som bilag til 
beretningen, vil I kunne læse mere om dette fra den enkelte Generalforsamlinger. 
 

Sundhedshuset og udsatte grupper 

Igen i 2022 har vi haft et succesfuldt samarbejde med Sundhedshuset i Silkeborg. Antallet af 

borgere der tager imod tilbuddet om deltagelse i Gå fodbolden er steget, og flere bliver 

medlemmer. Kommunens tiltag om ”Foreningsdating” var vi igen en del af i 2022, et tiltag der skal 

få borgere på kanten af samfundet integreret i foreningslivet.  

SIF Klatring havde i december besøg fra Sind Ungdom Silkeborg, hvor de skulle og prøve at klatre 

en aften. De kom en 10 stykker, et par af dem virkede interesseret. Klubben kan måske her se et 

muligt samarbejde med at hjælpe udsatte unge ind i foreningslivet.  

SIF Badminton har arbejdet med at integrere Ukrainske flygtninge i foreningslivet ved at åbne 

dørene og tilbyde disse at blive en del af Badmintonafdelingen. 

Ovenstående er alt sammen eksempler på det sociale ansvar vi tager i SIF.  

Helhedsplan for Søholt og samarbejdet med kommune og politikere. 

Udviklingen af Søholt fortsætter. Det nye svømmecenter står foran en igangsætning. Etableringen 

af nyt anlæg for vores bueskytter er i fuld gang og anlægget forventes at kunne tages i anvendelse 

til sommer. Vi er i dialog med kommunen om mulige nye rammer for Klatring og Cykling, og vi har 

indsendt forslag til placering af minigolf og udendørs badminton. Og noget af det vi også har fokus 

på, er etablering af nye omklædningsfaciliteter for vores fodboldafdelinger. Fodboldens Hus er en 

del af planen for Søholt, og den tanke holder vi kommunen fast på, samtidigt med at der skal laves 

en koordineret proces med overflytningen fra de nuværende faciliteter til de nye. Som det er alle 

bekendt, er kommunens budgetter under pres, men vi ønsker med baggrund i vores viden og 

erfaring med foreningsidrætten at sikre og påvirke at midlerne prioriteres så rammerne omkring 

foreningsidrætten bliver anvendt bedst muligt.  
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Vi oplever et godt og konstruktivt samarbejde med både forvaltning og politikere, både igennem 

deltagelse i det etablerede Brugerråd, og i den daglige dialog, det vil jeg også gerne her sige tak 

for. 

VENSKABS KLUBBEN GRANE 

Vi har fortsat ikke kunne møde vores gode venner fra Grane grundet Coronaen. Vi håber derfor at 

vi i 2023 får mulighed for at mødes med vores gode venner igen her i Silkeborg.   

NY HJEMMESIDE 

I 2022 besluttede vi os for at vi skulle have udskiftet den nuværende hjemmeside. I 

Hovedbestyrelsen var der enighed om at den trængte til en modernisering og en større 

brugervenlighed. Derfor indkaldte vi alle foreninger og deres IT kyndige til et fælles møde, hvor 

DGI kom med et oplæg. Sammen fik vi sat rammerne for design, indhold og målgruppe. Lene 

Bengtsson og Alland Sørensen fik ansvaret for at lede projektet i samarbejde med vores nye 

leverandør (som i øvrigt også leverer til SIF A/S), og de respektive foreninger. Hjemmesiden er klar 

til lancering sidst i februar, og her i aften vil vi vise resultatet som det ser ud lige nu. 

SØHOLTHUSET 

2022 var året, hvor vi næsten kom tilbage til normalen efter tiden med Corona - og så dog, tænk 
på de problemer vi ville have haft, hvis vi var blevet på Ansvej 110. Det havde betydet 1100 m2, 
hvor vi skulle betale for energi, den tanke skal vi nok ikke tænke til ende, for det havde helt sikkert 
betydet noget for vores regnskab.  
 
Søholthuset venter meget på en anden hjemmeside, hvor det forhåbentligt bliver muligt at booke 
lokaler, vi må erkende det ikke er helt nemt med det nuværende system. 
 
Aktivitetsniveauet stiger stille og roligt, således der er gang i huset de fleste dage. En tak til de folk, 
der drifter huset til dagligt, og til alle medlemmer - husk at hjælpe til således ingen bliver trætte 
før tid. 
 
ØKONOMI OG REGNSKAB 

2022 blev økonomisk igen et fornuftigt år for Silkeborg Idrætsforening af 1917. Hovedafdelingen 

og de enkelte afdelinger har genereret et samlet overskud på ca. kr. 154.000. Samlet set har 

hovedafdelingen og de enkelte afdelinger en egenkapital pr. 31. december 2022 på kr. 

5.821.642.For Hovedafdelingens vedkommende blev det igen i år til et overskud, denne gang på 

kr. 117.667. Igen i år har vi været begunstiget af store koncertindtægter, i år på lige knap kr. 

94.000. Stor tak til koncertudvalget. 
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Men også øgede cafeindtægter og stabile sponsor-/annoncørindtægter, samt kontingentindtægter 

(passiv) på samme niveau som 2021, har bidraget til en forøgelse af indtægter med knap kr. 

20.000 i 2022. 

Superligaholdets fine resultater i 2022 har også bidraget betragteligt, da vores værdi af SIF aktier 

er steget betydeligt. 

Samtidig er det igen lykkedes at holde niveau med omkostningerne også selvom vi har investeret i 

en ny hjemmeside, som lige er på trapperne, og hovedafdelingens egenkapital pr. 31. december 

udgør nu kr. 2.903.013 
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2020  

 
 
Badminton 43 81 76  

 Bueskydning 40 40 38  
 Cykling 64 56 60  
 Fodbold 413 385 342  
 Q Fodbold 217 243 225  
 Håndbold 211 246 254  
 Klatring 7 20 6  
 Minigolf 30 33 33  
 Sportsdans    14    20   26  
 Total aktive 1.039 1.124 1.060  
      
 Passive  185    204    162  
 I alt 1.224 1.328 1.222  
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På medlemssiden kan vi som tidligere nævnt se, at indendørsidrætsgrenene er ramt efter 

Coronaen, men jeg noterer mig at der er en optimisme og et håb om at der kan hentes nye 

medlemmer. For håndbolden blandt andet gennem klubsamarbejde. Badminton forsøger sig med 

nye initiativer, og Klatring gør det samme. For dem gælder det at nye faciliteter vil kunne løfte 

antallet af medlemmer. SIF Q er faldet med 26 medlemmer, hvilket primært skyldes at man ikke 

har haft Futsal i den forgangne sæson. Fodbold og Cykling er derimod steget i antallet af 

medlemmer. Samlet set kan vi se en samlet nedgang i antallet af aktive medlemmer på 85, hvor 

nedgangen i Håndbold isoleret set udgør de 35 og som nævnt SIF Q med 26 medlemmer. Antallet 

af aktive nu er på 1.039 medlemmer mod 1.124 i 2021. Antallet af passive har haft et mindre fald 

på 19 medlemmer. Dette skyldes primært nedlæggelsen af Sangkoret og et lille fald i Oldboys 

afdelingen. Til gengæld vokser Gå Fodbolden. Det betyder at vi totalt er 1.224 medlemmer mod 

1.328 i 2021 som var et rigtig godt år. Sammenligner vi med 2020, er vi i 2022 på samme niveau. Vi 

ved der i alle foreninger gøres en kæmpeindsats, både for at fastholde og udvikle antallet af 

medlemmer, men vi ved også at det at få frivillige til at hjælpe er et mindst lige så hårdt arbejde. 

Derfor skal der lyde en kæmpe tak til alle jer frivillige, for den helt ekstraordinære indsats I har 

gjort.     

 
SILKEBORG IF INVEST A/S 
 
Vores samarbejde med Silkeborg IF Invest A/S fungerer rigtig godt. Vi samarbejder 
som en forening, og udnytter de synergier der er mulige. I forhold til helhedsplanen for Søholt, har 
vi arbejdet tæt sammen, herunder sat en fælles dagsorden for hvordan området udnyttes bedst 
muligt som et Sportsmekka. Vi har samarbejdet om de nye de nye kunstgræsbaner der nu er 
blevet en realitet og er superflotte. Et yderligere eksempel på dette samarbejde har været 
etableringen af den nye Goalstation, som blev til gennem en fælles finansiering, og som i dag 
bruges både af amatørafdelingen og SIF A/S.  

2022 var samtidigt et fantastisk år for SIF A/S. En 3. plads i Superligaen, deltagelse i de europæiske 

turneringer med nogle helt fantastiske oplevelser for fansene til følge, og et historisk flot 

økonomisk resultat. 

FREMTIDEN 

Som jeg har fortalt i mine tidligere beretninger, så er vores mål for den fremtidige udvikling for 

Silkeborg IF er at vi fortsat skal være et attraktivt tilbud for byens borgere, og en forening der hele 

tiden ønsker at påvirke udviklingen indenfor idrætslivet. Vi vil arbejde på fortsat at skabe synergier 

mellem vores 9 foreninger, og se på hvordan vi kan hjælpe hinanden bedst muligt og så vil vi hele 

tiden have øjnene åbne overfor nye muligheder. Vi har fået aktiveret et stærkt samarbejde med 
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kommunen og andre aktører med det formål hjælpe borgere med udfordringer på den ene eller 

anden måde ind i foreningslivet. Vi vil i det hele taget også ses som en forening der tager et socialt 

ansvar forankret i foreningen. Derudover vil vi fortsat præge udviklingen af helhedsplanen for 

Søholt gennem det nye Brugerråd, samt medvirke til at optimere faciliteterne for vores foreninger 

gennem påvirkning af det politiske system. Dermed er vi overbeviste om at Silkeborg 

Idrætsforening fortsat vil være et attraktivt tilbud for byens borgere.    

AFSLUTNING 

Igen i år er er rigtig mange vi skylder en stor tak. Først og fremmest en stor tak til jer som 

medlemmer og frivillige ledere der er med til at gøre Silkeborg IF til den forening den er. Til alle jer 

der hjælper til ved Himmelbjerg løbet og på den måde er med til at brande foreningen på en 

anderledes måde. Til jer der hjælper til i loungen på JYSK PARK, og fanklubberne der i 

weekenderne er med til at skabe stemning på stadion.  

Jeg vil også her gentage min tak til koncertudvalget, der igen i 2022 har formået at skabe attraktive 

arrangementer, og ikke mindst bidraget med et økonomisk stort beløb til foreningen.  

Og til alle jer foreninger under foreningerne, Old Boys Fodbold, Saunaklubben, Lørdagsklubben, 

Sangkoret, Klubhusudvalget ”Søholthuset” og Veteranklubben – jer der alle er kulturbærerne i 

vores forening – en kæmpe tak for det! 

En kæmpe tak til vores revisor Søren Johansen, som i 2022 har påtaget sig at revidere alle 

regnskaber i hele foreningen, det er vi dybt taknemmelige for. 

En stor tak skal også lyde til byens erhvervsliv, vores sponsorer og annoncører der er med til at 

gøre det muligt at drive foreningen. Til Silkeborg kommune og den kommunale forvaltning, 

Idrætsrådet og den lokale presse, Midtjyllands Avis for et rigtig godt samarbejde i 2022.  

Slutteligt vil jeg sige en stor tak til mine kollegaer i Hovedbestyrelsen og i Forretningsudvalget. I 

har gennem året igen gjort en imponerende indsats for vores forening og i den grad levet op til 

vores fælles værdier, Vilje, Overskud og Format der gør at vi fortsat vil fremstå som en af byens 

allerbedste idrætstilbud. 
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SIF Cykling 

Generalforsamling Silkeborg I.F. Cykling 17 januar 2023 Allerførst tak til alle aktive ryttere, forældre og 

frivillige hjælpere som alle bidrager til, at vi har en aktiv cykelklub i Silkeborg. Ligeledes tak til Jonas 

Vingegaard, Magnus Cort, Mads P og de mere lokale som Emma og Mathias Norsgaard, Sebastian Changizi 

og ”vores” drenge på ColoQuick og andre hjemlige hold. Det er bl.a. dem, der har skabt et fantastisk cykelår 

i 2022, som har fået hele Danmark til at snakke cykling, og det har vi heldigvis også mærket i klubben med 

en ekstraordinær stor tilgang af nye ryttere. Ud over den hårde kerne, som trænede vinteren igennem 

sammen med Lars og Jørgen, så startede de fleste andre 2022 sæsonen med en god flok på distriktets 

Børne/Unge træningslejr i Stensballe ved Horsens – en god tradition som absolut kan anbefales. Ligeledes 

havde vi 5 ryttere afsted sidst i maj til et af de største Børne/Unge arrangementer herhjemme nemlig Tour 

De Himmelfart i Odder – ligeledes et super arrangement som fortjener en masse opbakning. Vi brugte 

meget energi på forberedelserne til vores Pinseløb i Laven men af uransalige årsager var vores politi-

ansøgning gået op i røg, så derfor fik vi faktisk først vores godkendelse fredag eftermiddag dagen inden 

løbet. Desværre lykkedes det ikke at få hjælp til trafikregulering fra Politihjemmeværnet (som alle er 

frivillige) eller fra Politiet til afvikling af løbet, så derfor endte vi med at måtte bruge rigtig mange penge på 

at købe os til hjælp fra MC-Marchals og TrafikOfficials. Det var bestemt heller ikke nemt at få dækket vores 

behov for frivillige til alle de andre opgaver, men det lykkedes til sidst at få det hele på plads og 

gennemføre et løbs-arrangement af de større med omkring 600 deltagere. I den forbindelse vil jeg gerne 

takke dem der hjalp samt VIA Biler for at sponsere Førerbiler og ikke mindst bestyrelsen og klubhus-

udvalget for kæmpe kampen med at få alt på plads. Frivillighed er desværre blevet en mangelvare – vi ser 

det alle steder og vi kan som klub (og samfund for den sag skyld) ikke fungere uden frivillig indsats. Vi har 

en fantastisk sportsgren, som vi skal bevare og styrke, og for at give især de unge en god og sikker 

oplevelse, samtidig med at vi kan dygtiggøre dem rent sportsligt, så er vi simpelthen nødt til at have flere 

frivillige hjælpere i klubben i det daglige. Gennem sæsonen har vi haft ryttere ude til forskellige løb og 

arrangementer, hvor der har været mulighed for at prøve cykelløb af i almindelige licensløb men også til 

Børne/Unge løbarrangementer i bl.a. Herning og Holstebro. Alt sammen tiltag som er med til at sikre 

rytterne en bedre indføring i sport der godt kan være barsk for især nye ryttere. Jeg har ikke overblik over 

resultaterne, men jeg ved, at vi fik flere sejre og podiepladser til vores ryttere, og at mange af vores ryttere 

har oplevet nedture over at blive sat, men også succeser i form af at komme med feltet hjem for første 

gang eller køre med om sejren i en spurt. Jeg vil gerne takke både ryttere og forældre for at bakke op om 

løbsaktiviteterne, selv om det kan være lidt bøvlet og koster både tid og penge, men det er en meget 

væsentlig del af cykelsporten som også gør det endnu mere spændende at være frivillig leder i klubberne. 

Efter en Tour fyldt sommerferie ”væltede” det nærmest ind med nye unge ryttere, som vi med lidt møje og 

besvær fik fordelt blandt træningsholdene. Jeg tror ikke jeg lyver når jeg siger, at det er meget federe, når 

vi er mange, end når vi kører vores træning med meget små hold, så jeg håber virkelig, at vi også ser mange 

ryttere, når vi starter om her igen efter vinterferien. Som leder og træner i klubben sætter jeg stor pris på, 

at der er forældre som kører med til træningerne, og som heldigvis alle er friske på at give en hjælpende 
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hånd med at skifte en slange eller give et skub, så bliv endelig ved med det. Det er træneren der 

bestemmer, men det oplever jeg også der er respekt omkring, og for de forældre, som ikke kører med 

endnu, så kan jeg kun stærk anbefale det. Klubhus-udvalget fortjener et kapitel for sig selv. Rikke og Birgitte 

trækker et kæmpelæs med at lave klubarrangementer lige fra fællesspisninger, sommerfest, is, kage og 

saftevand og julefrokost i klubben. Tusind tak for et kæmpe arbejde som bidrager til at skabe et fællesskab, 

som vi har brug for i SIF Cykling. Vi fik også afholdt et par fællestrænings arrangementer på FDM 

Jyllandsringen med stor opbakning og også krydret med besøg af TV2 Sporten en af gangene. Vi fik ikke den 

TV-tid vi havde håbet på, men lidt blev det da til, og sjovt var det bestemt også. I et fantastisk oktober-vejr 

fik vi afhold vores klubmesterskab på Bananruten med det største fremmøde i flere år. 5 i U11 klassen, 5 i 

U13, 5 i U15 og 6 i U17/19/senior. Superdejligt og hyggeligt arrangement og mange forældre der hjalp til 

med afviklingen. Jeg vil også nævne Team Mascot Workwear som SIF Cykling er moderklub for. De sidste 

mange år har Team Mascot Workwear haft U19 ryttere fra SIF på holdet og har været en dejlig 

motivationsfaktor for vores yngre ryttere. Det giver ekstra gnist i øjnene og lidt idol dyrkelse hos klubbens 

ryttere, når vi ind imellem er tæt på Teamet ved forskellige lejligheder. Det er desuden ganske 

imponerende at se, hvordan rigtig mange ryttere der har været igennem Team Mascot Workwear ender 

som elite ryttere. Personligt har jeg nu været med som frivillig leder og hjælper og i bestyrelsen i SIF Cykling 

i mere end 10 år. Der har gennem cyklingen været uendelig mange fantastiske oplevelser for mig og min 

familie gennem årene, og jeg har nydt at være en del af klubben, selv om der naturligvis også har været lidt 

metaltræthed ind imellem, når vi har trukket lidt for meget på de samme Tordenskjolds soldater. Jeg har 

dog også besluttet mig for, at jeg i forbindelse med denne generalforsamling stopper som træner og som 

en del af bestyrelsen i SIF Cykling. Jeg har nogle arbejdsmæssige ting, som jeg er nødt til at prioritere, så 

derfor er det nu på tide, at jeg takker af for denne gang, og afgiver plads til næste generation i bestyrelsen. 

Jeg vil gerne takke mine kollegaer i bestyrelsen for et godt samarbejde gennem mange år og for de mange 

gode møder, snakke, træningsoplevelser og hvad vi ellers har fordrevet tiden med, og jeg håber der 

kommer en masse nye friske kræfter til, som gerne vil investere lidt tid i vores klub, så opgaverne kan deles 

ud på flere hænder. 

SIF Håndbold 

2022 blev året, hvor håndbolden kom tilbage på banen efter covid 19. Så nu kan vi ofre mere tid 

på det vi er sat i verden for: at spille håndbold. 

Vi har i 2022 haft nogle trofaste sponsorer, der har støttet os og gjort det økonomisk muligt at 

drive denne klub. Vi har nogle dedikerede trænere, der gør, at det er sjovt at spille håndbold hos 

os. Det gælder både ungdom og senior. Vi har en bestyrelse, hvor alle bidrager. Og som gør det 

sjovt og spændende at være en del af. 

Vi har nu igen Himmelbjergløbet på banen, som en årlig begivenhed. Et kæmpe arbejde, der bliver 

ydet her af vores Himmelbjergsudvalg og som giver klubben en sund økonomi. 
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På banen, har vi i øjeblikket nogle u 15 drenge, som er blandt de allerbedste i DK. På denne årgang 

trækker vi spillere til fra andre klubber, fordi det er et godt sted at spille håndbold. Vi er jo en 

breddeklub, så en af udfordringerne ligger også i at kunne rumme spillere, som har forskellige 

kompetencer. Og de stadig synes, at det er det bedste at spille håndbold…. hos os. 

En anden stor udfordring, har været at skaffe frivillige til vores aktiviteter. En meget stor del af det 

frivillige, ligger i at skaffe penge til fælles drift af klubben. Det kan ske på mange måder. Bemande 

bod på Jysk Park. Hjælpe til med Himmelbjergløbet. Bemande bod i klublokale til hjemmestævner. 

Hjælpe til med Regatta. Alle ting, der giver penge til klubben. Det skal lige nævnes her, at der 

stadig arbejdes på, at få vores betaling fra Regatta hjem. 

God økonomi betyder bl.a. at vi kan købe bolde, harpiks og diverse rekvisitter til klubben. Vi kan 

yde tilskud til stævner, som de forskellige hold deltager i. Kontingentet kan holdes på et niveau, 

hvor alle har mulighed for at være med. 

Vi har gennem året kunnet se, at det ind i mellem kniber med at finde frivillige kræfter. Derfor har 

vi i bestyrelsen i øjeblikket fokus på at bruge frivillige kræfter fornuftigt. Og IKKE drive rovdrift på 

de få. Det skal også give mening i forhold til vores værdier. Derfor vil vi gerne bruge flere kræfter 

på at skabe et godt klublokale/cafe. Vi tror at denne prioritering, gør noget positivt for klublivet og 

klubben. 

Vi har i sæsonen også kunnet erfare at vi har en medlemstilbagegang på i omegnen af 10 %. Det er 

en udfordring, da der jo kræves et helt hold på banen.  

Det er en udvikling, vi også kan se fra andre klubber. Det kan skyldes mange ting. Noget af det 

skyldes tiden efter Corona. Noget skyldes at vi har fået konkurrence fra andre sportsgrene. Man 

søger til de klubber, som har nogle gode rammer for at spille håndbold. Der kan være en 

udfordring for mange at få en holdsport til at passe ind i en travl hverdag. 

Disse udfordringer, må vi jo prøve at tackle. Vi prøver i højere grad at samarbejde med andre 

klubber, så vi kan stille hold. Vi prøver at rykke spillere op/ned, hvis det kan være med til at gøre 

en forskel. Vi tilrettelægger træning efter at ungdoms årgange, både kan deltage i 

fodbold(sommer) og håndbold(vinter). I nogle årgange giver det mening at vi ”sender” en årgang 

til en anden klub. Mens vi også får spillere, fra andre klubber, hvor de har nedlagt en årgang. Dette 

foregår ofte i dialog mellem de involverede klubber. 

Sif håndbold er både ungdom og senior. Der er nogle synergier i at vores ungdom, på et eller andet 

tidspunkt i deres håndboldkarriere, kan spille håndbold hos os.  
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Vi skal have for øje, at vi ikke skal miste unge ud af foreningslivet. Så kan det godt være, at de skal 

spille i en anden klub, men de bliver og spiller håndbold. 

Generelt, synes jeg Sif håndbold er et rigtig godt sted. Det er en fornøjelse at se det engagement, 

der udvises alle steder. Nogle dedikerede trænere, der gør en kæmpe indsats for at spillerne kan 

trives. OG de rigtig mange mennesker, der arbejder i kulissen, for at vi kan spille håndbold i SIF. 

Tidtagere, himmelbjergløbsudvalg, hjemmesidevedligeholder, bestyrelse, frivilligregistrering, 

kampregistrering, kagebagere, pizzabestillere. Alle er en vigtig brik, for at få det hele til at lykkes. 

Vi ser frem til 2023. 

SIF Q 

Jeg har brugt lidt energi på, hvordan jeg skulle lave den her beretning. For det første er det min første. Mit 

første år faktisk i bestyrelsesarbejde, og for det andet, så tænker jeg – håber jeg, at dette år har været en 

smule atypisk. Jeg håber i hvert fald ikke, at vi lige foreløbigt skal igennem en proces, som den vi har været 

igennem og til dels stadig står i. Det er som regel aldrig en fornøjelse at skulle stoppe samarbejdet med en 

ansat før tid – og det har det heller ikke været for os. Det seneste år har været turbulent, til tider kaotisk, 

og i efteråret var det alt andet end sjovt at være formand. Men jeg står her i dag og er fuld af ny energi, fuld 

af tro på, at vi er kommet rigtigt langt de sidste måneder. Vi står et godt sted og vi kommer styrket videre. 

Sammen. For SIF Q er noget vi gør sammen. Med respekt for hinanden. Derfor vil jeg også i denne 

beretning lægge vægt på det, vi kan bruge fremadrettet, og knap så meget, alt det, der i en periode var 

kaotisk og utilfredsstillende. For ingenting har stået stille – ingenting har været gået i stå i SIF Q. Ny grafisk 

identitet I dag er det ret præcist et år siden vi kunne præsentere vores nye grafiske identitet – som gør at 

vores ppt. her bagved, står knivskarp og strømlinet. Den grafiske identitet er udviklet sammen med en af 

vores forældre, der har lagt stor energi og tid i arbejdet. Og det får os uden tvivl til at fremstå som en klub, 

der vil fremad. Siden har vi også fået ny hjemmeside. Den fungerer, men den kunne fortsat godt bruge en 

kærlig hånd og noget ekspertise:-) Partnerskaber I foråret kunne vi også præsentere ny hovedsponsor – Vi 

spiller nu med JYSK på brystet – lige som både Håndboldherrerne og Håndboldkvinderne – og drengene 

inde ved siden af. Det er et stærkt signal, når JYSK vælger os til. Men det forpligter også. Tipsbladet er også 

kommet til som en stærk partner, og vi har formået at fastholde Kop & Kande som en af vores tre store 

sponsorer. Dertil kommer McDonalds Silkeborg og Horsens, et sponsorat af udebane trøjer fra Liddl 

Danmark og vores nyeste partner Green Comfort. Vi er på vej, men vi mangler stadig meget, hvis vi skal 

kunne løfte klubben yderligere. Vores ambitionsniveau er højt, vi VIL skabe de bedst mulige rammer for 

vores piger og vores trænere. Vi vil være en 2-stjernet licensklub! Og det koster. Det gør det fordi vi skal 

have ansat 1,5 fuldtidsansat, hvis vi skal kunne indfri vores mål. Der er krav fra DBU, men det er også et 

vilkår. Vi KAN ikke løfte klubben til næste plan på frivillige hænder. Vi fik i efteråret genetableret et 

sponsorudvalg, men arbejdet har stået lidt stille, bl.a. fordi vi i bestyrelsen har haft travlt med andre ting. 

Men også i høj grad fordi vi pt afventer nogle svar, inden vi kan lave en endelig strategi for partnerskaber. 

Derfor er det forsat også vigtigt, at alle hjælper så godt de kan i forbindelse med bemandingen af 

stadionboder og opvask til hjemmekampene på JYSK PARK. Det var et hårdt efterår med mange kampe og 
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sene Europa-kampe. Vi var presset til grænsen -tak kære forældre for den fremragende indsats I leverer! 

Det er så vigtige penge I er med til at hente ind. Og jeg SIF Q Generalforsamling 07.02.2023 Formandens 

beretning håber også I kan hygge jer lidt med hinanden undervejs – jeg har i hvert fald haft mange 

hyggelige OG travle timer bag disken sammen med mange af jer. Forældreråd En anden meget positiv ting, 

vi har sat i gang i efteråret, er vores forældreråd. Vores forældre er vores vigtigste ressource. Uden jer 

ingen SIF Q. Derfor er jeg glad for – og stolt af, at vi nu har et forældreråd der består af repræsentanter for 

alle vores ungdomsårgange. For mig er det et ultimativt vigtigt forum. Her kommer bestyrelsen og den 

sportslige ledelse tæt på det der rør sig. Forældrerådet har bl.a. været initiativtagere til at vi starter en 

proces op om klubbens værdier, en proces, der kan munde ud i tiltag, der styrker værdierne i hverdagen – 

på banerne og i omklædningsrummene. Forældrerådet har også været det forum, vi har kunnet vende 

kommunikation og manglende kommunikation – decideret dårlig kommunikation og kommunikation, når 

det lykkes. Det har bl.a. været det direkte afsæt til, at vi har lavet en ny velkomstfolder, der fremadrettet 

erstatter den Jacob Tind, sendte ud i august – og som er at finde på vores hjemmeside. Sportsligt Sportsligt 

står forårets pokalfinale for vores unge U16-hold stærkt i erindringen. Det blev godt nok til et nederlag i 

finalen, men at stå der på sidelinjen i Galten sammen med forældre og piger fra de andre årgange. Det var 

en dejlig oplevelse, der i den grad viser, at vi bakker hinanden op. Vi er et fællesskab. Vi sagde ved 

sæsonafslutningen farvel til vores to landsholdsspillere, Kamma Meldgaard og Mathilde Kaihøj, men i 

stedet fik vi to nye U16-landsholdspillere i Lærke Friis og Laura Sehested. Og heldigvis er Hannah 

Fruensgaard også på vej tilbage efter sin korsbåndsskade. Nye landsholdsspillere er på vej. Vi er flot 

repræsenteret på både U14 og U15, hvor også vores keepere forsat er med. Det er resultatet af et godt 

arbejde hele vejen rundt. Både ved trænere og holdkammerater. Vores seniorpiger har også haft et godt 

efterår, og vi har efterhånden bygget en stabil trup op, der bl.a. sluttede året af med at slå Viborgs U18DM-

piger i årets sidste træningskamp. Vi har en god fornemmelse, og hvis vi gør det rigtigt, denne gang, så skal 

vi nok få et stærkt seniorhold, der kan spille sig op i divisionsfodbold inden for en overskuelig fremtid. Men 

det er også vigtigt, at det sker. Det sportslige set up Vi arbejder hele tiden benhårdt på at forbedre 

forholdene omkring det sportslige set-up. Vi har ønsket at tydeliggøre progressionen i SIF Q, og vi har 

arbejdet meget med, hvordan vi fremadrettet skaber et trygt talentudviklingsmiljø, hvor vi kan sætte streg 

under talentudvikling, samtidig med at vi sørger for, at vores værdier Sammenhold, respekt og engagement 

er til stede i alt hvad vi gør. Derfor kan vi også præsentere en rød tråd gennem SIF Q i vores nye 

velkomstfolder, der altså efter i aften bliver offentliggjort. Indholdet vil være SIF Q Generalforsamling 

07.02.2023 Formandens beretning gældende fra sæson 23/24, og vi vil orientere alle piger og forældre om 

tiltagene hen over foråret. Derudover kan jeg nævne, at vi har lavet aftaler med eliteSilkeborg, så det bliver 

muligt at få så mange af vores piger ind på eliteakademiet som muligt – hvor de kan få glæde af 

eliteSilkeborgs support. Vi forstærker samarbejdet med Silkeborg Efterskole, så vi bl.a. igen kommer til at 

kunne tilbyde vores dygtigste piger træning med drengene på efterskolen. Så har vi styrket trænermiljøet 

omkring U16 og U18DM med en fysisk træner og en angrebstræner, og vi arbejder pt benhårdt på at skabe 

bedre træningsforhold for vores keepere. Derudover kommer vi til at styrke samarbejdet med 

eliteSilkeborg yderligere. Vi kommer bl.a. til at arbejde målrettet med den mentale del af pigernes 

udvikling. Det er ikke mindre vigtigt nu, set i lyset af de to dokumentarudsendelser om de usynligt syge, der 

sætter spot på, at vi også i fodboldmiljøet har alt for mange piger, der mistrives under præstationspresset. 
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Endeligt arbejder vi også på at skabe et mere formelt samarbejde med breddeklubberne i området. Et 

gensidigt forpligtende samarbejde, hvor vi sammen kan forbedre vilkårene for pigefodbolden i området. 

Det handler ikke kun om, at vi skal udvikle de bedste talenter, så vi fortsat kan være med i toppen. Det 

handler også om, at vi skal skabe et bæredygtigt miljø for pigefodbolden, både i de yngste årgange, men 

også i ungdomsårene. Og lige om lidt, så sender vi også 12-14 U15/U16-piger på C1-trænerkursus, så vi 

også kan bidrage til at vi får flere kvindelige trænere i Silkeborg. Afrunding Alle de her ting vi har sat i gang 

det sidste år, de ambitioner vi har - de kræver ressourcer. Både hænder, kompetencer og økonomi. Vi er 

rigtigt godt på vej med hænder. I er heldigvis mange, der byder ind og byder til, og jeg er sikker på, at der er 

endnu flere, der gerne vil støtte op. Men økonomien bliver, som det er sagt før, et springende punkt. Vi kan 

ikke løfte klubben til et højere niveau, hvis ikke vi lykkes med at få flere partnere med på rejsen. Jysk var en 

start. En god start. Lad os se, om ikke der sker noget i løbet af 2023. Der er i hvert fald stor bevågenhed om 

kvindefodbolden i tiden. Lad os se, om det ikke også kan blive vores fordel. Vi arbejder i hvert fald på sagen 

SIF Fodbold 

Denne gang for sjette gang med afholdelse her på Jysk Park – i den fornyede version af Søholthuset. 

 

Traditionen tro vil dagens generalforsamling tage udgangspunkt i nogle overordnede og aktuelle emner - 

dette for at beskrive hvad vi arbejder med, herunder det der fylder mest i klubben. Punkterne er; 

 

1. Bestyrelsen, herunder bestyrelsens arbejde og indsatsområder 

 

2. Økonomien 

 

3. Det sportslige 

 

4. Samarbejde 

 

5. Søholt 

Bestyrelsen 

På bestyrelsessiden bryder vi lidt med den ro der har været på bestyrelses sammensætningen de seneste 

år. 

Således vil der for første gang siden 2019 ske en udskiftning og en supplering af bestyrelsen.  
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For nuværende er den siddende bestyrelse intakt som da jeg tiltrådte som formand for godt 6 år siden – 

bestyrelsen blev i 2019 suppleret med Helle Fuglsang, og har ellers været uændret siden. 

 

Ifm. denne generalforsamling har Stinus Errboe valgt at trække sig – vi har valgt at lade Stinus erstatte af to 

nye ansigter – hhv. Bo Fjordside og Søren Mortensen. 

Tak til Stinus for indsatsen – vi vil stadig trække på Stinus ifm. vores samarbejde med MJA – stort 

velkommen til vores to nye Bo og Søren. 

 

Bestyrelsen vil dermed fremover bestå af; 

• Sekretær og bestyrelsesmedlem Ole Simonsen 

 

• Bestyrelsesmedlem og næstformand Mads Halkier 

 

• Kasserer og bestyrelsesmedlem Jan Beck Nielsen 

 

• Bestyrelsesmedlem Helle Fuglsang 

 

• Bestyrelsesmedlem Henrik Bech Nielsen 

 

• Bestyrelsesmedlem Bo Fjordside 

 

• Senior-repræsentant Søren Mortensen 

 

• Repræsentant for old boys, Alland Ørbæk Sørensen 

 

• Og undertegnede, Chr. Jepsen 

 

Vi har Helle, Henrik og mig selv på genvalg i år, og alle stiller op til genvalg for de kommende 2 år. Stinus er 

også på genvalg, og stiller som bekendt ikke op igen. 

 

Udover bestyrelsen, så deltager vores børneudviklingstræner og leder af SIF Fodboldskolen, Kristian 

Overgaard, også på vores bestyrelsesmøder som finder sted med månedlig frekvens.  
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Rollefordelingen er, at Kristian starter vores møder med en lille times tid, hvor han informerer om stort 

som småt i forhold til klubben. Herunder hvad der fylder i det daglige – alle byder ind i dialogen, da mange 

af os ofte er at finde herovre på anlægget, så på den måde får vi vendt tingene omkring hvad der sker og 

om der skal laves tiltag mv. 

Det sker ud fra den tankegang at Kristians daglige gang i miljøet på Søholt er med til at give os et godt 

billede af tingene – dette sammenholdt med bestyrelsens observationer, og derfor er bestyrelsesmøderne 

en kærkommen lejlighed til at få erfaringsudvekslet den del. 

 

Kristians rolle er et delt ansættelsesforhold, som både er i bredderegi og i den professionelle afdeling. 

Konstruktionen hvor vi samarbejder omkring en BUT (Børneudviklingstræner) er i tråd med DBU’s 

børnestrategi, og giver god mening ift. den røde tråd i klubben, hvor vi jo gerne vil aflevere den bedste 

version af vores spillere til klubbens U13 hold i hhv. bredde- og eliteafdelingen. 

 Dog er Kristians stilling i klubben er netop blevet ledig, da han har valgt at opsige jobbet – han skal de 

næste år tilknyttes Syddansk Universitet, hvor han skal lave en større afhandling med fokus på børn, idræt, 

kost osv.  

Jobbet som daglig leder og Børneudviklingstræner er i skrivende stund slået op som vacant, og vi er således 

i færd med at finde en god afløser. 

 

Økonomien 

På drifts- og økonomisiden har 2022 været lidt anderledes end det sædvanligvis er, således har vi i år landet 

et mindre overskud end vi har gjort de seneste år. 

Det har vi gjort lidt med vilje med blandt andet med vores egenkapital på godt en mio. kr. in mente. 

Som varslet på seneste generalforsamling har vi investeret godt 500 tkr. i en ny goal station som nu er 

opført på det nye kunstgræs areal. Beløbet til goal stationen udgør halvdelen af den samlede 

anskaffelsesværdi, da vi har delt udgiften med SIF Invest. 

Regnskabsmæssigt betyder nyanskaffelsen at likviditeten er faldet, men vi bogfører goal stationen som et 

aktiv som vi afskriver på over de kommende år. 

Udover en goal station har vi ret målrettet valgt at investere i vores vigtigste aktiver – nemlig trænerne og 

lederne, herunder bestyrelsen. 

Hver sommer og vinter samler vi vores folk til en sammenkomst med spisning og hvad dertil hører – det 

koster nogle penge, men vi vurderer at det er godt givet ud. 



 

16 
 

Udover dette, så har vi i 2022 også brugt penge på en bestyrelsestur til London, hvor vi så West Ham-SIF. 

Disse tiltag har vi følt som det rigtige efter et par år i skyggen af corona. 

Vi gør tingene overvejet og bruger ikke penge som vi ikke har – herudover føler vi også at det er en af 

måderne til at styrke klubben indefra, og dermed til at sikre en god fremtid for klubben. 

Fremadrettet ser vi fortsat positivt på økonomien, hvilket begrundes med en forudsigelig økonomi og drift i 

klubben hvor tøjkøb og kunstgræs-tid er de mest udsvævende omkostninger, men stadig nogenlunde 

forudsigelige. 

Apropos kunsttid, så er det, igen, en af de poster der fylder i regnskabet – det er en post der er kommet for 

at blive, blandt andet qua de nye kunstbaner som vi har fået, og som vi kommer til at bruge meget i 

fremtiden. 

På tøjkøbs siden kommer der en udgift på ca. 100 tkr. i 2023 – vi har netop udskiftet al spillertøjet til de 

kommende sæsoner. Vi forventer at det nye tøj holder i 3 sæsoner. Herudover kommer 

sponsorindtægterne på tøjet ikke ind på én gang, men over de næste 3 år, så også en forskydning 

regnskabsmæssigt hér. 

 

På indtægtssiden har vi i år haft 1 bod på stadion samt fyrværkerisalg op til nytårsskiftet – disse ting 

bidrager til en væsentlig del af fodboldafdelingens overskud igen i 2022.  

Tak til Henrik som er primus motor på boderne, men også til alle ”hænderne” der bidrager i boden. 

 

Økonomisk imødeser vi formentlig et 2023 med mindre udsving. Dog vil tøj udgiften påvirke det samlede 

billede, men vi forventer ikke at det vil påvirke regnskabet så væsentligt at vi kommer ud med underskud. 

 

Det sportslige 

På det sportslige plan blev 2022 år 5 hvor SIF fodboldskolen er en integreret del af SIF breddefodbold.  

Fodboldskolen er blevet ændret undervejs, da den startede som et eliteprojekt, og vi nu på tredje år driver 

den som et breddeprojekt med plads til alle, men med mulighed for niveau-inddeling til træning. 

Tilgangen for os har været at fodbold for børn på 12 år og derunder er for alle – også i SIF. Når børnene så 

rammer U13 årgangen, så kan opdelingen ske, og det mener vi er tidligt nok. 
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Udover SIF fodboldskolen har vi også fortsat vores Para sport hold som Helle og Jan er træner for. Vores 

Para-hold består af piger, drenge, mænd og kvinder med et handicap, og det er fortsat en super succes med 

medlemsfremgang, gode ture til stævner, og godt humør – det giver en stor livskvalitet og bekræftelse at 

opleve. 

 

På den sportslige del vil jeg ikke undlade at nævne at vi i SIF igen i 2019 åbnede for vores ”SIFOLINOS” – 

dvs. fodbold for alle børn under 9 år. 

Mads står fortsat for Sifolinos – Sifolinos har fortsat omkring 50 spillere tilknyttet – herudover fungerer 

Sifolinos som en meget væsentlig fødekanal til Fodboldskolen, så flot at vi har kunnet bevare 

medlemstallene intakte i Sifolinos tiltrods for at en stor del af drengene er rykket til Fodboldskolen.  

 

På senior niveau vil jeg igen fremhæve den brobygning som vi har formået at håndtere mellem de ”gamle” 

og de ”unge”. 

Jeg har selv haft fornøjelsen af at være en del af et par af turene til hhv. kampe og til Holland – og opleve 

hvordan de unge i start 20’erne falder i hak med de noget ældre i 40’erne og opefter, hvilket er en ren 

fornøjelse at overvære, og jo i bund og grund det foreningslivet drejer sig om. 

 

Ift. senior afdelingen venter vi lidt på at vores U19 årgang bliver et par år ældre, og så kan være med til at 

løfte arven videre for senior bold i Silkeborg IF. 

U19 årgangen drives fortsat af Dennis Hollensberg med stor succes – en succes der bestemt ikke er givet på 

forhånd på en sådan årgang hvor meget andet end fodbold fylder for de unge mennesker, så det er også 

rigtig flot gået. 

Apropos U19 og senior afdelingen, så har der været en række meget relevante artikler i MJA omkring disse 

årgange, som lider meget i tiden – således er der lokalt eksempler på at serie 1 og serie 2 hold ikke er i 

stand til at stille hold til kampene. 

Noget der ville være helt utænkeligt for år tilbage. Så et meget relevant fokus, og af samme årsag vil jeg 

rose og fremhæve vores senior afdeling samt U19 holdet, som er en solstråle ift. fastholdelse af spillerne i 

en vanskelig aldersgruppe. 

 

 

Samarbejde 



 

18 
 

Under dette punkt plejer jeg at anerkende Sv. Ove Grønning – det gjorde jeg også sidste år, hvor han kort 

forinden generalforsamlingen havde valgt at trække sig fra sine gøremål i klubben. Helbreddet var begyndt 

at skrante, og vi mistede desværre Sv. Ove i foråret sidste år. Vi vil alligevel takke Sv. Ove for hans store 

indsats i klubben – æret være hans minde. 

Udover Sv. Ove som fortjener en særlig tak vil vi gerne benytte lejligheden til at takke vores dygtige og 

ihærdige trænere og ledere for en indsats i særklasse. 

Tak til bestyrelsen, som i den grad er en arbejdende bestyrelse – et arbejde der er med til at skabe liv i 

klubben – både i vores boder, på banerne og på stadion. 

Ifm. sidste års beretning nævnte vi at vi havde igangsat samarbejdet omkring en ny hjemmeside, da den 

gamle trængte til et ansigtsløft. Derfor er vi glade for, at for i december 2022 gik i luften med vores nye 

hjemmeside www.silkeborgiffodbold.dk med et resultat som vi er tilfredse med, og med den ønskede 

ansigtsløftning. 

Apropos hjemmeside er hovedafdelingen i færd med at arbejde med en ny hjemmeside, da den også 

trænger til et løft – her vil den hjemmeside blive bragt up-to-date og linke enkelt og relevant over til de 

enkelte afdelingers hjemmeside. 

 

Søholt 

Projekt Søholt har vi haft på agendaen løbende de seneste 5 år, og nu begynder resultaterne at vise sig.  

Sidste år da vi stod her kunne vi se at traktorerne og gravemaskinerne trillede rundt ovre omkring 

trekanten og bane 8. 

I dag står vi med et færdigt anlæg, som vi er både glade og stolte over – fordi det er et flot anlæg, og, ikke 

mindst, fordi det er super brugbart for os som brugere. 

Det som allerede var på plads og bevilget fra kommunal side var entreprisen omhandlende kunstgræsset 

som etableredes på de nævnte baner, altså bane 8 og arealet omkring trekanten ved siden af den 

eksisterende kunstbane. 

Etableringen af kunstgræsset betyder ikke at projekt Søholt dermed har nået til afslutningen.  

Fortsat resterer der en del og der foreligger fortsat en hel del tanker og ønsker for området. 

Således er flere, større og bedre omklædningsfaciliteter højt på ønskelisten for samtlige Søholt klubber – 

hvilket er en akut problemstilling som kommunen har lovet en løsning på, og vi derfor følger tæt.  

http://www.silkeborgiffodbold.dk/
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Idet alle Søholt klubberne med rette har et ønske om nye og forbedrede faciliteter er et ”fodboldens hus” 

stadig i spil –  her taler vi om et fælles hus for brugerne af Søholt med omklædning, klubhus og evt. catering 

mv. 

Det bliver også en spændende udvikling at følge. 

Beretningen er ved at finde sin afslutning. Jeg vil hermed blot slutte af med at konstatere, at det er med 

spænding og med et fortrøstningsfuldt sind vi ser ind i fremtiden.  

Vi kigger ind i at der fortsat vil være ting at drøfte, udfordringer at løse – men når vi kigger på hvad der bl.a. 

er sket på Søholt på et enkelt kalenderår, så dokumenterer det vel, at med lidt tålmodighed og 

vedholdenhed, så sker der som oftest noget. 

SIF Klatring 

For første gang et år, siden 2019, uden berøring af nedlukninger. Det har været et stille år, hvis man tænker 

medlems aktivitet i salen på klubaftener. Medlemstal tæller 2 styks udover bestyrelsen, 7 styks i alt. Igen i 

år, har vi haft flere henvendelser fra folk der gerne vil prøve klatring, og flere har været nede og 

prøveklatre. I december havde vi Sind Ungdom Silkeborg nede og prøve en aften. De kom en 10 stykker, et 

par af dem virkede interesseret. (måske et muligt samarbejde med hjælp af udsatte unge mellem Klubben 

og Sind Ungdom eller en vejen gennem kommunen) 2022 har været et år, hvor vi har fået godt gang i 

planerne med nye lokaler. Vi har haft Dklaf med indover flere møder. Det tæller møde med FU i Sif, møder 

med kommunen og Langsøskolen. Møder der gav mod på fremtiden, og især et møde med FU, gav ekstra 

blod på tanden. Poul, HB Formand, har været en rigtig stor hjælp med de forskellige møder, og har støttet 

aktivt. Vi har fået snakket om de mulige faciliteter, bestyrelsen havde fundet frem til. Fundet lidt ud af, hvor 

det ikke kan lade sig gøre med klatrefaciliteter, og er kommet tættere på, hvor det måske kan lade sig gøre. 

Vi går ind i et 2023, med et lav medlemstal efter endnu et år, hvor det har været svært at få nye folk til 

klubben, og få dem til at blive en aktiv del af klubben. Dog går Formanden ind med stor tro på, at 2023, kan 

blive et godt år for Sif Klatring. Måske ikke med et stor medlemsboom, men med en mere konkret plan for 

klubbens fremtid. I bund og grund. Endnu et år med en kæmpende bestyrelse der holder en forening 

kørende i kommunen, pga. af en fælles interesse, for at Klatresporten skal vokse i Silkeborg. 

SIF Minigolf 

Efter vi nu er kommet på den anden side af corona. Har vi haft et år hvor der er blevet spillet masser af 

minigolf, både i DMgU og JMgU 

I DMgU er der blevet afviklet DM på Filt Odense nr. 5 hold, MOS Faxe Ladeplads kunne vi desværre ikke 

stille hold, Eternit Ålborg nr. 4 hold veteran herre blev Jan Rasmussen nr. 2 og Beton Galten Skovby nr. 9 

hold Jan Rasmussen blev nr. 4 i veteran herre 1 slag fra 3. pladsen og Annette Brunsvig blev nr. 4 i Dame 

senior 1 slag fra 3. pladsen. Holdet spillede i 1. division hvor vi endte som nr. 2 i den gennemgående 

turnering på de 4 forskellige underlag, hvilket betyder at vi nok rykker op i Elitedivisionen. 
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I JMgU har der også været mange turneringer, bl.a. JM på filt, eternit, MOS og beton. 

JM-eternit. Jysk mester i A- rækken, Lars Erik Siegfried med Jan Rasmussen på 2. pladsen 

I B-rækken blev Kirsten Vitten jysk mester med Richard Dyhr på 3. pladsen 

i C- rækken tog vi os af top 3, Egon Berg blev jysk mester foran Annette Brunsvig og Anders Holm 

JM beton i Galten – Skovby 

Her blev Carsten Berg nr. 3 i A-rækken efter et 3 mands suddendeath  om 1. til 3. pladsen. 

I B-rækken blev Jeppe Vitten nr. 3 

I C-rækken blev Annette Brunsvig jysk mester 

JM MOS. I A-rækken blev Carsten Berg nr. 2 

I- B-rækken blev Karsten Grooss jysk mester 

Der har også været afviklet en aftenturnering over 5 afdelinger. 

A-rækken 

Her sluttede Jan Vitten nr. 2 

C-rækken  

Her sluttede Egon Berg nr. 2 

SIF Dans 

Årsberetning 2022 – GFS 22.1.2023 

Januar: Klubben har af DIF fået tildelt 2 billetter til klubbens frivillige til Årets Sportsgala- 

menarrangementet bliver desværre aflyst.Klubben kommer godt i gang med Skole Ol forløb og har besøg af 

Frisholm Skole, Virklund Skole. På turneringsfronten blev 1. rangliste i 2022 aflyst – så stadig lidt ramt af 

Corona. 

Februar:   

Skole Ol: Forløb Grauballe Skole. 10.2 : Stævne dag Skole Ol – 5. klasse – gentagelse af stævne i efteråret. 

Helle besøger SIF’s bestyrelse og fremlægger klubbens forløb mht Skole Ol. 

Marts:  

Helle kører Skole Ol forløb i Billund. Vorbasse, Sdr. Omme, Filtskov, Lyngshede. Samtidig starter vi SFO 

forløb i Frisholm Skole og Virklund Skole -finansieret af Skole Ol. 

April:  

Stævnedag i Billund for lokale skoler hvor finalisterne findes. 

Maj: 

Juni:  

SIF er arrangør ved Skole Ol Finalen, med Helle som hovedansvarlig for afvikling af dans- 2 fantastiske dage. 
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Silkeborg var i finalen og Virklund Skole blev nr.4 Sommerferieaktivitet 12. år i træk 50+ deltagere og i år 

ingen restriktioner- herligt. DM DS afholdes for mange idrætsgrene i sidste weekend i Juni- her får vores 

nye par Mille Brydegaard og Faustas Naraskevicius som er flyttet fra Litauen til Danmark, en flot debut med 

bronze medaljer i samtlige u/19 kategorier 

Juli: 

August: 

Audition til vores hip hop konkurrence hold ( 7 piger, som netop i går havde deres debut ved 2. 

pointturnering i Skive. Flot 3 plads i Hip Hop Duo og 5. plads i Hip Hop Hold.) 

September 

Besøg af My Fair Lady cast – brugte lokaler til generalprøver 

Oktober: 

SIF afholder rangliste for Dans Danmark i Standard og 10 danse i Tungelund Hallen – (med et meget lille 

overskud) Skole Ol kursus booket i vores lokaler, men aflyst- ser ud til at der mangler tilslutning fra 

klubberne. Faustas &amp; Mille bliver udtaget til at repræsenterer Danmark ved EM U/19 Standard i 

Rumænien  

November: 

Afholder Workshop for Hip Hop holdet – første aktivitet for det nye hold – godt socialt. 

December:  

Julebal – igen muligt med indtægt fra kiosken. DIF tildeler igen klubben 2 billetter til sportsgala 2023- Anita 

og Søren repræsenterer klubben 7.1.2023. 

 Medlemstal: 

Desværre måtte vi sige farvel til William først på året, da han vælger at stoppe. Mille finder partner i 

Litauen efter try out i foråret flytter Faustas til Silkeborg (han bor nu i college lejlighederne på Ansvej) og de 

får deres turneringsdebut ved DM i Juni- parret kvalificerer sig i løbet af efteråret til at repræsentere DK 

ved diverseU/19 mesterskaber. EM standard og VM Standard og VM Latin hvor de i alle turneringer placere 

sig i 2 runde. PARRET ER I ÅR RYKKET OP I DEN VOKSEN RÆKKE OG HAVDE I WEEKEN DERES DEBUT I U/21 

(som er en del af den voksne række) OG VANDT BÅDE STANDERD OG LATIN AFDELINGEN. 

Peter og Helena beslutter også at stoppe – desværre 

Nye medlemmer i 2022: Standard/Latin - Axel og Maja – Anton og Thea fra Vejen. 
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Hip Hop Konkurrencehold : 7 medlemmer som er blanding af tidligere og nye medlemmer 

VI HAR DESUDEN I 2023 FÅET 5 NYE MEDLEMMER:  STANDARD/LATIN - ENDNU ET PAR SOM HAR VALGT AT 

TAGE TUREN FRA VEJEN TIL SILKEBORG SAMT ET TIDLIGERE MEDLEM SOM ER KOMMET TILBAGE EFTER EN 

PAUSE PÅ ET PAR ÅR. DESUDEN HAR VI FÅET 2 NYE HIP HOP MEDLEMMER I ALDERSGRUPPEN 10-12 ÅR. 

Tilskud fra kommunen: 

Klubben fik i foråret meddelelse fra kommunen om at tilskud ville blive nedsat til max 75000,- kr. hvoraf vi 

får (65%) altså 48750 kr. fra 1.1.2023. Dette er mere end en halvering af tidligere beløb, og set i lyset af de 

stigende el &amp; gas priser vi har set i 2022 er det en yderligere svækkelse af det kommunale tilskud. 

Hovedformand Poul Hansen og kassere Finn J. Carstensen gik i dialog med kommunen og fik efter megen 

overtalelse lov til at møde op for at fremlægge en begrundelse til at kommunen ikke skulle ændre 

tilskuddet. Resultatet var at de  gav os 6 måneder ekstra og de sænkede tilskud vil træde i kraft 01.07.23 

SIF Bueskydning 

Resultater for året: Vi har i 2022 haft et rigtig flot resultatmæssigt år. Det er sjældent at vi tager så mange 

medaljer som vi har gjort i 2022. Særligt teknikskolen er der sket noget med. De har tilsammen taget intet 

mindre en 10 mesterskab-medajler (her i blandt en nordisk mester), samt sat to danmarksrekorder. På 

senior siden har både Nanna og Kristian også vist flotte resultater og har sammen formåede at tage 3 

mesterskabsmedaljer. Derudover har klubbens skytter også formået at tage en lang række andre medaljer 

ved diverse stævner, som jeg har valgt at springe let henover ellers kommer vi vist ikke hjem i aften. Så alt i 

alt må man sige at det er et rigtig flot år på resultatsiden. Derfor synes jeg også det er på sin plads at vi 

giver alle medaljetagerene fra 2022 en kæmpe hånd. 

Julestævne i ans: vi har igen i år afholdt vores årlige julestævne i Ans. Først og fremmest vil jeg gerne sige 

tak til alle de frivillige der hjalp til med at få stævnet op at kører uden jer kan det altså ikke lade sig gøre. 

Det blev et rigtig fint og vellykket stævne på trods af lidt færre deltagere end der plejer at være. Til gengæld 

var der enorm stor tilslutning til vores julebuffet efter stævnet på trods af inflationen og prisstigning på 

maden. Flere henvendte sig bagefter og sagde det havde været virkelig hyggeligt og vi skulle endelig 

fastholde traditionen med julebuffen bagefter. Så alt i alt et flot velafviklet stævne med et lille overskud og 

en masse glade mennesker både børn og voksne. Det kan åbenbart noget når også de voksne får lov at 

være ”børn” engang i mellem og skyde efter kravlenisser og særligt det med at der er gevinst garanti gør at 

rigtig mange begyndere og klubber synes det er et fedt stævne at komme til. 

Udendørsbanen: Som de fleste nok ved på nuværende tidspunkt så skal vi have ny udendørsbane fordi der 

kommer et svømmestadion der hvor vi er placeret nu. Det har været en længere kamp med kommunen og 

politikkerne der efterhånden har taget flere år. Det ser dog ud til at vi nu så småt nærmere os målet og 

afslutningen på det. Planen er at det hele skal stå færdigt midt juli og desværre ser det ud som om der 

bliver et stykke tid hvor vi er uden udendørsbane da vores containere skal flyttes. De vil dog gøre alt hvad 

de kan for at genere os mindst muligt. Hvordan det hele præcis kommer til at forløbe skal jeg nok informere 
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jer mere om når vi kommer nærmere og ved mere. Vi har skal jo også have flyttet alt vores inventar osv. fra 

udendørsbanen inden de river huset og det ned. Så her vil der nok komme en arbejdsdag/weekend. Men 

som sagt når jeg har et præcis overblik over tidslinjen for processen så melder jeg noget mere ud. Jeg tror 

og håber på at det nok skal blive rigtig godt og kommunen har lavet et byggeareal så vi på sigt kan få bygget 

en indendørsbanen der ligger sammen med vores udendørsbane når vi har fået samlet penge ind til det 

engang i fremtiden. Vi har haft nogle hårde år først med tvunget flytning, så corona og sidenhen med 

infaltionen men vi har klaret os igennem det ind til videre. Vores medlemstal er stortset uændret og vi har 

fået et par gode skytter udefra til vores klub. Når det så er sagt kan i alle se at der er en del som er på valg 

her til aften i bestyrelsen og flere af dem der ikke genopstiller, her i blandt vores kasser. Hvis denne klub 

skal overleve på sigt så har vi brug for jer både medlemmer og forældre. Det behøves ikke være i 

bestyrelsen selv om det ville være dejligt. Men det kunne også være enten som træner, hjælpetræner, 

tjekke klubudstyr 2 gange om året, låse klubben op for træning en aften, hjælpe ved arrangementer, tage 

begynderhold, tilmelde skytter til stævner og printe stævneindbydelserne ud, lave sociale arrangementer i 

klubben for medlemmerne eller bare sørge for at der er kaffe på kanden. Der er altså en masse muligheder 

og vi kan med garanti finde noget der passer til hver enkel og bare rolig vi kaster jeg ikke bare ud i noget vi 

skal nok hjælpe med at i får en ordentlig intro og vejledning til jeres nye opgave. Så tøv ikke med at 

henvende jer til mig eller en i bestyrelsen jo flere vi er til at hjælpes af desto lettere og nemmere bliver det 

for os alle sammen og på den måde undgår vi at folk brænder ud og klubben må lukke fordi der ikke 

længere er nogen tilbage til at tage det læsset. Vores klub bygger op frivillighed og sammen er vi stærkest 

så hjælp os med at løfte i folk. 

SIF Badminton 

I 2022 fik vi igen fuld spilletid til vores medlemmer, det var godt. Det var knap så godt at der kun var 43 

betalende i den nye sæson. Vi havde håbet på at der var flere der ville begynde når vi kom hen på efteråret, 

men det skete ikke. Holdet i Kredsserien rykkede ned efter en skidt sæson. Da den nye sæson skulle starte 

kunne de internt ikke blive enige, med de resultat at de trak sig. Det fik den konsekvens at vi meldte os ud 

af Badminton Danmark, så vi nu kun er medlem af DGI. 

OK aktiviteten kom i gang igen ved åbning af den nye Kvickly – det holdt hårdt, men det lykkes til sidst via 

kontakt fra Hovedformanden, Poul Hansen. 

Air badminton/udendørsbadminton er gået lidt i dvale da vi ikke kan komme i gang før det nye 

Svømmecenter er bygget. 

På bestyrelsesmødet d.12.9. blev vi enige om at blive velkomstforening i Dansk Flygtningehjælp. Det 

betyder at vi stiller badmintonbaner til rådighed for flygtninge i DK. Vi havde møde med Anni Lykjær og 

Thomas Sørensen fra DGI, og Jeppe Hansen fra Dansk Flygtningehjælp d.23.11. Resultatet blev at vi 17.1. 

har badminton i Jysk Arena hal B under titlen ”Åben spil for mennesker med flygtningebaggrund. 

Vi får 5000 kr til igangsættelse som kan bruges til udstyr, klubdragt, forplejning mm. Forløbet afsluttes med 

fælles klubdag d.25.4. 
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Regnskabet gennemgår Bent Ramsing.  

Opgaverne i 2023 er at få flerre motionister, følge op på udendørs badminton og få godt gang i badminton 

for flygtninge. 

VETERANKLUBBEN. 

Vores første arrangement i 2022 var vores årlige generalforsamling den 16. februar 2022, hvor 34 

medlemmer havde en hyggelig aften. Allerede den 1. april havde 51 veteraner en stor oplevelse på 

Det Ny Teater. 

Den 8. og 9. juni drog 50 veteraner til Odense. Her var oplevelserne store. Vi besøgte bla. Det ny H.C. 

Andersens Hus, sejltur på Odense å, oplevede Odense sommerrevy, besøgte Odense ZOO samt sluttede af 

med den fantastiske oplevelse, det var at besøge Jens Galschiøts galleri. 

Den 7. september tog 32 personer til Den ”Barske” Vestkyst. Vi besøgte Kaj Munks præstegård i Vedersø 

samt Strandings-museet i Thyborøn. 

Vores sidste arrangement i 2022 var vores årlige julebanko, som 52 medlemmer deltog i. 

Vi vil meget gerne have nogle flere medlemmer. De kommer med i en meget hyggelig klub, med stort 

venskab, sammenhold og hvor man hjælper og er noget for hinanden. 


