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1.                         SILKEBORG IDRÆTSFORENING 
                                         I NAVNE OG TAL. 
                                               1917 - 2018 
                                                  ----------                         
               FORORD!        

SIFs hovedformand Poul Hansen. 
 
Som nyvalgt hovedformand har jeg glæden af at skulle indlede 
SILKEBORG IDRÆTSFORENING I NAVNE OG TAL. Som I nok 
alle ved, er dette fantastiske værk udarbejdet af Finn Mølgaard, en 
personlighed der gennem en menneskealder har sat sit præg på vores 
forening, og som også har påtaget sig det ansvar at opdatere og 
dokumentere vores unikke historie - stor tak for det Finn. 
 
Som forening har vi netop passeret en milepæl, idet vi sidste år kunne 
fejre vort 100 års jubilæum der blev fejret med maner, med 
bogudgivelse, reception. Kæmpe jubilæumsfest og en lang række 
arrangementer planlagt af de enkelte afdelinger. Det har utvivlsom 
givet genklang i hele byen, ja i hele idræts Danmark. 
 
Med vores betydningsfulde placering i idrætslivet i Silkeborg har vi et 
ansvar for at levere et godt og varieret tilbud til byens borgere 
indenfor idrætten, og også være på forkant med udviklingen. Vi har et 
fantastisk foreningsliv, der bringer unge som ældre sammen om 
sporten og som samtidig skaber varige venskaber. Med indvielsen af 
”Søholthuset” i Jysk Park har vi fået nogle fantastiske rammer til at 
dyrke dette sammenhold, også efter vi har været aktive på banerne. 
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Alt dette skal vi også bringe i spil overfor nye tilflyttere til Silkeborg. 
Tage vores ansvar for at byde dem velkommen og være med til at give 
dem nye venskaber og netværk. 
 
I SILKEBORG IDRÆTSFORENING   NAVNE OG TAL, kan nye 
såvel som nuværende medlemmer læse om vores fantastiske forening 
– mærke historiens vingesus. Den skal vi holde fast i, for vi er noget 
helt unik. 
 
Endnu engang tak til Finn Mølgaard for det store arbejde du gør og 
rigtig god læselyst. 
 
Silkeborg, den 1. juni 2018. 
Poul Hansen 
hovedformand. 
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 3.                                              FORORD! 
 
Erik Isager – hovedformand  7. februar 1978 til 22. februar 2018. 
 
SILKEBORG IDRÆTSFORENING I NAVNE OG TAL er udarbejdet af Finn Mølgaard. 
 
Finn Mølgaard har været leder i Silkeborg Idrætsforening i en menneskealder, og i maj 2018 
er det blevet til 70 år som leder med start i 1948. 
Hans enorme indsats og betydning for SIF er en præstation helt ud over det sædvanlige, og 
derfor vil jeg ikke tøve med at beskrive ham som MR. SIF. I 1986 blev Finn udnævnt til 
æresmedlem i Silkeborg Idrætsforening og i 2017 ved 100 års jubilæumsfesten blev han 
velfortjent optaget på stjernepladsen i Jysk Park. 
 
Én af Finns helt store interesser er SILKEBORG IF`s historie. SIF I NAVNE OG TAL er et 
helt unikt værk om Silkeborg Idrætsforenings 100 årige historie. Teksten indeholder også 
historien om Silkeborg IF Invest A/S, der blev stiftet i 1982, for 36 år siden.  
 
Om 100 år er alting glemt siger en gammel talemåde. Mange ting er forandret og mange 
gamle rutiner, arbejdsmetoder og traditioner er gået i glemmebogen.  
 
Men på alle der træder ind af døren i SIF er der alligevel en udefinerbar følelse af respekt. 
Kald det kulturarv. Det er sundt at lære af historien. Tænke lidt over vor egen placering på 
tidslinjen og forstå, at SIF stadig er der, når du og jeg for længst er gået i glemmebogen. 
 
Jeg vil gerne takke Finn Mølgaard for et kæmpearbejde med løbende ajourføring og 
udgivelse af dette værk.  
 
Jeg vil ønske alle en rigtig spændende læsning om Silkeborg Idrætsforening gennem 101 år i 
SIF i NAVNE OG TAL 1917 -  2018. 
 
Silkeborg den 1. juni 2018. 
Erik  Isager. 
Hovedformand gennem 40 år indtil 22. februar 2018. 
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6. 
                                     INDLEDNING PÅ SIF I NAVNE OG TAL 
                                                         1917 til 2018.                                             
 
År 2017 blev et stort og festligt år for Silkeborg Idrætsforening, for 2017 var året hvor vor 
kære forening kunne fejre sit 100 års jubilæum, og det blev fejret på flotteste måde, faktisk 
gennem hele året, og det fortjente vor kære SIF bestemt også at blive, så når jeg slutter den 1. 
juni 2018 med denne udgave af SIF i navne og tal, er det en fin anledning og en god måde, at  
få en afslutning på et stort jubilæums år, og få rundet de første 100 år i vor gamle hæders 
kronede Silkeborg Idrætsforening af, samt hvor vi ved hovedgeneral forsamlingen i februar 
2018 fik ny mand i spidsen for foreningen, da Erik Isager efter 40 år som hovedformand trak 
sig tilbage, og blev afløst af Poul Hansen. 
 
SIF er en stolt idrætsforening, med et utal af store og flotte resultater, og med mange gode og 
dejlige traditioner, og det er en forening,  med mange afdelinger, og SIF i navne og tal, har 
næsten altid og vil altid, omhandle hele Silkeborg Idrætsforening; alle afdelinger er med; for 
SIF er en forening med et stort fællesskab, og i 2017 skete det glædelige, at SIF også fik en 
dejlig afdeling i damefodbold som gerne vil være med i dette fællesskab, så med denne 
afdeling, SIF Fodbold Q, har vi nu 9 afdelinger, nemlig badminton, bueskydning, cykling, 
damefodbold, fodbold, håndbold, klatring, minigolf og sportsdans. 
Vi har jo for mange år siden haft en dameafdeling i fodbold, og det var dejligt, for de gik altid 
meget ind for fællesskabet, og var altid klar til at hjælpe og kæmpe for SIF, og jeg er helt 
sikker på, at sådan vil det også blive nu med vor nye dameafdeling; det har de allerede vist os 
på mange måder; det bliver helt sikkert en fin gevinst for foreningen, og vi er meget glade for 
pigerne og afdelingen. 
Den første pigeafdeling kørte meget flot, og når de måtte indstille tiden i SIF var det det 
glædelige, at en stor del af holdet blev gravide, og så var det ikke til at sætte hold. 
 
SIF i navne og tal, er ved at være en gammel tradition, for det er omkring 40 år siden, at jeg 
begyndte på den, og den er og har så været mit bidrag til at holde fast i historien om vor 
forening. For mig, har det vigtigste altid været, og er, at værne om og bevare SIFs 
glorværdige historie, for den er god og i meget høj grad værd at bevare.; ikke blot for os selv i 
SIF, men i høj grad også for byen Silkeborg; for SIF, nu over 100 år gammel, er og har altid 
været en meget stor del af Silkeborg Bys historie og har præget denne rigtig meget gennem 
tiderne                                                    
SIFs historie har jeg fuldt op på hele tiden gennem de mange år, og alt skal med, for ellers 
passer historien jo ikke, og alt det skrevne gennem de mange år, findes i dag på SIFs arkiv. 
På SIFs og SIF Fodbold Invests hjemmesider, findes der også masser af historie, hvis man har 
lyst til at udforske mere i den. 
 
Der har også gennem tiderne, været rigtig meget at skrive om, og SIF igennem nu godt 101 år 
er jo meget lang tid, for vi har i SIF opnået resultater og markeret os på masser af områder, 
så selv om vore kære forening nu har rundet de 101 år, er SIF stadig ung og helt på toppen. 
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Jeg er faktisk også helt sikker på at indholdet passer, for gennem mange år har jeg 
gennemgået i bunkevis af aviser, medlemsblade, jubilæumsskrifter, Dansk Idræts Forbunds 
resultat årsbøger, ligeledes fra vore afdelingers unioner og forbund, og med dem også 
mundtlige og skriftlige kontakter, samt flere besøg hos unionerne. Der er snakket utallige 
gange med gamle medlemmer; masser af scrapbøger, protokoller og referater er gået igennem 
et utal af gange, og der har også været masser af besøg på Midtjyllands Avis og 
Lokalhistorisk Samling, og meget mere, og alt er finkæmmet og, som skrevet, gået igennem 
mange gange, og vore afdelingers bestyrelser er informeret  og har godkendt  det skrevne, så 
jeg mener helt bestemt, at vi har det hele med, og at SIF har rigtig godt styr på alt om vor 
historie, og nu har vi vor fine 100 års jubilæumsbog, som rummer masser af historie, og vi 
har alle jubilæumsskrifter gennem tiderne på arkivet i Søholthuset. 
Rigtig meget af stoffet er statistik, hvilket jo også fremgår af navnet SIF I NAVNE OG TAL, 
men statistik er jo også en god og spændende historie, som i høj grad er værd at bevare. 
 
Der er nævnt mange navne, og de afdelinger, der ikke længere er med i SIF; de gode gamle 
afdelinger, atletik, og cricket, samt de ret nye, mountainbike og Amk. fodbold; der ikke fik så 
mange år i SIF, men alligevel nåede at sætte deres præg på vor historie, er naturligvis også 
med i bogen; de 4 afdelinger har i høj grad også bidraget meget til vor historie, og så har vi jo 
med stor glæde fået to nye afdelinger i SIF Klatring samt i 2017, SIF Fodbold Q og de to  nye 
er naturligvis også nævnt og med i bogen. 
Det er helt klart to afdelinger som vi er meget glade for i SIF, og de er allerede nu faldet godt 
til i foreningen; det bliver spændende af følge klatring, og ikke mindre pige og 
damefodbolden; det er dejligt at vi igen har piger og damer i fodbold, og begge både klatring 
og fodbolden er to dejlige fornyelser i Silkeborg Idrætsforening. 
De to gamle afdelinger der har forladt SIF for mange år siden, atletik og cricket, var jo med i 
SIF faktisk fra foreningens start i 1917, og det var da hårdt da de forlod SIF; atletik startede 
deres egen forening under navnet Silkeborg Atletik Klub da de meldte sig ud af SIF, helt 
tilbage til i 1977, men det er gået fint for dem, og det har da glædet os meget i SIF. Cricket 
var en fin afdeling med stolte traditioner og store personligheder, og mange af SIFs store 
ledere gennem tiderne kom fra cricket, men de havde det som de fleste cricketklubber i 
Danmark; de kunne ikke skaffe spillere, og hvor var det synd, at disse gode SIFere måtte 
opgive deres afdeling, og ikke mindst deres meget store fællesskab; mange af de tidligere og 
nulevende cricketfolk har også i dag et varmt hjerte der banker for SIF; de var en institution i 
Silkeborg Idrætsforening. 
 
Som sagt, der er nævnt rigtig mange navne, men det er bestemt ikke for, at nogen skal 
fremhæves frem for andre; de nævnte har jo alle ydet en indsats for vor forening, enten på 
idrætsbanen, eller som leder og træner, men der er gået i tusindvis af personer igennem, vor 
101 årige SIF; så historien er lang, men det skrevne er fakta om SIFs historie. 
                                                                          
Jeg har lige fra jeg var dreng i SIF, samlet på alt om klubben, men da jeg startede på SIF I 
NAVNE OG TAL for mange år siden, var det bestemt kun af helt egen interesse; jeg syntes at 
det var en spændende historie, som skulle bevares, og jeg var jo meget glad for SIF, og så 
fandt jeg ud af fordi jeg var nysgerrig, at der var faktisk slet ingen; heller ikke blandt gamle 
SIFere, der vidste noget som helst om vor forenings historie; man var i det hele taget ikke  
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engang klar over hvem der bl.a.havde været formand for foreningen. Det var forkert og en 
stor fejl, så det var på den måde at jeg startede, for at bevare den gode historie. Jeg startede 
med ungdomsafdelingen i fodbold; det var jo der jeg var træner og med i ungdomsudvalget, 
men det varede ikke længe, så gik jeg i gang med hele klubben.  I 1978, da vi fik Erik Isager 
som hovedformand, mente han, at det jeg havde samlet og skrevet skulle frem i lyset, og det er 
jeg ham meget taknemlig for; men hvor mange der læser i den ved jeg ikke, men det vigtigste 
for mig, og min hensigt med SIF I NAVNE OG TAL er som skrevet, og det har det altid 
været, at vi i SIF skal bevare SIFs glorværdige historie; den skal vi værne om, og den er værd 
at bevare, for det er en fantastisk god historie. 
 
Vi skal som skrevet, absolut bevare historien om Silkeborg Idrætsforenings; det skylder vi de 
der var før os, og i høj grad var med til at skabe historien, og ligeledes for den nuværende 
generation, og ikke mindst for kommende SIFere og Silkeborg gensere; kort sagt, den nye 
generation. Jeg er født Silkeborg dreng, og det er jeg meget glad og stolt over, og jeg går også 
meget op i vor bys historie; og SIF har gennem de mange år, i meget høj grad, sat sit præg og 
sit aftryk på Silkeborg Bys historie, og det lige fra starten på Højskolehjemmet på Skoletorvet 
om aftenen, den 26. april i 1917, og på det første hjemsted for foreningen, i Grusgraven; der 
hvor det gamle, nu nedrevet Silkeborgs Stadions træningsbaner lå, og på Silkeborg Stadion, 
hvor vi hørte hjemme indtil 1968, og op til i dag på Søholt; først i næsten 50 år i vort skønne 
gamle Søholthuset og til i dag hvor vi nu bor og har hjemsted i  
vores nye flotte Søholthuset i imponerende Jysk Park, og rigtig mange mennesker har fået 
store og gode oplevelser og knyttet mange venskaber; SIF er en fantastisk forening, hvor alle 
er velkommen, og hvor vi skal have venskab og vise, at vi kan svede for samme sag, og trække 
på samme hammel og have det godt med og være noget for hinanden. 
Jeg vil sige tusind tak til det gamle FU - ved Erik Isager, Henrik Thyboe -Thomsen, Poul 
Hansen, Tonni Hammershøj, Karsten Dahl og Leon Raydon for deres store opbakning til SIF 
i navne og tal, og fordi, at de går helt ind for at bevare SIFs historie, og jeg vil sige tusind tak 
til Erik Isager og Poul Hansen for de flotte forord; dem er jeg meget glade ved og beæret af, 
men det er mig, der skal sige tak, fordi jeg er med i venskabet og sammenholdet, og i historien 
om Silkeborg Idrætsforening. 
 
Finn Mølgaard. 
 
N/B! I SIF er jeg altid blevet kaldt Finn Mølgaard, og det er også rigtigt, men jeg hedder også 
Jensen til efternavn, og i DBU og JBU m.m. er jeg registreret som Finn Mølgaard Jensen, så 
det vil jeg gerne benytte i bogen nogle steder; ellers bruger jeg mit SIF navn Finn Mølgaard. 
 
 
                                               
                                                                           ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 
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                                     SILKEBORG IDRÆTSFORENING 
          JUBILÆRUMSÅRET 2017 BLEV ET STRÅLENDE OG MINDERIGT SIF ÅR. 
                                                                       -------------- 
 
Én ting står helt fast, 2017 blev et jubelår for Silkeborg Idrætsforening, og de 100 år blev 
fejret med maner og på flotteste måde, og vor gamle kære forening, SIFS 100 års jubilæum 
kunne ikke blive fejret bedre og flottere; alt var meget flot, og alt var til rette lagt fuldt ud, og 
meget vellykket og gennemført. 
Og lad det være sagt med det samme, det fortjente Silkeborg Idrætsforening. 
 
Jubilæet begyndte faktisk allerede onsdag den 16.  november i  2016, hvor SIFs flotte 
jubilæumsbog blev præsenteret ved en meget velbesøgt reception, som fandt sted på Silkeborg 
Bibliotek. Der var som skrevet rigtig mange mennesker til udgivelsen, og der var lige fra 
starten af, meget stor interesse og rift om den fine bog.  
De to forfattere af bogen, Keld Dalsgaard Larsen og Kurt Balle Jensen, som også er vore to 
gode venner, var tilstede, og de har skrevet en meget fin bog, hvor de rigtig kom rundt om 
meget af SIFs historie. Deres historie var enestående flot, og det havde været et 
kæmpearbejde, og et stort tillykke til dem for denne pragtfulde og fremragende bog, som 
siden udgivelsen har været en meget populær og efterspurgt bog for rigtig mange mennesker. 
De to er forfattere til rigtig mange bøger om Silkeborg, og alle har været særdeles gode; de to 
kender Silkeborg, og SIFs bog er bestemt ingen undtagelse; det er en meget flot bog med et 
meget fint indhold om Silkeborg Idrætsforening. 
 
Der var forud for jubilæet lavet mange forberedelser til det, og der var travlhed med at få det 
hele gjort klar og tilrettelagt i hovedbestyrelsens forretningsudvalg og hos Silkeborg IF Invest 
samt alle de der var impliceret i jubilæet. 
Der var udover bogen lavet et jubilæumslogo af Peder Nedergaard og en særdeles flot 
serigrafi af Esben Hanefelt. Der var lavet et meget flot jubilæumsportræt af Lise Thinggaard 
Larsen, og vi fik en ny SIF jubilæumsvin fra Brdr. D’s vinhandel sat på markedet, og så var 
der lavet masser af jubilæumsartikler såsom emblemer, tøj, mærkater og meget mere fra ID - 
huset. Hertil kom så arbejdet med receptionen, jubilæumsfesten, indvielse af Jysk Park, 
reception i det nye Søholthuset og meget mere. 
 
 Den her udgave af SIF i navne og tal, vil på grund af Keld og Kurts flotte bog, som rummer 
så meget om SIFS historie, være lidt påvirket af jubilæumsbogen, men SIF i navne og tal, vil 
alligevel indeholde en del historie som jeg husker den, og så vil den omfatte hvad jeg ved om 
Silkeborg Idrætsforening. 
 
2017 blev, som skrevet, et jubelår for Silkeborg Idrætsforening, og jubilæet blev fejret på 
mange dejlige og minderige måder. 
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På selve jubilæumsdagen den 26. april 2017 afholdt vi jubilæumsreception i vort gamle 
Søholthuset, og det blev en meget fin dag med over 600 gæster, og SIF blev fejret på 
allerbedste måde ved en meget festlig og flot dag, hvor foreningen blev hyldet på mange 
måder. 
Ved receptionen udnævnte SIF to nye æresmedlemmer, og Dorthe Gammelgaard og Kent 
Madsen var de to der modtog denne store hæder; SIFs klart største hædersbevisning, for et 
mangeårigt og flot stykke lederarbejde i henholdsvis håndboldafdelingen og i SIF fodbold 
Invest, men bestemt også for et meget flot arbejde for hele foreningen gennem mange år; det 
var to meget fortjente og populære udnævnelser. 
(se nærmere omtale under æresmedlemmer). 
 
Der var også fortjent hæder til hovedformand Erik Isager, der modtog Drewsen statuetten fra 
Silkeborg Kommune af borgmester Steen Vindum,  der sagde mange flotte ting til SIF i sin 
tale og Erik blev tildelt vor venskab klub IK. Grane fra Arendal i Norges hæderstegn at den 
mangeårige Grane leder Rolf Petter Holthe, der står for samarbejdet mellem Grane og SIF på 
norsk side, og har gjort det i mange år, og der som den eneste udenfor SIF er hædret med vor 
25 års hædersnål, som han blev hædret med i 2016, og han var allerede indehaver af SIFs 
sølvnål, som han modtog helt tilbage i 1975, da venskabet mellem Grane og SIF fejrede 25 års 
jubilæum. 
I 2002 ved IK. Granes 100 års jubilæumsfest i Arendal blev Finn Mølgaard hædret med IK. 
Granes hæderstegn, og han og Erik Isager er de to eneste, der som ikke nordmænd har 
modtager hæderen gennem tiderne, her hvor IK. Grane nu er fyldt 116 år. 
 
Den 31. juli blev Jysk Park indviet; det blev en festdag og Danmarks flotteste stadion blev 
indviet med maner. I 1968 da SIF indviede Søholthuset, gik hele vor store ungdom i optog fra 
Silkeborg Stadion og over til Søholt Idrætspark, og det blev gentaget i 2017, hvor der igen 
blev en march fra Mascot Park og over i Søholt Idrætspark, og der var ikke mindre end 1600 
mennesker der deltog i marchen; det var festligt og en stor begivenhed i Silkeborg. 
Det nye meget flotte stadion rummede omkring 10.000 tilskuere, da den meget festlige 
indvielse fandt sted den 31.juli 2017, og den blev jo ikke mindre ved, at SIF slog AGF med 2-1 
i den første kamp, der blev spillet på Silkeborgs nye meget flotte stadion. 
 
Den 2. september havde vi jubilæumsfesten med flere hundrede deltagere; det skete i 
imponerende Jysk Park, og her var et væld af trofaste SIFere med flere, med og så var vore 
venner fra I.K. Grane i Arendal repræsenteret med omkring 30 deltagere; det kan man vist 
godt kalde for venskab., og de var også repræsenteret ved vores reception for de 100 år i det 
gamle Søholthuset, og de var her igen da Jysk Park blev indviet, så de var meget trofaste 
jubilæums gæster, og en stor tak for det til vennerne fra Grane, det er bare et fantastisk 
venskab. 
 
EN FANTASTISK 100 ÅRS JUBILÆUMSFEST: STJERNEPLADSEN UDVIDES MED  
2 PERSONER TIL 10 - ÆRESMEDLEM NR. 23 OG 24 GENNEM TIDERNE UDNÆVNES.  
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Festen startede med at der blev afsløret 2 nye på Stjernepladsen, som var flyttet fra det gamle 
stadion og over på Jysk Park, og Stjernepladsen blev derefter udvidet fra otte til ti navne. 
 
DENNIS FLINTA var den ene der fik sit navn på pladsen, og den anden var i al beskedenhed 
undertegnede. Dennis var så fortjent; han er og har altid været en rigtig god SIFer, og han 
har været en fin anfører gennem flere år. Med sine fine menneskelige egenskaber har Dennis 
altid været et samlingspunkt på holdet, og han har altid gået i spidsen for at skabe et godt 
sammenhold i truppen, og der er altid blevet ydet en indsats både på og udenfor banen af 
ham, og så har han spillet et utal af kampe for SIF og han er den der har spillet næstflest 
førsteholdskampe for os gennem tiderne, kun overgået af Morten Bruun der med 424 kampe 
topper listen; Dennis har i skrivende stund spillet 361 kampe. 
 
Dennis har også repræsenteret Silkeborg Idrætsforening på et af Danmarks landshold, idet 
han har spillet 2 ligalandskampe, og gjorde her en fin indsats og repræsenterede foreningen 
og Danmark på en flot måde. 
 
Det var ikke på grund af antal førsteholdskampe at jeg kom på stjernepladsen, for jeg nåede 
17 kampe i målet, inden jeg gik i stykker og måtte holde op med at spille fodbold, men jeg 
nåede 337 kampe som målmand for SIF, mest ungdomskampe og disse var alle på førstehold, 
og jeg var glad for min tid som spiller. Savnet fra fodbold blev dog ikke så svær som jeg 
havde frygtet og det gik fint, for jeg havde masser at lave som leder og træner i 
ungdomsafdelingen,  så der var stadig meget fodbold og jeg kom ikke til at savne det så meget. 
 
Da Kent Madsen og Erik Isager kaldte mig frem, blev jeg meget overrasket og overvældet, det 
havde jeg bestemt ikke drømt om, men jeg blev meget glad og meget beæret og stolt; det 
havde jeg aldrig forventet,, og jeg må tilstå, at jeg var meget rørt, og det var  et stort 
højdepunkt for mig i min ledertid i SIF, og efter at jeg har set indstillingen er jeg endnu mere 
glad, endda meget, og Grethe havde man også tænk på, i form af en stor og meget flot buket 
blomster, men hun har også gennem alle årene siden vi lærte hinanden at kende, været helt 
fantastisk og enestående med opbakning og støtte, og hun er jo selv med i SIF, og har været 
det i alle årene vi har kendt hinanden, og det er over 60 år. 
Der var også blomster til Vicki, og det havde hun bestemt også fortjent.  
 
 
Det var en meget flot jubilæumsfest, og den blev krydret med at vi fik 2 nye æresmedlemmer, 
idet Karsten Dahl og Morten Bruun under stort bifald blev udnævnt til æresmedlem nr. 23 og 
nr. 24 og modtog SIFs højeste æresbevisning og blev hyldet med guldnålen og diplomet 
Karsten og Morten var to meget fortjente udnævnelser, for et meget stort arbejde igennem 
mange år på masser af områder. og de er nogle fantastiske repræsentanter for SIF. 
( se nærmere om SIFs 4 nye æresmedlemmer fra jubilæumsåret, Dorthe Gammelgaard. Kent 
Madsen, Karsten Dahl og Morten Bruun, under afsnittet om æresmedlemmer). 
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Festen blev en stor og meget festlig SIF aften, med dejlig mad, fine drikkevarer m.m. fine 
taler og underholdning med orkester og dans, og to gamle SIFere Kent Knudsen og Morten 
Sørensen, de to der igennem mange år har lavet revyen på Det Ny Teater på Silkeborg Bad, 
underholdt os på festlig vis. Der var fint og flot violinspil af Niels Kaas, og så fik vor nye 
dameafdeling i fodbold nogle meget fine pengegaver overrakt og skænket af Torben Pedersen 
fra Uhlsport og fra Oliver Zahringer fra Hede Rytmer; det var en meget stor og flot gestus fra 
de to til vor nye dejlige afdeling Fodbold Q, og afdelingens søde og driftige formand Lene 
Sveistrup Bengtsson takkede i en fin tale for de flotte gaver. 
 
Det blev et brag af en jubilæumsfest – EN RIGTIG SIF FEST – og den sluttede med en hot 
dogs i pølsevognen ved udgangen. 
 
Den 11. november holdt vi reception i vore nye lokaler i Jysk Park, og det er nogle pragtfulde 
lokaler, og det blev også en meget fin og velbesøgt dag. Der er meget fint derovre, og det er så 
flot et arbejde vort udvalg har lavet, og det har været en meget stor og ikke uden 
besværligheder med at flytte fra det gamle Søholthuset og over i vort nye Søholthuset. 
Søholthuset har vi valgt at kalde vore nye lokaler; jeg er meget villig til at indrømme at jeg er 
glad for vore nye klublokaler, og det er meget dejligt at komme der, men for mig var det en 
meget tung gang, da jeg for sidste gang gik ud af det gamle Søholthuset; vi boede der i 49 
dejlige år, og min baggrund og tilknytning til det hus var meget stor, men jeg vidste godt at vi 
var nødt til at sælge det, men det hjalp rigtig meget at vore nye lokaler også fik navnet 
Søholthuset; det betragter jeg som en hyldest til det gamle Søholthuset.  
Jeg er desværre helt sikker på, at det gamle Søholthuset også vil forsvinde fra jordens 
overflade en skønne dag, men vi har minderne derfra, og mit ønske vil være et par mursten 
fra det gamle, men én ting er sikker, vi har fået et nyt flot hjemsted, som ikke findes bedre. 
Min formodning holdt stik; jeg var i dag den 9. juni 2018, på Søholt Idrætspark, og det kære 
gamle Søholthuset var forvandlet til en bunke murbrokker, det gjorde meget ondt. 
 
Det gjorde det også, da det gamle stadion blev revet ned; det var SIFs hjemsted i omkring 100 
år, og nu er det intet tilbage af det, ja selv det gamle klubhus er revet ned, og det forstår jeg 
ganske enkelt slet ikke; det var et stort stykke historie af Silkeborg der hermed forsvandt. 
 
Der er jo ikke noget at gøre ved det, og så vil jeg glædes meget over, at vi i Jysk Park og deri 
Søholthuset er kommet over i Danmarks flotteste og bedste stadion og lokaler; det hele er 
bare så flot og godt, så det gamle er sat til side, og vi skal glædes over det nye, og det findes 
ikke bedre, og det nye Søholthuset fik en fin indvielse. 
 
Det nye Søholthus har fået følgende bestyrelse, og det er den der er fulgt med fra det gamle 
Søholthus. Karsten Dahl er formand, Jørgen Refsgaard er kasserer og Knud Borum sidder 
stadig i bestyrelsen som mangeårigt medlem. Den daglige ledelse er Else Skov, Frank Lund, 
Kent Laursen og Jørgen Andersson hjælper også meget til. 
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Disse mennesker har gjort det utrolig flot i vore nye lokaler, og det at flytte alt fra det gamle 
Søholthuset og over i det nye Søholthuset var en kæmpeopgave, men den blev klaret på 
allerbedste måde, og tusind tak for det. 
 
ANDRE ARRANGEMENTER I ANLEDNING AF 100 ÅRS JUBILÆET! 
 
Der var mange andre flotte og gode arrangementer i SIF i anledning af 100 års jubilæet, og de 
var arrangeret af afdelingerne, oldboys, SIFOSI og Veteranklubben og det gjorde de godt. 
 
JUBILÆUMSARRANGEMENTER! 
 
SIFOSI lavede kæmpe jubilæums stifo på Mascot Park. 
 
SIF sportsdans arrangerede DM i dans. 
 
SIF minigolf arrangerede JM og DM i minigolf på banerne ved det gamle Søholthuset. 
 
SIF cykling arrangerede stort Mascot cykelløbet. 
 
SIF fodbold og håndbold havde sammen stort jubilæumstelt ved Silkeborgs regatta. 
 
SIF oldboys arrangerede jubilæumsgolf – SIF OPEN. 
 
SIF Veteranklubben arrangerede sejltur på Silkeborgsøerne med Mågen og med orkesteret 
Ked’lì, med Orla Madsen i spidsen, og det bliver ikke sidste gang, for det blev en skøn tur 
med over 100 deltagere, og Orla Madsen og hans orkester skabte en pragtfuld stemning 
ombord, og vejret var fint, og der var stor hygge, så Veteranklubbens bidrag til SIFs 100 års 
jubilæum var en stor succes, som alle var meget glade for. 
 
SIF håndbold arrangerede antibulli i Vestergade hallen med deltagelse af ikke mindre end 
kronprinsesse Mary og nok Danmarks bedste håndboldspiller Mikkel Hansen deltog.  
En stor dag i Silkeborg, og en mediebegivenhed, og hvor har vi dog en sød og smuk  og venlig 
og ligefrem kronprinsesse; hun er en pryd for Danmark. 
 
Disse ting var i meget høj grad med til, at give SIF et forrygende og et fantastisk.jubilæums 
år, så Silkeborg Idrætsforening kan med tilfredshed sige, ”DET VAR ET FORRYGENDE 
OG ET MEGET FLOT 100 ÅRS JUBILÆUM, OG DET FORTJENTE VOR GAMLE OG 
ELSKEDE SILKEBORG IDRÆTSFORENING HELT BESTEMT”. 
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                  HOVEDGENERALFORSAMLINGEN I FEBRUAR 2018! 
                                                NY HOVEDFORMAND! 
 
Det blev den mest besøgte hovedgeneralforsamling i mange år, og grunden til 
det var helt sikkert, at SIF på denne aften den 22. februar 2018 skiftede 
hovedformand, da Erik Isager efter 40 år på posten overlod roret til Poul 
Hansen.  
Det er meget sjældent, at en leder i dansk idræt sidder 40 år på posten, men det 
havde Erik gjort, og det på en meget flot indsats, hvor der virkelig er blevet 
arbejdet for foreningen på mange måder og sket utallige fremskridt og gode ting 
for SIF. 
(læs om Erik under afsnittet SIFs formænd gennem tiderne.) 
 
Poul Hansen – vores nye hovedformand. 
 
Allerede ved hovedgeneralforsamlingen i februar i 2016 meddelte Erik Isager, at 
de to år, som han nu blev valgt til, blev hans sidste formandsperiode, så havde 
han siddet som sådan i 40 år, og så ville SIF være ovre vort 100 års jubilæum. 
Der blev dengang med det samme, foreslået og peget på Poul Hansen som ny SIF 
formand, og det var der stor enighed om at han var lige manden og et 
fortræffeligt emne, så Poul blev valgt ind i hovedbestyrelsen og i dens FU. 
Der kom i de to år ikke et eneste andet navn på tale, så det var både et 
enstemmigt og et meget populært og et helt rigtigt valg, og jeg er helt sikker på, 
at i Poul får Silkeborg Idrætsforening den helt rette nye hovedformand, for han 
er dygtig og meget vellidt og venlig, og han er anerkendt i SIF og har altid 
repræsenteret foreningen på bedste måde og så er han en meget fin kammerat 
og ven, og så er han SIFer og føler rigtig meget for foreningen. 
Poul er bestemt heller ikke et ubeskrevet blad i SIF, han er tvært imod en 
erfaren SIF leder, og det ses jo tydeligt ved, at efter valget til hovedformand blev 
han samme aften kort efter fortjent hædret med vores fornemme hæderstegn for 
25 års lederskab i SIF. 
Han begyndte sin aktive ledergerning i SIF som leder og træner i mikroput og i 
miniput i ungdomsafdelingen i fodbold hvor han ydede en meget stor indsats, og 
han var meget aktiv da man lavede et nyt fodboldudvalg og med nedsættelse af 
en ny organisation i fodboldafdelingen for senior og elite. Han fik til opgave at 
blive formand for klubbens personaleudvikling, med ansvar for rekruttering af  
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nye trænere og holdledere samt om uddannelse; et meget stort job, som blev løst 
på fantastisk vis med kæmpe engagement og stor kompetence, og med ikke 
mindst et meget positivt team arbejde, og mange andre job blev løst på bedste 
måde, så hans første gerning som hovedformand var faktisk, at blive hædret 
med denne store SIF hæder, og det var bare så fortjent efter 25 års flot arbejde 
med en stor indsats til følge. 
Det er nogle af grundene til, at Poul bliver SIF en rigtig god hovedformand, og 
vi skal give ham al den støtte og tillid som vi kan give ham, og vi skal byde ham 
hjertelig velkommen som vores nye formand, og give ham stor tillid. 
 
Poul Hansen blev SIFs formand nr. 28 i de 101 år der nu er gået, og 22 personer 
har været det, og det skyldes at Dollerup Nielsen blev valgt i 4 omgange, Søren 
Høegh blev det i 3 og I.C. Ravn blev valgt til formand 2 gange, for den klub han 
stiftede. Hans første periode som formand var meget naturligt som Silkeborg 
Idrætsforenings første formand. 
 
Tilsammen har Erik Isager jo rekorden med 40 år som formand; den bliver 
sikkert aldrig slået, Dollerup Nielsen valgt i 4 omgange om at nå ialt 13 år på 
posten, og Aage Rasmussen havde den i 10 år som SIFs første hovedformand. Så 
kommer I.C.Ravn med to perioder og tilsammen 6 år, og Johannes Qwortrup 
havde den i 5 år. Karl P. og Willy Blauert i hver 4 år. 
 
Disse 7 personer har været SIFs formand i 82 år tilsammen, og det er jo især 
Erik Isager der har pyntet meget på statistikken, og det trængte den i høj grad 
til, for de sidste 18 år op til de 100 år var der 14 personer om at opnå, især fra 
foreningens første leveår, og det skyldes at i mange år skiftede SIF meget ofte 
formand, nogle sad kun nogle få måneder og én af dem nåede kun 3 måneder, 
men de der beklædte posten, gjorde en god indsats for SIF på andre måder. 
Den store debat midt i halvtredserne om en strukturændring i SIF førte til, at 
afdelingerne fik egen bestyrelse m.m. som blev ledet af en hovedbestyrelse, og 
det gav SIFs formand ny titel i form af hovedformand, og den første 
hovedformand blev som skrevet Aage Rasmussen. 
 
Da jeg startede på SIF i navne og tal, var der overhovedet ingen der var klar 
over noget som helst om historien, heller ikke om hvem, der havde været 
foreningens formand. 
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Jeg havde 3 gamle medlemmer, for mange år siden, med til, at vi var på 
Lokalhistorisk Arkiv og Midtjyllands Avis, dengang Silkeborg Avis, og vi var 
der i flere dage, og vi bladrede og læste et utal af aviser igennem, og vi fandt 
hvad vi ledte efter, nemlig alle SIFs formænd gennem tiderne, og det endda med 
den dato de blev valgt på og sluttede som formand, og dermed fik vi lukket et 
meget stort hul i SIFs historie; vi ledte simpelthen efter alt om SIFs historie lige 
fra 1917 og vi fandt mesterskaber, store resultater og meget mere. og endnu 
engang en stor tak til Lokalhistorisk Arkiv og til Midtjyllands Avis. De 3 gamle 
SIF medlemmer gjorde et godt stykke arbejde og vi havde faktisk et hårdt 
arbejde dengang på Lokalhistorisk Samling og på Silkeborg Avis, men de tre er 
desværre for længst borte. 
 
Hovedgeneralforsamlingen i 2018 stod naturligvis også i jubilæets tegn i 
hovedformand Erik Isagers som sædvanlige fyldestgørende og sidste beretning, 
hvor han omtalte år 2017 s store begivenhed, hvor hele året var præget af SIFs 
store festlige 100 års jubilæum. Den fyldestgørende beretning omtalte også vort 
salg af Søholthuset, og vort nye Søholthuset med indvielse i Silkeborgs nye  
imponerede Jysk Park, og åbningen af Danmarks flotteste stadion, vore 
afdelinger og medlemmer og meget mere. 
 
HOVEDAFDELINGENs HÆDERSBEVISNINGE 
 
Hovedafdelingens hædersbevisninger bliver jo alle uddelt for året der er gået, altså her i 2018  
for 2017, og de er meget værdsatte hædersbevisninger, hvoraf nogle er meget gamle, således 
kan nævnes at fodboldens statuette og håndboldstatuetten for damer, begge er fra 1948,  altså  
er de blevet uddelt i 70 år, og de tildeles kun for en meget stor og fortjent indsats og optræden 
for Silkeborg Idrætsforening, men der er mange gamle pokaler og statuetter, og de har som 
skrevet alle været en stor hæder i SIFs afdelinger, i alle de år de er blevet uddelt.  
 
De meget fortjente modtagere af de fornemme hædersbevisninger i hver afdeling, blev for 
2017.  
                                                                             
Badminton  - pokalen blev ikke uddelt for 32. gang for 2017. 
Bueskydning –  Johannes Juel Pedersen – blev uddelt for 46. gang. 
Cykling – Jørgen Johannsen  – blev uddelt for 17. gang. 
Fodbold – Leo Kerff  – den gamle statuette fra 1948 blev uddelt for70. år i træk, for en meget  
stor og flot indsats for SIF gennem mange mange år. 
Fodbold Q damer. – Torben Rask – uddelt for første gang.            
Håndbold Damer – Den gamle pokal fra 1948 blev uddelt for 70. gang i træk, og den blev 
meget fortjent tildelt Josefine Schneider.                                   
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Håndbold Herrer – ikke uddelt, da SIF ikke har håndboldherrer for tiden. 
Klatring – Mikkel Munk Jensen. – uddelt for første gang. 
Minigolf –  Aase Rasmussen  – uddelt for 17. gang. 
SIF Sportsdans – Katrine Klitgaard Petersen og Mikkel Østergaard Petersen. 
 
Disse hædersbevisninger er SIFs hovedafdelings, og de kan uddeles på afdelingernes 
generalforsamlinger eller på hovedafdelingens generalforsamling, hvis man ønsker dette, men 
der ud over, findes der i afdelingerne et utal af hædersbevisninger, som ikke er HBs, men 
afdelingernes egne trofæer, og derfor uddeles i afdelingerne. 
 
SIFs UNGDOMSPOKAL 
 
For 2017 tilfaldt denne eftertragtede pokal meget fortjent til sympatiske Nanna Jakobsen. 
Navnet Jakobsen har jo i rigtig mange år været med til at gøre SIFs bueskytteafdeling til én af 
Danmarks største og bedste, med et utal af mesterskaber, heriblandt Europa mesterskaber og 
flere verdensrekorder, mange VM og EM medaljer, Nordiske og danske samt jyske og 
jysk/fynske mesterskaber i hobetal; det er bare så flot. 
Nanna er et stort talent,  og hun blev bl.a. dansk mester og kom på ungdomslandsholdet, så 
man kan roligt slå fast, at Nana var et meget fortjent valg til at modtage SIFs største 
hædersbevisning for ungdom for de mange sejre, og flotte placeringer, og hun var en fin 
repræsentant for  Silkeborg Idrætsforening og for Danmark. Hun var nr. nr. 48, der blev  
tildelt hæderen – Silkeborg Idrætsforenings ungdomspokal, for årets største 
ungdomspræstation i foreningen. 
Pokalen, som går på tværs i alle SIFs afdelinger, betragtes som en meget stor hæder i SIF. 
 
ERIK ISAGERs JUBILÆUMSPOKAL TIL ÅRETS SIFer! 
 
Pokalen er indstiftet af SIFs hovedbestyrelse, efter Erik Isagers ønske, og den vil altid være en 
meget stor hædersbevisning i Silkeborg Idrætsforening, og dens navn ”Årets SIFer” viser jo 
hele den smukke pokals værdi. 
Pokalen blev første gang uddelt på hovedgeneralforsamlingen i 2014 for 2013, og den første 
den modtog den  var Anne Marie Laursen fra bueskytteafdelingn. 
Pokalen er en påskønnelse og hyldest til Erik Isager for en imponerende indsats for SIF 
igennem mange år, og for en lang række af lederposter og jubilæer, som følger her. 
1972 – 2018 – 46 års jubilæum som SIF leder. 
1962 – 2018 – 56 år som leder i dansk idræt – heraf 10 år i Hjørring Idrætsforening. 
1982 – 2018 – 36 år i SIF Fodbold Supports – senere Invests bestyrelse. 
1973 – 2018 – 45 år i SIFs hovedbestyrelse – heraf 5 år som SIFs hovedkasserer. 
1978 – 2018 – 40 år som hovedformand i Silkeborg Idrætsforening. 
 
Pokalen blev på hovedgeneralforsamlingen i 2014, uddelt for første gang, og der var stor og 
fuld enighed om, hvem der skulle være den første der modtog den store hæder, og årets SIFer 
i 2013 blev, og det uhyre fortjent, vor fantastiske bueskytte ANNE MARIE LAURSEN. 
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Hun er i de efterfølgende år fulgt op i 2014 af Bjarne Olsen – formand for cykelafdelingen, 
Henrik Thyboe - Thomsen vor næstformand i foreningen fik den i 2015, og i 2016 tilfaldt 
hæderen Martin Drejer fra håndboldafdelingen, og endelig var Finn Sørensen i 2017 
modtager af titlen. Alle 5 var meget fortjente modtagere af den store hæder som ÅRETS 
SIFer. 
Finn Sørensen der er formand for badmintonafdelingen blev hædret med årets navn i SIF for 
2017, på grund af sit mangeårige og gode arbejde i badminton afdelingen. Finn gjorde i 2017 
et stort stykke arbejde, og han står i spidsen for en afdeling der har formået at skaffe flere 
medlemmer og få turneringshold, og Finn har i mange år været en driftig formand i  
badminton, og han er et fint samlingspunkt i afdelingen, og en god kammerat, med fine 
menneskelige egenskaber og han har altid repræsenterer SIF på bedste måde, så Finn var en 
meget fortjent modtager af den store hæder. 
 
SIFs JUBILÆUMSPOKAL. 
 
Denne flotte og eftertragtede pokal blev uddelt for 41.gang, og den gik meget fortjent til Claus 
Nollin, og også denne gamle pokal var belønningen for en meget stor indsats og en fin måde at 
repræsentere SIF på. Claus står i spisen for SIFs kontrollører, og det gør han fortræffeligt, 
både når der er fodbold og når SIF afholder et koncertarrangement m.m. så en meget fortjent 
hæder til Claus, som er en fin kammerat med gode menneskelige egenskaber, og som er en 
alletiders førstemand for vore kontrollører. 
 
HÆDERSNÅLE! 
 
SIFs 10 ÅRS SØLVNÅL. 
 
Sølvnålen er SIFs tredje højeste hædersbevisning, kun overgået af æresmedlem som er klart 
den største, og derefter følger SIFs hæderstegn for mindst 25 års arbejde for foreningen, og så 
følger sølvnålen. Det er bestemt også en meget populær og eftertragtet hædersbevisning, og 
det kan man se på alle dens modtagere; det er jo helt fantastisk, at SIF har haft så mange 
ledere gennem årene siden denne hædersbevisning blev stiftet i 1967 ved 50 års jubilæet, der 
har gjort sig fortjent til den; det er utrolig flot, og det vidner om mange trofaste og dygtige 
ledere, der gennem tiderne har gjort en flot indsats for SIF. 
I 2018 blev Jan Vitten Rasmussen – formand for minigolfafdelingen hædret med den flotte 
sølvnål, som nr. 247 gennem tiderne. 
 
SIFs 25 ÅRS HÆDERSTEGN. 
 
Ikke mindre end 4 personer blev hædret med hæderstegnet, og også det er flot, for nu er der 
60 personer der er hædret med SIFs hæderstegn, der blev stiftet i 1987, og det er så dejligt at 
alle de personer der har erhvervet eet af hæderstegnede tydeligt viser, og i SIF mangler vi 
ikke ledere eller trænere, og ikke mindst at folk kan lide at være i foreningen. 
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I 2018 blev Ulla Myrhøj tildelt det flotte hæderstegn, og Ulla har jo været med i mange ting 
igennem mange år i SIF; fodbold, håndbold, cricket, fotograf og meget meget mere. 
Henrik Ivarsen modtog den for stort arbejde i fodbold og håndbold og så er han SIFs 
fanebærer. 
Poul Hansen nyvalgt hovedformand og en lang karriere i fodbold og i hovedbestyrelsen og her 
i forretningsudvalget. 
Henrik Thyboe-Thomsen , foreningens næstformand gennem mange år, hovedbestyrelsen og 
forretningsudvalget og fodbold. 
 
 
VINGAVER! 
 
På generalforsamlingen var der vingaver til Flemming Ryge Petersen for fint arbejde som 
kasserer for salget på Mascot Park, og der var vingave til Ole Simonsen for flot arbejde med 
at styre det passive kontingent og der var også til Søren Johansen for godt og grundigt revisor 
arbejde, og der var flasker til Andy Gren for fin indsats med SIFs hjemmeside, samt til 
aftenens dirigent Orla Madsen, der som sædvanlig var en fortræffelig dirigent på en fin måde, 
og sådan har det været nu i omkring 35 år. 
 
STOR UDSKIFTNING I HOVEDBESTYRELSEN! 
AFGÅENDE AFDELINGSFORMÆND! 
 
Angela Steinfurth – formand for SIF Dans – ny formand Morten Søndermand. 
Nadis Nygaard – formand for klatring – ny formand Jesper Mougaard. 
Lars Erik Svenstrup – formand for håndbold – ny formand Martin Drejer. 
 
AFGÅENDE HOVEDBESTYRELSESMEDLEMMER FRA FORRETNINGSUDVAGET! 
 
Erik Isager – hovedformand – hovedformand i 40 år og hovedkasserer i 5 år – 46 år i HB.   
Som ny hovedformand valgtes Poul Hansen med akklamation. 
Tonni Hammershøj – hovedkasserer – leder i SIF i 27 år – heraf 17 som hovedkasserer. 
Som ny hovedkasserer valgtes Walter Vang Valentin – også med akklamation. 
Finn Mølgaard – FU medlem – SIF medlem i 76 år – leder i 70 år – 37 år i hovedbestyrelsen. 
 
Der var meget flotte gaver til alle de afgående hovedbestyrelsesmedlemmer. 
 
GAMMEL OG NY HOVEDBESTYRELSE: 
 
SIFs HOVEDBESTYRELSE – I 100 ÅRS JUBILÆUMSÅRET I 2017. 
Erik Isager – hovedformand, Henrik Thyboe Thomsen – næstformand, Poul Hansen FU 
medlem, Tonni Hammershøj – hovedkasserer, Karsten Dahl - formand for Søholthuset, Finn 
Mølgaard – FU medlem, Leon Raydon FU medlem og IT ansvarlig, – Finn Sørensen – 
badminton, Bjarne  
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Strandby – bueskydning, Bjarne Olsen – cykling, Christian Jepsen – fodbold, Lene Sveistrup 
Bengtsson Q fodbold, -  Lars Erik Svenstrup – håndbold, Nadia Nygaard Brinch – klatring, 
Jan Vitten Rasmussen– minigolf, og Angela Steinfurth – SIF Sportsdans. 
De 7 førstnævnte udgør Hovedafdelingens forretningsudvalg, og de sidste 9 er SIFs 
afdelingsformænd. 
 
SIFs HOVEDBESTYRELSE MED NY HOVEDFORMAND I 2018. 
 
Poul Hansen – hovedformand, Henrik Thyboe -Thomsen – næstformand, Walther Vang 
Valentin – hovedkasserer, Leon Raydon – IT ansvarlig og FU medlem, Karsten Dahl –  - 
formand for Søholthuset og medlem af FU, Finn Sørensen – formand for badminton, Bjarne 
Strandby – formand for bueskydning; Bjarne Strandby er stoppet som formand for 
afdelingen i april 
2018, og udtrådt af hovedbestyrelsen. Ny formand for bueskytterne og medlem af 
hovedbestyrelsen er Malene Fabricus, Bjarne Olsen – formand for cykling, Christian Jepsen – 
formand for fodbold, Lene Sveistrup Bengtsson– formand Q fodbold, Martin Drejer – 
formand for håndbold, Jesper Mougaard – formand for klatring, Jan Rasmussen – formand 
for minigolf, og Morten Søndermand – formand for SIF Dans. 
Hjertelig velkommen i HB til Malene Fabricus, og tak til Bjarne Strandby for indsatsen. 
De 5 første nævnte udgør forretningsudvalget. 
 
Jeg er fuldkommen sikker på, at det bliver en rigtig god hovedbestyrelse for SIF. 
 
Som sin sidste handling som SIFs hovedformand sluttede Erik Isager med det traditionelle 
SIF hurra, og så var der kaffe. 
 

                                            ========== 
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                    HÆDERSBEVISNINGER OG LIDT NOSTALGI OVER                         
    RESULTATER OG BEGIVENHEDER GENNEM DE SIDSTE MANGE ÅR. 
                                                   --------------------------------- 
 
                                SILKEBORG KOMMUNEs UNGDOMSPOKAL 2012. 
 
                                         ANNE MARIE LAURSEN. 
 
Silkeborgs største hædersbevisning til ungdommen, så meget flot af Anne Marie 
og meget fortjent. 
( se nærmere om Anne Marie på side 25/26 ). 
 
                                                 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 
                SIMON JAKOBSEN HÆDRES AF SILKEBORG KOMMUNE I 2013. 
 
                                             LEGATET – LOKALE ILDSJÆLE! 
                                                      
 
Simon Jakobsen fra vort superligahold i fodbold, blev af Silkeborg Kommune hædret med et 
legat, LOKALE ILDSJÆLE.  
Simon fik den fornemme pris, for sit virke for unges trivsel i Alderslyst, hvor han har vist et 
enestående engagement, og for sin store evne, til at lære fra sig. Simon har været en 
uvurderlig støtte for mange, med hjælp ved lektielæsning. 
Det var en meget flot anerkendelse til Simon, og den var uhyre fortjent. 
 
                                                          ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                                                      
 
EN STOR VEN FRA I.K. GRANE ARENDAL I NORGE ROLF PETTER! 
 
Rolf Petter blev i 2013, udnævnt til æresmedlem i vor norske venskabsklub IK. 
GRANE.  
 
Han er faktisk en rigtig SIFer, han er i hvert fald en fantastisk god ven af mange i Silkeborg 
Idrætsforening, og han føler rigtig meget for SIF.  Hans navn er Rolf Petter Holthe fra vor 
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venskabsklub IK, Grane fra Arendal i Norge, som vi nu har været venskabsklub med, i 
imponerende 68 år; det må være idrætshistorie. 
 
 
22. 
 
Han har på mange fronter udført et meget stort stykke arbejde i Grane, og han har i mere 
end 40 år været manden i Grane, der altid har gået i spidsen på norsk side for venskabet og 
samarbejdet mellem Grane og SIF, og ved hvert eneste SIF besøg i Arendal i mere en 40 år,  
har Rolf Petter og hans søde frue Frøydis taget imod os, og gjort alt for os, og de har besøgt os 
i Silkeborg et utal af gange; deres ældste datter Anna Lene, har endda boet i Silkeborg, og 
bl.a. et stykke tid her hos Grethe og jeg og hun har fundet sin mand Peter her, og fået børn 
her, og haft eget hus, men nu bor de i Arendal. 
Frøydis pg Petter har desuden datteren Silje, som er fængselsbetjent og en sød og frisk dame. 
Det var derfor en stor glæde for os i SIF, der kender Rolf Petter, som en pragtfuld ven, at få 
meddelelsen om, at IK. Grane på deres årsfest i februar 2013, udnævnte Rolf Petter til 
æresmedlem i IK Grane; det var meget fortjent, og et stort tillykke fra os SIFere; det glædede 
os rigtig meget, og det skal naturligvis med i SIF i navne og tal. 
Det kan i øvrigt nævnes, at i 1975 tildelte SIF Rolf Petter, SIFs sølvnål for hans indsats for os, 
og i 2016 hædrede SIF Rolf Petter med SIFs hædersnål; det var populært og meget fortjent, 
og han er den eneste uden for Silkeborg Idrætsforening, der er hædret med den. 
                                                        
                                                       ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 
ERIK P. NIELSEN BLEV I 2013 HÆDRET MED DANSK BUESKYTTE= 
                                  UNIONs HÆDERSTEGN I SØLV. 
 
Erik P. Nielsen er en veteran indenfor dansk bueskydning, og han har gennem mange år altid 
været en fortræffelig repræsentant for denne idrætsgren. Som aktiv har han en imponerende 
samling af flotte resultater; han har masser af gange repræsenteret Danmark på landsholdet, 
og på landsholdet har han været med til at sætte en verdensrekord i holdskydning, og han 
blev Europamester; også med landsholdet i holdskydning.  Han har hjemført 18 danske 
mesterskaber til SIF; det første helt tilbage i 1984, og hans første mesterskab, hjemført til 
SIF, blev vundet så langt tilbage som i 1979, da han blev jysk mester for ungdom og det er 
blevet til mange danske rekorder gennem mange år, og et utal af flotte placeringer i ind og 
udland, og masser af sølv og bronzemedaljer ved mesterskaber. 
Erik har også gjort en stor indsats som leder, træner og bestyrelsesmedlem, både i SIF og i 
Dansk Bueskytte Forbund, hvor han også har været landstræner, så det er meget meget 
fortjent, at Dansk Bueskytte Forbund, i 2013 hædrede Erik med forbundets hæderstegn i 
sølv, og takkede ham for en flot karriere som skytte og som træner og leder. 
 
                                                         ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
                                                        
MESTERRÆKKENs POKAL FRA 1942 ER SIFs ÆLDSTE POKAL DER UDDELES! 
 
Silkeborg Idrætsforenings ældste pokal, som stadig uddeles, ”Mesterrækkens pokal fra 1942”, 
som er et stort klenodie i foreningen, tildeles altid en førsteholdsspiller i fodbold ved jule 
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afslutningen, og det er den blevet siden 1942, hvor Silkeborg Fodbold Dommerklub, 
skænkede pokalen til SIF, ved foreningens 25 års jubilæum.  
 
 
 
23. 
 
Pokalen er et meget stort klenodie i SIF, idet den nu har vandret i 76 år, og den indeholder 
mange store SIF profiler, heraf mange landsholdsspillere, ligesom den bugner af SIF historie.  
I dag er den spiller, der vælges til årets spiller ved Silkeborg IF Invests juleafslutning  der 
bliver hædret med pokalen, og får sit navn indgraveret på den gamle fornemme pokal; Dennis  
Flinta er den der har modtaget den flest gange nemlig 3, og et par spillere er før i tiden blevet 
den tildelt 2 gange. 
 
Den gamle pokal står idag altid fast i Søholthuset, og det er fordi, at den har været væk i flere 
omgange, men den er heldigvis altid dukket op igen, efter at den er blevet fundet på bl.a. 
lofter, pulterrum m.m. ved spillere og såmænd også ved ledere, men nu står den i Søholthuset, 
fordi den ikke må blive væk, fordi den rummer så meget fornem SIF historie. 
Modtagere af pokalen er opført under hovedafdelingens pokaler og statuetter bagerst i bogen. 
At pokalen står i Søholthuset, er vedtaget af SIFs hovedbestyrelse, samt Silkeborg IF Invest.  
                                                      
                                                            ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
I 2013 KOMMER DER TO NYE PERSONER PÅ STJERNEPLADSEN, SÅ DER  ER  OTTE 
PERSONER DER ER HÆDRET MED DERES NAVN PÅ DEN  FORNEMME PLADS: 
 
        HENRIK ”TØMRER” PEDERSEN OG VIGGO JENSEN SÆTTER I 2013, DERES  
     FODAFTRYK PÅ STJERNEPLADSEN PÅ SILKEBORG STADION – MASCOT PARK.      
 
Stjernepladsen på Silkeborg Stadion – Mascot Park, blev i 2013, beriget med et par meget  
prominente og populære personer indenfor fodbolden i Silkeborg Idrætsforening, idet Henrik 
”Tømrer” Pedersen og Viggo Jensen, satte deres fodaftryk på stjernepladsen, ved siden af 
spillerne Morten Bruun, Jens Christian Duus Petersen og Martin Laursen samt ledernes 
håndtryk, Orla Madsen, Ole Hansen og Erik Isager, og at Henrik og Viggo nu også pryder 
stjernepladsen kan ikke være mere end fuldt fortjent; de to har i meget høj grad betydet 
uendeligt meget for fodbolden i Silkeborg.        
                                 
HENRIK ”TØMRER” PEDERSEN! 
Silkeborg Idrætsforening har fostret og haft et utal af store profiler i fodbold, men da Henrik 
”Tømrer” Pedersen, som 37 årig, den 24. november 2012 spillede sin sidste hjemmekamp på 
Silkeborg Stadion, ”Mascot Park”, og som også skulle vise sig, at blive hans allersidste 
førsteholdskamp for SIF, sagde én af SIFs allerstørste profiler gennem tiderne, og den 
populæreste af dem alle farvel , efter en meget fornem og flot karriere; Henrik blev og er en 
spiller legende i Silkeborg Idrætsforening.  
 
Han nåede 270 førsteholdskampe for SIF, og han blev vor mest scorende spiller gennem 
tiderne, og ingen har scoret så mange mål på Silkeborg Stadion som Henrik.  Han blev med 
SIF dansk pokalmester i 2001, i en flot finale i Parken i København, på en meget festlig og 
dejlig dag, den 24, maj, og en meget stor dag i SIFs historie, hvor AB blev besejret med 4-1, 
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efter bl.a. 2 mål af ”Tømrer”, og en forrygende 2. halvleg  af vort hold. Han var også med til i 
1998, at vinde sølvmedaljer i Danmarks fornemste turnering, og i 2001 kronedes sæsonen med 
bronzemedaljer, ud over pokalmesterskabet. Henrik har også været med SIF ude i Europa og  
 
 
24. 
 
spille, og er også indehaver af flere andre rekorden, og har stor andel i oprykninger og meget 
mere, og som kronen på værket spillede han 3 A landskampe for Danmark, med debut i år 
2000, og det blev også til 5 kampe på det danske ligalandshold. 
Henrik kom til England, og her havde han 7 gode år, hvor han også var en meget populær 
spiller, og han gjorde det fornemt, og fik mange store oplevelser. Han spillede 143 kampe for  
Bolton i 6 år i Premier Leaque, og hvor han bl.a. var med for Bolton i Carling Cup- finalen 
foran 75.000 tilskuere, og det blev til 21 kampe for Hull City i 1 år, i The Championship, og 
hvor han var med til at rykke op for Hull City til Premier Leaque. Han vendte hjem til  
Danmark i 2009, til den eneste klub, han ville spille for her i landet, Silkeborg Idrætsforening, 
og det viste i meget høj grad, hvor stor en SIFer han er, og det var da også, som holdets 
anfører og kaptajn, at han sluttede sin meget flotte karriere, hvor han viste en enestående 
vilje, for at blive bedre, fra ungdomstiden i Ans GF, over Serie 1 og op på SIFs førstehold. 
Henrik har altid været en fremragende ambassadør for SIF, og han har repræsenteret 
klubben på en meget fin og fornem måde, både på og udenfor banen, og han har altid betydet 
uhyre meget for holdet, og ikke mindst for klubben, og hele hans altid gode væremåde har; 
lige fra han kom til SIF fra Ans i tømmerdragten gjort, at han er meget vellidt af alle i 
Silkeborg Idrætsforening; og blikket er jo stadig rettet mod Målet; der er nu kun den forskel, 
at MÅLET nu ligger på Bindslevs Plads.  
                                         ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 
VIGGO JENSEN! 
Viggo kom allerede i 1987 for første gang til Silkeborg, som træner i SIF for vort førstehold, 
og med Viggos ankomst skete der virkelig noget; hans ildhu og gået til sagen, og hans syn på, 
hvordan tingene skulle fungere, hvis man ville være én af Danmarks bedste fodboldbyer, 
gjorde SIF til et helt andet fodboldhold, for under Viggo skulle der gøres en indsats, og han 
lærte os i SIF, hvad det krævede, hvis man ville være med i toppen af dansk fodbold. 
Viggo var både som spiller og som træner en temperamentsfuld person, og da han kom til SIF 
skete der som sagt virkelig noget på det sportslige område. Han fik overbevist os om, at vi 
kunne nå meget mere, men det krævede en indsats, og den blev leveret af ham og spillerne, 
samt alle de, der var med inde omkring holdet, og det resulterede jo som bekendt i oprykning 
til Danmarks, den gang, bedste række, 1. division i 1987, og siden har SIF i meget høj grad 
været med til, at præge dansk topfodbold; der har godt nok været nogle nedrykninger, men vi 
er altid kommet stærkt ige 
Dengang i 1987, var der en meget klog sportsjournalist der skrev, at han mente ikke, at SIF 
ville få et hjørnespark i 1. division, men han blev meget meget klogere. 
 
Som spiller var Viggo en ilter venstre back, og han leverede altid en stor indsats. Han spillede 
som senior for Esbjerg og B.1909; i Tyskland for FC Bayern München og SpVgg Fürth, og 
hjemme i Danmark igen, for OB og igen for B.1909. I 1971 blev han dansk pokalmester med 
B.1909, og i 1974 blev han tysk mester med Bayern München, selvom en hel del af kampene 
blev overværet fra bænken, men han var i høj grad med i mesterskabet. 
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Viggo nåede også A landsholdet, hvor det blev til 8 kampe, og dertil kom 5 kampe på 
ungdomslandsholdet, så man må sige, en flot spillerkarriere. 
 
 
 
25. 
 
Han fik også en meget flot og lang karriere som træner i over 30 år, og han trænede bl.a. 
Svendborg, Malmø i Sverige, OB i flere omgange, Viborg, Aarhus Fremad, Esbjerg, det 
danske OL landshold i 1990-92, og han var landstræner i Estland og var i Silkeborg i 3 
omgange. 
Viggo har ydet og gjort en meget stor indsats for Silkeborg Idrætsforening, og han er en 
populær person i vor forening, og Viggo er et flinkt menneske, selvom man nok ikke skal  
snakke for meget med ham, når der er en fodbold i nærheden; Viggo og SIF har et særligt 
tihørsforhold til hinanden, og det er dejligt, at han stadig kommer ofte på Silkeborg Stadion, 
Mascot Park, og det er dejligt at se ham hver gang, og han er altid hjertelig velkommen. 
Viggo var en meget anerkendt træner, og han blev i 1988 hædret som årets træner i dansk 
fodbold, og i 1991 modtog han positivprisen, og SIF blev i 2013, ved forårets afslutning, enden 
på Viggos trænerkarriere; og vi i SIF er stolte og glade over, at han nu har sin fortjente flise  
på stjernepladsen. 
                                                        ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 
I 2017 kommer yderlige to personer på Stjernepladsen, som nu er flyttet fra Mascot Park til 
Jysk Park på Søholt. De to personer er Dennis Flinta og Finn Mølgaard, og stjernepladsen 
indeholder nu følgende 10 personer: 
(Årstallet er det år man er sat på Stjernepladsen). 
 
Morten Bruun.  2001. 
Jens Christian Duus Petersen. 2005. 
Orla Madsen.  2007. 
Erik Isager.   2007. 
Martin Laursen.  2009. 
Ole Hansen.   2011. 
Henrik ”Tømrer” Pedersen. 2013. 
Viggo Jensen.  2013. 
Dennis Flinta.  2017. 
Finn Mølgaard.  2017. 
 
 
                  ÅRETS SIFer  – DEN FØRSTE BLEV ANNE MARIE LAURSEN! 
 
Vi har mange dygtige idrætsfolk i Silkeborg Idrætsforening, og vi har gennem mange år, 
hentet masser af mesterskaber hjem. Takket være vore dygtige aktive , og de folk, der står 
bag dem, har vi hentet mange fine titler hjem til SIF i form af danske og jysk/fynske 
mesterskaber med flere. 
Vi starter dog med hovedgeneralforsamlingen i februar 2014, hvor Anne Marie Laursen blev 
SIFs første modtager af Erik Isagers pokal som Årets SIFer. Hun fik den, for sine resultater i 
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2013, og derfor skal de mesterskaber og flotte placeringer, der gjorde hende til SIFs bedste i 
2013, nævnes her, for de var utroligt flotte og i verdensklasse. 
Anne Marie er der jo skrevet om flere gange i denne bog, og det er om de resultater hun har 
skabt i og for SIF igennem snart mange år; det er god læsning.  
 
 
26. 
 
  
ANNE MARIE LAURSEN! – ET FORNEMT ÅR 2013. 
Med hensyn til store resultater ude i verden, har vi i SIF Anne Marie Laursen i bueskydning. 
Hun har gennem de sidste flere år været helt i top indenfor ungdommen i dansk og 
international bueskydning, og i februar 2013 fik hun, som skrevet, Silkeborg Bys  
ungdomspokal, som kommunens bedste unge idrætsudøver, efter en lang række af meget 
flotte resultater i 2012. 
Disse resultater blev der i meget høj grad fulgt op på i 2013, og i kraft af hendes store talent, 
viljestyrke og en utrolig indsats på træningsbanen, tilhører hun nu verdenseliten, her hvor 
hun nu også er blevet seniorskytte, selvom hun allerede i 2010, som 17 årig havde debuteret 
på seniorlandsholdet, efter at have været fast deltager på ungdomslandsholdet i mange år. 
 
Hun kunne stadig, også i 2013, deltage i ungdomsmesterskaber, og i februar måned var hun i 
Polen til Europamesterskabet for ungdom indendørs, og her byttede hun 6. pladsen fra 2012 
ud med en meget flot tredjeplads og til en bronzemedalje; et meget flot resultat til dansk 
bueskydning af den sympatiske SIF pige, men Anne Marie havde meget mere i godteposen. 
 
I 2012 skrev Anne Marie som bekendt historie i dansk bueskydning, da hun som den første 
danske dame nogensinde skød 120 point af 120 mulige, og i 2013 var hun igen med til, at 
skrive historie, da hun på seniorlandsholdet i holdskydning vandt bronzemedalje ved World 
Cup i Polen, og det var historisk fordi, at det var første gang, at Danmark har vundet en 
medalje ved World Cup. De to andre damer på holdet var Maja Jager og Carina Rosenvinge 
Christiansen. 
 
De tre selvsamme damer gjorde det endnu flottere i oktober, da holdet efter eminent skydning 
vandt bronzemedaljer ved Verdensmesterskabet i Tyrkiet; et meget stort resultat for dansk 
bueskydning, og det blev bestemt ikke mindre, da Maja Jager blev en overraskende verdens= 
mester, og det blev herrerne også i holdskydningen, så mon Dansk Bueskytte Forbund 
nogensinde har haft større succes; det var store dage for Danmark. 
 
Anne Marie havde masser af mange andre flotte resultater op placeringer i 2013 og i 2014,; 
hun blev Nordisk mester for 3. gang,  dansk mester, og det var 11 år i træk, hun blev det for 
SIF, og det var hendes DM titel nr. 18 for SIF, og det gør hende til SIFs mest vindende af 
danske mesterskaber hos damerne i foreningen gennem tiderne. Hun vandt sit første DM til 
SIF i 2003 som 10 årig, men allerede som 8 årig blev hun mester første gang; da skød hun for 
Kjellerup, og trods sin unge alder har hun allerede nu, her i 2014, skabt sig en enestående flot 
karriere, og hun tilhører nu den absolutte verdenselite. 
Anne Marie er nu desværre flyttet til Aalborg og skyder ikke længere for SIF, men det skal 
med, at i 2014 medens hun var SIFer var hun stadig fast på landsholdet og for 12. år i træk 
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hjemførte hun et dansk mesterskab til SIF, og det var DM nr. 19 hun hjemførte til os, og hun 
er den dame, der har hjemført flest DM titler til SIF. 
 
                                                      ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 
 
 
27. 
 
UDPLUK AF DANSKE MESTERSKABER I DE SENERE ÅR! 
 
Vort meget dygtige par i SIF Sportsdans Line Riding og Mathias Kirkegaard er rykket op i 
voksenrækken, men det forhindrede dem ikke i, at vinde det danske mesterskab i 2014, efter 
meget flot dans. Det meget talentfulde par, havde jo en meget flot karriere som 
ungdomsdansere, med danske, nordiske og et Nordeuropæisk mesterskab, og det så bestemt 
ud til at ville fortsætte som voksen, for allerede senere på året, vandt parret sølvmedalje, da  
der igen blev afholdt danske mesterskaber, og ved den prestigefyldte turnering, Danish Dance 
Festival blev det til en fortjent bronzemedalje.     
 
I 2007 vandt SIF Sportsdans det første DM til SIF. 
Blandt de første danske mestre i SIF Sportsdans i 2007, var Ashli Willamsson og Bjørn 
Bitsch; da dansede de i SIF, nu i Aarhus, men de har haft en fantastisk karriere, og vundet 6 
verdensmesterskaber på stribe, og det har ingen nogensinde gjort før, og de er også 
Europamestre, og de har i øvrigt boet på Ege Alle her i Silkeborg. 
 
Vi bliver lige lidt ved dansen, for i 2017 vinder vort dygtige par Katrine Klitgaard Petersen og 
Mikkel Østergaard Petersen det danske mesterskab i latin danse, og senere på året bliver de 
også danske mestre i 10 danse, og de vinder det nordiske mesterskab, og i 2018 fuldbyrder de 
triumfen og vinder også det danske mesterskab i standard danse, så de gør rent bord, og 
hjemfører alle 3 danske mesterskaber; det er flot. 
 
Der arbejdes fint i SIF Sportsdans i dejlige lokaler ude på Mørksøvej i Virklund og i en fin 
atmosfære., og siden SIF Sportsdans kom ind under SIF, er der hjemført mange 
mesterskaber og flotte placeringer til SIF, og det er alt sammen sket under vore meget dygtige 
trænere Helle og Bo Loft Jensen; det er bare så flot. Helle og Bo havde også en meget flot 
karriere og de opnåede også at blive verdensmester og havde et hav af mesterskaber, sejre og 
meget flotte placeringer ved bl.a. EM og DM, så vore dansere er i meget dygtige og gode 
hænder. 
 
Lise og Erik Isager og Grethe og jeg selv, blev af danseafdelingen inviteret til at overvære de 
danske mesterskaber i dans i Arena Midt i Kjellerup den 17. marts her i 2018, og det var en 
stor oplevelse med forrygende flot dans, og en meget fin aften, og jeg sad ved siden af Grethe 
og på den anden side Anna Laxholm, én af Danmarks allerbedste dansere gennem tiderne 
sammen med sin mand Hans Henrik Laxholm, og de hjemførte flere verdens og 
europamesterskaber til Danmark og vandt et utal af store turneringer og meget andet, og som 
skrevet var de et af Danmarks bedste par gennem tiderne, og hun var en utrolig sød dame. 
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Det skal også med, at fodbold ungdom i 2014 vinder jysk mesterskab med U15 i JBU, og så 
vinder U19 både det jyske og det jysk/fynske pokal mesterskab.  og derved kom de i finalen 
om det danske pokalmesterskab. Finalen blev spillet i København i Vanløse, og Vanløse var 
netop modstanderen, og de har ikke glemt kampen endnu, for SIF blev dansk pokalmester 
ved at feje gulv med københavnerne og vinde med hele 7-0. 
 
 
 
28. 
 
NOSTALGIEN BLOMSTRER! 
Der skal være plads til lige at være lidt nostalgisk og mindes andre store SIF resultater selvom 
de er nævnt andre steder, men her kort; hvem husker ikke, da superligaholdet blev dansk 
mester i 1994 og ligeledes i 2001, hvor holdet blev dansk pokalmester, og i de år hvor holdet 
var ude at spille i Europa. 
Hvad med vor fantastiske bueskytte Lene Tind Ahrenfeldt, der blev Europamester hos 
damerne og desuden vandt sølv og bronze ved EM, og som satte 5 imponerende 
verdensrekorder og blev mange gange dansk og jysk mester og hun blev nordisk mester.  
 
Jakob Fuglsang blev i 2007 verdensmester i mountainbike for ungdom, og tænk på hans 
senere karriere med bl.a. olympisk sølv, men da var det ikke for SIF, men vi havde da vist en 
lille andel i det; tænk på hvor han kom fra. 
Vi har skam også haft flere Europamestre bl.a. Morten Bruun med landsholdet i fodbold, 
Erik Nielsen med landsholdet i bueskydning, Bjarne Olsen og Anders Krebs Ovesen i cykling 
for veteraner, bueskytterne satte 5 flere verdensrekorder udover Lenes; vi vandt flere 
medaljer ved EM og ved VM og bl.a. blev Christina Siggaard en flot bronze vinder ved VM 
for junior  
i cykling og det blev ligeledes til VM bronze for junior for Kathrine Nissen og Alex Freyr 
Gunnarsson i sportsdans, og vi har haft et utal af SIFere på et af Danmarks landshold. 
Jeg kunne blive ved, men se i bogen hvor mesterskaber og meget andet er opført, så når jeg 
lige fik lyst til at skrive det, er det fordi, at i de første mange år jeg var med i SIF, var at vinde 
et kredsmesterskab meget stort, og i 1955 gik vi helt amok, da vore søde juniorpiger blev 
danske mestre i håndbold med min lillesøster Else på holdet, så man kan roligt sige, at gamle 
SIF har været inde i en rivende udvikling. 
 
                                          ------------------------------------------------- 
                         
 
VI ER IGEN RYKKET UD AF SUPERLIGAEN, OG SOM SÅ OFTE FØR VAR DET EN 
KAMP FOR OVERLEVELSE MOD BL.A. LYNGBY. HER ER LIDT NOSTALGI OM 
NOGLE HISTORISKE NEDRYKNINGSSLAG MOD LYNGBY.  
 
Det endte jo desværre her i 2018 med endnu en nedrykning fra superligaen men det kan der 
laves om på; SIF kommer altid igen, og det ikke mindst fordi, at vi har et af Danmarks bedste 
talentarbejder; det er simpelthen strålende.  
 
SIF har et enestående flot ungdomsarbejde i fodbold, og der udføres et utroligt flot arbejde af 
trænere og ledere med Jesper Stüker i spidsen; det er så imponerende, og det har Dansk 
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Boldspil Union i høj grad fået øjnene op for, og allerede her i 2018 år, har vi haft en hel flok af 
spillere på et af Dansk Boldspil Unions ungdomslandshold. Vi har mange der er en fast 
bestanddel af et af landsholdene, og vi får mange endnu i de kommende år, er jeg overbevist 
om. Det er et fantastisk og flot arbejde med vore talenter. 
Vi havde bl.a. det store talent Kasper Dolberg, der blev solgt til Ajax Amsterdam og allerede 
her har nået mange kampe for Ajax, og han har desuden allerede nu fået sin debut på A  
 
 
29. 
 
landsholdet, og er udtaget til VM holdet, så det er flot,  og vi havde Robert Skov som var en 
meget vigtig spiller for os, men som blev solgt til FCK København og nu er fast mand på deres 
superligahold, og allerede nu er inde omkring A landsholdet, men der er masser af andre 
såsom Magnus Mattsson, Jeppe Okkels, Sammy Skytte, Mads Emil Madsen, Jens Martin 
Gammelby og mange andre yngre er på vej, og flere har allerede været på et af 
ungdomslandsholdene, her tænker jeg på Frederik Carstensen, Lucas Udengaard Jensen, 
Anders Dahl og Alexander Lind, og jeg er overbevist om, at der kommer flere, SIFs 
ungdomsarbejde kan ikke være flottere, tillykke med det.  
 
LYNGBY! 
 
EN SØD HÆVN EFTER 61 ÅR – SIF HISTORIE! 
Som skrevet andet sted i denne bog, rykkede SIFs førstehold i fodbold i 1942 op i den jyske 
mesterrække - senere Jyllandsserien, efter mange forsøg og år i mellemrækken, men vi 
rykkede op, med et meget stærkt hold og efter overbevisende spil, og målet var Danmarks= 
turneringen.  Holdet fra 1942 var et fantastisk hold, og spillerne var vores store idoler, og det 
var det hold, der for alvor satte gang i drengefodbolden i SIF, selvom det var under krigen. 
Drengene strømmede til SIF for at spille fodbold og der var masser af tilskuere til kampene; 
jeg var selv én af drengene. Det kom imidlertid ikke til at gå sådan, for mange stærke spillere 
flyttede fra byen, og det gik op og ned for holdet i mange år, i flere år endda med en truende 
nedrykning hængende over hovedet, men vi klarede frisag, men vi rykkede ingen steder og vi  
spillede stadig  i den jyske mesterrække. 
 
VALUTA CARL OG EN SØD HÆVN DER LOD VENTE PÅ SIG! 
I efteråret 1951 antog SIF Carl Hansen, aldrig kaldet andet end Valuta Carl, som træner, nu 
skulle der ske noget. Carl kom fra Boldklubben Frem i København, og han havde spillet 
mange kampe på Frems førstehold, og blev dansk mester med Frem i 1941. 
Han var Københavner med et meget stort K, og en meget festlig fyr, og han var en meget 
dygtig træner og en meget flink mand, men han forlangte noget af sine spillere. Han havde en 
helt anden træningsform, end den SIF benyttede, og der kom nu også flere nye spillere til, så 
det begyndte igen at gå fremad for SIF. 
 
Der var bare lige det, at Carl boede i København, og han kom altid til træningen i Silkeborg 
med toget, og det siger sig selv, at det kunne ikke blive ved med at gå i længden, selvom man 
dengang kun trænede to gange om ugen, og at Carl altid kom glad og og frisk til Silkeborg. så 
blev det til nogle meget lange dage, og efter et godt stykke tid, blev det for meget, og vi måtte 
desværre sige farvel til Carl, og til en populær og dygtig træner, og til et fint og sympatisk 
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menneske, som blev vores ven, og han blev også en god ven og en dygtig træner for os 
ynglinge, når han deltog i vores træning, sammen med vor træner Poul Bjerre.  
Det var helt sikkert på det grundlag og den spillestil, som Carl skabte, der var skyld i de 
næste års gode resultater. SIFs næste træner efter Carl hed Lundsgaard Sørensen, han var en 
meget flink mand, men det holdt ikke længe: hans kemi passede slet ikke til SIF, og så tog vor 
gamle spiller Svend F. Jensen over, og han var en gammel dreven rotte, der kunne sætte 
spillerne op, og give dem troen på sejr. 
 
 
 
30. 
 
I 1952 begyndte det for alvor at gå fremad, og i 1953 kom så belønningen for det grundlag og 
arbejde Valuta Carl havde lagt, i form af det stærke og navnkundige 1953 hold, som siden har 
været meget omtalt i SIFs historie. 
Det hold kæmpede med Haderslev i 1953 om, at vinde syd kredsen i den jyske mesterrække, 
og efter en stærk sæson lykkedes det, bl.a. ved at besejre netop Haderslev på Silkeborg 
Stadion i en helt fantastisk fodboldkamp, hvor SIF førte med 4-1 og 5-2, men i løbet af 10 
minutter udlignede Haderslev til 5-5, og 8 minutter før tid kom Haderslev foran med 6-5, men 
vi fik udlignet til 6-6 og 4 minutter før tid scorede Lorentz Sørensen sejrsmålet til 7-6 til SIF, 
så det var noget af en fodboldkamp, med masser af tilskuere og en helt fantastisk stemning. 
 
SIF vandt som nævnt den jyske syd kreds, og Viborg FF tog sig af nordkredsen. Nyborg 
vandt på Fyn, B.1921 på Lolland Falster, Viking Rønne på Bornholm, Mariendal i 
København og Lyngby på Sjælland. 
Disse hold fra regionerne skulle møde hinanden, for at finde det ene hold, der skulle rykke op 
i Danmarksturneringen, og det blev en fantastisk oprykningsturnering med meget stor 
interesse, således var der, da vi mødte Viborg i Viborg 7300 tilskuere, og her i Silkeborg 
havde vi op til 5000 mennesker til hver kamp. Da vi mødte Viking på Bornholm, havde 
Silkeborg Avis hyret Gunnar Nu Hansen til at tage med til Bornholm, og lave en 
radiotransmission hjem til Silkeborg, hvor 1200 mennesker hørte på en meget veloplagt 
Gunnar Nu Hansen i Sønderports den store sal; jo det var tider, og det var også i de tider, at 
der blev installeret højtaleranlæg på Silkeborg Stadion. 
 
I oprykningskampene var vi ubesejret inden den sidste kamp, og vi havde spillede flot og alt 
gik som smurt, og den sidste kamp var på Silkeborg Stadion, og det var imod LYNGBY, 
nøjagtig som her i 2018 hvor vi igen måtte slås med dem, og i 1953 kunne vi tillade os, at tabe 
med 2 mål, og så alligevel rykke op i 3. division, men ak og ve, 4000 tilskuere, klar til den helt 
store fodboldfest, så at vi tabte med 3 mål – 2-5 efter stillingen 2-2, og det betød, at Lyngby 
rykkede op i Danmarksturneringen og SIF måtte blive i den jyske mesterrække, og der var vi 
så i 9 år, inden det i 1962 endelig lykkedes at rykke op. 
Det var en kæmpeskuffelse for hele Silkeborg, og for os på ynglingeholdet; vi var i Norge og 
fik resultatet på telefonen, men vi fik nu alligevel en fantastisk tur til vennerne i Arendal, og 
det var i øvrigt første gang, at et ungdomshold fra SIF var på en tur til udlandet, og vi var i 
Arendal for første gang. 
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Når jeg har skrevet dette, er det naturligvis fordi, at det igen var netop bl.a. Lyngby vi også 
mødte her i 2018, i en meget vigtig kamp lige som det var det i 1953 og i 2014, så der er 
naturligvis nostalgi med i billedet. 
Situationen i 2014 lignede den i 1953 uhyre meget og også i 2018 var det en meget afgørende 
kamp. Lyngby var igen én af vore modstander, og det endte således, at i 1953 kunne Lyngby 
jublende og i triumf forlade Silkeborg Stadion som sejrherre og oprykker, men i 2014 kom 
hævnen, for da kunne vi fejre en meget fortjent sejr og oprykning til superligaen, og vi gamle, 
der var med i 1953, kunne endelig få fred i sindet; 1953 var blevet hævnet, og så er der 
tilbage, skulle vi også juble i 2018, men det skulle vi ikke; vi blev nedrykker, i øvrigt sammen 
med Lyngby 
 
 
31. 
 
Jeg skal bestemt ikke gøre mig klog på fodbold, men vi var for gode til at rykke ud set i mine 
øjne. Vi spillede mange gode kampe, hvor marginalerne desværre ikke var på vor side, og 
hvor heldet udeblev, men vores forår var ikke noget at råbe hurra for, vi gav alt for meget 
væk, så min mening er, at vi selv havde nogen skyld i den nedrykning. 
 
Men det er helt sikkert, at det også er min mening, at det er en håbløs turnering; nej der skal 
være 16 hold, hvor alle møder alle, og det er så det, og sådan spilles der i næsten alle andre 
lande i Europa; som den er nu er det langtfra en fair turnering; det kan jo faktisk være en 
fordel at tabe en kamp, så spil dog en ordentlig turnering, havde vi gjort det i år, havde vi 
været langt fra nedrykning; det er bestemt ikke retfærdigt, at det blev os, for vi var bedre 
placeret end f.eks. Helsingør, Lyngby, Randers, og vi lå på linje med AGF o.s.v. 
 
Vi gjorde det så til gengæld flot i pokalturneringen, hvor vi jo nåede til finalen, og hvor det 
blev en meget festlig finaledag i København for alle SIFere; vi tabte ganske vist finalen til 
Brøndby med 1-3, men det var flot af vores hold.  
Jeg syntes at det var et stort resultat for os, bare at komme i finalen, det havde SIF stor ære 
af, og det var en dejlig begivenhed og resultat for SIF og for Silkeborg, men set med 
sportsjournalisterne øjne, så var det da godt at Brøndby vandt; de var faktisk ene om at blive 
omtalt og vist frem, og det var ikke så meget vi så til SIF, heller ikke efter kampen i 
fjernsynet, men Midtjyllands Avis gjorde det flot syntes jeg, så vi skal være glade og stolte 
over den pokalfinale, og så skal vi glæde os over, at Simon Jakobsen fik fighterpokalen, 
tillykke til Simon, og det var jo en meget festlig dag. 
 
Nu da jeg er i gang med at slippe galden løs er der en ting mere, og det er efter nedrykningen 
med alle de negative ting som nogle kommer med, ikke mindst i pressen om SIF og om holdet 
og personer; det er simpelthen så ringe og under lavmålet, og de der kommer med alt det 
negative er som regel også dem der står forrest når det går godt. Jeg bliver enormt skuffet og 
ked af det, når jeg hører alt det negative, for det er da nu, at man skal støtte og bakke op om 
SIF, men det er der heldigvis mange der gør, og hvor er det dejligt og glædeligt når man 
hører om deres opbakning og støtte.; det fåtal der har så meget imod os, bestemmer jo selv 
om de vil være med fremover, men det tror jeg at de nok vil, men så syntes jeg, at de skal lave 
deres indstilling om til ligesom alle de andre, der bare slutter op og støtter, det er det vi har 
brug for. 
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32. 
 
                                             NOGLE  IMPONERENDE CYKELTURE! 
     INGER NIELSEN OG BJARNE OLSEN – ET PAR SEJE SIF CYKELRYTTERE! 
            PRÆSTATIONER SÅ FLOTTE, AT DE SKAL MED I SIF I NAVNE OG TAL. 
 
                                                                     2012. 
Inger Nielsen fra SIF Cykling lavede i 2012 en enestående præstation helt ud over det 
almindelige i et løb der hedder Bianchi Melfar – Cycling Challenge i Middelfart. Løbet blev 
kørt fra den 2 juni kl. 10,00 til den 3. juni kl. 10,00 , med 350 deltagere. Inger vandt løbet, som 
jo strækker sig over 24 timer og hvor det gælder om at køre længst, og Inger satte en meget 
imponerende ny rekord for løbet, idet hun på de 24 timer kørte ikke mindre end 654 km. 
654 km. på et døgn på cykel; hvor mange kan stikke den; det kan jo tage år for vi andre, bare 
at nå de 654 km. 
 
Sådan skrev jeg i 2012, og det bliver stående, og det samme gør sig gældende for SIF Cyklings 
energiske formand Bjarne Olsens resultat i 2013; dels fordi de begge var så flotte og 
enestående resultater og store præstationer, så de fortjener at blive stående i SIF i navne og 
tal lidt endnu, og så er begge resultater fulgt flot op af Bjarne Olsen her gennem de senere år, 
se nedenfor. 
 
                                                                     2013. 
FØRSTE DANSKE VINDER AF CHALLENGE VUELTA  MALLORCA KÅRET. 
Hvert år mødes nogle af de bedste master ryttere, fra det meste af verden, til etape løb på 
Mallorca. Der køres i alt fem løb, hvoraf de to første Copa de Europa samt Trofeo de 
international, kan køres som individuelle løb. 
De sidste tre løb er alle etaper i Challenge Vuelta Mallorca, Hvis alle fem løb køres, så har 
man som rytter chancen for at vinde den samlede sejr. 
Det var netop hvad Bjarne Olsen fra Silkeborg IF Cykling gjorde i år. Med hjælp fra et 
blandet dansk hold, som bestod af SIFs Anders Krebs Ovesen og John Papsø, Mads 
Nicolaysen og Jan Birk Oxlund blev Bjarne kåret som den samlede vinder af Grand Prix 
international Masters Week Seniors /M30//M40. 
 
Bjarnes resultater på Mallorca ide 5 løb, var meget flotte og imponerende; her følger de: 
Nr. 2 i Copa de Europa. 
Vinder af Trofeo international Vuelta Mallorca. 
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Vinder af 1. etape i Clallenge Vuelta Mallorca. 
Nr. 2 på 2. etape af Challenge Vuelta Mallorca, 
Nr. 3 på 3. etape af Challenge Vuelta Mallorca 
Samlet vinder af Grand Prix international Masters Week Senior – Mallorca. 
 
Det var et meget flot resultat af Bjarne, men han har også flere store resultater i karrieren, 
idet han har vundet et Europamesterskab og han har været både nordisk, dansk og jysk/fynsk 
mester; så der er bestemt krummer i SIF Cyklings cykelveteraner og formanden holder sig  
bestemt ikke tilbage; og hans afdeling - SIF Cykling er seje med mange flotte placeringer og 
mesterskaber igennem årene af både ungdom og af seniorrytterne. 
 
 
 
33. 
 
                                                                       2014. 
I 2014 var formanden Bjarne Olsen igen på spil; denne gang i Grækenland, hvor han deltog i 
cykelløbet Cretan Amateurs Tour UWCT i Chania på Kreta. Løbet var et 3 etapers løb, og 
Bjarne vandt det suverænt med 2 etapesejre og en andenplads, og en ny fornem og flot 
præstation var hjemme, og kunne tages med hjem til Silkeborg. 
 
                                                                        2018. 
 
Bjarne gjorde det fornemt igen i 2018, hvor han vandt et etapeløb på Mallorca. Løbet hed 3 
Diaz Mallorca master 50, og Bjarne gjorde det igen meget flot og var en populær vinder af 
løbet; man kan kun sige, at det er enormt flot og at hvor vor cykel formand er et stort 
forbillede for sine cykelryttere i SIF; det er bare så flot Bjarne. 
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34. 
                                                 LIVET I SIF I 2018 
. 
                                       LIDT LØST OG FAST OM LIVET I SIFs 
                  9 AFDELINGER OG LIDT OM EN FRIHEDSKÆMPER ! 
     Badminton – bueskydning – cykling – fodbold – fodbold q -  håndbold – klatring -  minigolf – sportsdans! 
 
Det er lidt svært for mig, at bedømme hvordan det går ude i vore afdelinger; jeg følger hele 
tiden med på vore hjemmesider, og jeg lytter til afdelingernes beretning på vore 
hovedbestyrelsesmøder, og ud fra det vælger jeg at tro på, at det går godt. Jeg følger også 
med i Midtjyllands Avis, hvor nogle af vore afdelinger af og til har rigtig gode resultater med, 
så jeg tror, at det går fint med stor aktivitet i alle afdelinger, og man kan jo også se, at der er 
hentet mange fine resultater hjem i årenes løb til foreningen. 
 
De fine resultater er helt sikkert lønnen for et meget stort og flot arbejde i vore afdelinger, 
hvor vi også har masser af talentfuld ungdom, og en leder og trænerskare, der bare gør det 
rigtig flot, og mange forældre der bakker deres børn og SIF fint op, og nok vil vi gerne skabe 
resultater; de er jo gode at have, og til at bygge videre på, men i SIF glemmer vi ikke 
bredden; den betyder uhyre meget for en forening, og det er mit klare indtryk, at det er vi 
rigtig gode til i SIF, og det har vi i øvrigt altid været; vi har plads til alle, og alle skal føle sig 
hjemme i vor forening, uanset talent; der er jo rigtig mange, der også bare gerne vil dyrke 
deres idræt på et lavere plan og hygge sig, for kammeratskabet og sammenholdets skyld. 
 
 
Vor badmintonafdeling er en rigtig god afdeling, hvor der arbejdes godt. Forrige år, da jeg 
skrev om badminton, manglede man i den grad ungdomsspillere, og afdelingen havde sat 
ungdomsarbejdet i bero, og var faktisk truet af lukning. Det fik bestyrelsen i arbejdstøjet, og 
ved en flot indsats og med meget stor ildhu, fik man igen fat i ungdommen, så det en overgang 
så ud til, at man måtte lukke for tilgang, så det var rigtig dejligt, og det viser endnu engang, at 
det nytter at gå ind for en sag, og når man står sammen, så kommer resultaterne også. 
Der er en rigtig fin motion og seniorafdeling, men her er der plads til flere medlemmer, og det 
er bare rigtig hyggeligt, når de lidt ældre motionister mødes og slår til fjerbolden.  
 
I SIF har alle vore afdelinger været repræsenteret på et landshold, på nær i badminton; 
troede vi da, men ved et rent tilfælde fik jeg at vide, at det havde man skam også i badminton, 
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men det lå en del år tilbage, men det skal naturligvis med i SIF i navne og tal, for det er jo 
historie. 
Det var vort dengang store talent Trine Jensen, der i årene 2003-2004 repræsenterede SIF på 
U 13 landsholdet. Trine blev i øvrigt også jysk mester i 2001 i damedouble, og i 2004 vandt 
hun en Grand Prix turnering, samt bronze i både dame og mixdouble ved de danske 
mesterskaber i U13, og i 2006 gentog hun bronzemedaljen ved DM, nu i U15 mixdouble. 
Trines makkere var ikke SIFere, men kom fra andre foreninger. 
Trine kommer ud af en stor badminton familie, for Trines mor Elin var en fin og god 
formand i en årrække for SIFs badmintonafdeling, og sad som sådan i hovedbestyrelsen, og  
 
 
 
 
35. 
 
hendes far Kaj og bror Simon har lagt et meget stort stykke arbejde i afdelingen som ledere 
og trænere, og bror Simon var også et meget stort talent, og han vandt i både 2000 og 2001 det 
jyske mesterskab i single for U17 og U19. 
Simon er stadig træner i SIF, men Trine er flyttet fra byen, men hele familien følger stadig 
med i SIF badminton, og det er helt sikkert, at familien har en meget stor andel i SIFs gode 
badmintonafdeling. 
 
I håndboldafdelingen arbejdes der også fint med både senior og ungdom, og det er meget 
glædeligt, at der rigtig er kommet gang i damehåndbolden i SIF igen, og at vore hold klarer 
sig rigtig flot i turneringen. Det kniber desværre med herrehåndbolden i foreningen, og vi har 
slet ingen herrehold, men lad os håbe på, at det er noget der vender tlbage. Det er jo 
håndboldafdelingen, der står for én af SIFs største traditioner – Himmelbjergløbet, og det løb 
er de eksperter i at arrangere, og det bliver arrangeret på bedste vis hvert år, og så var det jo 
håndboldafdelingen der i 2017 arrangerede den store dag  hvor der var fornemt besøg af 
kronprinsesse Mary og Mikkel Hansen; en meget stor og flot dag.  
I håndboldafdelingen er der en meget fin tilgang af nye medlemmer, især af damer og af 
ungdom, og det er dejligt at se, at vi har en fin ungdomsafdeling, og at vore hold klarer sig 
rigtig godt, og i afdelingen er der fin aktivitet, og gode ledere og trænere; der er i det hele 
taget nogle rigtig gode ildsjæle i håndboldafdelingen, og de er altid involveret i, at gøre en 
indsats for håndbolden i SIF. 
 
Minigolf er vor mindste afdeling, men også her arbejdes der fint, og afdelingen opnår meget 
ofte fine resultater ved de danske eller jyske mesterskaber, eller ved stævner og turneringer 
rundt onkring. I SIF Minigolf har vi flere dygtige spillere, og således fik afdelingens formand 
Jan Rasmussen ofte genvalg til landsholdet. 
Der er bestemt også al mulig grund til, at rose afdelingen, for den flotte måde, de holder 
minigolf anlægget på ved det gamle Søholthuset; det er virkelig flot, og helt sikkert også årsag 
til, at der bliver afholdt en hel del stævner her, og også forbundet ligger flere stævner til 
Silkeborg med SIF som arrangør, og så ved de at der er orden i sagerne. 
Minigolf kan ikke blive på de gamle baner, så der skal findes nye til dem, og det bliver 
spændende at se hvor det kan blive. 
 



Side 36 af 198 

 

SIF Sportsdans, der jo holder til ude på Mørksøvej i Virklund, gør det også fint. Der er 
megen aktivitet og der hersker altid en god atmosfære derude, og der er nået mange flotte 
resultater igennem årene, hvor der er blevet vundet flere prestige fyldte turneringer, og der er 
hentet flere mesterskaber og placeringer hjem til SIF sportsdans. Der er en rigtig god og 
talentfuld ungdom i SIF Sportsdans med dygtige trænere i Helle og Bo Loft Jensen; 
Danmarks tidligere verdensmestre, og mange andre mesterskaber og meget flotte turnerings= 
sejre og placeringer. 
 
Vore andre afdelinger, Bueskytterne, cykling, fodbold, fodbold Q og klatring er fem 
afdelinger, der kører meget fint, og skaber det ene flotte resultat efter det andet, og dygtige 
trænere og ledere gør et fint og stort stykke arbejde med de mange talenter, samt med alle, 
der har lyst til at cykle eller skyde med bue, klatre eller sparke til en bold, for der er mange,  
 
 
36. 
 
og det er mange, der viser interesse for både cykling og bueskydning samt fodbolden, bare for 
at være med, og være en del af foreningen og fællesskabet. 
 
Der har som sædvanlig været livlig aktivitet i oldboys afdelingen i fodbold, som jo også, ud 
over at hygge sig med fodbolden var en fin hjælper i salget ude på stadion, og som arrangerer 
flere gode ting for deres medlemmer, og som skrevet, så har de megen hygge, når de træner 
eller er i kamp, ligesom det også bliver til mange hyggelige arrangementer, men ved disse, er 
fodbolden ikke med. De gjorde sig også flot bemærket, da der var indsamling til genrejsning 
af frihedskæmperen i Indelukket, da de skænkede et flot beløb til det gode formål. 
 
FRIHEDSKÆMPEREN I INDELUKKET! 
 
Nu da vi har fat i ham, skal han lige have et par ord også; den stjålne frihedskæmper i 
Indelukket. Jeg er gammel Silkeborg dreng, og det er jeg meget glad og stolt over, og da han 
blev stjålet fra sin plads dernede i det skønne Indelukket, var jeg meget vred og bitter, som 
masser af andre Silkeborg gensere var, og det var forfærdeligt, og jeg syntes bestemt heller 
ikke, at det var i orden, at byrådet var indstillet på, at statuen ikke skulle genrejses.  
 
Det var derfor rigtig dejligt, da en komite gik på banen, og gik ind for, at naturligvis skal 
frihedskæmperen stå i Indelukket; det var flot gjort af denne komite, og et enestående godt 
initiativ. Komiteen bestod af Christian Fischer formand, Orla Madsen, Anders Dam, Jørn 
Würtz, Steffen Lange og Aksel Evin Olesen, og de satte gang i en indsamling til genrejsningen 
af vores frihedskæmper, og den indsamling blev der en meget stor tilslutning til, og her viste 
Silkeborg virkelig fællesskab, og rigtig mange gav et bidrag til statuen, efter at Jysk ved Lars 
Larsen og Jyske Bank, havde skudt gang i det gode formål. 
Det var pragtfuldt, at målet blev nået, og det blev en meget stor Silkeborg begivenhed, da man 
den 4. maj 2014, på samme dato, som den stjålne frihedskæmper blev afsløret i Indelukket i 
1951, altså for 67 år siden; jeg var der selv i 1951 og også i 2014, var Grethe og jeg der, for vi 
var naturligvis med i indsamlingen.  I 1951 var det daværende borgmester I.C. Ravn, der 
kunne fejre og afsløre, at vor frihedskæmper kom på plads i Indelukket. I 2014 var det først 
med et flot og meget hyggeligt arrangement i loungen på Silkeborg Stadion, Mascot Park, for 
de der havde bidraget til den nye frihedskæmper, og derefter en fin gåtur til Indelukket i 
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strålende solskinsvejr, hvor Silkeborg havde besøg af Dronning Margrethe som afslørede 
vores nye frihedskæmper, foran en mængde mennesker; det var et meget flot arrangement, og 
det var en pragtfuld dag. 
Man kan godt sige, at det her skrevne, ikke har ret meget med SIF i navne og tal at gøre, og 
dog; oldboys markerede SIF på flotteste vis, og jeg ved, at rigtig mange SIFere gik ind for 
genrejsningen, og gav et bidrag dertil, så når det hele endte så godt og flot, er der al mulig 
grund til at rose og takke komiteen; de satte gang i indsamlingen, og de troede på den og 
arbejdede utrættelig for sagen, som kom til at vise hvad det betyder, når man står sammen i 
et godt fællesskab; så kommer resultaterne, og her blev der nået et utroligt flot resultat, så vi 
nu kan sige til hinanden: GODT AT VI IGEN HAR VORES FLOTTE FRIHEDSKÆMPER I 
INDELUKKET; DEN ER ET FINT SYMBOL PÅ, HVAD ET GODT FÆLLESSKAB OG 
SAMARBEJDE KAN FØRE TIL – DET HAR VI OG SKAL HAVE I SILKEBORG. 
 
 
37. 
 
VOR UNGDOM ER DET DYREBARESTE VI HAR – DE ER LIVET I SIF. 
 
Det er, som skrevet, meget glædeligt, at se SIFs store og gode ungdom i alle vore afdelinger; 
de klarer sig flot, og det er dem vi skal bygge på, og værne om; ungdommen er det 
dyrebareste vi har, og så er det endvidere utroligt dejligt at se, at man overalt arbejder meget 
for bredden; det må vi aldrig forsømme. 
 
Det er også meget glædeligt, at se vor meget store lederskare, som år efter år, ligger et stort 
stykke arbejde i foreningen, og gør et uvurderligt stykke arbejde, og så viser man jo også, 
gang på gang, at det giver resultater ved at trække på samme hammel og svede for samme 
sag, og at sammenhold og kammeratskab betyder alt. 
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38. 
 
                       SIF ER MEGET MERE END VORE AFDELINGER! 
 
HIMMELBJERGLØBET!  
Blev til på initiativ af Himmelbjergets Tårnkomite i 1965, og SIF s Atletikafdeling blev dem, 
tårnkomiteen valgte til at arrangere løbet, og siden da, har det altid været SIF, der har arrangeret og 
stået for løbet, som er et meget populært løb, og én af SIFs allerstørste traditioner, og ligeledes en 
meget stor tradition indenfor motionsløb i Danmark, og løbet fyldte jo 50 år i 2015. 
Da atletikafdelingen i 1977 brød ud af SIF i 1977 ville de gerne fortsat stå for at arrangere 
Himmelbjergløbet, men heldigvis så var det et krav fra SIF, at dette løb var SIFs og det ville man 
bestemt beholde, og sådan blev det, og det kører stadig på allerbedste vis, som én af SIFs helt store 
traditioner. Det er håndboldafdelingen der i dag har og står for løbet, og det meget trofaste udvalg, 
der står for og arrangerer løbet har gennem mange år gjort det fortræffeligt. 
 
Vort udvalg i Himmelbjergløbet skaber hvert år, som sædvanlig, med en aldrig svigtende 
indsats, et fantastisk Himmelbjergløb, når der den sidste søndag i oktober bliver løbet op og 
ned ad bakkerne på Himmelbjerget, og hvor omkring flere hundrede løbere deltager; det er 
simpelthen imponerende. 
Dette løb er, som skrevet, én af SIFs helt store traditioner, og det er jo af ældre dato, idet det 
første gang blev afviklet i 1965, og det er, og har altid været, et meget populært løb, som 
samler i hundrede vis af deltagere, som altid har en hyggelig og en festlig dag på bjerget. 
 
Indenfor disse terrænløb har SIF gennem mange år haft store traditioner, med bl. a. 
Oddeløbet helt fra 1918 til 1960; et meget anerkendt løb indenfor dansk atletik, der samlede 
landets allerbedste løbere, og der har været Thorshøjløbet, Nordskovløbet og Almindsø løbet 
med flere, men nu er der kun Himmelbjergløbet tilbage, og det eksisterer på bedste vis, takket 
være det gode Himmelbjerg udvalg der på bedste vis står for alt omkring løbet. 
Da atletik trak sig ud af SIF i 1977 ville de gerne have haft løbet med sig, men der sagde SIF 
heldigvis at det var SIFs og der skulle det blive ved med at være, så det fik udbryderne ikke 
med sig; det traditionsrige løb ville man beholde, og SIF havde også i mange år efter 1977 en 
atletikafdeling, og det udelukkende og næsten kun for at bevare løbet. I halvfemserne lukkede 
man helt ned for atletikafdelingen, og så overtog håndboldafdelingen Himmelbjergløbet, og 
det har de siden gjort på en fortræffelig måde, i form af det mangeårige udvalg, der gør det så 
flot, og har stor ære af løbet, og i 2015 fejrer løbet jo så, som skrevet, 50 års jubilæum,  
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Himmelbjerg løbets mangeårige udvalg ser således ud; Dorthe Gammelgaard, Doris 
Trangbæk, Else Skov, Ingrid Jensen, Helle Rasmussen, Jan Jensen og Peter Thor, og det 
udvalg har mange dygtige hjælpere, der også yder en flot indsats hvert år. 
 
SIFs Fodboldvenner har jo desværre lukket foreningen, efter at de gennem mange år gjorde 
et meget stort og imponerende arbejde, for at skaffe penge til vor fodboldungdom. 
Vennernes formand, Eigil Knudsen har f.eks. stået der i al slags vejr, i over 30 år, og hvis han 
har svigtet en kamp, i de 30 år, kan det i hvert fald tælles på en hånd, og på mange andre 
områder har Eigil ydet en meget stor indsats for SIF; ikke mindst i ungdomsafdelingen. 
Vennernes arbejde og støtte til fodboldungdommen er utrolig flot, og mange mennesker har 
gennem årene ydet en stor indsats, og deres hjælp og bidrag har været af uvurderlig støtte. 
 
39. 
 
SIFs Fodboldvenner blev stiftet i 1954, under navnet Tilskuerklubben, som senere blev 
ændret til Fodboldvennerne, I starten var dens formål, at støtte vort førstehold, men gennem 
de sidste mange år, er støtten gået til vor fodboldungdom. Den efterhånden ældre forening, 
der i 2014, fyldte 60 år, blev i 1954 startet på initiativ af SIFs formand Karl Pedersen, og det 
var et særdeles godt initiativ, for SIFs fodboldvenner har gennem de mange år altid støttet og 
bakket op omkring fodbolden i SIF, både økonomisk og moralsk, og den har altid ydet en stor 
og flot indsats til gavn for SIF fodbold. 
Desværre måtte foreningen lukke i 2015. 
 
 
HOVEDAFDELINGENS SALG PÅ  SILKEBORG STADION – MASCOT PARK! 
 
Hovedafdelingens salg på Silkeborg Stadion, blev varetaget af en gruppe, som mest bestod af 
gamle SIF ledere og mange af deres damer, men også andre klubber og foreninger og mange 
frivillige, var involveret i salget derude, så der var omkring 50 hjælpere rundt omkring på 
stadion, til hver kamp, i de mange boder med pølser, øl, sodavand m.m. Der var rigtig meget 
at se til, både under kampene, men ikke mindst før og efter en kamp, med indkøb, regnskab, 
gøre alt klar, mandskab, salg, rengøring og oprydning, og alle gjorde de et meget flot stykke 
arbejde. 
Det var en meget imponerende og beundringsværdig indsats af de mennesker der var med 
hertil, men nu er der forbi, da vi flyttede fra Mascot Park til Jysk Park var det slut, men det 
skal nævnes fordi det var en fin indsat som betød meget for foreningen. 
 
SAUNAKLUBBERNE! 
 
 Af de to store dame saunaklubber er der kun 4 damer tilbage i den ene, og den anden klub er 
helt holdt op, men folk bliver jo også ældre. De 4 damer der er tilbage i den ene klub, har lagt 
programmet om, for nu er saunaen droppet og i stedet går de ture sammen og mødes til kaffe. 
Herrernes klub mødes stadig, men er ikke så stor mere, men de hygger sig. 
De 3 klubber var meget gamle klubber, og den ene dameklub har haft deres i snart 50 år, og 
mændene næsten lige så længe og det er godt, at der stadig er aktivitet i to af klubberne, for 
de har haft et enestående godt venskab gennem de mange år, og som skrevet, de hygger sig 
stadig meget sammen. 
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Vi må håbe, at de stadig kan komme sammen; de der er med, for i klubberne, har der som 
skrevet, altid hersket et fantastisk venskab og sammenhold, og det er jo gennem mange år, at 
de har haft det rigtig godt med hinanden; ikke blot i saunaen, men på alle mulige måder; ikke 
mindst i det daglige liv og privat, og den ene af dameklubberne, har i hvert fald haft mange 
eventyrlige og festlige ture til udlandet; uden mænd; de var overladt til sig selv herhjemme 
med hele ansvaret for alt, og de var nødt til, at gå ud at spise sammen, for at få føden, men 
damernes ture var dem meget vel undt, og det var, efter sigende, meget hyggelige ture i et 
altid godt sammenhold, og ture der stadig snakkes om, uden at mændene dog efter mange år, 
stadig ikke har fået alle detaljer fra deres eventyrlige ture.  
 
 
 
40. 
 
BRIDGEKLUBBEN! 
 
Vi har jo i mange år haft en bridgeklub i SIF, men den ophørte desværre i 2012. 
  
LØRDAGSKLUBBEN! 
 
Hver lørdag er der møde i lørdagsklubben; her mødes foreningens veteraner og hygger sig 
over en kop øl, og mangen en ting bliver drøftet her, ja selv taktikken til den kommende  
kamp i superligaen bliver lagt her, ( den har så ikke været helt god nok), af nogle meget kloge 
hoveder, som tror fuldt og fast på, at cheftræneren har i sinde, at følge deres taktik i den 
kommende kamp i superligaen, det tror jeg nu næppe, at Peter vil, og det er nok også godt 
nok. 
Snakken går livligt, og tonen kan være hård, men naturligvis i al venskabelighed; det er 
simpelthen rigtig gode venner, der mødes her, og det er rigtig gode SIFere, som stadig gerne 
vil være en del af SIF, og komme og hygge sig i Søholthuset og nu så i det nye Søholthuset. 
 
I rigtig mange idrætsforeninger i Danmark, findes disse ugentlige møder, hvor man mødes til 
hyggesnak blandt veteraner. Jeg er selv kommet i mange foreninger, heraf mange meget 
gamle og traditionsrige foreninger i hele landet, hvor man har disse hygge møder, og de steder 
er man meget glad ved dem, fordi de betyder meget for bl.a. hyggen og det sociale. Det 
betyder rigtig meget for de mennesker, at de stadig kan være med, og møde gamle venner, og 
stadig være en del af foreningen, men det betyder sandelig også meget for foreningen, for 
veteranerne er rigtig gode ambassadører for deres foreninger. 
Har man været med nogle gange, og møder regelmæssigt op, får man sit eget glas, med sit 
navn indgraveret i, så det er fornemt, men det er bestemt ingen loge; alle er meget velkommen 
i SIFs lørdagsklub, men man skal nok ikke være alt for sart. 
 
DET GAMLE SØHOLTHUSET! 
 Jeg kan huske i 1957, da vi startede indsamlingen, og vi oprettede Byggefonden til 
Søholthuset, hvor meget man i SIF manglede et samlingspunkt; det kom, da huset var rejst i 
1968, og i mange år, var der stuvende fuld af folk; om eftermiddagen af alle vore piger og 
drenge, og om aftenen af voksne og mange andre, og der var masser af arrangementer; det 
var et sted, hvor man hyggede sig, og havde det dejligt med hinanden. 
Der blev afholdt et utal af møder af alle slags, og der var i massevis af fester og generalforsamlinger og 
meget mere, og der var træningslejre hvor folk boede i kælderen og der var meget mere. Det var et 
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godt hus og et dejligt hus, men de senere år blev det benyttet alt for lidt, og der var ingen anden udvej 
en at sælge det, og det bestemt også fordi man byggede Jysk Park, hvor SIF fik nye pragtfulde lokaler. 
 
VI FLYTTER I VORT NYE SØHOLTHUSET! 
 
Nu hvor vi bor i vore nye dejlige lokaler på Danmarks flotteste stadion, er det dejligt, at vi 
stadig har Hubbe = Herbert Lilbäck, Lauge Trangbæk,  Else Skov, Frank Lund, Kent 
Laursen, Jørgen Andersson med flere, og det nye Søholthusets bestyrelse; den samme som i 
det gamle, Karsten Dahl, Jørgen Refsgaard og Knud Borum, alle fulgte med fra det gamle hus 
til vort nye Søholthuset, og de gør alle et godt stykke arbejde, så alle vi andre har det godt. 
 
 
41. 
 
De har alle været med i SIF i mange år, og de har alle på forskellige måder været uvurderlige 
for foreningen, og deres indsats har været enestående, ligesom alle de mange der altid er klar 
med en indsats, for dem har vi i SIF mange af. De her nævnte mennesker, med den 
mangeårige formand for Søholthuset Karsten Dahl i spidsen, gjorde en enorm indsats, bl.a. da 
vi flyttede fra det gamle Søholthuset og over i det nye Søholthuset, og de er alle dejlige venner 
og behagelige mennesker. 
 
SILKEBORG IF FODBOLD COLLEGE! 
 
Silkeborg IFs Fodbold College blev oprettet i 1994,  og den er en kombination mellem sport og 
uddannelse, så eleverne skal gøre en god indsats i deres skolegang, og ligeledes når den står på 
træning m.m. 
Lederen af fodboldskolen er Jesper Stüker, og han er en fortræffelig leder, og han er en meget 
flink og venlig mand, som leder fodboldskolen på en utrolig god måde, og med sine dygtige 
trænere og leder har vi en fortræffelig og populær fodboldskole. 
I 1994, da man oprettede fodboldskolen, var Ole Hansen mere end nogen anden, manden der 
tog initiativet og var forkæmper for skolen, og han blev meget naturligt dens første formand, 
og sad som sådan fra 1994 til 2006, og han udrettede et meget stort stykke arbejde for skolen. 
Han blev i 2006 afløst som formand af Silkeborg IF Invests økonomidirektør Claus Christen= 
sen, og de øvrige i bestyrelsen er Erik Isager, Jan Skytte Pedersen, Christian Duus Petersen 
og Jesper Stüker, og der bliver ydet et stort og godt stykke arbejde for fodbold college, og den 
er meget anerkendt i dansk fodbold, ja i hele idrætslivet i Danmark 
 
SIFs SANGKOR!   
 
Siden år 2000 har SIF haft et sangkor, SIF koret. Det blev dannet på initiativ af Ib Hjorth og 
Mette Ørum, og det er blevet en meget stor succes med omkring 35 medlemmer, der nyder at 
synge, og hygge sig sammen i Søholthuset, nu i det nye. De er også meget dygtige, og der 
bliver ofte sendt bud efter dem, til at optræde et eller andet sted, såsom til fødselsdage, andre 
festdage af enhver art, jubilæer, i foreninger, på plejehjem, og de har sunget på 
Rosengårdscentret, til de nordiske venskabslege, på Hjejlebådene, til Silkeborgs 
ildfestregatta,på torvet i Silkeborg, og mange andre steder, så det er et populært kor, og de 
har det dejligt sammen, og de er et stort aktiv for SIF, som de repræsenterer på bedste måde 
I 2012 fik koret besøg af et sangkor fra vor norske venskabsby Arendal, og dem deroppe har 
vi jo i forvejen et fantastisk venskab og samarbejde med i SIF, så det var da rigtig godt, at få 
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besøg deroppe fra, nu også af et sangkor, og det kunne jo være godt, hvis det kunne blive til et 
varigt venskab med besøg mellem de to byer. 
Det norske kor hed Kikhosten, og det var rigtig friske mennesker, og de var meget glade for 
at besøge Silkeborg, og de hyggede sig meget i Byen, hvor de boede på hotel Radisson. De 
havde en meget fin første aften, hvor de spiste, og man kan godt sige, underholdt på 
restaurant Natalie, ja de underholdt så flot på Natalie, at værten kom og spurgte, om de 
kunne underholde næste aften, for da havde man et stort bryllup; det var naturligvis i sjov, 
men det var en meget festlig aften for Natalies gæster. Kikhosten kom også på rundtur, hvor 
de så Papirfabrikken, Silkeborg Rådhus, Silkeborg Bad; Silkeborg og omegns smukke natur  
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m.m., og så var der sammenkomst med SIF koret på Gødvad Efterskole den sidste aften, med 
fællessang, spisning og meget mere; det var et festligt og et dejligt besøg, og mon ikke, der 
blev knyttet en hel del venskaber, og det kunne blive en rigtig god oplevelse for SIF koret, at 
tage på genvisit til dejlige Arendal – til Kikhosten. 
SIF koret ledes meget dygtigt af Grethe Laumand, og hun har god støtte af Margit Schmidt; 
Benner er jo desværre ikke mere, han var jo også en fantastisk god støtte, men alle har det 
dejligt; man kan se på dem, at de nyder at være sammen og synge sammen. 
 
Sangkoret har her i 2018 koblet en anden meget fin oplevelse til de mange, for korets leder 
Grethe Laumand og hendes mand Niels er gået på pension, og så er de flyttet fra Silkeborg og 
til Fanø, hvor de har bygget et helt nyt hus. 
Der var arrangeret tur derned for SIF koret; de skulle ned og synge for Ældre Sagen, og det 
havde Grethe Laumand arrangeret, og det blev en helt fantastisk dejlig tur fyldt med dejlige 
oplevelser, og vort kor fik en så flot behandling dernede med dejlig mad m.m. og de blev 
utrolig populære på grund af deres flotte sang, og de var bare gode, og så blev de endda også 
betalt for det. Efter en del timer med sange og megen hygge var vi ude at se Grethe og Niels 
nye hus, og de har det dejligt dernede, og det var i det hele taget en fantastisk dejlig tur, og en 
stor og dejlig oplevelse med SIF koret ned til nogle meget flinke og venlige mennesker. 
 
SIFs VETERANKLUB! 
 
SIFs Veteranklub, blev stiftet den 29. februar i 1984, og tæller i dag omkring 110 - 120 
medlemmer, og det er klubben, hvor sammenhold, kammeratskab, og det at være noget for 
hinanden og hygge sig sammen betyder allermest. 
Klubben har altid haft et godt år, og til de fleste af vore arrangementer, har tilslutningen som 
altid været fin.  Der har været en mængde fine arrangementer, og de har været meget 
vellykkede, men man har droppet bowlingturneringen, på grund af manglende interesse; det 
var ellers altid en hyggelig aften, og vi har haft vor faste tradition, med en teateraften til 
revyen på Det Ny Teater ude på Silkeborg Bad.  Denne aften er altid et tilløbsstykke med 
fuldt hus af SIFs veteraner, og det er en rigtig sjov og hyggelig aften, hvor man ser revyen, og  
derefter eller før spiser og hygger sig sammen. 
 
Vi må jo heller ikke glemme én af vore største traditioner, nemlig vort store jule banko, der 
altid samler en masse mennesker, og hvor man hygger sig med spillet og brikkerne, efter tab 
og vind med samme sind, og hvor man får lidt godt at spise. 
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Vor årlige generalforsamling i februar er ikke kun en generalforsamling; for når den er 
overstået, er der hyggeaften med lidt at spise og kaffe, blandt de altid mange deltagere. 
Vi har hvert år vor traditionsrige sommerudflugt, og de samler altid faktisk fuldt hus, og vi 
har været rigtig mange steder i Danmark gennem mange år, bl.a. på Fanø og Samsø, ved 
Vesterhavet, jo det er en fantastisk dejlig tradition, og den kulminerede jo sidste år med vor 
pragtfulde jubilæumssejllads for SIF på Silkeborg Søerne, hvor Mågen var stopfuld og hvo 
vi nød Ked”li s pragtfulde musik, i et dejligt vejr, og hvor det pragtfulde orkester rigtig satte 
stemningen i vejret, den sejltur  var en fin oplevelse og et flot bedrag af veteranklubben til 
SIFs 100 års jubilæum. 
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Veteranklubbens tradition med de årlige ture til udlandet er blevet en kæmpesucces, og der 
har været mange dejlige og gode ture gennem årene siden vi startede på dem. 
Det hele startede med en meget fin tur til byen Zelezny Brod i Tjekkiet i 2005; en lille fin by, 
hvor vi boede godt midt på torvet, og var på fine udflugter; bl.a. en flot tur til Prag, og vi 
havde folklore aften på hotellet m.m. Vor næste tur i 2006 gik til Berlin, som er en dejlig by, 
og altid et besøg værd. I 2007 gik turen til Goslar i Harzen hvor vi boede, og der er jo skønt i 
både Goslar og i Harzen, som vi var meget rundt i, og Harzen er jo altid dejligt at besøge. 
I 2008 var veteranerne i Holland og vi boede i byen Ede; en fin by, og vi havde skønne 
udflugter til altid dejlige Amsterdam; til Keukenhoff blomsterpark, til byen helt uden biler, 
og hvor man sejler rundt, Giethoorn, og vi var i Haag og se det imponerende panorama 
maleri ad Mesdag og meget mere. 
 
I 2009 kom så den fantastiske tur til Europas smukkeste landsby Westendorf i Tyrol i Østrig. 
hvor vi boede dejligt. Denne tur bød på en helt enestående og en fantastisk smuk tur op til 
Grossglockner; det var bare så flot. Vi var på mange andre ture, bl.a. besøgte vi Kitzbühel, 
Zel Am See, Innsbruck, hvor vi så det verdensberømte museum Swarovski, og vi var over 
Europabrücke på en dejlig tur til Vippertino i Italien og meget mere, og alt var så flot og 
betagende, og i Westendorf boede vi som sagt pragtfuldt; det var en skøn by, og vi hyggede os 
meget, og var bl.a. til tyroleraften, og 2 af vore damer sprang ud fra et bjerg i paraglide, jo 
den tur var en meget meget stor oplevelse. (ligesom alle de andre). 
 
I 2010 gik turen til en pragtfuld by Miedzyzdroje i Polen; det var en skøn by, og her boede vi 
dejligt, også lige midt på torvet. Vi var også i Polen på flere udflugter og så meget, inden vi 
sluttede turen af med et par dage i skønne Berlin, som man aldrig går forkert af. 
I 2011 gik turen til skønne Cochem ved Moselfloden, Her boede vi også noget så dejligt, lige 
ned til floden, på dejlige hoteller, og vi var på flere udflugter til de skønne gamle vinbyer 
langs Mosel, og vi var på sejltur, og vi var til vinfest en aften, og meget mere, og som på alle 
vore ture, lykkedes det også på den her tur, for SIFs veteraner, at lukke værtshuset om 
aftenen; det var en pragtfuld tur, og så er det dejligt, at på veteranklubbens ture til udlandet, 
har vi faktisk haft rigtig flot vejr på hver eneste af turene. 
I 2012 fik vi ikke arrangeret en tur til udlandet, og den savnede vi, men vi måtte jo så hygge 
os herhjemme. 
 
I 2013 gik turen så til idylliske Friedrichstadt i Tyskland, også kaldet lille Amsterdam; byen 
er anlagt af hollændere og bærer også præg af det, med hollænderhuse, kanaler m.m. Vi 
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boede godt på Holsteinnisches Haus, et hotel der tilhører familien Clausen og har gjort det 
siden 1928. Vi sejlede på kanalerne, og hyggede os i byen, og det er vi gode til, og vi var på 
udflugt til bl. a. Hamburg og mange andre steder i Nordtyskland; det blev også en meget fin 
tur, i et dejligt vejr, og hvor vi fik en fin forplejning. 
 
Turen i 2014 vat ikke helt til udlandet, men den smagte lidt af det, for den gik til Bornholm, 
og vi kom da igennem Sverige på både ud- og hjemturen, og da vi havde god tid til at nå 
færgen i Ystad til Bornholm, havde vi et par timer i Sverige, hvor vi kørte til det sydligste 
punkt Trelleborg, og her bl.a. spiste vores frokost. 
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Vi har siden turen til Bornholm hørt utallige gange; at turen bare var en fantastisk tur; alt 
var som det skulle være; besøg på en skøn ø, boede i Allinge på et dejligt hotel, hvor 
venligheden og forplejning og service var helt i top, bl. a. med fri bar 3 timer hver aften vi 
var der, og det var der mærkelig nok, ingen af SIFs veteraner der havde noget imod. Vi var 
af sted i én af de nyeste og flotteste busser fra Silkebus, og vi havde i Skipper, som altid, alle 
tiders chauffør. Vi var på mange dejlige udflugter, hvortil vi havde en dygtig guide, og meget 
meget mere, og til alt dette havde vi som næsten altid et meget flot vejr. 
Den tur til Bornholm blev en helt fantastisk dejlig og god tur; det var en uforglemmelig tur , 
men det har alle vore ture til udlandet faktisk været.  
 
I 2015 gik turen igen til Harzen, hvor vi boede i byen Braunlage, og også der boede vi godt, 
og der blev sørget godt for os, og vi var som sædvanlig afsted på en del udflugter, og det er jo 
dejligt at komme ud og se noget. 
I 2016 tog veteranerne på tur til Dresden, og vi må sige, at det blev en ny meget fin tur, hvor 
vi kom til en meget flot by. Det er helt utroligt, at Dresden faktisk var udslettet under krigen, 
men nu genopbygget, og det er gjort utrolig flot, det er en meget flot by, og man kunne 
tydeligt mærke på dens indbyggere, at de er meget stolte og  glade for deres by. Vi boede 
rigtig dejligt i Dresden, inde midt i byen, og forretningerne og værtshusene var vore 
nærmeste naboer, så vi manglede ikke noget. 
I 2017 havde i igen en skøn tur til Tyskland, og den her gang gik den til Tysklands største ø 
Rügen, hvor vi boede dejligt på hotel Rügen der lå helt ned til vandkanten i Sassnitz, og vi 
havde det dejligt, med god service og dejlige udflugter; atter en fin tur med SIFs 
veteranklub. 
Det er jo ikke alene på hotellerne rundt omkring, at vi har fået en fin behandling,for vi 
kører jo med Silkebus, og der har vi altid fået en meget fin behandling, og som regel er det 
Brian selv eller Skipper der kører for os, og de er begge to bare så super, og vi får altid en 
fantastisk god behandling af dem, og så er de et par skønne venner.    
 
I SIFs Veteranklub mødes man altid i et godt venskab og sammenhold og i en positiv ånd, 
hvor man gerne hjælper hinanden, og hvor man altid er parat til at give en hjælpende hånd 
til 
hele SIF, og alle er hjertelig velkommen i klubben, man skal bare være fyldt 40 år, og være 
passivt medlem af Silkeborg Idrætsforening. 
Bestyrelsen består af næstformand Sonja Olsen, kasserer Aase Jensen, best. medlem Hanne 
Carøe, best. Medlem Bent Carøe, best. medlem Find Madsen, best. Medlem Carl Erik Larsen  
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og formand Finn Mølgaard. 
 
ET AF SIFs BIDRAG TIL KULTUREN I SILKEBORG - ER VORE KONCERTER ! 
 
For at skaffe økonomi til det store ungdomsarbejde i Silkeborg Idrætsforening, har SIF nu i 
omkring 60 år, arrangeret et væld af arrangementet indenfor musik, teater og meget mere, 
og mange kunstnere og orkestre har gennem SIF gæstet Silkeborg, og SIF har gennem alle  
årene høstet stor anerkendelse for vore gode arrangementer, og de har altid været et fint 
bidrag til kulturlivet i Silkeborg, og til stor glæde for rigtig mange mennesker. 
Vort store publikum har altid fået gode oplevelser, og de har kvitteret med stor ros til SIF for  
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rigtig mange fine og gode arrangementer. 
Allerede i fyrrene havde SIF arrangementer, og de blev for det meste afholdt på Sønderport, 
med koncerter, forårsmarked, basar og ikke mindst SIF revyen, som gled hen over scenen 
hvert år, og som var særdeles populær, og hvert eneste år samlede fuldt hus, men også på 
Silkeborg Stadion var man og havde reklameshow og SIFs sommerfest. SIF afholdt i det 
hele taget, deres arrangementer mange steder i byen, nævnes kan Silkeborg Hallen; den 
hedder nu Vestergadehallen, som var rammen om det store midnatsshow til fordel for 
Søholthuset, da man samlede ind til det, og ligeledes afholdt man samme sted, bl.a.meget 
andet, den helt fantastiske koncert med den berømte og meget populære tyske sangerinde 
Liselotte Malkowski, som samlede en fyldt hal at mennesker, som ikke ville gå hjem, så godt 
var det.  
Andre steder for SIFs arrangementer var i Lunden, på Skovbakken og på La Strada, på 
Søvejens og Kviklys parkeringspladser og ved havnen, i bio efter biograftid, og da DAB var 
på Torvet, fik vi velvilligt af DAB lov til at, at lave en koncert med Otto Franchers orkester 
inde på fabrikkens grund, og det var en stor succes for fuldt hus, og vi var mange flere 
steder,  rundt om i byen; her i nyere tid, har vi jo vort skønne teaterhus, eller 
Silkeborghallerne på Ansvej. 
 
Hvilke kunstnere og orkestre har SIF så fået til byen; jo det er mange, og mange af dem er 
meget populære verdensstjerner.  
For at nævne nogle af dem kan nævnes fra udlandet Nana Mouskouri, Cliff Richard, Roger 
Whittaker, Nat Russell, Dr. Hock, Suzi Quator, Sidsel Kyrkebö og mange flere.  
Af de danske kunstnere er der rigtig mange, bl.a. fra gammel tid Holger ”Fællessanger” 
Hansen, Ove Sprogø, Dirck Passer, Four Jacks, Otto Brandenburg, Grethe Klitgaard. Gitte 
Hænning, Birgit Lystager, Bodil Udsen, Preben Uglebjerg, Grethe Sønck, Birthe Wilke, 
Johnny Reimar og hans partyorkester, Gustav Winkler, Kaj Løvring, Jørgen De Mylius, 
Bjørn Tidemann, Kim Larsen, Bamses Venner, Gasolin, Shu Bi Dua, og fra nyere t id Anna 
Linnet, Thomas Helmig, Lisbeth Dahl, Kirsten Siggaard, Søren Pilmark, Niels Olsen, Lars 
Lilholt, Birthe Kjær, Ørkenens Sønner, Linie 3, De Nattergale, Jette Torp, Finn 
Nørbygaard, Anette, Hilda og Keld Heich, samt gennem mange år, vor altid gode 
samarbejdspartner og gode ven Jesper Lundgaard til bl.a. Årets julekoncert, som vi har 
hvert år, ; ham har vi haft  
hvert år gennem mange år, og han er altid en fin oplevelse, og en rigtig god ven, men alle 
der er nævnt her, plus mange flere, har vi haft i Silkeborg, og flere af dem mange gange, og 
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det er kun et meget lille udsnit, af alle de navne vi har haft her i Silkeborg på foranledning 
af SIF. 
 
DET UNDRER JEG MIG OVER! 
Der er en ting, der undrer mig meget, og som jeg er ked af. SIF har bidraget rigtig meget til 
Silkeborgs rige kulturliv gennem mange mange år, nok omkring 60 år, og vi har gang på 
gang hentet store navne til Silkeborg, både uden-og indenlandske, og der har været talrige 
flotte arrangementer og store og gode oplevelser for publikum, men når SIF har et af deres 
arrangementer, er det aldrig omtalt med et ord i Midtjyllands Avis; arrangementer ude rundt  
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omkring i kommunen er flot omtalt, og det er kun godt, ingen tvivl om det, men hvorfor står 
der så aldrig et ord om SIFs; jeg spørger bare, og jeg er i øvrigt glad ved Midtjyllands Avis.  
 
OMKRING KONCERTERNE! 
Hovedmanden bag vore koncerter er Erik Isager; han har i mange år stået i spidsen for dem, 
og skaffet alle kunstnerne, og også omkring disse arrangementer, har han lavet et fantasti sk 
stykke arbejde for SIF, og Erik har haft og har gode folk til at hjælpe sig, ikke mindst Tonni 
Hammershøj har været en stor støtte, og der er ingen tvivl om, at alle disse arrangementer 
har haft, og har en helt enorm stor betydning for SIFs store ungdomsarbejde, og ikke mindst 
for koncert livet i Silkeborg og SIFs gode økonomi. 
Der har virkelig været topnavne iblandt de kunstnere som har været i Silkeborg og optræde, 
og fra udlandet kan nævnes verdensstjerner som bl.a. Nana Mouskouri, Cliff Richard, 
Roger Whittaker og fra Danmark. stort set alle danske topnavne, og gennem de sidste 40 år, 
er det Erik, der har lavet alle aftaler og meget meget mere, og det har givet publikum mange 
gode og store oplevelser, og derved har SIF bidraget med en hel masse til kulturlivet i 
Silkeborg. 
 
DAMERNE! 
I det hele taget har vi i SIF, og det har vi i øvrigt altid haft, i mange år, en masse dejlige 
damer, der altid har stået parat med deres arbejdskraft, og det er lige meget, om det var eller 
er til kampene når førsteholdet i fodbold spiller, i loungen, som kontrollør, laver the og 
mange andre ting, ved alle vore koncerter og arrangementer, pudse pokaler, servere mad 
m.m. ved de store stævner vi havde engang, de har hjulpet i tombola vogn, i øltelt og ved et 
utal af andre lejligheder; pigerne var der, og de er der, når der bliver kaldt på dem; jeg kan 
sagtens nævne et hav af navne indenfor de sidste 60 år, og de har altid været klar til at gøre 
en indsats, og det bliver der altid gjort; jeg vil ikke nævne navne, for sæt at jeg  glemte 
nogen, det duer ikke, og det vil jeg være meget ked af, men det er bare så flot, og det er guld 
værd for en forening; vi har og har altid haft nogle fantastiske og dejlige damer i Silkeborg 
Idrætsforening, og det lyder aldrig nogensinde fra dem, ” hvad får vi for det”, men næsten 
altid hvis de kan, ” vi kommer.”. 
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                                                 SIF 
                                          HISTORIE! 
                                          1917 -  2018. 
                                               -------- 
 
SILKEBORG IDRÆTSFORENING STIFTET DEN 26. APRIL 1917. 
 
STARTEN PÅ FORENINGEN! 
 
SIF blev stiftet torsdag den 26. april 1917 på Højskolehjemmet i Silkeborg. Nogle år i 
forvejen havde nogle fundet sammen og dannet et fodboldhold, og de havde faktisk en lille 
klub med dygtige spillere. De havde fået gymnastiklærer I.C. Ravn, fra TH. Langs skole, til 
at være deres leder og træner. Disse unge mennesker begyndte at snakke om, at man burde 
danne en rigtig fodboldklub, og der blev nedsat et lille udvalg, til at arbejde med sagen, og 
meget naturligt blev deres træner I.C. Ravn formand for udvalget. Ravn var jo en fremsynet 
mand, og byens atletikfolk havde jo heller ikke rigtig nogen klub, så ved en forhandling 
mellem de unge energiske og glade fodbold spillere, og de dengang gode atletikudøvere i 
Silkeborg; der havde vundet både jyske og danske mesterskaber ved bl.a. Konnerup Bang og 
Christian Rasmussen, og med en anerkendt og energisk leder i Søren Høegh; samt en del 
ældre borgere i byen, der var interesseret i idræt, blev der i foråret 1917 mulighed for, at 
man kunne oprette en ny forening, Silkeborg Idrætsforening, hvilket så blev en realitet den 
26. april på Højskolehjemmet, og initiativtageren I.C. Ravn blev valgt som Silkeborg 
Idrætsforenings første formand, og ligeledes blev Søren Høegh valgt til Silkeborg 
Idrætsforenings første bestyrelse, som foreningens næstformand. 
 
SILKEBORG AVIS SKREV - TILLYKKE SIF! 
 
Dagen efter skrev Silkeborg Avis om generalforsamlingen, og ønskede SIF Idrætsforening 
af 1917 tillykke og velkommen, og man ønskede foreningen en lang og lykkel ig fremtid, og 
det har jo heldigvis vist sig at holde stik; nu i 2018 i 101 lange år. 
 
 
 SPILLEDRAGTEN OG DEN FØRSTE KONTINGENT! 
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Foreningens første spilledragt blev bestemt til at være røde trøjer, og det har det været lige 
siden, men bukserne var sorte, men blev dog hurtigt lavet om til hvide, og SIFs klubdragt, 
har lige siden, gennem over 100 år altid været, at vi spillede og spiller i rødt og hvidt. For at 
blive medlem skulle man betale et gebyr på 50 øre, og kontingentet blev fastsat til den 
svimlende sum, af 50 øre pr. måned for senior og 25 øre for juniores.  
 
DEN GAMLE FANE – OG KLENODIERNE FRA DENGANG! 
 
SIF arvede klubben”Fremads” gamle fane fra år 1900; Fremad var nedlagt nogle år 
forinden, men SIF arvede fanen, som blev malet over med SIFs motiv, og den er i dag  
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indrammet og hænger meget flot i  Søholthuset, og den over hundrede år gamle fane, er et 
meget stort klenodie i både SIF og i Silkeborg. 
Det er imidlertid mange andre klenodier og gamle ting fra SIFs første år; der er den gamle 
protokol; som er et kæmpe klenodie, og nok SIFs største af sin slags, fordi den har været 
med fra dag 1 i SIFs historie, idet den trådte i kraft og blev underskrevet på den stiftende 
generalforsamling den 26. april 1917, og den gamle råber i kobber, som blev brugt bl.a. ved 
atletikstævnerne har vi også, og der er det meget gamle jalousiskab, samt mange meget 
gamle pokaler og mange andre ting; alt sammen ting fra Silkeborg Idrætsforenings første 
år, og disse meget store klenodier findes i dag i Søholthuset. 
 
GRUSGRAVEN! 
 
Det skete jo så den 26. april, at man stiftede Silkeborg Idrætsforening på Højskolehjemmet, 
og foreningens første hjemsted blev ude i den berømte grusgrav, som lå der, hvor Silkeborg 
Stadions træningsbaner ligger i dag, men grusgraven var kun halvt så stor, og med kun en  
fodbold bane, og ligeledes meget dårlige forhold for atletikfolkene, og det var under meget 
beskedne forhold, og som navnet siger, var der ikke græs på banen. Der var et skur til 
omklædning, hvor der lige kunne være 11 mand, og der var ingen vand i det, men skidt med 
det; man kunne jo vaske sig, når man kom hjem, og banen til både fodbold og atletik, var 
meget ujævn og i meget dårlig stand med store huller, men man fik da forbedret forholdene 
henad vejen, både på atletik og fodboldbanen. 
               
SPORTENS JUL I SILKEBORG – OM EN FODBOLD! 
 
I 1944 udgav man i Silkeborg, et fint blad, der hed ”Sportens jul i Silkeborg”. I bladet skrev 
den mangeårige træner i SIF Aage Randlev ”Typo”, at da han blev  meldt ind i SIF i 
omkring 1919, da havde man kun 1 bold, både til kamp og træning. Bolden skulle hentes ved 
formanden, men hvis formandens drenge legede med bolden, ja så måtte man simpelthen 
aflyse træningen. 
 
DATIDENS ENTREER!       
                        
Entreen for at overvære en fodboldkamp i grusgraven, var i øvrigt noget anderledes end i 
dag; 25 øre for voksne og 15 øre for børn, og at komme ind og se atletik kostede 25 øre for 
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voksne mænd, hvorimod kvinder og børn havde gratis adgang, men så var det også på eget 
ansvar, hvis man kom til skade i et af hullerne på banen. 
 
KLUBHUSE PÅ SILKEBORG STADION!       
 
Det gamle skur, blev afløst af det gamle berømte og hyggelige klubhus med stråtag; det var 
det første klubhus vi drenge klædte om i, da vi begyndte i SIF i 1942, men også det var ret 
primitiv, men med meget mere plads end i skuret, så det var en klar forbedring, men i 1943 
blev det gamle stadion hus bygget, og det var bare luksus med vand, som blev varmet op af  
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en gasvarmer, jamen det var bare som det skulle være, og det hus rummede så mange dejlige 
minder, for rigtig mange SIFere fra den tid; så det var nostalgiens hus 
Stadionhuset blev indviet den 9. september 1943, og det var et flot hus, bygget i Schweizisk 
stil med balkoner med mere. Der er så senere bygget mere på huset, og det blev gjort på en 
rigtig fin og god måde, og det fungerede godt med omklædnings rum og kantine; i daglig 
tale kaldte man noget af det for arbejderloungen, og der var bare miljø og hygge derude, og 
den bestod indtil man i 2017 rev huset ned mange år efter at SIF var flyttet derfra; 49 år var 
der gået; og over på Søholt, og da man rev det hele ned  var det meget hårdt at se det gamle 
skønne hus forsvinde; det var en stor skam, for det var et fint hus med masser af historie. 
 
SILKEBORG STADIONS OPVISNINGSBANE GENNEM SNART 90 ÅR! 
 
Selve Silkeborg Stadion og opvisningsbanen blev indviet i 1925, og det efter, at borgmester 
Rasmus Bindslev var gået i spidsen for at nå det, og det var meget stort; nu fik man én af 
Danmarks allerbedste fodboldbaner, med løbebane m. m. til atletikfolkene,  og SIF fik en 
fantastisk hjemmebane; som nu har været vor hjemmebane i snart 90 år. Jeg kan selv huske, 
da vi var ungdoms og seniorspillere, da spillede vi næsten alle vore hjemme kampe på banen, 
og for os, var Silkeborg Stadions opvisningsbane klart den bedste bane i Danmark, og 
dengang var der overhovedet intet omkring banen af tribuner m.m.; der var kun et rækværk, 
og der skete ikke noget før i halvtredserne, hvor det første, der blev lavet, var en stå tribune 
med afsatser, der hvor loungen kom til at ligge, og det ændrede sig endnu mere, da man 
gennem de mange år udbyggede Silkeborg Stadion. Det kom til at hedde Mascot Park. Det 
blev  udbygget  med tribuner, lounge, cafeteria; toiletter, lagerrum, flere omklædningsrum, 
møderum, presseloge og meget meget mere; et stadion kan naturligvis altid gøres endnu 
bedre, men Silkeborg Stadion har haft enorm betydning for SIF, ikke blot i alle de år SIF 
hørte hjemme derude, men også helt frem til nutiden, og det rummer i bunkevis af rigtig 
mange og gode minder for utallige tidligere eller nuværende SIFere, og det var et rigtigt 
hyggeligt stadion, hvor SIF har hentet mange store sejre.  
 
SIF FLYTTER PÅ SØHOLT!                      
 
Silkeborg Stadion var SIFs gode hjemsted frem til oktober i 1968, hvor SIFs store ungdom , 
den 5.oktober gik i optog fra stadion med FDFs musikkorps i spidsen og gennem byen, og 
over på Søholt, til vort nye hjemsted, den nye Søholt Idrætspark, og over i vort eget dejlige 
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nye klubhus, Søholthuset, der blev indviet på denne dag, og hvor salen var fyldt op af 
gæster, heraf mange udenbys fra, og mange promenente fra byråd, unioner og forbund 
m.m., selv om hver enkelt deltager i festlighederne, selv skulle betale 25 kr.for traktementet, 
men det gjorde alle med stor glæde, så Søholthuset fik en meget festlig indvielse, og da 
optoget med hele SIFs store ungdom kom til Søholt Idrætspark og Søholthuset, blev dagen 
endnu meget mere festlig. 
 
Søholthuset og Søholt Idrætspark har siden været SIFs tumleplads, og her føler SIF sig 
hjemme, og i tiden på Søholt, er der sket en rivende og kolossal udvikling i foreningen. 
 
DE FØRSTE RESULTATER – OG EN SAMMENSLUTNING! 
 
50. 
 
I de første år, af SIFs levetid, var der ikke de helt store resultater; man havde jo beskedne 
vilkår, men atletikmanden Richard Kristensen gjorde det flot med flere danske mesterskaber, 
og i atletik havde man også det meget velanskrevne løb; Oddeløbet, som startede allerede i 
1918, og blev løbet helt frem til år 1960, hvor det blev indstillet på grund af den voksende 
trafik på vejene uden for Odden, men i fodbold spillede man i mange år, for at komme 
højere op i rækkerne; man var kommet med i JBU, og spillede i den jyske A række frem til 
1929; hvor Ry i øvrigt var den store arvefjende, men i 1929 kom vi med i den jyske 
mellemrække, men forventningerne var til noget større. I 1941 skete der så det, at AIK, 
Arbejdernes Idrætsklub og ABK, Alderslyst Boldklub kom ind under SIF; AIK opstod aldrig 
igen, men ABK blev senere stiftet igen, og klubben kom nogle år senere til at hedde dens 
nuværende navn, Silkeborg Boldklub.  
 
ENDELIG OP I DEN JYSKE MESTERRÆKKE  -  OG DRENGE I SKISTØVLER! 
 
Nu skulle der gøres noget ved det, og det blev der, for nu fik man et meget stærkt hold, og 
allerede i 1942 spillede vort fodboldhold sig op i den jyske mesterrække, efter a t være gået 
ubesejret gennem turneringen, og ved i den sidste oprykningskamp, at vinde med hele 11-2 
over Alheden den 7. juni.  Det var stort for Silkeborg, og vi var et af Jyllands allerbedste 
hold, og det var det hold; selvom det var under anden verdenskrig; der satte gang i 
fodbolden, og især i ungdomsfodbolden i SIF, og holdet trak i bunkevis af drenge, der ville 
spille fodbold; ind i SIF; jeg var selv én af dem, og vi var meget stolte, da oprykningen var 
en realitet. Da vi drenge startede dengang, var det med ”Typo” som træner, og de fleste af 
os, startede i skistøvler, for det var jo under krigen, men det var et meget meget stort øjeblik, 
da vi fik vore første fodboldstøvler; som regel brugte og alt for store, og de var med knopper, 
så der var ofte søm i støvlen, men det var utrolig stort, at få et par fodboldstøvler, og alt gik 
fint, og der blev gået til sagen; mest til træning, for det var jo under krigen, så der var ikke 
så mange kampe blandt ungdommen; det var mest mod hinanden i klubben eller mod én af 
byens andre klubber, og egentlige turneringer kom først senere, efter krigen, men da blev 
der også taget kraftig revance med et væld af kampe for ungdommen. 
 
SPILLERNE – DE STORE IDOLER!               
 
Det nye mesterrækkehold, var også det hold, der for første gang satte SIF og Silkeborg på 
landkortet, og spillerne var naturligvis vore store helte, og de skal med i SIFs historie, for 
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det er i høj grad SIF historie: Svend Guld, SIFs mangeårige målmand, var én af Jyllands 
allerbedste målmænd, og spillerne på holdet fra de år dengang var, Aage Bladbjerg 
Pedersen, Henry Rasmussen (Onkel), Svend F. Jensen, Erik From Nielsen, Frode 
Rasmussen, Karl Otto Pedersen, Karl Robert Poetzsch, Gunnar Bladbjerg Pedersen, Tage 
Agerskov, Lorentz Sørensen, Jørgen Løvstad og så Esben Donnerborg, som var en levende 
reklame for Silkeborg som regatta by, for når han tog fat, var det et helt festfyrværkeri; han 
lavede i bunkevis af mål, og han var meget hurtig og meget træfsikker, og én af Danmarks 
allerbedste c.forwards. De spillere var vore store idoler, og de står for mig i lysende 
erindring, og det gør de den dag i dag hos mange ældre Silkeborg gensere. 
 
”TYPO! OG SOPHUS ”KRØLBEN” NIELSEN.!    
 
51. 
 
Træneren skal også med; det var Aage Randlev; typograf og aldrig kaldt andet end ”Typo”; 
han trænede os drenge, og han trænede senior, og gjorde et meget stort stykke arbejde i SIF 
igennem mange år, og da det nu skulle være, hyrede man landets dygtigste træner Sophus 
Nielsen, ”Krølben” i 3 måneder, Sophus var fra Boldklubben Frem i  København og gammel 
landsholdskæmpe, og han blev verdensberømt i 1908 ved olympiaden i London, hvor han i 
Danmarks anden kamp derovre, scorede 10 mål, og her iblandt var der to hattrick; kampen 
var mod Frankrig, og Danmark vandt med 17-1, Ham og ”Typo” arbejdede fortræffeligt 
sammen, og det gav jo også et godt resultat, med oprykningen til den jyske mesterrække, og 
selv til træningen var det masser af tilskuere; det var jo under krigen, men interessen for 
fodbold i Silkeborg var stor. 
  
SIFS AFDELINGER GENNEM TIDERNE!           
 
Det hele begyndte med fodbold og atletik i SIF i 1917, men allerede samme år i juli, kom 
cricket med, På det tidspunkt var der blevet spillet cricket i Silkeborg i flere år, uden at der 
rigtig skete noget; der var en cricketklub, og så fandtes der flere gadeklubber; bl.a. på 
Lyngbygade, og der spillede brødrene Rasmussen, og disse klubber blev nu samlet i SIF. Der 
skete imidlertid stadig for lidt, og der var ikke for mange spillere; de gjorde i hvert fald ikke 
noget ved det; måske på grund af de dårlige baneforhold, men så satte SIF en annonce i 
Silkeborg Avis i 1920, hvor der stod, at hvis der ikke snart meldte sig nogle flere 
cricketspillere, ville man sælge cricketmåtter og andre materialer, og det hjalp, for nu kom 
der gang i cricket i SIF, og det resulterede allerede i 1923 i, at man vandt det jyske 
mesterskab i B rækken, og cricketafdelingen blev jo en utrolig god afdeling i SIF, med bl.a. 
store personligheder i SIFs lederrækker, og en meget stor klubånd. 
 
Omkring 1940 kom håndbolden med i SIF, og det var damerne der startede, og i mange år, 
havde vi et meget stærkt damehold, men håndbolden udviklede sig hurtigt, og der var snart 
masser af håndboldsspillere i SIF. Da ungdommen rigtig begyndte at komme, var det Svend 
Rasmussen ”Røde Svend”, der tog initiativet; han var en fantastisk SIFer og træner, og han 
samlede bl.a. et drenge juniorhold, hvoraf mange var fodboldspillere, men holdet vandt 
alligevel det jyske mesterskab i 1947. Der var i det hele taget mange drenge, der spillede 
både håndbold og fodbold, og det meste foregik jo udendørs, for dengang var der ikke sådan 
haller, men man spillede i skolernes gymnastiksale, og i den store sal på Sønderport, spillede 
man om bymesterskaberne i både håndbold og indendørs fodbold, og der var altid en helt 
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fantastisk stemning; disse stævner på Sønderport var en stor begivenhed i Silkeborg 
dengang, og der var altid fuldt hus af tilskuere, og der var faktisk mange stævner der; jeg 
mindes helt tydeligt  
som var det i går, at når det var indendørs fodbold, så vendte vores gode ven, Thyge -
Sønderports pedel, bordene så de lå på kanten, og det var så banderne, og det fungerede fint, 
og SIF hentede mange store triumfer på Sønderport. 
 
I 1957 stod Silkeborg Hallen på Vestergade færdig, og så kunne man rigtig komme 
indendørs med håndbolden og meget andet, og der kom masser af nye spillere til, heraf også 
mange piger, og SIF fik nogle rigtig gode pigehold. I 1955 havde vi således et meget stærkt 
pige juniorhold, og de vandt SIFs første hold Danmarksmesterskab, og det var en glædens  
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dag i Silkeborg Idrætsforening, og det blev fejret med maner. Jeg blev i øvrigt lykønsket en 
del, for min søster Else var en stærk c. half. på mesterholdet, men det var jo kun til at glædes 
over. 
Pigernes træner var i øvrigt Peter Bjørnholt, og han var en både meget populær og afholdt 
træner, ligesom han var en fortræffelig målmand på herrernes førstehold i håndbold, og 
håndboldafdelingens formand dengang var Carlo Pedersen, som var en fortræffelig formand 
i mange år, og han gjorde et fantastisk stykke arbejde indenfor sporten, og han blev senere 
formand for Jydsk Håndbold Forbunds kreds 9, og kom i JHFs bestyrelse, ligesom han i 
mange år, sad i SIFs hovedbestyrelse, og han blev også SIFs næstformand,  og så var han 
iøvrigt en meget ivrig brevdue mand. 
 
De 4 afdelinger, atletik, cricket, fodbold og håndbold, kørte så frem til 1972, hvor 
bueskytterne i Silkeborg blev en afdeling i foreningen, og de satte med det samme gang i 
erobringen af mesterskaber og store resultater til SIF. I 1977 brød atletikfolkene ud af SIF 
efter 60 år, men som skrevet under Himmelbjergløbet, så bevarede SIF sin atletikafdeling, i 
mange år derefter, fordi at Himmelbjergløbet skulle blive på SIFs hænder, med atletik som 
arrangør. Afdelingen havde også forskellige former for motion på programmet, bl.a. 
badminton, og den var så stor en succes, at man i 1984 dannede en selvstændig 
badmintonafdeling i SIF. Atletikafdelingen var med i SIF helt hen til efter foreningens 75 
års jubilæum i 1992, hvor der ikke var mange motionister tilbage, og så ophørte afdelingen, 
og håndboldafdelingen overtog at arrangere Himmelbjergløbet, og det har de jo gjort meget 
flot lige siden dengang. 
 
I februar i år 2000 måtte vi tage den tunge beslutning, at lukke vor cricketafdeling, som 
altså var med i i SIF i 83 år; det var meget svært, for det var en af de gamle afdelinger, og 
den fungerede meget fint, men den manglede det vigtigste, nemlig spillere, men det var en 
meget meget tung beslutning, der blev taget på HBs generalforsamling den aften i år 2000. 
Samme år kom en henvendelse fra minigolf, om optagelse i SIF, og det skete med det 
samme,  
og de havde endda selv minigolfbaner med, hvoraf den ene jo ligger ved Søholthuset, og 
hvor minigolfafdelingen holder anlæget meget flot, og hvor den anden bane er i Silkeborg 
Hallerne, hvor den bruges om vinteren.  
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Den 1. januar 2001 kom én af Silkeborgs meget gamle idrætsforeninger, Silkeborg 
Cykelring ind og blev til SIF Cykling.  SCR var en meget gammel forening, som havde 
fostret mange rigtig gode cykelryttere gennem tiderne, men den fik nyt liv, da den kom i SIF, 
og det er i dag en uhyre aktiv afdeling, og én af Danmarks største, som jo henter masser af 
flotte resultater hjem, og afdelingen boble 
 
år, som en underafdeling, Silkeborg Mountainbike Klub inde i folden, men for et par år 
siden, blev mountainbike igen en selvstændig forening, men i de år, de var med i SIF, 
hjemførte de flotte resultater til vor forening. 
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I 2006 søgte Amerikansk fodbold om optagelse i SIF og blev en afdeling i SIF, og det var en 
god afdeling, som har været glade ved, at komme med i SIF, og vi var glade for dem, og de 
nåede også at markere sig på forskellig måde, men efter nogle år kunne man ikke stille hold, 
og så sluttede afdelingen i Silkeborg Idrætsforening. 
 
De næste der er kom til, var vor afdeling SIF Sportsdans, som kom i SIF den 1. januar 2007. 
Denne afdeling træner og hører til ude på Mørksøvej i Virklund, men det er en meget fin 
afdeling, som også allerede nu har hentet meget flotte resultater hjem, både nationalt og 
internationalt. Optagelsen i SIF skyldes faktisk en rigtig god sludder mellem danseinstruktør 
Bo Loft Jensen, som nu er SIFernes træner sammen med sin hustru Helle, og så SIFs Orla 
Madsen, så det var bare rigtig fint, at danserne gerne ville være en del af SIF.  
Det var trist, da Atletik brød ud af SIF i 1977, og da Cricket måtte lukke i år 2000, men de 
nye afdelinger, der er kommet til, bueskydning, badminton, Fodbold,Q. Klatring, minigolf, 
SIF Cykling, og SIF Sportsdans er rigtig gode og fine afdelinger for vor forening, som er 
faldet meget fint ind i livet i SIF., og de har gjort det imponerende godt, og hentet rigtig 
mange flotte mesterskaber og resultater hjem til vor forening; de har virkelig fået SIFs høst 
af mesterskaber, sat meget kraftigt i vejret, og vi har i dag 9 meget velfungerende afdelinger. 
 
OP OG NED OG OP I FODBOLD! 
 
Silkeborg IF er én af landets mest traditionsrige fodboldklubber, men i de første mange år, 
kneb det lidt med , at komme frem i rampelyset. Der blev dog spillet rigtig godt fodbold i den 
jyske mesterrække, hvortil vi jo var rykket op i 1942. Der spillede vi også i 1953, hvor vi 
vandt kredsen, og klarede os fantastisk i oprykningskampene, som havde meget stor 
interesse, og samlede masser af tilskuere. Vi klarede os så godt, at vi på hjemmebane kunne 
tåle at tabe i den sidste kamp, med 2 mål til Lyngby, og alligevel rykke op i 3. division, men 
ak; vi tabte med 3 mål, og måtte fortsætte i den jyske mesterrække.  
Vi skal helt frem til 1961 hvor det endelig lykkedes, at komme op i 3. division, men i 1962 
spillede vi igen i den jyske mesterrække. Så fulgte nogle år med op og nedrykninger; hør 
bare: 1964 op i kvalifikationsrækken, 1965 op i 3. div. Og året efter i 1966 helt op i 2. div.. I 
1969 gik det så den anden vej og ned i 3. div., men året efter i  1970 var vi igen i 2. div.. I 
1976 startede en større nedtur med ned i 3. div., og den fortsatte i 1977 helt ned i 
Danmarksserien. 



Side 54 af 198 

 

Det skal også med, at i alle de år, havde vi ellers en meget velfungerende og stærk 
seniorafdeling og ikke mindst en stærk ungdomsafdeling, som var med i Jyllands bedste 
rækker. 
 
SIF FODBOLD SUPPORT – OG DE GYLDNE ÅR! 
 
Så så nogle fremsynede mennesker, med Arne Sørensen, Orla Madsen, Poul Erik Wills 
Jensen = ”Pewi” og Erik Isager i spidsen, og lidt tid senere kom også Ole Hansen til, at der 
skulle 
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andre boller på suppen, og man stiftede i 1982 SIF Fodbold Support, og det gav straks 
resultater, så i 1982 rykkede vi op i 3. div., i 1983 op i 2. div. Og i 1987 rykkede vi op i 
Danmarks fornemste række 1. div. for første gang nogensinde. 
Det var ved den lejlighed, at en meget ”klog” journalist fra Politiken skrev, at SIF ville ikke 
får et hjørnespark i den kommende turnering. Sådan nogle kloge hoveder skriver tit noget 
værre sludder, for det blev til mange hjørnespark, og hvem husker ikke de glade dage i 1994, 
hvor SIF blev en meget flot dansk mester; i 1995 hvor vi fik bronze; i 1998 hvor det blev til 
sølv, og i 2001, hvor vi blev danske pokalmestre og fik bronze i turneringen, og vi begyndte 
at få spillere på landsholdene, og i de år repræsenterede vi på flotteste vis, dansk fodbold 
ude i Europa, og hvem husker ikke, da, bl.a. FCK blev sendt hjem fra Silkeborg Stadion med 
en sæk på 5-0; det var glade og pragtfulde år, at huske tilbage på. 
 
I 2003 måtte vi så igen ned i 1. div.; nu var superligaen jo kommet til, men vi kom igen i 
2004 hvor vi igen kom i Danmarks bedste række, og så tog vi samme tur i 2007 og i 2009, og 
igen i 2013, for så at rykke op i foråret i år 2014, og det samme fortsatte i 2015 – 2016, og så 
er den jo gal igen her i 2018, men 2019 kommer jo også, og så må vi se, hvad det ender med, 
men   vi kender turen, og vi kommer altid stærkt igen, og får sat Silkeborg på landkortet.  
SIF Fodbold Support har for nogle år siden, taget navneforandring til SIF Fodbold Invest 
A/S. 
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                           SILKEBORG IDRÆTSFORENING. 
                                  FORMÆND 1917 TIL 2018. 
                                            ------------------------ 
 
 
 
 
  I.C. Ravn……26.04. 1917 -  13.10. 1919. 
  Søren Høegh…… 13.10. 1919 – 02.07. 1920. 
  Ingvar Sørensen…… 02.07. 1920 – 11.10. 1920. 
  C.F. Christensen…… 11.10. 1920 – 17.10. 1921. 
  Søren Høegh……17.10. 1921 – 12.10. 1922. 
  Poul Sørensen……12.10. 1922 – 24.04. 1923. 
  Søren Høegh……24.04. 1923 – 09.05. 1924. 
  Malermester Therkildsen…… 09.05. 1924 – 21.10. 1924.  
  Mejeribestyrer Bach…… 21.10. 1924 – 23.10. 1925. 
  Dollerup Nielsen……23.10.1925 – 28.04. 1926. 
  Juhl Pedersen……28.04. 1926 – 07.04. 1927. 
  I.C. Ravn……07.04. 1927 – 14.11. 1930. 
  Dollerup Nielsen……14.11 1930 – 29.05. 1936. 
  Søren Leth……29.05. 1936 – 11.11. 1936. 
  Dollerup Nielsen……11.11. 1936 – 28.11. 1938. 
  J.P. Sørensen……28.11. 1938 – 20.12. 1939. 
  Dolleup Nielsen……20.12. 1939 – 30.05. 1944. 
  Carl Nielsen……30.05.1944 – 04.06. 1947. 
  Aage Mogensen……04.06. 1947 – 20.01. 1949. 
  Aage Laursen……20.01. 1949 – 23.o5. 1951. 
  Karl Pedersen……23.05. 1951 – 28.04. 1955. 
  Aage Rasmussen……28.04. 1955 – 26.02. 1965. 
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  Johannes Qwortrup……26.02. 1965 – 11.02. 1970. 
  Niels Jørgen Hylke……11.02. 1970 – 10.02. 1972. 
  Willy Blauert……10.02. 1972 – 11.02. 1976. 
  Bent Brockstedt Rasmussen……11.02. 1976 – 07.02. 1978. 
  Erik Isager……07.02. 1978 – 22.02. 2018. 
  Poul Hansen……22.02.2018 -  
 
 
 
 
 
 
 
 
56. 
 
DEN STORMFULDE STRUKTURÆNDRING I SIF I 1955, GJORDE SIFs                                              
                              FORMAND TIL SIFs HOVEDFORMAND. 
 
STRUKTURÆNDRINGEN BLEV ET STORT STYKKE SIF HISTORIE. 
                      MANGE VAR IMOD, MEN DET ENDTE GODT!  
 
Den store strukturændring blev vedtaget i april 1955, og da fik SIFs formand betegnelsen 
SIFs hovedformand, og den første der blev valgt med denne titel var Aage Rasmussen, hvor 
han afløste Karl Pedersen som SIFs førstemand, og valget af SIFs første hovedformand, 
fandt sted den 28. april 1955, på min fødselsdag, og jeg var selv med, da Aage blev SIFs 
formand.  
 
Idemanden og forkæmperen for den store strukturændring var Karl Pedersen, og han fik 
fuld opbakning for forslaget fra fodboldafdelingen. De tre andre afdelinger var direkte imod, 
og deres fortaler imod forslaget var Aage Rasmussen, og han og Karl P. tog mangen en hård 
dyst på mange møder. Da Karl P. fremlagde forslaget, rejste der sig et ramaskrig i SIF, og 
det medførte mange store bråvallaslag, men Karl P. og fodboldafdelingen talte så godt for 
sagen, at den blev vedtaget i april 1955, på den største generalforsamling nogensinde i SIFs 
historie i amatørafdelingen. 
At Karl P. og fodboldafdelingen kom med ideen og forslaget, var bl.a. fordi, at man mente, 
at fodbold støttede de andre afdelinger for meget rent økonomisk m.m. SIF var blevet en stor 
forening, som stadig var i rivende vækst, og der skulle bruges mange penge, bl.a. til  m ange 
nye rekvisitter i afdelingerne, og økonomien var meget stram, og man havde altid store, og 
meget skarpe drøftelser om den i bestyrelsen, og de var tit meget lange og hårde, men man 
fandt nu som regel altid ud af det, men Fodboldafdelingen, var helt klart dem, der havde de 
største indtægtskilder, men alt gik jo i SIFs  bestyrelses kasse; som jo var foreningens eneste 
dengang, og så mente fodbold som skrevet, at de andre afdelinger ”huggede” lidt rigeligt af 
kassen, og at det gik ud over fodbold, mens modstanderne imod strukturændringen, de andre 
afdelinger, med Aage Rasmussen i spidsen, kæmpede for, at SIFs 4 afdelinger ikke skulle 
blive til 4 klubber, og at det ville gå ud over sammenholdet og samarbejdet. Sådan kom det 
heldigvis ikke til at gå, men da den store strukturændring blev vedtaget, var Aage også den 
første, der rejste sig op, og sagde tillykke til Karl P., og at han naturligvis ville gå ind for 
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SIFs nye strukturændring og arbejde for denne med samme ildhu som han altid havde gjort 
i sit lederarbejde i SIF, og det gjorde han naturligvis; Aage var SIFer af hele sit hjerte, og 
han blev SIFs hovedformand gennem de næste 10 år, og han gjorde det strålende.  
Vedtagelsen af strukturændringen, efter de mange lange og hårde møder , var langt fra 
enstemmigt, men den blev vedtaget, som skrevet, på den nok største generalforsamling i SIFs 
historie, når man ikke lige tager SIF Fodbold Invest med,  men den viste sig hurtigt, at være 
en rigtig god ting for foreningen, så det varede ikke længe, før alle havde indfundet sig med 
den, og selv de mange modstandere kom efterhånden til at anerkende den, så Karl P. havde 
set rigtigt og havde været fremsynet, og det meste fra denne meget store ændring af lovene 
og livet i SIF fra dengang i 1955, lever jo stadig i bedste velgående i foreningen den dag i 
dag.  
 
 
57. 
 
Det betød så, at i stedet for én SIF bestyrelse, skulle der nu vælges en overordnet 
hovedbestyrelse for hele foreningen, som skulle bestå af et forretningsudvalg, samt 
formændene for de 4 afdelinger, atletik, cricket, fodbold og håndbold, som alle var fødte 
medlemmer af hovedbestyrelsen, og det betød også, at nu fik hovedafdelingen og alle SIFs 4 
afdelinger sin egen bestyrelse med bl.a. kasserer og egen økonomi.  
Få dage senere, på generalforsamlingen den 28. april 1955 valgtes Aage til hovedformand, 
medens Karl P. et par dage efter igen, blev valgt som fodboldformand, og det var hans 
ønskejob, og det satte for alvor gang i en meget flot karriere i Jydsk og Dansk Boldspil 
Union. 
 
SIFS FØRSTE HOVEDBESTYRELSE – EFTER STRUKTURÆNDRINGEN ! 
VALGT DEN 28. APRIL 1955. 
 
Aage Rasmussen hovedformand, Carl Mikkelsen næstformand og sekretær i HB, samt 
formand for Cricketafdelingen, Niels Jørgen Hylke  kasserer, Aage Christensen formand for 
Atletikafdelingen,, Karl Pedersen formand for Fodboldafdelingen og Carlo Pedersen 
formand for Håndboldafdelingen.   
 
Efter generalforsamlinger i SIFs dengang 4 afdelinger, var alt på plads, og de første, der 
blev valgt på generalforsamlingerne under de nye love var: 
 
Atletik: Aage Christensen formand, Børge Rasmussen kasserer, Henry Mogensen sekretær 
og Preben Christiansen suppleant. 
 
Cricket: Carl Mikkelsen formand, Poul Nissen kasserer, Aage Rasmussen sekretær og 
Schmidt suppleant. 
 
Håndbold: Carlo Pedersen formand, Karl Korsgaard kasserer, Anna Enevoldsen sekretær og 
Kirsten Nielsen, senere Rasmussen suppleant. 
Spilleudvalg: Karl Korsgaard, Erling Sørensen og Peter Gam. 
Ungdomsudvalget: Svend Rasmussen, Peter Bjørnholt og Kirsten Nielsen, senere 
Rasmussen. 
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Fodbold: Karl Pedersen formand, Viggo Grønborg kasserer, Holger Pallesen sekretær, 
Jørgen Ditlevsen og Niels Jørgen Hylke suppleanter. 
Spilleudvalg: Ludvig Andersen, Carl Mikkelsen, Otto Hilmers, Johannes Skovbo og Holger 
Pallesen. 
Ungdomsudvalg: Knud Jørgensen senere Rønne formand, Karen Larsen sekretær, Svend 
Skorstensgaard Pedersen, Svend Fisker, Egon Kristensen, Jørgen Pedersen, Søren Anker 
Hansen, Poul Bjerre og Finn Mølgaard. 
 
På grund af meget stor tilgang af ungdom, havde Fodboldafdelingen allerede i 1953, som 
den første afdelingen nogensinde, nedsat et ungdomsudvalg, som så således ud Svend 
Skorstensgaard Pedersen formand, Karen Larsen sekretær, Henning Nørgaard, Egon 
Kristensen, Svend Fisker, Poul Bjerre og Finn Mølgaard. 
 
58. 
 
LIDT OM SILKEBORG IFs FORMÆND GENNEM TIDERNE. 
 
Da jeg i sin tid startede med SIF I NAVNE OG TAL, var der ingen, der var klar over, hvem 
der havde været SIFs formand gennem tiderne, der var forsøgt, at finde ud af det, bl.a. til  
jubilæumsskrifter, men uden held, og det man fandt ud af, passede ikke, men efter rigtig 
mange timer og  besøg,  på Silkeborg Avis, senere Midtjyllands Avis, Lokalhistorisk Samling 
med flere, for snart mange år siden, hvor jeg havde stor hjælp, af nogle gamle SIF 
veteraner, som gjorde et flot stykke arbejde, og hvor der blev læst i bunkevis af aviser, fandt 
vi den komplette formandsliste. Listen, der bringes her i bogen, er fuldstændig komplet, og 
der er endda datoer på valg og afgang, og et meget stort hul i SIFs historie blev derved  
lukket. 
 
I.C. RAVN. 
SIFs første formand I.C. Ravn, var manden der i 1917 tog initiativet til at stifte foreningen, 
og Ravn har altid gået under betegnelsen; SIFs stifter, og med rette; han var 
foregangsmanden; 
det var ham, der tog initiativet, og han var en meget fremsynet mand, så da SIF startede var 
det med fodbold og fri idræt, men han så, at der skulle flere med, så allerede samme år i 
1917, kom Silkeborg Cricketklub i SIF; de spillede ikke mange kampe, for dengang var det 
ret udbredt i Silkeborg med gade klubber, der spillede cricket, og meningen var så, at samle 
al cricket under SIF, og det lykkedes også henad vejen, og vi fik jo en stærk cricketafdeling i 
mange år, både på og udenfor banen, og mange af SIFs markante personer kom fra cricket.   
 
Ravn var en meget venlig og retskaffen mand, og han var gymnastiklærer på Th. Langs  
Skole, og han blev senere skolens forstander i mange år. Ravn sad også i mange år i 
Silkeborgs Byråd, og i årene fra 1950 til 1954 var han byens borgmester; valgt for partiet 
Venstre.  
Ravn fulgte SIF lige til sin død i 1976, og mangen en aften, mange år efter, at han var holdt 
som leder i SIF, og når der var tid til det, stod han på træningsbanerne på Silkeborg 
Stadion, ofte med sin elskede paraply, og overværede, når vi trænede i fodbold, men han 
fulgte i det hele taget meget med i træningen og i livet i SIFs daværende 4 afdelinger; 
fodbold, håndbold, atletik og cricket, og det glædede ham rigtig meget, at se al den ungdom 
SIF havde, og der var masser af den, og han var glad, når det gik godt for hans forening.  
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Forstander I.C. Ravn blev mange år senere, meget naturligt, udnævnt til SIFs første 
æresmedlem, og ved samme lejlighed blev også guldsmed Godtfred Brøchner og vævemester 
Søren Høegh udnævnt; de var alle tre med i SIFs første  bestyrelse, der blev valgt på den 
stiftende generalforsamling, den 26. april i 1917. De tre blev udnævnt ved SIFs 25 års 
jubilæumsfest på Sønderport i 1942 af den daværende SIF formand Dollerup Nielsen.  
 
SIFs FØRSTE BESTYRELSE. 
SIFs første bestyrelse, der blev valgt på stiftelsesdagen på Højskolehjemmet den 26. april 
1917, og altså talte de første 3, der blev æresmedlemmer i SIF, så iøvrigt således ud: 
Formand gymnastiklærer og senere forstander på TH. Lang, I.C. Ravn, kasserer guldsmed 
Gotfred Brøchner, og i bestyrelsen kom desuden, kontorist A. Andersen, vævemester Søren 
Høegh, agent S. Skov, boghandlermedhjælper Jul. Christensen og skrædder V. Platz.  
 
59. 
 
Den protokol, der blev ført og underskrevet, den første aften i SIFs historie, er i foreningens 
varetægt, og er i dag i foreningens arkiv, og er SIFs største klenodie. 
I de første mange år, skiftede SIF meget tit formand, ja mange af dem sad kun 1 års tid, 
andre ikke så længe, og nogle lidt længere. som det fremgår af listen, og nogle blev det i 
flere omgange, således var Ravn formand 2 gange, Søren Høegh var det 3 gange, og 
Dollerup Nielsen var SIFs formand i 13 år, men blev valgt hele 4 gange for at opnå dette, så 
SIF har gennem tiderne haft 28 formænd, men kun 22 personer har haft posten som SIFs 
formand. 
At SIF ofte skiftede formand, især i foreningens første mange leveår, betød sandelig ikke, at 
de skiftende formænd, ikke var gode og trofaste ledere i SIF, for det var de, og de gjorde 
gennem mange år, et stort stykke arbejde i foreningen; mange af dem på andre poster.  Jeg 
har kendt mange af dem, og syntes, at de kort skal omtales her; det tror jeg ikke rigtigt, at de 
er blevet før, så her lidt om SIFs formænd gennem tiderne, som fulgte efter Ravn. De 
nævnes ikke i rækkefølge; de 7 der omtales først, efter at Ravn er omtalt, var uden på nogen 
måde at forklejne de andre formænd, ligesom Ravn meget markante og store personligheder 
i Silkeborg Idrætsforening, og de er også dem med de fleste år i formandsstolen.  
 
SØREN HØEGH. 
Søren Høegh blev SIFs anden formand, og han blev som skrevet, formand i 3 omgange. Han 
var vævemester, og en markant personlighed, der ydede en utrættelig indsats for SIF.  
Hans hjertebarn var atletikken, hvor han var en meget anerkendt leder og person i dansk og 
jysk atletik, og han sad da også i Jydsk Atletik Forbunds bestyrelse. 
 
Det var også først og fremmest Søren Høegh, der startede én af SIFs største traditioner 
gennem tiderne, Oddeløbet; det blev løbet første gang i 1918, og det blev afholdt hvert år, 
frem til 1960. Det var et meget anerkendt og populært løb i dansk atletik, og samlede altid 
landets bedste løbere i Silkeborg; det var et rigtig godt og flot løb.  
Søren Høegh døde i en ret tidlig alder, og det blev et meget stort tab; ikke blot for SIF, men 
også især for jysk og dansk idræt; han var en ”stor” leder.  
 
DOLLERUP NIELSEN. 
Dollerup Nielsen,  var også  en ”stor” og helt afgjort én af SIFs mest fremtrædende og 
markante ledere; nok den mest fremtrædende på det tidspunkt han var med, og han var en 
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meget respekteret leder langt uden for SIFs grænser, og han var iøvrigt min første formand i 
SIF, da jeg blev indmeldt i 1942, men han døde desværre alt for tidligt, og det var et meget 
stort tab for SIF, men han gjorde en enestående og utrættelig indsats for foreningen,; han 
var  altid i gang med SIF, og han svigtede aldrig, og han var jo som omtalt formand hele 4 
gange; der var simpelthen ingen opgaver, der var for store til ham, og hans indsats for SIF 
var imponerende og utrættelig; han var en fortræffelig leder. 
Dollerup Nielsen var forvalter på slagteriet, og han var formanden, da SIF fejrede sine 
første 25 år, med en storstilet fest på Sønderport. 
 
CARL NIELSEN. 
Carl Nielsen var en meget fin formand, og en utrolig vellidt og meget afholdt og ikke mindst 
respekteret person, både i sit virke som lærer og ikke mindst i SIF. Han tog f.eks. meget ofte  
 
60. 
 
en sludder med os børn, og vi kunne lide ham; for han var en meget venlig mand. Carl 
Nielsen var også en højt respekteret leder i jysk fodbold, og han blev valgt til Jydsk Pokal 
Turnerings bestyrelse, hvor han sad i mange år, heraf en hel del år som næstformand. Carl 
Nielsen blev også én af de helt ”store” ledere i SIF, og han gjorde det godt, men også han 
døde desværre alt for tidligt, efter en meget stor og flot indsats for SIF, som han efter sin 
fratræden stadig fulgte meget, og han efterlod sig, ved sin død, mindet om, et meget varmt og 
venligt menneske og en stor personlighed. 
 
KARL PEDERSEN. ”P”. 
Karl Pedersen, én af vore lærere på Vestre Skole, blev en dynamisk formand for SIF i 4 år.  
Han fik senere en lang og flot karriere, som kasserer i Jydsk Boldspil Union og som 
næstformand i Dansk Boldspil Union gennem mange år; han var i JBUs bestyrelse i 
omkring 35 år, og i DBUs bestyrelse i over 25 år. Han var én af Danmarks ”store” 
fodboldledere, men hans ledergerning startede i SIF, så også SIF nød godt af hans store 
indsats for foreningen i mange år, og han var jo bl.a., som omtalt, manden bag den store 
strukturændring i 1955. 
 
Det var også Karl P, der i 1954 var manden bag, da man stiftede Tilskuerklubben; der 
senere fik navneforandring til dens senere  navn, SIFs Fodboldvenner, og han var formand 
for det byggeudvalg, der stod for opførelsen af Søholthuset i 1967/68.  
Karl P. var også i mange år med i UEFA og i FIFA med mere, og han var formand for 
Provins Unionerne, han sad i Dansk Tipstjenestes bestyrelse og meget meget mere, og 
overalt var han en meget anerkendt fodboldleder, der modtog et væld af hædersbevisninger 
fra både ind og udland, hvoraf mange af dem idag, kan ses i Søholthusets pokalskab , og 
han sad i øvrigt også i mange år i Silkeborg Byråd, også for Venstre som Ravn, og han var i 
mange år byens viceborgmester. Karl P blev, som sagt, én af Danmarks helt ”store” 
fodboldledere, og han blev det, selvom han aldrig selv havde spillet fodbold; han var derimod 
en særdeles fin gymnast og håndboldspiller, og var i mange år også håndboldtræner i SIF.  
 
AAGE RASMUSSEN – BLEV SIFs FØRSTE HOVEDFORMAND! 
Da strukturændringen var en realitet i april 1955 trak Karl P. sig tilbage fra formandsposten 
i SIF, og blev i stedet formand for fodboldafdelingen. Som ny formand for Silkeborg 
Idrætsforening, valgtes den afholdte og mangeårige SIF leder Aage Rasmussen, til  
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foreningens første hovedformand, og det var et godt valg; han havde i en menneskealder 
gjort en enestående indsats for SIF, og han var SIFer helt ind til benet, og han blev 
foreningen en særdeles god hovedformand i de næste 10 år fra 1955 til 1965.  
 
Aage, som var pedel, havde i  mange år siddet i hovedbestyrelsen på forskellige poster, og 
også Aage var en ”stor” SIF leder, med en aldrig svigtende indsats for foreningen. 
Aage ydede også en meget stor indsats i Idrætssamvirkets bestyrelse gennem mange år, og 
han var mere end nogen anden, manden der skaffede en idrætslæge ordning til Silkeborg, så 
man i august 1955 kunne vælge læge Moltrup Poulsen som Silkeborgs første idrætslæge. 
Hele Aages familie, brødre, koner, børn, børnebørn, svigerbørn m.m. var med i cricket, og 
udgjorde Rasmussen klanen, og de spillede i hundredevis af cricketkampe for SIF, og mange  
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af dem var gode ledere og trænere i SIF. Aage og hans bror Svend blev udnævnt sammen i 
1979 til æresmedlemmer, og begge var ledere i omkring 50 år i SIF, som stod dem meget 
nær; SIF var deres hjertebarn. 
 
JOHANNES QWORTRUP. 
Johs. Qwortrup var SIFs hovedformand, da foreningen fyldte 50 år, der blev fejret med en 
meget flot reception på hotel Dania den 26. april 1967, og hvor man senere på dagen, kørte 
på Søholt, hvor Johs. Qwortrup, formanden for Byggefonden Finn Mølgaard, og formanden 
for Byggeudvalget Karl Pedersen tog de 3 første spadestik til Søholthuset, og nogle dage 
senere, lørdag den 29. april 1967, afholdt SIF  en utrolig flot jubilæums festaften på La 
Strada med deltagelse af en lang række prominente personer, bl.a. fra Dansk Idræts 
Forbund, vore idrætsgrenes forbund og unioner, Silkeborg Byråd og en lang række af 
inviterede; det var, som sagt, en meget flot fest, og SIFs 50 års jubilæum blev fejret på 
flotteste vis. 
Johs. Qwortrup var også formand, da man den 5. oktober 1968 indviede Søholthuset, efter at 
SIFs store ungdom havde gået i optog fra Silkeborg Stadion, hvor vi jo havde haft til huse i 
mange mange år, og til Søholt Idrætspark.  
Qwortrup var en venlig mand, som havde is forretningen Reenberg, og Qwortrup fulgte altid 
ham der startede forretningen, Reenbergs opskrift på isen, og det var en fantastisk dejlig is, 
som var meget berømt bland Silkeborggenserne og Silkeborgs mange turister. Forretningen 
lå i Reenbergs tid på Trianglen, men blev så flyttet til Søndergade; i dag Søndertorv.  
 
ERIK ISAGER. 
De her nævnte formænd, var med til at hæve, det meget lave gennemsnit, for formændenes 
antal år i SIF, men fra 1978 blev der lavet godt og grundigt om på dette, så gennemsnittet nu 
er blevet hævet ganske betydeligt.  SIF havde i 1978 haft 26 formænd igennem de første 61 
år af foreningens levetid, så gennemsnittet på formændenes antal år var lavt, men i 1972 var 
der kommet en ung bankmand til byen fra Hjørring som hed Erik Isager. Allerede i Hjørring 
havde Erik haft en lang lederkarriere bag sig, og det fandt SIF hurtigt ud af, og det varede 
da heller ikke længe, inden han, også i 1972, var holdleder i fodboldafdelingen, og det blev 
indledningen til en lang og flot lederkarriere i Silkeborg Idrætsforening.  
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Holdlederjobbet varede dog ikke længe, for i 1972, blev han valgt til  foreningens 
hovedkasserer, og fik derved sæde i   hovedbestyrelsen, og der har han siddet lige siden, 
altså i 46 år til februar i 2018, hvor han holdt som hovedformand og blev afløst af Poul 
Hansen; det er simpelthen ganske imponerende og utrolig flot, og det har været som et 
meget aktivt hovedbestyrelsesmedlem 
 
Kassererposten varetog Erik til 1978, hvor han afløste Bent Brockstedt Rasmussen  og blev 
valgt til SIFs hovedformand,  og det var et rigtig godt valg, for  dermed fik SIF en meget 
dynamisk og aktiv formand, der straks gik i spidsen for foreningen, så man bl.a. fik styr på 
økonomien, den havde det i høj grad knebet med i mange år, men den blev der rettet op på, 
bl.a. ved de store koncerter m.m., som Erik var og er hovedmanden bag, og hvor han har 
trukket masser af store inden og udenlandske stjernenavne til Silkeborg, godt hjulpet af  
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hovedkasserer Tonni Hammershøj, , og SIF har jo i dag stadig en fin og en god 
økonomi,som bl.a ikke mindst skyldes de tos flotte arbejde, og som de absolut skal have 
hovedæren for.  
Erik fik også skabt et rigtigt godt klima mellem afdelingerne; det kneb det meget tit med, nok 
især før strukturændringen, hvilket nok også gjorde sit til, at formændene ikke holdt så 
længe, men da han var trådt til, blev der meget mere ro og sammenhold afdelingerne 
imellem,, og man fandt ud af,  at det at stå sammen og hjælpe hinanden var vejen frem. Erik 
er gået i spidsen med utallige ting, og der er i hans formandstid, nået mange resultater, og 
hans indsats, for at skabe det bedste for SIF, har været utrættelig og enestående.  
Erik har jo også været med i SIF Fodbold Invest, før Support bestyrelse, helt fra starten af i 
1982, og også her har han et meget stort, flot og utrætteligt stykke arbejde, og han har i høj 
grad været med til at præge SIFs proffessionelle afdeling gennem alle disse år. Der  kunne 
nævnes meget mere, men når Erik Isager her i 2018, også sagde farvel til det ansvarsfulde 
post i Invest, og blev afløst af Poul Hansen, har han siddet der i bestyrelsen i 36 år. Hans 40 
år som hovedformand er det samme antal år, som 21 formænd var om at opnå fra 1917 til 
1954; det er imponerende og flot gået, af en ”stor” SIF leder, og nu  kan man vist roligt sige, 
at nu er det ikke så tit, at Silkeborg Idrætsforening skifter formand, og mon ikke, SIF har 
glæde af ham i mange år endnu med andre lederjob; lad os håbe det, selvom det bliver med 
andre gøremål. 
 
De 8 omtalte personer her var, som skrevet, meget markante og store personligheder i SIF, 
og de fleste af dem blev da også udnævnt til æresmedlem. 
Johannes Qwortrup blev det ikke, for han var ”kun” leder i foreningen i sine 5 år som 
hovedformand, han var bestemt også en fin formand, men han blev hædersmedlem ved sin 
fratræden i 1971. 
Qvortrup var formand ved SIFs 50 års jubilæum, og han var én af de tre personer der efter 
receptionen på hotel Dania, tog et af spadestikkende til Søholthuset, og det var et stort 
øjeblik. 
 
Dollerup Nielsen blev det heller ikke, helt sikkert på grund af sin tidlige død, hvor han 
næsten var aktiv til det sidste, trods sygdom, men med hans indsats for foreningen, var det 
helt givet endt med det, for han var, med sin kæmpeindsats, et oplagt emne, men han blev så 
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i stedet for, i 1942 fortjent tildelt Dansk Idræts Forbunds hæderstegn. Det var det år, hvor 
SIF fejrede sit 25 års jubilæum, og udnævnte sine første æresmedlemmer, og den formand, 
der hædrede dem; han hed Dollerup Nielsen. 
Dollerup var altid i gang med SIF, ja så meget at han havde det med på sit arbejde på 
slagteriet, og her skete der desværre det, at der opstod brand på slagteriet, og da Dollerup 
havde flere SIF protokoller med på arbejde gik de tabt, så dem mangler vi i dag, men han 
var en personlighed og en stor formand for SIF. 
 
SIF har som omtalt, her i 2018, haft 28 formænd gennem tiderne, og da nogle er blevet valgt 
i flere omgange, er der nu her i 2018 22 personer, der har beklædt formandsposten. Man 
kan også se, at den store udskiftning af formænd; især i foreningens første leveår, har gjort, 
at de 8 ovennævnte personer faktisk har beklædt formandsposten i omkring 80 år af 
foreningens  
 
63. 
 
levetid medens de 13 andre formænd beklædte posten i omkring de 20 år, men her hjælper 
Erik Isagers 40 år jo rigtig godt til på de 8 personers 80 år. 
 
SIFs ANDRE FORMÆND – INGVAR SØRENSEN OG C.F. CHRISTENSEN. 
SIFs andre formænd; ja af gode grunde kendte jeg dem jo ikke alle, men dog de fleste, men 
typograf Ingvar Sørensen blev SIFs tredje formand efter Ravn og Høegh, da han blev valgt i 
1920, men han blev også den, der har siddet i den korteste periode, for den varede kun i 3 
måneder, så var det bal forbi. Den fjerde formand hed C.F. Christensen, og han var 
konditor, og han klarede 1 år på posten fra 1920 til 1921, hvorefter Søren Høegh tog over i 
et år til 1922. 
 
POUL SØRENSEN – ”MULE”. 
Poul Sørensen var derefter formand i et halvt år 1922-1923. Poul havde tilnavnet ”Mule”, 
men det var bestemt ikke fordi, at han var en sur og mut person; tværtimod var han en glad 
og munter mand, og en afholdt og populær person. Han var med i mange år indenfor 
cricket, og han blev udnævnt til hædersmedlem ved SIFs 50 års jubilæum i 1967, og han 
havde i øvrigt en blomsterhandel i en baggård i Nygade; ”Mule” var en fin fyr på alle 
måder. 
 
THERKILDSEN, -  MEJERIBEST. BACH OG  KAFFEHANDLER JUL PEDERSEN. 
Han blev efterfulgt af Søren Høegh, der dermed fik sin tredje periode som formand, men 
allerede i 1924 skiftede man igen; da blev formanden malermester Therkildsen, som  i øvrigt 
senere stod fadder til flere SIF sange, men hans formandskab varede kun i 5 måneder, så 
blev han afløst af  mejeribestyrer Bach, og han var formand i 1 år fra 1924 til 1925, 
hvorefter Dollerup Nielsen tog over, og blev formand for første gang, ud af de i alt 4 gange 
han blev det. Den varede dog kun et halvt år, så trådte kaffehandler Jul Pedersen til, og han 
var SIFs formand i 1 år fra 1926 til 1927. 
 
SØREN LETH. 
Fra 1927 til 1936 fik både Ravn og Dollerup Nielsen så deres anden formandsperiode, men i 
1936 tog Søren Leth over, og blev formand i et lille halvt år. Søren Leth var også én af de 
personer, der gennem mange år var med i ledelsen af cricket, og så var han en formidabel  
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cricketspiller, hvor han altid var et sikkert valg på udvalgt jysk hold, som een af Jyllands 
allerbedste spillere. 
 
AAGE MOGENSEN. 
I 1936 til 1944 fik Dollerup Nielsen så sin tredje og fjerde periode som formand, kun afbrudt 
i 1938 til 1939, hvor J.P. Sørensen fik 1 år på posten. 
Dollerup Nielsen blev i 1944 afløst af navnkundige Carl Nielsen, der sad til 1947, hvor han 
blev afløst af redaktionssekretær Aage Mogensen, som fik 2 år på posten. Aage Mogensen 
var en fremsynet mand, og det var på hans initiativ, at Silkeborg Idrætsforening, overbeviste 
Silkeborgs øvrige klubber om værdien af et samarbejde, bl.a. til fælles arrangementer og 
ikke mindst forhandlinger med offentlige myndigheder. Aage Mogensen talte så godt for 
sagen, at man den 21. august 1947 kunne stifte Idrætssamvirket i Silkeborg på SIFs 
foranledning. 
 
64 
 
Idrætssamvirket blev en realitet på grund af initiativet fra SIF, og det blev De Nordisk e 
Venskabslege også. Disse lege mellem Silkeborgs venskabsbyer, Arendal i Norge, Kalmar i 
Sverige og Savonlinna i Finland, startede man i 1948, og de første lege blev afholdt i 
Silkeborg med SIF som arrangør, det var jo SIFs ide, og SIF der havde skabt kontakten til 
de tre andre nordiske venskabsbyer. SIF stod i de første par år, for arrangementet af legene, 
så overtog   Idrætssamvirket  arrangementet af dem.  Den store forkæmper for De Nordiske 
Venskabslege var SIF lederen Knut Berre Eriksen, og inderkredsen omkring legene i de 
første år, var, foruden Knut Berre Eriksen, Aage Mogensen, boghandler Anker Mogensen, 
som i øvrigt var blevet valgt til Idrætssamvirkets første formand, Karl Pedersen, Thomas 
Bertelsen, Eigil Brøchner = ”Fille” og Helge Lund Christiansen.  
Disse lege var gennem mange år en fantastisk god oplevelse at deltage i, og de gav én 
utallige gode minder og der blev skabt mange venskaber for livet; nu er tiden desværre ikke 
for dem mere, så de er ophørt, og det er en skam, men minderne har man da lov at have, og 
så har vi i SIF jo stadig vort helt fantastiske samarbejde med Grane i Arendal; et venskab og 
et samar= bejde som nu har varet i 68 år, og som netop blev skabt under De Nordiske 
Venskabslege. 
 
AAGE LAURSEN. 
Aage Mogensen blev i 1949 afløst af en anden Aage; det var papirarbejderen Aage Laursen. 
Han var i mange år SIFs kasserer, og det var den post han sad på, da min far og mig besøgte 
ham på Bredgade nr. 10 i 1942, fordi jeg skulle meldes ind i SIF; det var min 
fødselsdagsgave, og det var på dagen, og jeg skulle med djævelens vold og magt spille 
fodbold, og det var jo heller ikke så ringe endda, men min far, karetmageren måtte have 
pungen op; 1 kr. i indskud, og 25 øre om måneden i kontingent, så var Finn medlem af SIF. 
Jeg kan huske, at i stuen stod et jalousiskab, og Aage fortalte, at det var et gammelt skab, 
som var SIFs ejendom; det var nok også det eneste møblement SIF havde på daværende 
tidspunkt, men det er stadig i brug, og SIFs ejendom, og nu må det være rigtig gammelt, for 
det stod i det gamle Søholthus og nu er det med i det nye Søholthus hvor det står i arkivet  og 
der står det godt, og der skal det blive stående; det er et klenodie på nok omkring de 100 år. 
Aage Laursen var en meget trofast SIFer gennem mange mange år, og han ydede en stor 
indsats for foreningen på flere poster, mest som kasserer; han var far til Kaj, der spillede 
fodbold i SIF, indtil han flyttede fra byen, og til Inger, der gennem mange år spillede 
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håndbold, heraf mange kampe på 1. damehold, og hun er i dag medlem af Veteranklubben 
og saunaklubben, og hun har været SIFer i mange mange år. 
 
NIELS JØRGEN HYLKE, WILLY BLAUERT OG BENT BROCKSTREDT RASMUSSEN. 
I 1951, efter 2 år på posten, blev Aage Laursen afløst af omtalte Karl Pedersen, og han af 
også omtalte Aage Rasmussen og Johs. Qwortrup, og de var så formændene indtil 1970, 
hvor bankmanden Niels Jørgen Hylke blev formand i 2 år. Hylke gjorde også et stort stykke 
arbejde i foreningen, og især fodboldafdelingen nød godt af det i mange år, hvor Hylke sad 
på flere poster bl.a. som en meget omhyggelig sekretær. Hylke, var i mange år et trofast 
medlem af SIF, og i mange år, efter at han var holdt som leder, var han med i SIFs 
bridgeafdeling, og i veteranklubben var han med lige til sin død.  
Med Hylkes død i 2013, er Erik Isager den eneste nulevende, der har været formand for 
Silkeborg Idrætsforening, og det er så fordoblet med Poul Hansens valg som hovedformand.  
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Efter Hylke var den næste formand Willy Blauert, der også var bankmand, og han sad i 4 år 
fra 1972 til 1976, og da han trak sig fra posten, var det, som tilfældet var med Karl P., for at 
blive formand for fodboldafdelingen. Willy var bestemt også en god mand for SIF, og han 
var en meget hjælpsom og venlig mand, men hans SIF tid sluttede ikke på en god måde, men 
det var bestemt ikke SIFs skyld. 
 
Advokaten Bent Brockstedt Rasmussen afløste Willy Blauert i 1976, og han sad som 
formand indtil 1978, hvor han så blev afløst af Erik Isager. Brockstedt var også en rigtig god 
mand for SIF, både da han var formand, men også ved mange andre lejligheder, og allerede 
i 1967, sad han i det byggeudvalg, der stod for Søholthusets opførelse, men han var advokat, 
og en travl mand, så tiden var nok ikke også lige til, at kunne nå foreningsarbejde, men også 
han var en meget venlig og flink mand, og han var et trofast medlem af SIF gennem mange 
år, lige til sin død. 
 
I 2018 bliver Poul Hansen SIFs nye hovedformand, og vort medlem i Silkeborg IF Invests 
bestyrelse, og lad os håbe, at der er mange gode år i Poul.  
Det var lidt om Silkeborg Idrætsforenings formænd gennem tiderne, helt fra foreningens 
første formand I.C. Ravn i 1917, og så her 101 år senere, til den nuværende Poul Hansen, 
som er omtalt under hovedgeneralforsamlingen samt under hædersmedlemmer. 
 
Jeg syntes, at disse personer fortjente omtale her i SIF I NAVNE OG TAL, for de har i høj 
grad alle, i større eller mindre grad, været med til at skabe og præge den forening vi har i 
dag, og mon nogen af de, der var med fra starten af, havde forestillet sig, at Silkeborg 
Idrætsforening har vokset sig stor og stærk, og har et medlemstal på omkring de 1700,  
 
EN RIVENDE UDVIKLING. 
Jeg er også sikker på, at kunne de, der ikke er mere, og alle andre tidligere ledere i SIF; der 
ikke er mere; se hvad vor forening har udviklet sig til,  ville de blive meget glædelig 
overrasket, og mon nogen af dem havde drømt eller troet på, at SIF gennem tiderne, nu har 
vundet et utal af danske og jyske mesterskaber, og ud over  de mange DMer og JMer, vundet 
1 verdensmesterskab, 5 gange et Europamesterskab, 1 gang et Nordeuropæisk mesterskab, 
nordiske mesterskaber, med i Danmarks bedste fodboldrække, Superligaen, og mange andre 
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flotte placeringer og resultater er det blevet til, heraf ikke mindst 10 imponerende 
verdensrekorder og et væld af danske og nordiske rekorder af vore bueskytter, og vi har haft 
rigtig mange af vore idrætsudøvere, fra alle vore afdelinger, på landsholdet, og vi er en 
forening, der i meget høj grad, har sat sit præg på Silkeborg igennem mange år, med mange 
medlemmer, og med en fantastisk ungdom;  det er simpelthen imponerende, hvad vore aktive 
idrætsfolk har opnået, og de har altid repræsenteret SIF på en flot og værdig måde, og rigtig 
mange af dem, har for altid indskrevet SIFs navn i Dansk idræts historiebøger.  
 
Jeg husker tydeligt, da vore junior i 1954 blev jyske mestre i junior B i fodbold, eller én af 
vore atletik folk blev jysk mester; det var kæmpestort i SIF dengang, og det var også flot, og 
juniorholdets mesterskab i fodbold, var iøvrigt fodboldafdelingens første jyske mesterskab. 
nogensinde, men dengang kunne man overhovedet ikke forestille sig den udvikling SIF har 
været inde i; den er simpelthen imponerende og meget flot. 
 
66. 
 
                         DER ER RESPEKT OM SILKEBORG IDRÆTSFORENING! 
 
TRÆNERE, LEDERE, FORÆLDRE OG FRIVILLIGE – OG SVEDE FOR SAMME SAG. 
 
Der er også, både i ind og udland, stor respekt over den måde SIF bliver ledet på. En stor 
skare af ledere og trænere har udført og udfører, et meget stort og uvurderligt stykke arbejde 
for foreningen Silkeborg Idrætsforening, og man har på en fin måde, gjort SIF til en god 
klub for alle, med en stærk top, og en fin og en god bredde, der på ingen måde er blevet 
glemt, for i SIF har vi ambitioner om at være med i toppen af dansk idræt, og det har vore 
aktive idrætsfolk i meget høj grad bevist at vi er, men vi er, og skal også altid være, en 
forening, hvor alle kan være med, og lide at være SIFer, uanset eens talent; der er jo 
vitterlig rigtig mange, der kommer i en idrætsforening, for at hygge sig, og være med i 
fællesskabet, og finder ligeså stor glæde ved, at være en del af bredden, og ikke vil ofre alt 
det på at være eliteudøver, som dette kræver, af bl.a. træning, forventninger, pres og 
mådehold samt en masse andre ting; de er meget velkommen i SIF, der er plads til  alle. 
 
Sammenhold og kammeratskab, det er fundamentet, og det man skal bygge på i en forening,  
og så skal man komme hinanden ved; det har givet mange flotte resultater i SIF, både på og 
udenfor idrætspladserne, og det har jo også gang på gang vist sig; her gentager jeg nok mig 
selv, men det er fordi, at det er bare så godt; at i SIF kan vi svede for samme sag, og trække 
på samme hammel; det giver, og har mange gange, givet rigtig gode og fine resultater, til 
glæde og gavn for Silkeborg Idrætsforening. 
Det er også helt klart, at det har givet SIF en stor styrke, det venskab og sammenhold der 
findes i foreningen, og det på tværs af afdelingerne, og sådan skal det være; vi skal hjælpe 
hinanden. 
 
Et godt udtryk eller bevis, på at hjælpe hinanden er også, de mange frivillige der var på 
Mascot Park og nu i Jysk Park, når der er superligakamp, eller f.eks. når SIF Cykling 
arrangerer stævner, eller håndboldafdelingen har sit Himmelbjergløb, eller mange andre 
ting, så er der masser af frivillige der altid er parate til at hjælpe, og rigtig mange af dem, er 
ikke engang medlem af SIF, og det er flot, selvom det kunne være fint nok, hvis de ville være 
med i foreningen, men deres hjælp er uundværlig, og det er meget flot af dem.  
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Andre der også er parat med en hjælpende hånd, er vore mange forældre; jeg mindes endnu, 
da vi havde vore store stævner, hvordan forældrene trådte til ved f.eks. når der skulle 
serveres mad, og det samme var tilfældet i ”gamle dage”, da vi havde vore store 
lagkageturneringer i fodbold for de alleryngste; da mødte forældrene op med masser af 
lagkager, som de havde bagt til os, og sådan har det været altid; vi har og har haft mange 
gode forældre der er trådt til, når vi beder dem om hjælp, og det i alle vore afdelinger.  
 
Der er også vore mange klubber, fanklubber og mange flere; det er alle sammen mennesker 
hvis hjerter banker for Silkeborg Idrætsforening, og vi skal være lykkelige for det, og én ting 
er helt sikkert, og jeg tror helt bestemt på, at holder vi sammen i SIF, og det gør vi  
naturligvis, så vil vi med stor sindsro og glæde kunne frem til de næste 100 år i Silkeborg 
Idrætsforening.  
 
67. 
 
                  SILKEBORG IDRÆTSFORENINGS BESTYRELSE OG  
                                               HOVEDBESTYRELSE 
                                         PÅ RUNDE FØDSELSDAGE! 
 
SIFS FØRSTE BESTYRELSE FRA STIFTELSESDAGEN DEN 26. APRIL 1917: 
Formand gymnastiklærer og senere forstander på TH. Langs skole I.C. Ravn, næstformand 
vævemester Søren Høegh, kasserer guldsmed Gotfred Brøchner, sekretær kontorist Anker 
Andersen, boghandlermedhjælper Juhl Christensen, agent Svend Skov og skrædder V. Platz.  
Til revisor valgtes bankassistent Sørensen og kommis Riegels Jensen.  
 
Protokollen der blev ført og underskrevet på den stiftende generalforsamling den 26/4 1917, 
er i foreningens varetægt, og opbevares med SIFs historie materialer på arkivet i 
Søholthuset, og den er én af SIFs allerstørste klenodier.  
 
SIF 15 år i 1932: 
Formand Dollerup Nielsen, næstformand Aage Laursen, kasserer Martin Skovbo, sekretær 
Arne Henriksen samt W. Sørensen, G.N.E. Siemsen og Egon Petersen. 
 
SIF 25 år i 1942: 
Formand Dollerup Nielsen, næstformand Carl Nielsen, kasserer Aage Laursen, sekretær 
Aage Pedersen samt A. Amstruo, Søren Leth og Poul Petersen. 
 
SIF 40 år i 1957: 
Hovedformand Aage Rasmussen, næstformand samt cricket Carl Mikkelsen, kasserer og 
sekretær Niels Jørgen Hylke, fodbold Karl Pedersen, atletik Henry Mogensen og håndbold 
Carlo Pedersen. 
 
SIF 50 år i 1967: 
Hovedformand Johs. Qwortrup, næstformand og håndbold Carlo Pedersen, kasserer Erik 
Pedersen, sekretær Ib Hjorth, atletik Henry Mogensen, fodbold Axel Meldgaard, cricket 
Villy Pedersen samt Keld Rasmussen. 
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SIF 60 år i 1977: 
Hovedformand Bent Brockstedt –Rasmussen, næstformand Ib Hjorth, kasserer Erik Isager, 
sekretær Kurt Langballe, atletik Preben Christiansen, bueskydning Børge Jakobsen, cricket 
Bjarne Rasmussen, fodbold Willy Blauert, håndbold Jørgen Krogh og Søholthuset Ole 
Nørgaard. 
 
SIF 65 år i 1982: 
Hovedformand Erik Isager, næstformand Laurits Toft Andersen, sekretær Svend Aaboe 
Andersen, kasserer Jørgen Refsgaard, atletik-badminton-motion Jørgen Kjeldsen, 
bueskydning Aleks Mikkelsen, cricket Erik Mikkelsen, håndbold Azhar Ali, fodbold Arne 
Sørensen, fodbold-ungdom Finn Mølgaard, medlemsbladet ”Sytten” Svend Fisker  og 
Søholthuset Ib Hjorth, 
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SIF 70 år i 1987: 
Hovedformand Erik Isager, næstformand Laurits Toft Andersen, kasserer Arne Krogh, 
sekretær Ole Jeppesen, FU-medlem Lars Gam, atletik Uffe Jacobsen, badminton Anne 
Marie Jensen, bueskydning Aleks Mikkelsen, cricket Azhar Ali, håndbold Jørgen Ørum, 
fodbold Jon Søberg, fodbold-ungdom Finn Mølgaard, ”Sytten” Svend Fisker og Søholthuset 
Dan Bak. 
 
SIF 75 år i 1992: 
Hovedformand Erik Isager, næstformand Ole Jeppesen, kasserer Arne Krogh, sekretær 
Jørgen Ørum, FU-medlem Lars Gam, atletik Uffe Jacobsen, badminton Peter Jyndevad 
Kristensen, bueskydning Aleks Mikkelsen, cricket Kirsten Ali, håndbold Svend D. Johansen, 
fodbold Ib Laursen, fodbold-ungdom Finn Mølgaard, ”Sytten” Svend Fisker og Søholthuset 
Dan Bak. 
 
SIF 80 år i 1997: 
Hovedformand Erik Isager, næstformand Jørgen Ørum, kasserer Arne Krogh, sekretær 
Finn Mølgaard, FU-medlem Lars Gam, atletik Jørgen Ørum, badminton Jørgen 
Hemmingsen, bueskydning Aleks Mikkelsen, cricket Azhar Ali, fodbold Ib Laursen, fodbold -
ungdom Karsten Krogh Jørgensen, håndbold Helle Rasmussen, ”Sytten” Svend Fisker, og 
Søholthuset formand Jørgen Ørum og kasserer Flemming Juncher. 
 
SIF 85 år i 2002: 
Hovedformand Erik Isager, næstformand Jørgen Ørum, kasserer Arne Krogh, sekretær 
Finn Mølgaard, FU-medlem Lars Gam, badminton Jørgen Hemmingsen, bueskydning John 
Skou, cykling Jack Sørensen, fodbold Karsten Dahl, håndbold Karen Marie Jespersen, 
minigolf Carsten Berg, ”Sytten” Ib Hjorth, Søholthuset formand Jørgen Ørum og kasserer 
Flemming Juncher. 
Desuden var Tonni Hammershøj, Carsten Gaarde og Claus Christensen alle tilsluttet HB.  
 
SIF 90 år i 2007: 
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Hovedformand Erik Isager, næstformand Jørgen Ørum, kasserer Tonni Hammershøj, 
sekretær Finn Mølgaard, FU-medlem Lars Gam, FU-medlem Carsten Gaarde, Amerikansk 
fodbold Rene Bæk, badminton Finn Sørensen, bueskydning Bjarne Strandby, cykling Lars 
Erik Svenstrup, fodbold Palle Broman, håndbold Carsten Nøkleby, minigolf Carsten Berg, 
sportsdans Peter Kirkegaard, Søholthuset Flemming Juncher og SIF-Online Ib Hjorth.       
 
SIF 95 år i 2012: 
Hovedformand Erik Isager, Henrik Thyboe Thomsen-næstformand, Tonni Hammershøj-
hovedkasserer, - Jesper Andersen-IT ansvarlig, Leon Raydon-formand Amerikansk Fodbold, 
Peter Jyndevad Kristensen- formand badminton, Bjarne Strandby-formand bueskydning, 
Bjarne Olsen-formand cykling, Jan Beck-Nielsen-formand fodbold, Lars Erik Svenstrup-
formand håndbold, Carsten Berg-formand minigold, Ib Nielsen-formand sportsdans og 
Karsten Dahl-formand for Søholthuset. 
 
 
 
 
69. 
 
SIF 100 år i 2017: 
Hovedformand Erik Isager, - Henrik Thyboe Thomsen, næstformand, - Tonni Hammershøj 
–hovedkasserer, Poul Hansen,  FU medlem, -  Leon Raydon , FU medlem og IT ansvarlig, - 
Karsten Dahl, FU medlem og formand for Søholthuset, - Finn Mølgaard,  FU medlem og 
formand for veteranklubben, –  Finn Sørensen, formand badmintonafdelingen, - Bjarne 
Strandby, formand bueskytteafdelingen, - Bjarne Olsen, formand SIF Cykling, - Christian 
Jepsen formand fodboldafdelingen, Lene Sveistrup Bengtsson, formand fodbold Q,  - Lars 
Erik Svenstrup, formand håndboldafdelingen, Nadia Nygaard, formand for klatring,  Jan 
Rasmussen, formand minigolfafdelingen, - Angela Steinfürth,  formand SIF Sportsdans. 
 
Forretningsudvalget var de 7 førstnævnte, som var blevet valgt på 
hovedgeneralforsamlingen, og så er hver afdelingsformand samt formanden for Søholthuset 
medlemmer af hovedbestyrelsen.  
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70. 
 
 
                                          SILKEBORG IDRÆTSFORENINGs 
                                                        HÆDERSTEGN! 
 
                                            SILKEBORG IDRÆTSFORENING. 
                                                      ÆRESMEDLEMMER 
                                                       GENNEM TIDERNE.                                      
 
Æresmedlem er Silkeborg Idrætsforenings absolut højeste hædersbevisning, og i 
foreningens 101 årige historie er der hidtil 24 personer, der er blevet udnævnt til det, og har 
modtaget SIFs guldnål samt diplom. 
 
SIFs har følgende æresmedlemmer, som er udnævnt i de anførte år. 
 

1942.  I. C . Ravn. 
 Godtfred Brøchner. 
 Søren Høegh. 

 
1947.   Carl Nielsen. 

 
1948.   Peter Møller. 

 
      1971      Karl Pedersen. 
 

1978.  Axel Meldgaard. 
 
      1979.      Aage Rasmussen. 
                     Svend Rasmussen. 
 

1981.   Carl Mikkelsen. 
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1986.  Finn Mølgaard Jensen. 

 
1992.  Poul Bjerre. 

 Svend Fisker. 
 Jørn Riemenschneider. 
 

1996.   Erik Isager. 
 
1999.  Aleks Mikkelsen. 

 
 
 
 
 
71. 

 
      2006.      Orla Madsen. 

      Ole Hansen. 
 

2007. Sonja Olsen. 
Ib Hjorth. 
 

2017.  Dorthe Gammelgaard. 
                     Kent Madsen.       
                      

2017. Karsten Dahl. 
Morten Bruun. 
 
                              SIF – HÆDERSTEGN! 

 
   
      SIF har 3 hæderstegn. 
 
      1.  Guldemblemet med diplom til æresmedlemmer som er SIFs absolut fornemste  
      Æresbevisning.  
 
      Et æresmedlem i SIF er kontingent fri og har livsvarigt frikort med ledsager til alle SIFs 
      Idrætslige arrangementer 
       

2. Hæderstegnet kræver mindst 25 års lederskab og er SIFs næsthøjeste 
hædersbevisning 

     her følger der et frikort med hæderen for egen person gældende i 10 år og det samme 
           gælder for 10 års sølvnålen. 
      3.  SIFs 10 års sølvnål er foreningens tredje største hædersbevisning og kræver mindst                       
          10 år som leder eller træner. 
          Alle SIFs 3 hædersbevisninger, guldemblemet, 25 års hæderstegnet og 10 års                        
          sølvnålen er personlige, og må kun bæres af indehaveren. 
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          Hædersemblemet og sølvnålen, her kan frikortet på de 10 år fornyes med et nyt, hvis  
          man stadig er medlem af SIF.  
 
      Seks af æresmedlemmerne var formand for Silkeborg Idrætsforening, nemlig I.C.Ravn,  
      Søren Høegh, Carl Nielsen, Karl Pedersen, Aage Rasmussen og Erik Isager.  
 
      Der er i dag 10 nulevende æresmedlemmer; Finn Mølgaard, Erik Isager, Orla Madsen,      
      Ole Hansen, Sonja Olsen, Ib Hjorth, Dorthe Gammelgaard, Kent Madsen, Karsten Dahl  
      og Morten Bruun.  
 
      Sonja Olsen blev i 2007, meget fortjent, udnævnt til SIFs første kvindelige   
      æresmedlem, så der skulle altså gå 90 år, inden den første dame blev udnævnt.  
 
 
 
 
72. 
 
      Dorthe Gammelgaard blev fortjent udnævnt i 2017, så der gik 100 år inden SIF havde 
      2 kvinder som æresmedlem. De to damer kom begge fra håndboldafdelingen.  
 
      De 6 formænd for foreningen, der blev æresmedlemmer, er omtalt under formænd 1917- 
      2018.   
      Her følger en kort omtale af de øvrige 18.    
 
      1942.   
      Gotfred Brøchner var også én af SIFs medstiftere, og han blev valgt på den stiftende  
      generalforsamling som foreningens første kasserer. Brøchner var guldsmed, og havde  
      guldsmedeforretning forretning på Søndergade. 
      Jeg lærte Brøchner at kende ved, at jeg var bydreng ved en urmager, og når der så skulle  
      indgraveres noget i et ur, blev jeg sendt ned til Brøchner med uret, og Brøchner spurgte                      
      altid om, hvordan det gik i SIF, og om vi vandt nogle kampe i fodbold.  
 
      1948. 
      Peter Møller var i en menneskealder med i Cricketafdelingen, som spiller, træner, leder   
      og i cricketbestyrelsen, og han var en utrolig afholdt og venlig mand. 
      Peter var skomager, og han havde en lille og meget hyggelig butik og værksted hvor der                              
      blev holdt rigtig mange møder i Peters skomagerbutik på Frederiksberggade, og Peter  
      sagde aldrig nej hvis han kunne hjælpe med noget i SIF, og han gjorde f.eks. også ofte  
      os i fodbold ungdom en tjeneste hvis vi fik brug for det. 
      Han gjorde i det hele taget en meget stor indsats for cricketsporten, men også for hele 
      Silkeborg Idrætsforening var han en utrolig god mand, og for ham var det ikke kun  
      Cricket det drejede sig om, nej det var sammenholdet og fællesskabet i SIF, og ikke  
      underligt, at han havde masser af venner lige fra vi børn og til de ældre SIFere.              
 
      1978.      
      Axel Meldgaard var fodboldmand, og han blev formand, næstformand, kasserer og  
      andet i fodboldafdelingen, og han var deres repræsentant i hovedbestyrelsen, gennem  
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      mange år, og på masser af andre områder gik Axel meget ofte i spidsen, når en opgave  
      skulle løses i SIF. Axel var fotomand, og der blev tit og ofte holdt møder i forretningen, 
      hos denne venlige og altid imødekommende mand, der i mange år ydede en stor indsats   
      for fodbolden og for Silkeborg Idrætsforening. 
 
      1979. 
      Svend Rasmussen, ”Røde Svend”, var helt sikkert ét af SIFs mest trofaste medlemmer  
      gennem tiderne, både som aktiv gennem mange år, og ikke mindst for hans karriere som      
      leder og træner, hvor han i en menneskealder gjorde en enestående indsats for SIF. 
      Svend var aktiv i både atletik, cricket og i håndbold i mange år, og det blev til mange  
      hundrede kampe for foreningen; han sad i mange bestyrelser og udvalg i mange år,     
      men det var som en dygtig og meget afholdt træner, i både cricket, men især i håndbold,  
      at han satte sine største meritter i SIF, og han var med til at starte håndbolden i SIF.  
      Han var  én af de pionerer, der for alvor satte gang i ungdommen i SIF, og og det var  
      Svend, der startede ungdomshåndbolden op i Silkeborg Idrætsforening.     
 
 
73. 
    
      Svend var et utroligt dejligt og varmt menneske, og han forsømte aldrig en lejlighed til   
      at fortælle alle os unge, hvor vigtigt et godt kammeratskab og sammenhold er, og det at  
      være noget for hinanden.  Svend fremhævede aldrig nogensinde sig selv, og han glemte 
      aldrig en lejlighed til at hjælpe andre; han var et stort og et varmt menneske. og en    
      meget stor og afholdt SIFer med meget store menneskelige egenskaber og værdier. 
      Svend var for mig, og for mange andre, en pragtfuld og meget nær ven, og lige fra min  
      første dag i SIF i 1942, lærte jeg utrolig meget af ham; ikke mindst om betydningen af  
      sammenhold og kammeratskab; han var et fantastisk dejligt menneske. 
       
      1981.       
      Carl Mikkelsen, ”Calle”, nordjyden der kom til Silkeborg, var også en utrolig populær   
     og dejlig person, som også lavede et enestående stykke arbejde i SIF. Calle var i cricket i     
     mange år og kampe på førsteholdet i cricket, og det blev til mange år her og det blev det o  
     også i afdelingens bestyrelse hvor han i flere år var formand. Calle var også i en hel del 
     år leder i fodbold, og så sad han i mange år i hovedbestyrelsen, både som næstformand, 
     sekretær og som cricketafdelingens repræsentant.                                         
      Calle var en dejlig og en bramfri fyr, og en afholdt ven, der aldrig var bange for, at gøre  
      noget for andre mennesker, og hans indsats for SIF var meget meget flot, og indenfor  
      cricketsporten i Danmark, var han også en meget anerkendt og vellidt person.  
 
      1986. 
      Finn Mølgaard. Den 28. april 1942 fyldte jeg 7 år, og fødselsdagsgaven fra min mor og                 
     far var, at de tog mig i hånden, og vi gik ned til SIFs kasserer Aage Laursen på 
     Bredgade 10 og jeg blev meldt ind i SIF, for fodbold skulle jeg spille. Aage Laursen var         
     far til Inger der har været medlem af SIF i nok mindst 75 år og i dag er medlem af  
     veteranklubben, hun blev gift Nielsen, ”Lause” blev én af SIFs dygtige håndbolddamer.    
     Da vi var børn var Inger og jeg i øvrigt dansepartnere på danseskolen ved Karen Munk.    
                                                                                                       
      Jeg spillede 337 fodboldkampe for SIF; jeg var målmand og jeg spillede mange ungdoms  
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      og seniorkampe, inden jeg gik i stykker og måtte opgive af spille videre, men jeg nåede 
      i nogle få kampe at vogte buret på SIFs førstehold Mesterrækken, og det var jeg glad ved 
      ligesom jeg fik en del kampe på Silkeborgs byhold i både ungdom og senior.  
      Jeg var naturligvis ked af, at måtte holde, men jeg havde flere job i ungdomsafdelingen,  
      og Jeg havde travlt der, så det gik fint og stadig med en masse fodbold.  
 
      Jeg kunne så gå helt ind for ledergerningen, hvor jeg var blevet ungdomstræner og sad i  
       flere udvalg, og havde gjort det i en hel del år, for jeg blev leder da jeg var 13 år, på den 
       måde, at jeg stod på mål for 1. juniorhold og min træner var Poul Bjerre. Poul skulle  
       giftes og manglede en leder til at tage med et hold til Kjellerup; så sagde han til mig, at   
       mine bedsteforældre boede i Kjellerup, og min onkel var leder i KIF, og min far ville  
       tage med derud, så der kunne jeg godt tage med ud, så dermed var der debut som leder 
       til mig i SIF, og det gik meget fint og vore lilleputter vandt, og da Poul hørte det sagde    
      han, fint og så træner du drengene fra i morgen af Finn, og det har så nu varet i 70 år, 
       det drømte jeg jo ikke om, men godt for det.   
       
74. 
 
       SIF har bragt mig utallige glæder; der har været et utal af glæder og højdepunkter, og  
       store oplevelser, og jeg har altid fået en helt enestående opbakning hjemmefra, først a f 
       mine forældre og gennem de sidste mere end 60 år af Grethe, og da vore børn Lene,  
      Jens og Henrik kom til; vi har i vor familie haft et hav af dejlige oplevelser med SIF,  
       og hvor er jeg glad for, at jeg har kunnet dele alle oplevelser med min familie. 
        Jeg er også meget glad ved og har altid været meget glad for den støtte og opbakning 
       jeg altid har fået af SIF og af alle de venner jeg har derovre.                              
       Vi har venner for livet i SIF, Danmark og i udlandet, heri naturligvis ikke mindst vore  
      meget nære venner igennem mange år i Arendal, og alle SIFere , og alle har givet  
      os et dejligt og et rigt liv, og er man i SIF skal man være stolt og glad; det er vi.  
        
        
 
      Poul Bjerre, Svend Fisker og Jørn Riemenschneider blev alle udnævnt ved SIFs 75 års  
      jubilæumsfest i 1992 i Silkeborg Hallerne. 
 
      1992. 
      Det var Poul, der sammen med Børge Vestergard Rasmussen , der for alvor satte gang i    
      ungdomsfodbolden i SIF, da de som ganske unge fodboldspillere, meldte sig som                     
      trænere for drengene, der på det tidspunkt i fyrrene, ville spille fodbold i SIF. I starten   
      var det som hjælpere for Aage Randlev = Typo, som trænede faktisk alt, både senior og  
      ungdom, men inden længe var det Poul og Børge, der stod for ungdommen.  
      Børge flyttede til Kølvrå, men efter mange år, vendte ham og hans kone Ida tilbage    
      til Silkeborg; de havde begge et hjerte, der bankede for SIF og for Silkeborg.      
      Poul fortsatte imidlertid sin trænergerning, og det blev til en menneskealder, som træner      
      i både ungdoms og seniorafdelingen, også i flere omgange som træner for førsteholdet.  
      Poul var også formand for ungdomsafdelingen igennem 12 år, og han sad også i  
      fodboldbestyrelsen og i SIFs bestyrelse i nogle år, og på mange andre områder var han e       
     en enestående leder i SIF. 
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      Det skal også med, at Poul sad i JBUs ungdomsudvalg i over 30 år, og han var en meget  
      benyttet træner for JBUs ungdomshold, og gjorde et stort stykke arbejde der.  
      Jeg havde selv Poul som træner i mange år, i både i min ungdomstid og i min seniortid .   
      Det blev til et mangeårigt og meget tæt venskab med masser af dejlige og gode oplevelser,  
      og et utal af år, som træner og leder i ungdomsafdelingen, og det var Poul, der i 1948   
      kort og godt fik mig i gang som leder, og vi trænede herefter sammen i masser af år  
      og han blev en utrolig god støtte og læremester for mig, og senere, i 1970 afløste jeg ham  
      som formand for SIFs ungdomsafdeling. 
 
       1992. 
      Svend Fisker var også i mange år træner i ungdomsafdelingen i fodbold, og han trænede  
       også en overgang seniorhold. Svend var også i mange år med i ungdomsudvalget, og  
       sad i 25 år i medlemsbladet ”Syttens” udvalg, heraf  de 20 som dets redaktør, og Svend  
       opnåede, at holde 50 års jubilæum som leder i SIF. Svend var også alt id én af hoved= 
      aktørerne, sammen med Børge Jensen, og Kirsten Nielsen, senere Rasmussen; i ”gamle  
 
75. 
       dage” når SIF revyen løb af stabelen for fulde huse på Sønderport, og jeg husker især,  
       når Børge Jensen sang Lili Marleen, så var der ikke et øje tørt på Sønderport; det var  
       strålende, og det var Børge i en nøddeskal, han var fantastisk og sang meget flot.  
       Ved SIF revyen var der masser at se til, med mange prøver m.m. , men det var meget    
       hyggeligt, og så var der også et par gode regissører; Jørn G.  Hansen ”Fætter” 
       og undertegnede; ”Fætter” er desværre ikke mere, men vi fulgtes ad i skolen og i SIF i  
       et pragtfuldt venskab, og ”Fætter nåede jo 245 førsteholdskampe for SIF i fodbold.  
       De tre hovedaktører Kirsten, Svend og Børge er jo desværre heller ikke mere.  
 
       SIF revyen var i øvrigt meget populær, og den samlede masser af tilskuere, og SIF var  
       meget flittig bruger af Sønderport i de år, til koncerter, bazarer og underholdning af  
       forskellig art med mange af landets dengang kendte kunstnere, og ligeledes arrangerede   
       SIF også mange indendørs fodbold og håndboldstævner, bl.a. bymesterskaber i begge  
       Idrætsgrene. 
  
       1992. 
       Jørn Riemenschneider var i mere end 30 år en utrættelig træner og leder i  ungdomsaf=        
       lingen i fodbold. Han sad i mange år i ungdomsudvalget; han var også i seniorudvalget;  
       og han var i nogle år i håndboldafdelingens bestyrelse, ligesom han var med i bygge=  
       fondsudvalget til Søholthuset, og her gjorde et meget stort stykke arbejde, og meget  
       meget mere har han været med i, som en utrættelig leder og træner. 
      Jørn var også i et par år, SIFs repræsentant i Idrætssamvirkets bestyrelse.  
       Efter træner og ledertiden, har Jørn gennem de sidste mange år, gjort en stor indsats  
       for SIF på utallige områder; der kan nævnes et utal af opgaver Jørn har påtaget sig, og  
       altid har han været parat; hans hjælp og indsats har været uvurderlig for SIF.  
       Jørn og jeg har arbejdet sammen i foreningen i langt over 50 år, og Jørn blev uhyre for 
       tjent æresmedlem, og er blevet hædret for 50 års stor indsats for SIF; han ville altid det  
       bedste for vor forening. 
 
       1999. 
       Aleks Mikkelsen, den stoute bueskytte, som i mange år var bueskytternes førstemand i  
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       SIF, og som gjorde en enestående indsats for bueskydningen, ikke alene i SIF, men i he  
       hele den danske bueskytte verden. 
       Aleks kom i Bueskytteafdelingens bestyrelse i 1973, og sad i den til 1999, altså i 26 år,  
      og i de 20 år, var han afdelingens meget energiske formand, og gjorde en utrættelig ind  
      indsats for sine medlemmer, og i de 20 år, var han samtidig et markant medlem af   
      hovedbestyrelsen. 
       I hans formandstid erobrede vore bueskytter danske og jyske mesterskaber på stribe, og  
       det blev til OL, VM og EM deltagelse med mange flotte resultater og medaljer til følge,  
       ligesom der blev sat et væld af rekorder, heraf de fornemste af alle, nemlig verdens= 
       rekorder. 
       I årene fra 1981 til 1993 sad Aleks i Jydsk Bueskytte Forbunds bestyrelse, og Dansk Bue 
       Skytte Forbund havde også bud efter ham til flere opgaver, bl.a. som dommer, og Aleks  
       modtog da også flere hædersbevisninger fra begge forbund, for hans store indsats for  
       dansk bueskydning, og udover hans hædringer i SIF, blev han i 1998 tildelt Silkeborg  
       Byråds idrætslederpris, som årets leder i Silkeborg Kommune. 
 
76. 
        
       Orla Madsen og Ole Hansen blev æresmedlemmer i 2006. 
 
       SIF Fodbold Supports store juleafslutning i 2006 blev en meget festlig aften  
       fordi to afholdte og populære ledere i Support blev udnævnt til æresmedlemmer i SIF.   
       Man kan roligt sige, at ingen har betydet mere end de to, for at der spilles topfodbold  
       i Silkeborg, og de to var naturligvis Orla Madsen og Ole Hansen, og efter bifaldet at  
       dømme, var det to meget fortjente og populære personer, SIFs hovedformand Erik  
       Isager  hæftede SIFs guldemblem i reverset på, og fortjent; det var det. 
 
       2006. 
       Orla Madsen har været med lige siden starten i 1982 af SIF Fodbold Support, senere   
       Invest, og allerede i 1982 blev han valgt som formand for bestyrelsen, og han har siddet  
       i bestyrelsen uafbrudt lige siden, altså igennem imponerende 31 år. Det er blevet til                   
       mange forskellige poster, bl.a. formand i flere omgange, direktør for selskabet, marke= 
       tingsdirektør og meget mere, og hele Orlas kæmpearbejde, har været præget af, at sætte 
       Silkeborg på landkortet med topfodbold, og at gøre det bedste for Silkeborg Idrætsfore=  
       ning  som helhed. 
       Orla har været og er en fremragende leder, ikke blot i SIF; overalt er han en vellidt og  
       respekteret leder, og det er da også blevet til flere poster udenfor SIF, bl.a. i  Divisions=                     
      foreningens bestyrelse og i DBUs repræsentantskab og i flere DBU udvalg.                   
       Orla har, udover sine hædersbevisninger i SIF, også fået tildelt DBU og JBUs sølvnåle,  
       og JBUs hæderstegn samt Silkeborg Turistforeningens initiativpris og Silkeborgs 
       idrætslederpris, som årets leder i Silkeborg Kommune, begge med SIF Fodbold Supports  
       bestyrelse; meget fortjente hædersbevisninger til en meget anerkendt leder, der også er  
       gået i spidsen på masser af andre områder til gavn for byen Silkeborg. 
 
       2006. 
       Ole Hansen har også en meget lang årrække bag sig i SIF Fodbold Support og Invest  
       bestyrelse, som han blev valgt ind i i 1986, så i 28 år, har han været et meget anerkendt  
       og dygtigt medlem af denne, Ole, har som Orla, også besat mange poster både som  
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       bestyrelsens formand, næstformand, direktør samt meget mere. I 2014 trak Ole sig  
        tilbage fra bestyrelsen, og dermed sluttede en epoke i Silkeborg IF Invest.  
        Ole var en fremragende leder i SIF, men også udenfor var han højt værdsat, vellidt og 
        respekteret, og det resulterede også i valg til Divisionsforeningens bestyrelse i år 2000  
       til 2006, heraf de sidste par år, som foreningens næstformand. Ole har været i Dansk 
        Boldspil Union, været i repræsentantskabet og i flere udvalg, og så var Ole mere end 
        nogen anden, manden bag den store succes, Silkeborg Fodbold College, hvor han varn  
       den bærende kraft, og formand fra starten i 1994 til 2006. 
       Ole er, udover sine hædersbevisninger i SIF, tildelt DBU og JBUs sølvnål og JBUs 
        hæderstegn, og ligeledes, sammen med Supports bestyrelse, Silkeborg Turistforenings    
        initiativspris og Silkeborg Kommunes idrætslederpris som årets leder i Silkeborg  
       Kommune. 
 
       Den 26. april 2007 udnævnte SIF igen 2 æresmedlemmer og det var nr. 19 og 20. 
       De 2 var Sonja Olsen og Ib Hjorth, som efter rigtig mange års flot lederarbejde  
 
77.                  
       for SIF, fortjent blev hædret på vor 90 års jubilæumsreception i Søholthuset.  
    
       2007. 
       Sonja Olsen blev Silkeborg Idrætsforenings eneste kvindelige æresmedlem i foreningens  
       nu 90 årige historie, og hun skrev dermed så også historie. Hun blev den første kvinde  
       nogensinde i Silkeborg Idrætsforening, der opnåede foreningens højest  hæder. 
      Det var bare så fortjent, for hvad den pige har betydet for håndbolden i SIF kan ikke  
      beskrives og hun har i over 60 år været en meget trofast og loyal SIFer, og hun har  
      været leder i 50 år i håndboldafdelingen, og i mange år i Veteranklubbens bestyrelse  
      endnu flere ting i SIF. 
      Hun havde en meget flot aktiv karriere med hele 425 førsteholdskampe på dameholdet og 
       som én af SIFs eneste håndboldspillere, også kampe for Jydsk Håndbold Forbund.  
       Hun har været ungdomstræner i mange år, hun har været i Håndboldafdelingens besty=  
       relse, hun har været holdleder i flere omgange; sidst i langt over 30 år for damernes 
       førstehold, og igennem mange år, har hun gjort det utrolig flot i Veteranklubbens  
      bestyrelse gennem mange år, hvor hun er næstformand. 
       På masser af områder har hun gjort en fantastisk og aldrig svigtende indsats for  
      SIF, og så ”brænder” hun for SIF, og har altid repræsenteret SIF på en flot og altid  
      venlig måde, så hun er en meget respekteret og afholdt leder i SIF og overalt i håndbold 
      kredse. 
      SIF har påskønnet hendes arbejde med flere hædersbevisninger, og Jydsk Håndbold  
      Forbund har gjort det med forbundets sølvnål. 
 
     2007. 
     Ib Hjorth: Ib og jeg startede sammen i første klasse på Vestre Skole i april 1942, så vi 
     har været nære venner i 76 år. Ib kom i SIF i 1962, og som så mange andre, startede 
     han i fodbold ungdom, hvor han blev sekretær og kamparrangør, og senere i nogle år  
     næstformand. Han kom også i fodboldbestyrelsen i 5 år, inden han tog springet til hoved  
     bestyrelsen i 1967 hvor han blev sekretær, og det blev til godt 25 år i HB på flere poster;  
     han var næstformand i 6 år, og fra 1980 til 1985 var han formand for Søholthuset, og sad  
     derfor også i hovedbestyrelsen, og han blev senere menigt HB medlem og sluttede i HB 
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     i 6 år, som redaktør af medlemsbladet ”Sytten”, hvis redaktionsudvalg han i øvrigt var  
     medlem af i over 20 år, og hvor det blev til masser af artikler, jubilæumsskrifter m.m.  
 
     Det var Ib der tog initiativet til i 1977, da atletikfolkene forlod SIF, men hvor vi beholdt 
     vor atletikafdeling, at der i denne afdeling nu kom forskellige former for motion, bl.a.  
     badminton, og navnlig badminton blev meget populær, så man i 1984 kunne oprette en  
     badmintonafdeling og han var også én af hovedmændene, da man i 1985 startede, den   
     Søholtklub, hvor børn kunne komme og lege og hygge sig nogle dage om eftermiddagen i  
     Søholthuset, og da Ib kunne lide at synge, startede han sammen med Mette Ørum i 2001  
     SIFs sangkor, som er blevet en enorm succes med mange glade mennesker.  
     Det er også den kreative Ib, der har lavet tegningen på SIFs telegrammer; han har lavet  
     sange, arrangeret fester og jubilæer, og han har taget i hundredevis af billeder til og for  
     SIF, til medlemsblade, jubilæumsskrifter, album og meget mere. 
     Han har også været medhjælper i loungen på Silkeborg Stadion og meget mere, så  
     man kan roligt slå fast, at han er en meget aktiv mand, som har gjort en flot in= 
 
78. 
     sats for SIF, og ligeledes for Idrætssamvirket, hvis første æresmedlem han blev udnævnt  
     til at være, så Ib var en meget aktiv mand med en flot ledergerning for SIF i 40 år.  
 
      2017. 
      Det var uhyre fortjent, da SIF på 100 års jubilæumsreceptionen den 26. april 2017 i vort 
      gamle Søholthuset, udnævnte 2 nye æresmedlemmer; Dorthe Gammelgaard og Kent 
      Madsen. 
      Det var populært og meget velfortjent, at den ene var én af vore damer, idet Dorthe blev 
     hædret med SIFs største hædersbevisning, så efter 100 år har vi nu 2 damer, der er blevet  
      hædret som æresmedlem, idet Sonja Olsen blev hædret med den ved vort 90 års jubilæum 
      i 2007,  
      Dorthe og Sonja er et par fantastiske piger, som begge har gjort en kæmpeindsats i vor  
      Håndboldafdeling, og ikke mindst i hele Silkeborg Idrætsforening. 
 
      Dorthe er 79 år, og hun har i snart 50 år gjort en imponerende indsats for håndbolden i  
      SIF, og hende går man aldrig forgæves til; hun er altid i gang for SIF. 
      Hun har selv spillet håndbold, og karrieren varede til hun var over 60 år. Hun har været      
      ungdomstræner og holdleder i mange år, og hun har også mange år i bestyrelsen for  
      håndbold og det er blevet til ikke mindre end godt 40 år i ungdomsudvalget, og hun har 
      været træner og holdleder for damerne 
      Er der et eller andet koncertarrangement, en fodboldkamp, eller noget andet så   
      er Dorthe der for at sælge slik eller for at passe garderoben ligesom det er Dorthe, der  
      trykker på trøjer og tøj for håndboldafdelingen, og hun er naturligvis med i udvalget for   
      Himmelbjergløbet, og der er masser af andre ting i SIF, og man behøver bare at sige til                                
      til, så er Dorthe der, og altid parat til at gøre en stor indsats.  
      Dorthe har fine menneskelige egenskaber og er altid en god kammerat, og det har gjort  
      hende meget vellidt, en gang ved et stort håndboldstævne for piger fik de mange piger 
      til opgave at udpege den mest populære dame indenfor håndbolden i Danmark, og man  
      måtte foreslå de mest populære landsholdsspillere, men der var et svar: Dorthe Gammel= 
       gaard, så Dorthes hædring var meget fortjent, og den var rigtig.  
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     2017. 
      Den anden der blev udnævnt på SIFs 100 års fødselsdag var Kent Madsen, og også det       
      var en meget fortjent hæder til en erfaren og til en meget dygtig leder. 
      Kent var 53 år da han blev udnævnt, og han har været meget aktiv i den professionelle   
      del af SIF siden i slutningen af 80´erne, altså i snart 30 år. Det hele begyndte i Klub 17  
      udvalget i SIF Fodbold Support, som det hed dengang, og som senere blev omdøbt til  
      SIF Fodbold Invest.  Posten udviklede sig til, at Kent i dag er omdrejningspunkt og leder  
      i  den professionelle del af SIF, og det på en meget dygtig måde, at han står i spidsen for 
      vores professionelle forening. 
       Kent var fra 1988 til 1992 en meget vellidt og meget aktiv del af sponcorarbejdet  i SIF o 
       han var allerede dengang et fyrtårn i arbejdet med at finansiere fodboldens professio= 
      nelle vilkår. 
       Kent er én af de absolutte hovedårsager til, at der er superligafodbold her i Silkeborg 
       i dag. Det er Kent, der står bag den økonomiske sikring af top fodbolden i byen gennem 
       klubbens opkøb af Papirfabrikken; det skaber et økonomisk fundament der gør det 
 
79. 
       muligt at se superligafodbold i Silkeborg.  
       I 2002 blev Kent Madsen formand for bestyrelsen i Silkeborg IF Invest , og det var han  
       i 6 år, hvor efter han blev direktør i selskabet, og der sidder han stadigvæk. 
        Kent har været og er en fantastisk mand for Silkeborg IF og for Silkeborg, på utallige  
       områder, hans indsats med bl.a. ikke mindst Papirfabrikken, som han om nogen stod i  
       spidsen for og ikke mindst Jysk Park, vores imponerende og meget flotte stadion, nok  
       Danmarks flotteste; det var Kent manden bagved og som skabte det, og uden ham havde  
       der nok ikke ligget dette meget flotte og top moderne stadion på Søholt i dag, og der er  
      masser af andre ting,, hvor Kent har vært en enestående og fremsynet leder for SIF og  
      for byen Silkeborg.  
     
      2017. 
      Ved vor store jubilæumsfest den 2. september 2017 i Eniig launsen, der blev et brag af en  
      fest og en utrolig flot markering af Silkeborg Idrætsforenings 100 års jubilæum, blev  
      endnu mere festlig, da vi udnævnte to nye æresmedlemmer, nr. 23 og nr. 24 gennem alle 
      tider, og også de to var meget fortjente. 
        
       Karsten Dahl var den ene, og han startede med at spille fodbold i SIF som en lille   
       dreng, og han har nu været med i foreningen i over 60 år. Både som ungdomsspiller, 
       seniorspiller og oldboys har han spillet et utal af kampe for SIF. 
       Hans ledergerning i SIF startede1986 i Oldboys bestyrelse, og i 1989 blev han formand  
       denne afdeling og fik dermed sæde i fodboldbestyrelsen. 
       I 1998 valgtes han til formand for fodboldafdelingen, og kom derved også i hovedbesty=  
       relsen , og det var han til 2006, og det blev til 8 år i hovedbestyrelsen og til 16 år i fod=  
       boldbestyrelsen, ligesom han som fodboldformand var med i SIF Fodbold Supports  
       bestyrelse hvor det også blev til 8 år. 
       Karsten havde knap trukket sig på disse poster, inden man valgte ham til formand for  
       Søholthuset, og det job varetager han på allerbedste måde; først mange år i det gamle  
       Søholthuset, og han er heldigvis fulgt med over i det nye Søholthuset.  Med dette job 
       fulgte og sæde i hovedbestyrelsen, hvor han også er medlem af forretningsudvalget, og  
       det er løbet op i 20 år som medlem af HB. 
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       Karsten har altid været en dygtig og engageret leder, og han er altid klar med en indsats  
       for foreningen, og han er en fin ven med fine menneskelige egenskaber , og har  
       altid stået for sammenhold og haft en fin klubfølelse.  
 
       2017. 
        Den anden der fik SIFs største hædersbevisning på denne dejlige aften, var vor anfører  
        gennem mange år Morten Bruun, og det var en meget fortjent hæder til Morten. Han  
        vor anfører, da vi i 1994 blev dansk mester, og han var det igen i 2001 da vi vandt det 
        danske pokalmesterskab, og han var anfører da vi i 1995 og i 2001 fik bronze og da det 
        blev til sølvmedaljer i 1998. Han var også anfører i de år, hvor SIF var ude at spille i  
        Europa, altså i alle de gyldne år; og han ydet en stor indsats både på og udenfor banan. 
        Han var en strålende anfører og en hovedfigur på dette hold, som er gået over i byens 
        historiebøger og ikke mindst i SIFs, og Morten var en dygtig spiller, der nåede at spille  
        11 A landskampe for Danmark og SIF, og han var med på landsholdet der i 1992 vandt 
        Europamesterskabet. 
 
80. 
        Efter sin aktive karriere var Morten en overgang cheftræner i en redningsaktion for at  
        redde klubben for en meget truende redningsaktion for ikke at rykke ud af superligaen  
        og det lykkedes selvom det så meget håbløst ud, og senere var Morten i nogle år SIFs  
        pressechef. 
        Da Morten sluttede i SIF glemte han aldrig SIF. Han arbejder nu som en dygtig kom= 
        mentator og rejser i mange lande, men han har altid SIF hjertet med, og han glæder sig 
        til hver gang han skal besøge SIF, og for os er det altid en stor glæde at kunne sige, 
        at det er meget gengældt, og det er altid en stor fornøjelse at byde Morten velkommen  
        med sit positive sind og sin loyalitet overfor SIF og Silkeborg. 
        Morten har afsat nogle tydelige aftryk. i SIF, nu som æresmedlem, var den første på  
        Stjernepladsen, er stifter af Morten Bruun Fonden, og nr. 1 på listen over flest spillede  
        førsteholdskampe med 424 kampe m.m. 
       I dag er Morten en fornem ambassadør for Silkeborg Idrætsforening, og han er en  
        dejlig ven og så er han SIFer og en stor personlighed der står for Silkeborgs IF s  
        bedste værdier. 
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81. 
                                       SILKEBORG IDRÆTSFORENING. 
                                     HÆDERSMEDLEMMER.                                                           
SIFs næsthøjeste hædersbevisning var i mange år, at man kunne blive udnævnt til 
hædersmedlem. En enig hovedbestyrelse afskaffede imidlertid i 1998 denne udnævnelse, 
fordi man i 1987 havde oprettet en ny hædersbevisning for mindst 25 års leder arbejde i 
foreningen, og de to nåle var én og samme nål, og rettighederne var nøjagtig de samme, så i 
dag udnævner SIF ikke flere hædersmedlemmer på denne måde. Den nuværende 25 års nål 
hedder nu SIFs 25 års hædersnål, og den er i dag foreningens næsthøjeste udmærkelse, og 
foreningens hæderstegn. 
 
Følgende 15 opnåede at blive udnævnt til hædersmedlem inden den gamle måde ophørte: 
 

1947. Peter Møller.    
     (Se under æresmedlemmer). 
 

1947.  Aage Randlev.   -      Typo var typograf og i mange år træner i fodbold, og det blev 
til en stor indsats for både ungdom og senior. Det var  også Typo, der var træner da SIF 
første gang i 1942, spillede sig op i mesterrækken, og i mange år, var fodboldtræningen i 
SIF lig med Typo, for han var faktisk alene om alt fodbold i klubben og han var også i 
noget bestyrelsesarbejde, og han var bestemt en pionær indenfor fodbolden i SIF. 

     En lille fodnote: Han var også min første træner i SIF.                                                                                     
 
1948. Egon Pedersen.  -  Tobakshandleren  fra Skoletorvet, der også var brandmand, og  

      han var også en fin atletikudøver, og blev senere mangeårig leder i atletikafdelingen og  
      ikke mindst i SIF.         
      Egon var også medlem af SIFs bestyrelse, og igennem 15 år,  var han foreningens       
       næstformand  med en meget stor indsats  for foreningen, og han var en vellidt og  
      munter mand, og han stod altid ved sit ord. 
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1949. Poul Pedersen.  – 
      Poul var tømrer, og han var én af Jyllands allerbedste lang distance løbere, og han vandt 
    flere jyske mesterskaber og mange store sejre, og han var altid en fin repræsentant for sin 
    forening og for jysk atletik .Han var med i SIF i mange år, og under og efter den aktive              
,   karriere var han en fremragende og afholdt leder i atletikken i SIF og han var en meget 
    respekteret leder og han ydede i mange år en meget flot indsats for atletikken i SIF. 

                                   
      1949.Helge Lund Christiansen. - Helle var et meget trofast SIF år, og var i en årrække 

foreningens revisor. Helle var også i nogle år i fodboldungdom, og han var med til at 
starte byggefonden og indsamlingen til Søholthuset. 

      Han var desuden forfatter til en masse SIF sange og gjorde en fin indsats for SIF. 
      Helles største fortjenester indenfor idrætten var dog et utal af år, som formand for  

 Silkeborg Skøjteløber Forening, hvor han i mange år var fyrtårnet i foreningen.                    
  Helle var i 1949 med til at stifte Dansk Ishockey Union, og var her æresmedlem.                       
 Helle opnåede at blive 100 år. 
 
82.             

 
1952. Tage Bjarner – Ecuador.   
           Udvandrede til Ecuador, men var altid en stor ven af Silkeborg Idrætsforening,      
           som han aldrig glemte.                                                              

 
1956. Richard Kristensen.  -   Atletikmanden, som blev SIFs første danske mester. 
           I Silkeborg havde Konnerup Bang og Christian Rasmussen allerede hjemført en        
           del danske mesterskaber men det var før SIF blev stiftet, så Richards var de første. 
           Richard var en strålende sportsmand, og han var en mege  behagelig og venlig  
           mand som gjorde meget for de unge atletikudøvere, og han var en trofast SIFer. 

                 Richard var bager, og sammen med sin bror Eigil, indehaver af det anerkendte  
          bageri Sofus Kristenern som lå på Frederiksberggade og var gået i arv fra faderen.                   
 

      1956.  Aage Laursen.   -     Formand og kasserer og mangeårig leder i SIF. 
                  ( se under SIFs formænd). 
 
      1959 .  Martin Skovbo.   -   Silkeborgs første pølsemand og mangeårig leder i SIF. 

            Martin var med på nogle af SIFs første fodboldhold og blev en god leder i SIF                         
            og fulgte meget med i foreningen lige til sin død. 
            Martin stod jo også bag dynastiet Skovbo familien, idet han var far til en masse 
             børn som alle blev gode SIFere, og  dygtige idrætsudøvere, der fik et utal af  
            kampe for SIF i fodbold, håndbold, cricket og atletik, og sagde man dengang 
            SIF var det faktisk Skovbo familien, og de boede meget tæt på stadion på 
            Thorsgade, i dag Vejlbovej; de skulle bare ned i haven så var de til træning. 
                                             
1967. Poul Sørensen.  -  SIFs formand i en kort periode, ellers leder i cricket i     

mangeår. ( se under SIFs formænd ).  
 

1970. Carl Mikkelsen.  -  ( Se under æresmedlemmer ). 
 

1971. Johannes Qwortrup.  – ( Se under af SIFs formænd). 
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1992. Sonja Olsen.           ( Se under æresmedlemmer). 
 
1992. Flemming Nielsen. Igennem mange år spiller og leder i cricket, hvor det blev til  

                 mange førsteholdskampe, med en aldrig svigtende indsats, og til en lang og flot 
                 lederkarriere i cricket, hvor han udførte et kæmpearbejde i mange år. 
                 Flemming har også været formand for SIFs Veteranklub og medlem siden dens  
                 start i 1984.  
                 Flemming var og er en meget venlig mand, og jeg er helt sikker på, at det var et                   

meget hårdt for ham da vi måtte lukke den cricketafdeling, som han havde haft 
sin    gang i, igennem så mange år, og ydet så stor en indsats for, og haft så stor 
en betydning for, og hvor han  altid kæmpede for værdien af sammenhold; 
Flemming var og er stadig SIFer og en dejlig fyr med store menneskelige 
værdier. 
 
 

83. 
 
   1992.  Poul Erik Wills Jensen. - Igennem mange år leder i SIF fodbold og i Support. Pewi     
               startede som leder i midten af halvtresserne hvor han blev kamparrangør og sad i                                
               ungdomsudvalget i fodbold i mange år. Han udførte også i mange år en stor                                          

indsats i spilleudvalget samt i SIF Fodbold Support, som han var én af 
initiativtagerne til. 

               Pewi satte også sit præg på både jysk og ikke mindst dansk fodbold, og han blev  
               Bl.a. hædret  med Texacos lederlegat som Årets leder i dansk fodbold, og han     
                blev hædret med Jydsk Boldspil Unions højeste hædersbevisning – guldnålen.                                    
 
I 1952 skænkede et af SIFs gamle medlemmer Tage Bjarner, der var udvandret til Ecuador, 
2 sække kaffe til en tombola, som SIF skulle afholde, og selv om han var langt væk, mistede 
han aldrig kontakten til SIF, og som tak derfor, og for kaffen, blev SIFs hædersnål sendt til 
Ecuador. 

 
Der nåede altså at blive udnævnt 14 mænd og 1 dame som hædersmedlem i SIF, inden dette 
hæderstegn blev afskaffet. Sonja Olsen var den eneste dame der nåede at blive 
hædersmedlem i SIF, og hun var jo også den første dame der blev hædret som æresmedlem i 
SIF, og det blev hun efter at klubben havde eksisteret i 90 år i 2007, og den titel var hun ene 
om i 10 år, men nu har hun fået selskab som æresmedlem af Dorthe Gammelgaard der blev 
æresmedlem i 2017 og der skulle gå 100 år inden de to damer blev hædret, så der gik længe, 
men hvor havde begge de to damer fortjent det, og hvor er det godt, at der nu også er damer 
på banen. 
 
Hædersnålen er nu erstattet med SIFs 25 års hædersnål, og den er både Sonja og Dorthe 
også blevet hædret med, men stadigvæk for få kvinder, også med denne nye hædersnål; kun 
Birte Andersen i 1987 og Ulla Myrhøj så sent som her i 2018 er også blevet hædret med 
denne hædersnål, men mon ikke, der snart er flere damer på vej.  
Sonja fik det gamle hæderstegn overrakt ved SIFs 75 års jubilæumsfest i 1992, sammen med 
Flemming Nielsen fra cricket og Poul Erik Wills Jensen fra fodbold.  
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Peter Møller, Carl Mikkelsen og Sonja Olsen  er de tre eneste, der blev udnævnt til det gamle 
hædersmedlem, og senere til det nye æresmedlem og de 3 nederste på listen; Sonja, 
Flemming og Poul Erik ”Pewi” er de eneste nulevende af de 15, der blev hædersmedlem i 
SIF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
84. 
                             SILKEBORG IDRÆTSFORENING. 
                           INDEHAVERE AF SIFs HÆDERSNÅL 
                         FOR MINDST 25 ÅRS LEDERARBEJDE             
                                             ---------------------------- 
Dette flotte emblem; der er SIFs næsthøjeste hædersbevisning, blev indstiftet i 1987, og 
uddelt første gang på hovedgeneralforsamlingen samme år.  
Ved alle SIFs 3 hædersbevisninger, æresmedlem, 25 års hædersnål og sølvnålen for mindst 
10 års lederarbejde, skal der laves en skriftlig indstilling til Hovedafdelingens 
forretningsudvalg, som suverænt bestemmer om hæderen kan tildeles.  
Med 25 års hædersnålen, samt også med sølvnålen, følger et frikort til alle foreningens 
idrætslige arrangementer for egen person, gældende i 10 år.  
 
For nogle år siden blev det vedtaget i hovedbestyrelsen, at også ledere i SIF Fodbold Invest 
skal kunne tildeles SIFs hæderstegn. Både 25 års hædersnålen og 10 års sølvnålen er siden 
dengang blevet uddelt en del gange, og de personer der har fået hæderen indenfor Invest, er 
også alle ført på listerne, men det ville være ønskeligt, hvis Invest vil skrive nogle få ord om 
hver enkelt person på listerne; der er ikke skrevet noget om personerne, men det vil jeg 
meget gerne gøre, men jeg har ikke haft forudsætningerne for det; det skal Invest gøre, og 
der burde stå noget ved de gode SIFere, som er hædret med SIFs smukke 25 års hædersnål.  
 
Følgende 60 SIFere har modtaget hædersnålen for mindst 25 år som leder i foreningen: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
1987.      Svend Rasmussen.                 cricket og håndbold.  – ( se æresmedlemmer). 
 
1987.       Carl Mikkelsen.                    cricket og hovedbestyrelsen.  – ( se æresmedlemmer). 
 
1987.       Erik Pedersen.                      Hovedbestyrelsen, hovedkasserer i mange år og deref= 
                                                                ter foreningens revisor. Erik var en god mand til at  



Side 85 af 198 

 

                                                                forvalte SIFs økonomi, for han var i mange år Silkeborg 
                                                                Kommunes kasserer. 
                                                                Erik var en meget dygtig økonomi mand, og der var  
                                                                bare orden i økonomien, og han var en rigtig god mand 
                                                                for SIF i over 25 år på mange områder. 
 
1987.         Birte Andersen.                   Træner i over 50 år med 25 år i håndbold og derefter 
                                                                 i over 25 år i bueskydning, og hun har været en god 
                                                                 træner i de mange år for børnene. 
  
1987.         Erling Andersen.                  Fodbold – håndbold – Byggefonden, var leder og træ= 
                                                                  ner i over 25 år, og var også en tid med i håndbold, og 
                                                                  var i mange år med i ungdomsudvalget i fodbold. 
                                                                  Birte og Erling er ægtefæller, og begge gjorde de   
                                                                  gennem mange år en stor indsats for SIF  
 
85. 
 
1987.    Jørn Riemenschneider.             fodbold – håndbold – Byggefonden. ( se æresmedlem). 
 
1987.    Poul Erik Wills Jensen.            fodbold.  ( se gl. hædersmedlemmer ). 
 
1987.    Peter Gam.                                  Var leder i fodboldafdelingen i mange år, i både ung= 
                                                                   doms og seniorafdelingen, og var i mange år holdleder  
                                                                   for førsteholdet, og sad i spilleudvalget. 
                                                                   Peter var også en overgang i håndboldbestyrelsen, og 
                                                                   i spilleudvalget, også i håndbold. 
 
  1987.    Ib Hjorth.                                  fodbold – hovedbestyrelsen.  ( se æresmedlemmer). 
 
  1987.    Svend Fisker.                            fodbold – medlemsbladet ”Sytten”. ( se æresmedlem). 
 
  1987.    Sonja Olsen.                              håndbold og Veteranklubben.   ( se æresmedlemmer ). 
 
   1987.    Finn Mølgaard Jensen.           HB, fodbold , håndbold,  Byggefonden, Veteranklub. 
                                                                   ( se æresmedlem ). 
 
   1991.    Flemming Nielsen.                   cricket. ( se hædersmedlemmer – gl. hædersbevisning). 
 
   1992.    Dan Bak.                                   Søholthuset og fodbold. Dan har i en menneskealder  
                                                                   været leder i SIF med en stor indsats for fodbold, bl.a. 
                                                                   mange år i fodboldbestyrelsen, i spilleudvalg og som 
                                                                   holdleder og masser af andre gøremål i fodbold.  
                                                                   Han har iøvrigt på utallige områder ydet en stor 
                                                                   indsats for SIF, og han har altid været villig og klar til 
                                                                   at gøre noget for foreningen. 
                                                                   Dan var i 12  år formand for Søholthuset, og sad i alle           
                                                                   de år som Søholthusets repræsentant i hovedbestyrel= 
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                                                                   sen, og han sidder i dag stadig i husets bestyrelse, nu i 
                                                                   bestyrelsen i omkring 30 år. 
                                                                   Dan kan se tilbage på en lederkarriere i SIF på 50 år.  
                                                                    
                                                            
    1992.    Erik Rasmussen.                     Erik var både i fodbold og håndboldbestyrelserne i  
                                                                   mange år. Han var i fodbold bl.a. kamparrangør i 
                                                                   seniorafdelingen og han var også med i ungdomsud= 
                                                                   valget, som formand for drengeafdelingen. 
                                                                   I håndbold var han træner og også i spilleudvalget. 
                                                                   Han var selv aktiv i både fodbold og håndbold, og han 
                                                                   startede i øvrigt, sammen med Ib Hjoth og underteg= 
                                                                   nede, samme dag i 1. klasse, den 1. april 1942 på  
                                                                   Vestre Skole.  
 
 
 
86. 
 
     1993.  Arne Nielsen.                             Arne var med i bueskydning i mange år, hvoraf man= 
                                                                    ge var i afdelingens bestyrelse, bl.a. som kasserer. 
                                                                    Endvidere lavede et meget stort stykke arbejde 
                                                                    både som træner, stævnearrangør, altmuligmand  
                                                                    og meget mere, og Arne var altid klar med en hjæl= 
                                                                    pende hånd, og betød meget for bueskytterne. 
                                                                    Arne var også en fin skytte med bl.a. flere DMer.  
 
         1997.  Erik Isager.                             hovedbestyrelsen. ( hovedformand/hovedkasserer). 
                                                                     ( se SIFs formænd ). 
 
         1998.  Aleks Mikkelsen.                   bueskydning.  ( se æresmedlemmer ). 
 
         1998. Flemming Laursen.               ”Bette Makker” var SIFer i omkring 75 år, og han 
                                                                     har altid været et meget populært medlem, og en fin 
                                                                     ven. Han var spiller, både som ungdomsspiller og  
                                                                     som seniorspiller, og det blev til flere hundrede kam= 
                                                                     pe for SIF. 
                                                                     Han var også i en årrække træner og holdleder  
                                                                     i seniorafdelingen, og i 11 år sad han i fodboldbesty= 
                                                                     relsen, og han var suppleant til SIF Fodbold Support 
                                                                     bestyrelse, ligesom han på utallige områder, altid har 
                                                                     været klar til en indsats for SIF. 
                                                                     Makker har gennem de seneste mange år, været med                                                   
                                                                     i stadionudvalget på Silkeborg Stadion, der gør et 
                                                                     stort stykke arbejde med salget derude, til gavn for 
                                                                     vor store fodboldungdom.                                                                   
 
           1999. Kent Laursen.                       Søholthuset – fodbold. 
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                                                                     Kent havde en flot karriere, hvor han i mange kampe 
                                                                     var en fortræffelig målmand på førsteholdet, og han 
                                                                      var en meget solid sidste skanse på det berømte 1953 
                                                                     hold. 
                                                                     Kent har været træner i mange år, i både ungdoms  
                                                                     og seniorafdelingen, efter at han afsluttede en flot 
                                                                     aktiv karriere. Han sad også en tid i ungdomsudval= 
                                                                     get, og han var i oldboys bestyrelse i mange år, heraf 
                                                                     flere år som afdelingens formand. 
                                                                     Har i mange år siddet i Veteranklubbens bestyrelse. 
                                                                     Kent har også siddet i fodboldafdelingens bestyrelse. 
                                                                     Kent har også i mange år siddet i Søholthusets besty= 
                                                                     relse, og han har gennem årene lavet et stykke frivil= 
                                                                     ligt arbejde i huset, som har været helt enestående;  
                                                                     han er der faktisk hver eneste dag, og er i gang med  
 
 
87. 
                                                                     et eller andet el, maler, tømmer arbejde; han er hu= 
                                                                     sets altmuligmand, og af enorm betydning for SIF, og  
                                                                     han har været SIFer i en menneskealder. 
 
            2002.   Frits Andersen.                  Frits var en meget dygtig og meget vellidt træner i  
                                                                     SIFs fodbold ungdomsafdeling. Han var mest træner  
                                                                     for de yngste, hvor han gjorde et kæmpearbejde, og 
                                                                   han forsømte aldrig sin træning, eller at fortælle sine 
                                                                   drenge om sammenhold og kammeratskab, og han var 
                                                                   meget vellidt af sine drenge og i hele SIF.                                                                  
 
            2003.  Hugo Bilgrau.                 SIF Fodbold Support er der Hugo har lagt de fleste år 
                                                                af sin ledertid i SIF, men han var også aktiv som spiller, 
                                                                og han var i mange år med i oldboys, både som holdle= 
                                                                der, i bestyrelsen og flere år som oldboys formand. 
                                                                Hugo sad også i flere år i fodboldbestyrelsen, og han  
                                                                har fejret sit 40 års jubilæum som SIF leder. 
 
 
          2003. Svend Aaboe Andersen.       fodbold – ”Sytten” – hovedbestyrelsen. 
                                                                    Svend var aktiv fodboldspiller i SIF, og blev også  
                                                                    træner i nogle år i ungdomsafdelingen.  
                                                                    Han har og er også med i oldboys, og i en 7-8 år, var 
                                                                    han med i hovedbestyrelsen som dens sekretær. 
                                                                    Fra 1982 til 1984 var han SIFs repræsentant i Idræts= 
                                                                    samvirket, og ligeledes sad han i en hel del år i redak= 
                                                                    tionsudvalget for medlemsbladet ”Sytten”. 
 
          2004.  Knud Borum.                       Søholthuset – fodbold. 
                                                                     Knud har spillet fodbold i SIF i mange år, og han har  



Side 88 af 198 

 

                                                                     også været træner i fodboldungdom i nogle år, inden  
                                                                     han overtog det ansvarsfulde job som kamparrangør; 
                                                                     det job bestred han i en del år. 
                                                                     I 1978 valgtes Knud til sekretær i Søholthusets besty= 
                                                                     relse, og her efter 40 år, sidder han der stadig; flot. 
                                                                     Knud har endvidere været SIF en rigtig god mand,  
                                                                     med at virke som kontrollør på stadion og til koncer= 
                                                                     terne igennem mange år.  
                                                                  
           2004. Lars Erik Nielsen.                 fodbold – håndbold – cykling. 
                    ( nu Svenstrup).                      Lasse går efter, at have været medlem af SIF i 50 år.  
                                                                      Han startede med selv at spille fodbold og håndbold,  
                                                                     men allerede i 1975 trådte han ind i ledernes rækker, 
                                                                     som træner i fodboldungdom. Han var også nogle år, 
                                                                     en fin leder i håndbold.  
 
 
88. 
                                                                     Efter disse jobs, var han i 17 år en meget afholdt og 
                                                                     populær holdleder i fodbold, og heraf i mange år for 
                                                                     førsteholdet. 
                                                                     Efter holdleder jobbet i fodbold gik han over i cykel= 
                                                                     afdelingen, hvor han var en populær formand, og nu 
                                                                    sidder han som formand for håndboldafdelingen. 
                                                                    Lasse og hans kone Anni, var også i et par år, Søholt= 
                                                                    husets populære bestyrerpar, og meget meget andet  
                                                                    har Lasse været med til i SIF. 
 
        2005.    Dorthe Gammelgaard.         Håndbold ( se æresmedlemmer ). 
                                                                    
         2006.   Henning Jensen.                  fodbold – cricket. 
                                                                    Henning har været med i SIF i omkring 50 år, og han  
                                                                    har spillet masser af kampe for foreningen, både som  
                                                                    ungdoms og seniorspiller i fodbold, og også i cricket,  
                                                                    var han i nogle år spiller og træner. 
                                                                  Henning havde også det ansvarsfulde job, at stå i spid= 
                                                                    for salget på Silkeborg Stadion i flere år, og han var  
                                                                    masser af områder en god mand for SIF. 
                                                                    Henning har altid været en venlig mand, der altid har  
                                                                    været klar til at hjælpe, og være noget for andre. 
                                                                      
         2007.   Jørgen Hemmingsen.          badminton – fodbold.  
                                                                   Jørgen startede som leder i SIF i fodboldungdom,  
                                                                    hvor han igennem 6 år var en stor arbejdskraft; han 
                                                                    sad i ungdomsudvalget som drengeformand, og blev 
                                                                    senere både træner og holdleder i afdelingen  
                                                                    Han gik over i badmintonafdelingen og var her  
                                                                    formand gennem mange år, og sad i hovedbestyrelsen.  
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                                                                     Han var gennem mange år en god  
                                                                    træner, og har i det hele taget betydet meget for bad= 
                                                                    minton i SIF. 
                                                                     
 
           2007.   Lauge Trangbæk.               Lauge har været med i fodboldafdelingen i mange år,  
                                                                     og han har udført et meget stort stykke arbejde for 
                                                                     ikke blot fodbold, men for hele SIF som helhed. 
                                                                     Lauge har i et utal af år været en meget populær og 
                                                                     afholdt holdleder for hold i seniorafdelingen, og mon 
                                                                     der findes en bedre holdleder i Danmark end ham. 
                                                                     Lauge har også været træner, og som kontrol på Sil= 
                                                                     keborg Stadion har han været med i mange år, lige= 
                                                                     som han gennem masser af år, altid har været på  
                                                                     plads ved SIFs koncerter og andre arrangementer.  
 
 
89. 
                                                                                                     
  
             2007.  Kurt Grey Schuster,        Kurt har været med i SIF i langt over 50 år. Han be= 
                                                                   gyndte som lilleput i fodbold, og han spillede fodbold  
                                                                   i ungdomstiden, men også håndbold spillede han, og  
                                                                   han var en fin håndboldspiller, og som senior nåede 
                                                                   han 155 kampe på SIFs førstehold. 
                                                                   Han var ikke ret gammel, da han startede som ung= 
                                                                   domstræner i håndbold, og efter den aktive tid på 
                                                                   håndboldbanen var han også en overgang træner for 
                                                                   førsteholdet i håndbold. 
                                                                   Han blev valgt ind i oldboy fodbolds bestyrelse i 1986 
                                                                     og han har siddet der lige siden; altså i over 28 år;  
                                                                     heraf sekretær i rigtig mange år. 
 
              2007.    Ernst Jensen.                    Ernst er én af mine gamle drenge. Han spillede  
                                                                      mange kampe som både ungdom, senior og oldboys 
                                                                      for SIF, heraf også en del på førsteholdet. 
                                                                      Ernst blev valgt ind i oldboys bestyrelse i 1982, men 
                                                                      allerede i 1980 blev han holdleder, og har således  
                                                                      været leder i oldboys i snart 35 år. 
                                                                      Ernst har også været formand for oldboysafdelingen 
                                                                      i mange år i flere omgange, og han har i mange år,  
                                                                      været afdelingens repræsentant i fodboldbestyrelsen. 
                                                                      Ernst har derudover også udført et stort stykke  
                                                                      arbejde, bl.a. ved de store stævner SIF har haft, og  
                                                                      ved fodbolds salg på stadion, og han har siddet i ud= 
                                                                      valget for oldboys i Jydsk Boldspil Unions region 3.                 
 
            2008.   Orla Madsen.                      SIF Fodbold Support.   (se æresmedlemmer). 



Side 90 af 198 

 

 
            2008. Find Majbom Madsen.      Find har været leder i SIF i omkring 35 år. Han  
                                                                   startede i fodboldungdom, som en meget afholdt hold= 
                                                                   leder for miniputterne, og han blev senere træner i  
                                                                   ungdom for lilleput, drenge og junior. 
                                                                   Find sad også i ungdomsudvalget i mange år, bl.a.som  
                                                                   formand for miniputafdelingen, og i over 10 år, var  
                                                                   han et skattet medlem af fodboldbestyrelsen. 
                                                                   Han udførte et meget stort stykke arbejde ved stæv= 
                                                                   nerne, og var han leder af det stadionudvalg der står 
                                                                   for salget på stadion; et meget stort arbejde, og af  
                                                                   uvurderlig betydning for fodboldafdelingen. 
                                                                   Find har aldrig forsømt en lejlighed til, at arbejde for  
                                                                   sammenhold og kammeratskab, og det at være noget  
                                                           for andre, så han er et afholdt og respekteret medlem i SIF.   
 
90.  
 
                 2008.   Edgar Bonde.                Edgar var med i arbejdet i SIF i omkring 35 år med  
                                                                     start i 1981, hvor han blev holdleder i fodbold ung= 
                                                                     dom. I 1987 blev Edgar valgt ind i ungdomsudvalget,  
                                                                     og var her i mange år en stor arbejdskraft; han var  
                                                                     bl.a. i en del år ungdomsafdelingens repræsentant i 
                                                                     fodboldbestyrelsen, og han har også siddet i eliteud= 
                                                                     valget. 
                                                                     Edgar var SIF en god mand på masser af områder,   
                                                                     og han var i mange år overkontrollør for alle                                                                                                
                                                                     kassefolkene på Silkeborg Stadion, et job som han  
                                                                     udførte på allerbedste måde, og det var også ham der 
                                                                     ledede kontrollørerne ved foreningens koncerter og 
                                                                     arrangementer, og ved de dengang store stævner var 
                                                                     han en meget stor arbejdskraft. 
 
                  2008.   Flemming Juncher.      Søholthuset – hovedbestyrelsen. 
                                                                     Flemming var en høj og værdsat kasserer i  
                                                                     Søholthuset fra 1983, og der sad han på den denne  
                                                                     ansvarsfulde post i omkring 30 år, indtil 2013.  
                                                                     Han var ligeledes i omkring 15 år, tilknyttet hoved= 
                                                                     bestyrelsen for Søholthuset.                                                           
                                                                     Flemming har ydet en stor indsats for SIF, ikke kun i  
                                                                     huset, men på mange andre fronter.  
                                                                     Når fodboldafdelingen havde sine store stævner, var 
                                                                     Flemming der altid, og han ydede en enestående ind= 
                                                                     sats, og det har han også gjort i mange år, som kon= 
                                                                     trollør på Silkeborg Stadion, og før i tiden, også ved 
                                                                     SIFs koncerter og arrangementer.  
 
              2008.   Svend Ove Grønning.      Svend Ove boede på Stadion Alle, lige op og ned af 
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                                                                     SIFs hjemsted dengang, og han var kun 6 år, da han 
                                                                     begyndte at spille fodbold i SIF, så bortset  fra nogle 
                                                                     år, hvor Svend Ove med familie boede i andre byer, 
                                                                     på grund af hans arbejde, nærmer hans medlems= 
                                                                     skab af SIF sig de 60 år. 
                                                                     Svend Ove spillede mange kampe for SIF, som ung= 
                                                                     doms og seniorspiller, og efter den aktive tid, blev  
                                                                     han leder i oldboys bestyrelse i 1973 og var der i 8 år, 
                                                                     men han fortsatte i afdelingen som holdleder, og i  
                                                                     flere omgange, er det blevet til omkring 30 år som  
                                                                     leder i oldboys afdelingen. 
                                                                     I dag, og gennem de sidste mange år, er Svend Ove 
                                                                     fodboldafdelingens fine materialeforvalter, ligesom 
                                                                     han gør en fin indsats på mange andre fronter. 
 
 
 
91. 
 
                  2011.   Ole Hansen.                  SIF Invest A/S.  ( se æresmedlemmer). 
 
                 2011.    Ib Laursen.                     Ib var ikke ret gammel, da han begyndte at spille  
                                                                       fodbold i SIF, og han har været SIFer langt over 50 
                                                                       år. Jeg trænede ham fra starten, og mon ikke det er 
                                                                       derfor, at han mange år senere opnåede 212 kampe  
                                                                       på SIFs førstehold; det tror jeg på, men det blev til 
                                                                       mange hundrede kampe for Ib som ungdoms, senior 
                                                                       og oldboys spiller. 
                                                                       Ibs lederkarriere er lang og flot; han startede som 
                                                                       holdleder, blev så træner, i 1987 valgt til fodboldbe= 
                                                                       styrelsen, fra 1989 til 1998 formand for fodboldaf= 
                                                                       delingen, i samme tidsrum medlem af hovedbesty= 
                                                                       relsen samt af Silkeborg IF Fodbold Supports  
                                                                       bestyrelse. 
                                                                       Han har ydet en stor indsats for SIF på masser af  
                                                                       områder, bl. ved koncerter og arrangementer,  
                                                                       stævner og meget mere, og nu er indsatsen koncen= 
                                                                      treret om fodbolds salg på stadion, og også her bliver 
                                                                       der ydet en fin indsats af Ib. 
                                                                         
 
                   2011.   Karsten Dahl.                 fodbold ( se æresmedlemmer ). 
 
 
           2011.    Knud Erik Christensen.       Knud Erik startede, som mange andre, sin karriere 
                                                                        i fodboldungdomsafdelingen, da han i 1986 blev  
                                                                        holdleder for et hold lilleputter, og senere blev han 
                                                                        træner og holdleder gennem 15 år i ungdomsafde= 
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                                                                        lingen. Han var meget social og var altid meget af= 
                                                                        holdt af sine drenge. 
                                                                        Han gjorde altid en meget stor indsats ved de store 
                                                                        stævner, og han har gennem de sidste mere end 25 
                                                                        år været kontrollør på Silkeborg Stadion, og ved  
                                                                        vore koncerter og andre arrangementer; Knud              
                                                                        Erik går man aldrig forgæves til, når der skal gøres 
                                                                        en indsats for SIF. 
                                                                        Knud Erik har også gennem 20 år, været SIFs 
                                                                        fanebærer; et job, som han udfører meget ansvars= 
                                                                        bevidst og på allerbedste måde. 
 
2012.         Peder Søgaard Kristensen.        Peder startede i fodbold ungdomsafdelingen i 1985,  
                                                                        i 1986 blev han formand for drengeafdelllingen, og 
                                                                        sad som sådan og i ungdomsudvalget til 1991, hvor  
 
 
92. 
                                                                        han blev valgt til fodboldbestyrelsen., og sad der i  
                                                                        mange år, heraf en hel del år som kasserer. 
                                                                        Peder har også siddet i SIF Fodbold Supports  
                                                                        bestyrelse og på mange måder har han ydet en 
                                                                        fin indsats for SIF; bl.a. med et stort arbejde ved de 
                                                                        store fodboldstævner, sin arbejdskraft i loungen, og  
                                                                        på masser af andre områder, og det var Peder, ser i   
                                                                        i sin tid kom med ideen og indførte SIF vinen. 
                                                                        Peder har også gennem 4 år, været én af SIFs  
                                                                        revisorer, og også det job blev udført på allerbedste  
                                                                        måde, og Peder har på mange måder været SIF en 
                                                                       rigtig god mand, og en god kammerat. 
 
2012.         Aksel Evin Olesen.                     SIF Fodbold Support senere Invest. 
 
2012.         Henrik Fjeldgaard.                 SIF Fodbold Support / Invest samt fodboldafdelingen.      
                                                                     Henrik udførte i mange år et flot stykke arbejde 
                                                                     som træner i ungdomsafdelingen, og i amatørafde= 
                                                                    lingen gjorde han det flot i fodboldbestyrelsen og på  
                                                                     mange andre områder, og han her altid været SIF en  
                                                                     god mand, som har udrettet rigtig meget for vores 
                                                                     forening, som han altid har støttet og stået bagved 
                                                                      på allerbedste måde. 
 
2012.         Lars Kruse.                                 SIF Fodbold Support senere Invest. 
 
2012.         Preben Mehlsen.                         SIF Fodbold Support senere Invest. 
 
2012.         Vagn Iversen.                              SIF Fodbold Support senere Invest. 
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2014.          Ole Simonsen.                      I januar 1989 blev Ole valgt ind i  fodboldbestyrelsen                             
                                                                     som dens sekretær, og den post har han haft gennem  
                                                                     alle årene, og han har den stadig, og han er en meget  
                                                                     dygtig sekretær med orden i tingene. 
                                                                      Ole har gennem de 30 år været et højt skattet  
                                                                      medlem af fodboldbestyrelsen med et flot arbejde. 
                                                                     Han har ydet en meget stor indsats gennem de mange  
                                                                     år og været en stor arbejdskraft, på mange områder i  
                                                                     SIF, som han altid har repræsenteret på en fin og god  
                                                                     måde. 
                                                                     Han har også været meget med i salget på stadion. og 
                                                                     så er det ham, der har det meget store arbejde, og er  
                                                                    en uvurderlig hjælp for hovedafdelingen, ved at holde 
                                                                     styr på hele foreningens store passive medlemsskare. 
                                                                     Ole er vellidt og en fin kammerat, og en god SIFer. 
 
 
93. 
 

2015. Bjarne Skov.    SIF Fodbold Invest + fodbold. 
                                         Bjarne var i mange år i seniorafdelingen, hvor han  
                                         var en meget vellidt og dygtig holdleder. Han blev 
                                         senere SIFs sikkerhedschef, og der var bare kontrol 
                                         over kontrollørerne når der var fodbold. 
                                         Bjarne er meget vellidt, og der er orden i sagerne, 
                                         Hvilket også ses ved, at han i dag er ansat i Jysk 
                                         Park som en meget betroet medarbejder. 

 
2015. Claus Christensen.         SIF Fodbold Invest + fodbold. 

                                         Claus var en dygtig og vellidt træner i ungdomsaf= 
                                         delingen i fodbold i mange år , og han sad i ungdoms= 
                                         udvalget og meget mere. Claus er dygtig og i dag  
                                         sidder han som økonomidirektør i Silkeborg IF Invest 

                                                                    og hans dygtighed har givet ham flere betydnings= 
                                                                    fulde poster indenfor Dansk Boldspil Union; bl.a. i 
                                                                    DBUs bestyrelse. 
 
      2015.            Tonni Hammershøj.       Hovedbestyrelsen + fodbold. 
                                                                    Tonni var SIFs hovedkasserer i mange år, og han var 
                                                                    et skattet medlem af hovedbestyrelsen og af FU. 
                                                                     Der var orden i regnskaberne og Tonni mødte faktisk 
                                                                     altid med et regnskab der gav overskud. 

                                                             Tonni startede som leder i SIF i 1990 i fodboldungdom 
                                                            og i de 28 år har han ydet en stor og fin indsats for SIF. 
                                                             På mange områder ydede Toni en stor indsats, og han 
                                                             har heldigvis lovet stadig at være til rådighed i SIF.  
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2016. Per ”46” Christensen.     Fodbold. 
                                         Per har altid været en meget vellidt holdleder i senior 
                                         fodbold,og han har altid været meget samarbejdsvillig 
                                         og gjort en flot indsats for SIF, ikke mindst i salget på 
                                         Silkeborg Stadion, hvor han altid var en stor hjælper,  
                                         Og han var altid klar til at gøre en indsats for SIF. 

 
2016.            Eigil Knudsen.                 Fodboldvennerne + fodbold. 
                                                                Eigil var med i fodboldvennernes bestyrelse i mange  
                                                                år, og heraf var de sidste mange år som formand for 
                                                                foreningen, og han ydede en kæmpeindsats for  
                                                                vennerne og for fodbolden i SIF. Eigil var desuden i 
                                                                flere år medlem af ungdomsudvalgets bestyrelse, og 
                                                                også her med en stor indsats til følge. 
 
 
94. 

                                                                       
2016.            Jørgen Refsgaard.            hovedbestyrelsen + Søholthuset + fodbold. 
                                                                Jørgen havde en fin aktiv karriere i SIF, hvor han  
                                                                var en god målmand på førsteholdet i fodbold, og  
                                                                en meget vellidt og fair spiller, og han er én af de 
                                                                få, der er blevet tildelt den fornemme Mester= 
                                                                række pokal mere end én gang. 
                                                                Som leder var han i nogle år SIFs hovedkasserer og 
                                                                sad i hovedbestyrelsen, og han ydede en stor indsats. 
                                                                Han blev i mange år SIFs revisor, et job der blev  
                                                                passet på bedste måde, og har var også i nogle år en 
                                                                respekteret og vellidt træner i fodboldungdom. 
                                                                I 2013 blev Jørgen valgt ind i det gamle Søholthusets 
                                                                bestyrelse og han er heldigvis fulgt med den over i  
                                                                det nye Søholthus i Jysk P 
 
2016. Laurits Toft Andersen.   hovedbestyrelsen. 

                                          Laurits startede i SIF med at blive valgt til ”Syttens” 
                                           redaktionsudvalg og han udførte her et meget stort 
                                          stykke arbejde, og det var faktisk Laurits der fik 
                                           ”Sytten” op at stå igen, da det ikke gik for godt med 
                                           bladet dengang. 

                                                                       Laurits blev valgt til hovedbestyrelsen, og her sad  
                                                                       han i mange år, og han var i mange år SIFs næst= 
                                                                      formand. 
                                                                       Sin egentlige ledergerning sluttede han med at blive 
                                                                    foreningens revisor, men Laurits er fortsat med i SIFs 
                                                                     veteranklub og i SIFs sangkor, og så er han fast del= 
                                                                     tager ved lørdagsmøderne. 
                                                                                                                                                                
      2016.             Rolf Petter Holthe.           IK. Grane, Arendal, Norge. 
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2017. Kent Madsen.                    SIF Fodbold Invest. 

                                                                        ( se æresmedlemmer). 
      
      2018              Ulla Myrhøj                       fodbold + håndbold + cricket+ Invest m.m. 
                                                                        Ulla er en kæmpefans af SIF, nok den allerstørste 
                                                                        og hun har gennem langt over 50 år ydet en stor 
                                                                        indsats for klubben. 
                                                                       Hun har spillet og været leder i håndboldafdelingen, 
                                                                        hun har været leder i fodboldungdom og i cricket,  
                                                                        har været i bestyrelsen for det gamle Søholthuset, 
                                                                       og hun har ydet en meget stor indsats hos Silkeborg 
                                                                         IF Invest med et utal af forskellige job, og hvad  
                                                                         hun har kunnet hjælpe med; hun er en rigtig SIF 
                                                                         pige. 
 
 
95. 
 
      2018              Henrik Ivarsen                   fodbold + håndbold + hovedafdelingen. 
                                                                         Henrik har altid været SIF en god mand, og han er 
                                                                         altid klar og villig når han kan gøre noget for SIF. 
                                                                         Han har gennem mange år været en meget vellidt  
                                                                         og dygtig holdleder for mange hold, og ligeledes  
                                                                         en fin træner i fodbold, og også i håndbold har  
                                                                         man haft stor gavn af Henriks indsats- 
                                                                         Henrik er også SIFs fanebærer, et job som udføres 
                                                                         på allerbedste måde; og som skrevet, er han meget  
                                                                         vellidt og en fin repræsentant for SIF. 
                                                                          
      2018             Poul Hansen                         hovedafdelingen + fodbold. 
                                                                          ( se HB generalforsamlingen – ny hovedformand – 
                                                                          Side 14 ). 
 
      2018             Henrik Thyboe-Thomsen    hovedafdelingen + fodbold. 
                                                                          Henrik startede som træner i fodbold ungdom og 
                                                                          han var samtidig også holdleder, og han var en fin  
                                                                          og dygtig leder og meget afholdt af alle. Han blev 
                                                                         formand for de yngste og kom i ungdomsudvalget,    
                                                                          og blev valgt til fodboldbestyrelsen og blev dennes 
                                                                          formand gennem mange år, og han sad i mange år 
                                                                          i hovedbestyrelsen. 
                                                                          Han var også manden bag fodboldafdelingens nye 
                                                                          organisation, og hans arbejde indenfor fodbolden 
                                                                          varede i 17 år og var stort og flot. 
                                                                          Henrik blev i 2009 valgt til SIFs næstformand, og 
                                                                          den post sidder han stadig på, og han er en leder 
                                                                          man aldrig går forgæves til, og han er altid klar til 
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                                                                         en indsats; han er en stor SIF leder af format, og  
                                                                          med sine store menneskelige egenskaber går han 
                                                                          altid ind for venskab og sammenhold og han er 
                                                                          meget vellidt og respekteret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
96. 
 
 
Alle nævnte personer her har naturligvis været guld værd for SIF, og alle har ydet en stor 
og en fantastisk indsats for foreningen. Alle har været og er pragtfulde venner, men der er 
for lidt damer på listen, så jeg håber der vil komme flere til.  
Det er også klart med de mange navne som er meget flot og med de mange år, som 
hædersnålen er blevet tildelt, vil der være nogle, der er faldet bort. Jeg har skrevet om dem  
før, så jeg vil nøjes med at skrive, om to som er gået bort indenfor de sidste par år.  
De to er Flemming Laursen, bedre kendt som ”Bette Makker” og Edgar Bonde. 
Edgar døde i 2016 og ”bette makker” her i 2018, og begge var et par strålende venner, og det 
har været et venskab der har varet i mange år, Edgar og jeg var venner i nok 50 år, og 
”Bette Makker” og jeg har været det i 75 år, og vi spillede helt fra lilleput et utal af 
fodboldkampe sammen; det gjorde meget ondt at miste sådan to fantastiske venner, og jeg er 
helt sikker på, at sådan er der mange i SIF der har det; æret være deres minde. 

. 
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97. 
 

                           SILKEBORG IDRÆTSFORENING. 
                            INDEHAVERE AF SIFs SØLVNÅL 
                       FOR MINDST 10 ÅRS LEDERARBEJDE. 
                                       --------------------------------- 
Sølvnålen blev indført i 1967, i forbindelse med SIFs 50 års jubilæum, og de første blev 
uddelt på selve jubilæumsdagen ved 50 års jubilæums receptionen, som fandt sted på Hotel 
Dania, den 26. april 1967; på en øvrigt meget fin og meget velbesøgt reception 
Sølvnålen kræver mindst 10 års lederarbejde i foreningen, og den giver, som ved 25 års 
hædersnålen et frikort for egen person til alle SIFs idrætslige arrangementer i 10 år.  
Sølvnålen har altid været meget populær og eftertragtet, og hvis man ser på, hvor mange der 
gennem tiderne er blevet tildelt denne hæder, kan man virkelig se, hvor mange trofaste 
ledere SIF har haft gennem alle de mange år... 
 
Nålen er til dato uddelt til 236 SIFere, og så er den tildelt til 11 gode venner og ledere 
udenfor SIF, fra vor norske venskabsklub IK. Grane i Arendal, til Rolf Petter Holthe, Bjørn 
Kittelsen, Kenneth Henriksen, Kåre Mortvedt, Bård Einar Johansson, Sven-Erik Hanssen, 
Knut Arne Thorsdahl, Eylert Ellefsen og Nils Morten Kirkedam Blakstad, som skrevet  fra 
vor mangeårige venskabsklub gennem 68 år I.K. Grane i Arendal i Norge, og til Jon Skjeie 
fra Øyestad I.F., også i Norge, som vi også var venskabsklub med i en hel del år, samt til 
SIFs meget gode og nære ven gennem mange år, Andreas Rasmussen fra Bjerringbro og 
Euro Sportring, så 247 personer er blevet hædret med SIFs sølvnål. 
 
Nålen til de elleve personer, blev naturligvis ikke uddelt for mindst 10 års lederarbejde i SIF, 
men den blev dem tildelt, som en hædersnål fra SIF, som en påskønnelse, for alt hvad de 
havde gjort for SIF igennem mange år, og for deres helt fantastiske venskab. Nordmændene 
havde utallige gange taget imod SIF, og ordnet ophold for os i Arendal i Norge, på en helt 
enestående og gæstfrihed måde, og Dres havde gang på gang vist sit venskab t il SIF, ikke 
blot i et væld af ture til Holland, men også fordi han gang på gang arrangerede Euro 
Sportring stævner i Silkeborg med SIFs ungdomsafdeling som arrangør; det betød i meget 
høj grad en hjælpende hånd til SIFs meget dårlige økonomi i fodboldafdelingen, dengang i 
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halvfjerdserne og i årene frem, og det var de stævner, der mere end noget andet, bragte 
fodboldafdelingens økonomi på rette fode igen, og  gav mulighed for, at få stablet 
professionel fodbold på benene i SIF, så de elleve, der har modtager SIFs sølvnål, udover 
SIF ledere, havde afgjort fortjent den, for de var og er meget gode og nære venner af SIF, 
og de har gjort en kæmpeindsats for os. Andreas Rasmussen og Jon Skjeie er desværre ikke 
mere, men med de 11 er der her pr.1. marts 2018 uddelt 247 af vores meget populære 
sølvnål. 
 
Følgende 247 personer er gennem tiderne blevet hædret med SIFs sølvnål: 
 
1967.      Svend Rasmussen.                  atletik – cricket – håndbold. 
               Carlo Pedersen.                      håndbold.  
               Henry Mogensen.                   atletik. 
               Karl Pedersen.                        fodbold – håndbold. 
               Poul Bjerre.                             fodbold. 
 
98. 
               Niels Jørgen Hylke.                fodbold. 
               Ejner Beckmann.                    fodbold. 
               Holger Larsen.                        fodbold. 
               H. Vagn Jensen.                      håndbold – Byggefonden. 
               Preben Christiansen.             atletik. 
               Jørn Riemenschneider.          fodbold – håndbold – Byggefonden. 
               Visti Nielsen.                           fodbold – Byggefonden. 
               Finn Mølgaard Jensen.          fodbold – håndbold – Byggefonden. 
1967.      Preben Troelsen.                   fodbold – håndbold – ”Sytten”. (uddelt senere i 1967). 
 
1968.      Søren Anker Hansen.             fodbold – ”Sytten”. 
               Axel Meldgaard.                     fodbold. 
               Ivar Kragh Sørensen.             Fodboldvennerne. 
 
1969.      Kurt Andersen.                      cricket. 
               Josef Palka.                             fodbold. 
               Ove Andersen.                       fodbold. 
               Poul Erik Wills Jensen.         fodbold. 
 
1970.      Aksel Sam Sørensen.              håndbold – fodbold. 
 
1971.      Erik Rasmussen.                      håndbold – fodbold. 
               Erik Pedersen.                         hovedbestyrelsen. 
               Christian Jørgensen.               cricket – Fodboldvennerne. 
 
1972.      Henning Sørensen.                   fodbold. 
               Arne Suhr.                                fodbold. 
               Birte Andersen.                        håndbold. 
               Villy Pedersen.                          cricket. 
               Flemming Nielsen.                    cricket. 
               Kristian Mariussen.                 fodbold – Fodboldvennerne. 
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               Ib Hjorth.                                  fodbold – hovedbestyrelsen. 
               Erling Andersen.                      fodbold – håndbold – Byggefonden. 
 
1973.      Peter Gam.                                fodbold – håndbold. 
               Tommy Lindskov.                    fodbold. 
               Svend Fisker.                            fodbold – ”Sytten”. 
 
1974.      Keld Ibsen.                               fodbold.  
               Børge Studsgaard.                   fodbold. 
               Ib Bülow.                                  fodbold. 
               Kent Laursen.                          fodbold. 
               Børge Vestergaard.                  fodbold. 
               Alfred Larsen.                          fodbold. 
               Børge Pedersen.                       fodbold. 
 
 
99.. 
 
1975.      ROLF PETTER HOLTHE.   I.K. GRANE ARENDAL NORGE. 
               BJØRN KITTELSEN.            I.K. GRANE ARENDAL NORGE. 
 
1976.      John Overgaard.                      fodbold.  
                Dan Bak.                                  fodbold. 
                Jørn Sand Andersen.              håndbold. 
                Knud Erik Hansen.                 håndbold. 
 
1977.      Carl Erik Larsen.                     fodbold. 
               Ole Pedersen.                            fodbold. 
 
1978.      Sonja Olsen.                             håndbold. 
               Niels Vig.                                  håndbold. 
               Bent Pedersen.                         fodbold. 
               Poul ”Rassi” Rasmussen.        fodbold. 
               Tage Sørensen.                         fodbold. 
 
1980.      KENNETH HENRIKSEN.     I.K. GRANE ARENDAL NORGE. 
               JON SKJEIE.                          ØYESTAD I.F. ARENDAL NORGE. 
 
1981.      Bent Christensen.                    fodbold. 
               Erik Ilvig.                                 fodbold. 
               Jørgen Nielsen.                        fodbold. 
               Jørgen Meldgaard.                  fodbold. 
               Finn Prengel Kristjansen.      Fodboldvennerne. 
               Ruth Madsen.                          Forældreforeningen i fodbold.  
               Edvard Vestergaard.              Forældreforeningen i fodbold.  
               Arne Nielsen.                           bueskydning. 
               Børge Jakobsen.                      Bueskydning. 
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1982.      Erik Jensen.                             fodbold. 
               Kent Christoffersen.               fodbold. 
               Torben Bjerre.                        fodbold. 
                Finn Hjorth.                           håndbold. 
 
1983.       Hugo Bilgrau.                          fodbold. 
               Svend Ove Grønning.              fodbold. 
               Preben Sørensen.                     fodbold. 
               Svend Erik Damgaard.            fodbold. 
               Poul Erik Johansen.                 håndbold. 
               Erik Isager.                               hovedbestyrelsen.  
 
1984.      Hans Larsen.                             bueskydning. 
 
 
 
100. 
               Bjarne Rasmussen.                   cricket. 
               Erik Mikkelsen.                         cricket. 
               Lars Nøhr.                                 cricket. 
               Erik Randløv.                            cricket. 
               Lars Frydenlund.                      håndbold. 
 
1985.      Aleks Mikkelsen.                        bueskydning. 
               Villy Thorup.                              fodbold. 
                Flemming Laursen.                   fodbold. 
                Flemming Ibsen.                        fodbold. 
                Søren Sørensen.                         fodbold. 
                Tage Petersen.                           fodbold. 
                ANDREAS RASMUSSEN.      EURO-SPORTRING OG BJERRINGBRO. 
 
1986.       Morten Sørensen.                      fodbold. 
                Lars Erik ”Lasse” Nielsen.      fodbold – håndbold. 
                Gert Tønnesen.                          fodbold. 
                Svend Aaboe Andersen.           hovedbestyrelsen – fodbold. 
 
1987.       Lauge Trangbæk.                      fodbold. 
                Svend Nielsen.                            fodbold. 
                Viggo Grønborg.                        fodbold – revisor. 
                Kirsten Rasmussen.                   håndbold. 
                Azhar Ali.                                   cricket – håndbold. 
                Frits Andersen.                          fodbold. 
                Michael ”Shelley” Nielsen.       fodbold. 
 
1988.       Laurits Toft Andersen.             hovedbestyrelsen. 
                Henrik Bjerre.                           fodbold. 
                Vagn Mathiesen.                       Forældreforeningen i fodbold.  
                Thomas Bertelsen.                    atletik – hovedbestyrelsen. 
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1989.       Kirsten Ali.                                cricket – håndbold. 
                Knud Laugesen.                        Forældreforeningen i fodbold.  
                Knud Borum.                            Søholthuset – fodbold. 
                Niels Jørgen Rasmussen.          cricket. 
 
1990.      Orla Poulsen.                               bueskydning. 
               Signa Rasmussen.                       cricketvennerne. 
                Ella Mikkelsen.                          cricketvennerne. 
                Henning Martinussen.               fodbold. 
                Christian Schrøder.                   fodbold – håndbold. 
                Peter Thor.                                 badminton. 
                Kaj Rahbæk.                              håndbold. 
 
1991.      Jørgen Nielsen.                            Fodboldvennerne. 
 
101. 
               Henning Vestergaard.                 Fodboldvennerne. 
               Kurt B. Andersen.                       fodbold oldboys.  
               Harly Jensen.                               fodbold. 
               Edgar Bonde.                               fodbold. 
               Eigil Knudsen.                             Fodboldvennerne – fodbold. 
 
1992.      Kurt Jensen.                                  fodbold. 
               Allan Johansen.                             fodbold. 
               Jørgen Hemmingsen.                    fodbold – badminton. 
                Poul E. Salomonsen.                    håndbold. 
                Karsten Krogh Jørgensen.          fodbold. 
                Henrik Fjeldgaard.                      fodbold – SIF Fodbold Support. 
                Bjarne Jensen.                              fodbold. 
                Kirsten Stephensen.                     bueskydning. 
 
1993.       Jacob Nielsen.                               fodbold. 
                Kurt Grey Schuster.                    fodbold oldboys – håndbold. 
                Ernst Jensen.                                fodbold oldboys.  
                Flemming Juncher.                      Søholthuset. 
                Ib Laursen.                                   fodbold. 
                Orla Madsen.                               SIF Fodbold Support. 
 
1994.       Dorthe Gammelgaard.                 håndbold. 
                Mary Ann Christoffersen.           badminton – håndbold. 
                Poul Hansen.                                 bueskydning. 
                Frits W. Holm.                              Fodboldvennerne.  
                Lars Duus Petersen.                     fodbold. 
 
1995.       Jørgen Ørum.                               hovedbestyrelsen – håndbold. 
                Lars Gam.                                     hovedbestyrelsen.  
                Jens Arne Jensen.                        fodbold. 
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1996.       Eva Markvardsen.                       Fodboldvennerne. 
                Viggo Madsen.                             Fodboldvennerne. 
                Carsten Grønning.                      fodbold. 
                Bjarne Larsen.                             fodbold. 
                Jan Hedegaard.                            fodbold. 
                Knud Erik Christensen.              fodbold. 
                Ole Hansen.                                  SIF Fodbold Support.  
                Peder Søgaard Kristensen.         fodbold. 
                Arne Krogh.                                 hovedbestyrelsen. 
 
1997.          Karsten Dahl.                           fodbold oldboys. 
                   Steen Høholt.                            SIF Fodbold Support.  
                   Find Madsen.                           fodbold. 
 
 
102. 
 
1998.          Nina Sass.                                 Fodboldvennerne. 
                   Vagn Ottesen.                          Bueskydning. 
                   Gunnar Lemming.                   håndbold – ”Sytten”. 
                   Per Kristensen.                        fodbold. 
 
100. 
                   Jørgen Høy.                              fodbold. 
                   Jørgen Andersson.                   fodbold. 
                   Jørgen Refsgaard.                    fodbold – hovedbestyrelsen. 
 
1999.          Henning Jensen.                        fodbold – cricket. 
                   John Nielsen.                             fodbold. 
 
2000.          Claus Christensen.                    fodbold. 
                   Maj Britt Skov.                          fodbold. 
                   Alland Sørensen.                       fodbold. 
                   Henrik Lindbjerg Nielsen.       fodbold. 
                   Ole Simonsen.                            fodbold. 
                   Torben Ali.                                 cricket.  
                   Jan Nørgaard Jensen.               håndbold. 
 
2001.          Tonni Hammershøj.                   fodbold. 
                   Lars Erik Ilvig.                           fodbold. 
                   Heine Jakobsen.                          fodbold. 
                   Henrik Krogh Jørgensen.          fodbold. 
                   Franjo Blumensaadt.                 fodbold. 
 
2002.          Lisbeth Bay.                                håndbold. 
                  Jette Buhl.                                    Forældreforeningen i fodbold.  
                   Henning Madsen.                       fodbold. 
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                   Dan Knudsen.                             håndbold. 
                   John Rasmussen.                        håndbold. 
 
2003.          Henrik Thyboe Thomsen.          fodbold. 
                   Poul Hansen.                               fodbold. 
                   Poul Erik Simonsen.                   fodbold. 
 
2004.          Per Noller.                                  håndbold. 
                  Morten Husted.                           håndbold. 
                  Kim Charles Nielsen.                 fodbold oldboys. 
 
2005.         Henrik Ivarsen.                          fodbold – håndbold. 
                  Kirsten Folke.                             fodbold. 
                  Brian Pedersen.                          fodbold. 
 
 
103. 
 
2006.         Thorkild Nygaard.                      fodbold – badminton. 
                  Jens Kristian Sørensen.              bueskydning. 
 
2007.          Doris Trangbæk.                       fodbold – hovedafdeling. 
                   Carsten Gaarde.                        fodbold – hovedafdeling. 
                   Søren Fogsgaard.                       fodbold oldboys. 
 
 
101. 
 
2008.           Jytte Møller Hansen.                SIFs Veteranklub. 
                    Reinar Nielsen.                          fodbold. 
 
2009.           Randi Madsen.                           fodbold. 
                    Inga Klingenberg.                      Fodboldvennerne. 
 
2010.           Michael Christiansen.               håndbold. 
                    Claus Rasmussen.                      fodbold. 
   
2011.           Poul Poulsen.                             håndbold. 
                    Ebbe Gundel.                             håndbold. 
                    Carsten Berg.                             minigolf. 
                    Jørgen Skov.                              badminton. 
                    Bjarne Skov.                              SIF Invest A/s og fodbold.  
                    Jens Christian Sørensen.          fodbold.    
 
2012.           Lise Møller Madsen.                Silkeborg Fodbold College. 
                    Simon Jensen.                            badminton. 
                    Hans Jørgen Christensen.        cykling. 
                    Else Skov.                                   håndbold.  
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                    Per Bauenmand.                        håndbold. 
                    Frederik Lysholt Hansen.        Silkeborg IF Fodbold Support senere Invest.  
                    Kent Madsen.                            Silkeborg IF Fodbold Support senere Invest.  
                    Eskild Lyngholm.                     Silkeborg IF  Fodbold Support senere Invest. 
                    Eyvind Arentoft.                       Silkeborg IF Fodbold Support senere Invest.  
                    Hans Mortensen.                       Silkeborg IF Fodbold Support senere Invest.  
                    Lars Troelsgaard.                     Silkeborg IF  Fodbold Support senere Invest.  
                    Per Laustsen.                             Silkeborg IF  Fodbold Support senere Invest.  
                    Steen Konradsen.                      Silkeborg IF  Fodbold Support senere Invest. 
                    Tommy Nybo.                            Silkeborg IF  Fodbold Support senere Invest.  
                     Uffe Berg Pedersen.                  Silkeborg IF Fodbold  Support senere Invest.  
 
2013.          Omar Hillers.                              cykling. 
                   Erik Laursen.                              bueskydning. 
                   Søren Johansen.                          fodbold. 
 
104. 
                   Palle Broman.                             fodbold. 
                   Jan Skytte Pedersen.                  Silkeborg IF Fodbold Support senere Invest.  
 
2014.          Bjarne Strandby.                        bueskydning.  
                   Bjarne Olsen.                              cykling. 
                   Jens Svendsen.                            håndbold. 
                   Andy Gren.                                 veteranklubben. 
                   Lars Boldsen.                             Silkeborg IF Fodbold Invest.  
 
2015.          Finn Sørensen.                            badminton. 
                   Flemming Jørgensen.                 badminton. 
 
2016.          Kirsten Berg.                                          minigolf. 
                   Jens Krogh.                                            fodbold – oldboys. 
                   Kåre Mortveit..                                      IK. Grane, Arendal, Norge.  
                   Bård Einar Johansson.                         IK. Grane, Arendal, Norge. 
                   Sven-Erik Hanssen.                               IK. Grane, Arensal, Norge. 
                   Knut Arne Thorsdahl.                           IK. Grane, Arendal, Norge. 
                   Eylert Ellefsen.                                       IK. Grane, Arendal, Norge. 
                   Nils Morten Kirkedam Blakstad.      IK. Grane, Arendal, Norge. 
 
2017.         Bent Ramsing.                            Badmintonafdelingen. 
                  Esben Svanberg.                        Fodbold og håndbold .  
                  Ulla Myrhøj.                               SIF Fodbold Invest A/S samt SIF fodbold.  

 
2018.          Jan Vitten Rasmussen.              SIFs minigolfafdeling. 
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105. 
                           LIDT OM UDDELING AF SIFs HÆDERSBEVISNINGER!. 
 
Det har altid været holdningen i Silkeborg Idrætsforenings hovedbestyrelse, at de personer, 
der har gjort sig fortjent til en hædersbevisning, naturligvis skal have foreningens hæder.  
Man er også meget opmærksom på, om en person har gjort sig fortjent til en 
hædersbevisning udenfor SIF, bl.a. fra forbund, lokalunion, eller andre steder fra, og 
gennem tiderne, er der sendt et hav af indstillinger på hæder til de forskellige forbund og 
lokalunioner m.m., og rigtig mange af vore medlemmer er blevet hædret derfra.  
Når en person indstilles til en hædersbevisning, skal og er vor indstilling og begrundelse 
naturligvis altid korrekt; det skal være sådan, at et forbund m.m. skal kunne stole 100 % på 
vore oplysninger, der skal simpelthen være helt rene linier, og alt skal være i orden, ellers 
har hæderen jo heller ikke den værdi for modtageren, som den skal have, så den pågældende 
persons data er gået helt efter; der skal være respekt over tildeling af en hædersbevisning. 
 
I SIF, og sikkert også i alle foreninger,  har vi det sådan, at når der skal udnævnes et 
æresmedlem, eller uddeles en anden hædersbevisning, er det bestemt ikke noget, at man bare 
går ind på kontoret eller til hovedbestyrelsen, for at blive skrevet op til, og der er ingen 
ansøgningsskema, men en indstilling kan benyttes, men for at hæderen kan tildeles, kræves 
der for det første, mange års hårdt og godt arbejde, og så kræver det, ikke mindst, at man 
gennem alle årene har og er fuldkommen loyal overfor foreningen og overfor sine 
klubkammerater og repræsenterer klubben på en værdig og god måde ud ad til.  
Sådan er det, og det gælder for alle vore 3 hæderstegn; æres og 25 års hæderstegnet og 10 
års sølvnålen, og det er vi ikke alene om; det gælder også i f.eks.  Jydsk og Dansk Boldspil 
Union, og nok i alle foreninger og forbund. 
Ud over de 3 hæderstegn, har SIF jo mange andre hædersbevisninger, og her gælder 
naturligvis de samme kriterier. 
 
De 3 hæderstegn, samt alle pokaler og statuetter, er i hovedafdelingens regi, og hertil kan 
afdelingerne indstille sine emner, men det er FU, der vedtager, om hæderen kan tildeles.  
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SIFs ældste pokal; der stadig uddeles: Mesterrækkens pokal fra 1942, til årets spiller på 
SIFs førstehold i fodbold, hører dog under SIF Fodbold Invest. 
 
Alle SIFs 3 hædersnåle er personlige, og må kun bæres af indehaveren.  
Æresemblemet giver adgang for egen person med ledsager til alle SIFs idrætslige 
arrangementer, og det er livsvarigt.  
25 års hædersnålen og 10 års sølvnålen giver begge adgang til alle foreningens idrætslige 
arrangementer for egen person i 10 år. 
 
                                        SIFs  SMUKKE KLUBEMBLEM! 
Ud over SIFs 3 hædersnåle, har vi jo også vort klubemblem, som er et meget smukt emblem.   
Allerede i oktober i 1917, indstiftede SIF sit eget emblem. Det var et flot emblem, men helt 
anderledes fra det vi har i dag, men for nok 70 år siden blev det lavet om til det nuværende; 
det var større end i dag, men med samme motiv; Silkeborgs Byvåben, men det blev nogle år 
senere, ændret til den størrelse vi har i dag, så vort klubemblem er en meget gammel ting.  
I SIF har vi et meget smukt klubemblem; bær det og vis du er SIFer.  
 
106. 
 
       SIFere HÆDRET AF SILKEBORG KOMMUNE. IDRÆTSSAM= 
                     VIRKET OG TURISTFORENUINGEN. 
TIPSPOKALEN til årets bedste idrætsudøver i Silkeborg – indstiftet i 1950. 
 
1957 – Kurt Bradal – dansk mester i atletik. 
1961 – Førsteholdet i fodbold – oprykning til 3. division. 
1963 – Preben Hansen – på DBUs ynglingelandshold, som SIFs første landsholdsspiller. 
1966 – Førsteholdet i fodbold – oprykning til 2. division. 
1974 – SIFs bueskytter – danske mestre for hold. 
1975 – Førsteholdet i 2. division i håndbold -   efter flot placering I turneringen. 
1976 – Birte Pedersen -  dansk mester i atletik. 
1980 – Allan Larsen – jysk mester i bueskydning og på landsholdet. 
1982 – Førsteholdet i fodbold – oprykning til 3. division. 
1988 – Jan Jakobsen – 3 x dansk mester i bueskydning og olympisk deltager. 
1999 – Lene Tind Ahrenfeldt . 4 x dansk mester i bueskydning samt 4 verdensrekorder.  
2003 – Christian Simonsen – dansk juniormester i minigolf. 
2006 – Dorte Lohse Rasmussen – 3 x dansk mester i cykling + nr. 4 i verdensmesterskabet.  
 
IDRÆTSSAMVIRKETs UNGDOMSPOKAL – indstiftet I 1964. 
 
1968 – Ole Søndergaard – dansk ungdomsmester I atletik. 
1971 – Torben Bjerre – på ynglingelandsholdet i fodbold. 
1972 – Leif Jakobsen – dansk mester i bueskydning. 
1976 – Michael Skovbo Rasmussen – på ynglingelandsholdet i fodbold. 
1977 – Dorte Jakobsen – 3 x dansk mester i bueskydning. 
1978 – Jan Jakobsen – dansk mester i bueskydning. 
1982 – Michael Bloch Pedersen – på ynglingelandsholdet i fodbold. 
1984 – Junior A holdet – jysk mester i fodbold. 
1990 – Kenni Sommer – dansk og nordisk mester med juniorlandsholdet i fodbold. 
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2004 – Ricky Enø Jørgensen – på ungdomslandsholdet i cykling. 
2012—Anne Marie Laursen – 2 x dansk mester, landsholdet og historisk dansk rekord. 
 
IDRÆTSSAMVIRKETS  LEDERPRIS TIL ÅRETs LEDER I SILKEBORG. 
 
1974 – Finn Mølgaard Jensen. 
1978 – Ib Hjorth. 
1980 – Børge Jakobsen. 
1982 – Erling Andersen. 
1986 – Poul Erik Wills Jensen. 
1992 – Erik Isager. 
1997 – Michael ”Shelley” Nielsen. 
2006 – Karsten Dahl. 
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ÆRESMEDLEM. 
2007 – Ib Hjorth.  Ib blev hermed den første, gennem tiderne, der blev udnævnt til 
æresmedlem i Idrætssamvirket i Silkeborg, der blev stiftet i 1947 på SIFs foranledning. Den  
tidligere formand for Idrætssamvirket; den mangeårige SIFer Bent Pedersen blev udnævnt 
til æresmedlem i 2011. Ib og Bent er de to eneste æresmedlemmer i dag i Silkeborgs 
Idrætsråd. 
 
                                          ----------------------------------------------- 
 
 
                        HÆDERSBEVISNINGER I SILKEBORG KOMMUNE. 
 
                                                                    ---------------           
 
                                                    SILKEBORG KOMMUNE 
   SILKEBORG BYRÅDS LEDERPRIS TIL ÅRETS IDRÆTS LEDER I 
                                             SILKEBORG KOMMUNE. 
 
       1981.   Finn Mølgaard Jensen. 
 
       1995.   SIF Fodbold Supports bestyrelse som bestod af: 

  Orla Madsen, Ole Hansen, Erik Isager, Henning Nielsen Lund, Steen Høholt, Ib          
                    Laursen og Peder Søgaard Kristensen. 

 
 
        1998.   Aleks Mikkelsen. 

                                               ----------------- 
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                 SILKEBORG KOMMUNE OG IDRÆTSRÅDETS  UNGDOMSPOKAL 
        FOR ÅRETS STØRSTE UNGDOMSPRÆSTATION I SILKEBORG KOMMUNE. 
 
         2013..  Anne Marie Laursen for 2012. 
                 For, som eneste danske dame nogensinde, 120 point ud af 120 mulige, samt nr. 6 i   
                  Europamesterskabet, deltager på både senior og ungdomslandshold med mere.  

    
                                                ----------------- 
 
                               SILKEBORG  KOMMUNE. 
  KOMMUNENs HÆDER TIL LOKALE ILDSJÆLE I 
                               SILKEBORG  KOMMUNE. 
 

2013. Simon Jakobsen. 
Tildelt til Simon for lektiehjælp i forbindelse med projektet ” ung trivsel i 
Alderslyst”, for hans enestående engagement og sin evne til at lære fra sig.  

 
 

108. 
 
         SILKEBORG KOMMUNE OG IDRÆTSRÅDET. 
                          ELITE – SILKEBORG PRISEN. 
 

         2017.    Sebastian Changizi.  
                      Dansk ungdomsmester på landevej i cykling. 
 
                                                                                
                                                          DREWSEN PRISEN! 
 
         2017.    Erik Isager.   

                                            ------------------- 
 
                          SILKEBORG TURISTFORENING 
                                              INITIATIVPRIS.                                                       

 
1995. SIF Fodbold Supports bestyrelse som bestod af: 

Orla Madsen, Ole Hansen, Erik Isager, Henning Nielsen Lund, Steen Høholt, 
Ib Laursen og Peder Søgaard Kristensen. 
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109. 
                                 JYDSK BOLDSPIL UNION. 
                        HÆDERSBEVISNINGER TIL SIFere                                 
 
   JYDSK BOLDSPIL UNION BLEV STIFTET DEN 1. DECEMBER 1895 I AARHUS. 
 
               FØLGENDE SIFere ER BLEVET HÆDRET AF JYDSK BOLDSPIL UNION 
                                                     GENNEM TIDERNE: 
                                               -----------              
JBUs højeste udmærkelse – indstiftet den 28. august 1943. 
 
JBUs guldnål. 
 
1965 – Karl Pedersen. 
1991 – Poul Bjerre. 
1997 – Finn Mølgaard Jensen. 
1997 – Poul Erik Wills Jensen. 
 
JBUs næsthøjeste hædersbevisning – indstiftet den 12. januar 2008. 
 
JBUs hæderstegn. 
    
2010 – Finn Mølgaard Jensen. tildelt JBUs sølvnål i   1967. 
2010 – Erik Isager.                                    ”          ”          ”    1980. 
2010 -  Jørgen Ørum.       ”          ”          ”      1995. 
2010 – Orla Madsen.                                 ”          ”          ”     1998.  
2010 – Ole Hansen.                                    ”          ”           ”   2001. 
2010 – Lauge Trangbæk.                          ”          ”          ”      2002. 
2010 -  Kurt Grey Schuster.                     ”          ”          ”       2002.  
2010 -  Ernst Jensen.                                 ”          ”           ”     2002. 
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2010 – Find Madsen.                                 ”          ”           ”     2005. 
2010 – Ole Simonsen.                                ”          ”           ”     2005. 
2014 – Karsten Dahl.                                 ”         ”            ”     2002. 
 
JBUs trediehøjeste hædersbevisning – indstiftet den 1. januar 1966. 
 
JBUs sølvnål. 
 
1967 – Finn Mølgaard Jensen. 
1969 – Ejner Beckmann. 
1969 – Niels Jørgen Hylke. 
1971 – Jørn Riemenschneider. 
1974 – Poul Erik Wills Jensen. 
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1976 – Erling Andersen. 
1077 – Ib Hjorth. 
1977 – Børge Pedersen. 
1977 – Svend Fisker. 
1977 – Peter Gam. 
1978 – Erik Rasmussen. 
1978 – Keld Ibsen. 
1978 – Ib Bülow. 
1980 – Erik Isager. 
1982 – Erling Fisker. 
1982 – Tage Sørensen. 
1984 – Bent Christensen. 
1984 – Kent Christoffersen. 
1986 – Erik Ilvig. 
1986 – Erik Jensen. 
1986 – Jørgen Nielsen. 
1991 – Frits Andersen. 
1992 – Flemming Laursen. 
1995 – Jørgen Ørum- 
1995 – Edgar Bonde. 
1995 – Jacob Nielsen. 
1996 – Ib Laursen. 
1998 – Orla Madsen. 
1999 – Henrik Fjeldgaard. 
1999 – Eigil Knudsen. 
1999 – Karsten Krogh Jørgensen. 
2009 – Frits W. Holm. 
2001 – Ole Hansen. 
2002 – Kurt Brændstrup Andersen. 
2002 – Kurt Jensen. 
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2002 – Kurt Grey Schuster. 
2002 – Ernst Jensen. 
2002 – Lauge Trangbæk. 
2002 – Karsten Dahl. 
2003 – Hugo Bilgrau. 
2003 – Viggo Madsen. 
2005 – Find Madsen. 
2005 – Ole Simonsen. 
2005 – Jørgen Andersson. 
2005 – Jørgen Høy. 
2005 – Jørgen Nielsen. 
2006 – Henning Jensen. 
2007 – Heine Jakobsen. 
2007 – Tonni Hammershøj. 
2007 – Knud Erik Christensen. 
 
 
111. 
 
2008 – Svend Ove Grønning. 
2009 – Henrik Thyboe Thomsen. 
2010 – Jens Christian Sørensen. 
2013 – Claus Christensen. 
2014.- Søren Fogsgaard.                                        55 SIFere har modtaget JBUs sølvnål. 
 
 
                                                   JBUs UNGDOMSLEDERPOKAL. 
1973:  Finn Mølgaard Jensen – JBUs pokal til årets ungdomsleder i jysk fodbold. 
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                            DANSK BOLDSPIL UNION. 
                   HÆDERSBEVISNINGER TIL SIFere. 
                             -------------------------------- 
                DANSK BOLDSPIL UNION BLEV STIFTET DEN 18. MAJ 1889. 
                                   ------------------------------------------- 
 
      FØLGENDE SIFere ER BLEVET HÆDRET AF DANSK BOLDSPIL UNION 
                                                   GENNEM TIDERNE:                                                                               

 
DBU s GULDNÅL. 
 
1975 – Karl Pedersen. 
 
DBUs SØLVNÅL. 
 
1960 – Jørgen Ditlevsen. 
1967 – Poul Bjerre. 
1974 – Finn Mølgaard Jensen. 
1981 – Jørn Riemenschneider. 
1986 – Poul Erik Wills Jensen. 
1986 – Erling Andersen. 
1991 – Erik Isager. 
1991 – Peter Gam. 
2012 – Ole Hansen. 
2012 – Orla Madsen. 
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SIFs første modtager af DBUs sølvnål Jørgen Ditlevsen, var mejeristen fra Karrebæksminde 
på Sjælland der kom til Silkeborg, og blev mangeårig populær bademester på Varmtvands 
badeanstalten på Hostrupsgade. Ditlev gjorde både som spiller, træner og leder en stor 
indsats for SIF, og han var én af Silkeborg Fodbold Dommerklubs bærende kræfter i mange 
år, som dommer og ikke mindst i bestyrelsen, bl.a. som en aktiv formand. 
Ditlev var en utrolig populær person, og han var en enestående god ven og meget afholdt i alle 
kredse, og han kendte ingen grænser, for at hjælpe andre mennesker. 
 
Endnu en SIFer har modtaget DBUs sølvnål; det er Svend Erik Damgaard, der modtog den i 
2005, men han blev indstillet af JBUs region 3, for hans arbejde i dens bestyrelse, da han 
sluttede i den. Svend Erik har også været leder i vor ungdomsafdeling. 
 
LEO DANNINS LEGAT TIL ÅRETS UNGDOMSLEDER I DANSK FODBOLD. 
                                           ( Indstiftet den 22. februar 1965). 
 
1977 – Finn Mølgaard Jensen. 
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LEO DANNINS LEGAT TIL ÅRETS FODBOLDLEDER I DANSK FODBOLD. 
                                           ( Indstiftet den 22. februar 1965 ). 
2017 --  Erik Isager. 
 
Alle Dansk Boldspil Union og Jydsk Boldspil Unions hæderstegn, samt også Silkeborg IFs  er 
personlige, og det understreges, at de kun udelukkende må bæres af indehavere. 
 
                                           POKALFIGHTER POKALEN I 2018. 
    SPORTSJOURNALISTERNES POKAL TIL POKALFINALENS STØRSTE FIGHTER 
 
 2018 – Simon Jakobsen. 
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     ANDRE HÆDERSBEVISNINGER TIL SIFere I FODBOLD. 
 
1967 – Karl Pedersen – dagbladet BTs lederpris. 
1970 – Divisionsholdet – fair prisen i dansk fodbold. 
1976 – Finn Mølgaard Jensen-Bryggeriet Faxe`s legat til ledere i fodbold. (Div. Foreningen).  
1982 – Finn Mølgaard Jensen – Dansk Idræts Forbund, Privatbankens idrætsleder legat. 
1983 – Bjarne Jensen – dagbladet BT s gyldne fodbold. 
1984 – Erling Andersen – Bryggeriet Faxe`s legat til ledere i fodbold. (Divisionsforeningen). 
1984 – Bjarne Jensen – dagbladet BTs gyldne fodbold. 
1985 – Poul Erik Wills Jensen – Jydst Pokal Turnerings lederpris. 
1986 – Bent Christensen – Bryggeriet Faxe`s legar til ledere i fidbold. (Divisionsforeningen). 
1986 – Karl Pedersen – Dansk Idræts Forbunds ærestegn. 
1987 – Karl Pedersen – Finlands Fodbold Forbund – Erik V. Frenchells æresmedalje. 
1988 – Viggo Jensen – årets træner i dansk fodbold 1988 – Dansk Trænersammenslutning. 
1989 – Karl Pedersen – Sveriges Fodbold Forbunds ærestegn. 
1989 – Poul Erik Wills Jensen – årets leder i dansk fodbold 1988 – Texacos lederlegat. 
1990 – Kenni Sommer – Karoline-prisen som årets U 17 talent DBU. 
1991 – Viggo Jensen – årets positiv pris i Dansk Trænersammenslutning. 
1991 – Christian Duus Petersen – Karoline-prisen som årets U 19 talent DBU. 
1992 – Jacob Kjeldbjerg – Karoline-prisen som årets U 21 talent DBU. 
1993 – Superligaholdet – fairplay prisen 1992. 
1993 – Jacob Kjeldbjerg – årets spiller i dansk fodbold 1992. 
1994 – Superligaholdet – fairplay prisen 1993/94. 
1994 – Kenni Sommer – årets talent i dansk fodbold. 
1994 – Bo Johansson – årets træner i dansk fodbold 1993/94. 
1994 – Søren Frederiksen – topscorer i superligaen. 
1996 – Danmarksserien – fairplay prisen 1995. 
1996 – Superligaholdet – fairplay prisen 1995/96. 
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1999 – Peter Kjær – årets målmand i dansk fodbold og får Tipsbladets ”Det gyldne bur”. 
2000 – Peter Lassen – topscorer i superligaen. 
2001 – Thomas Røll Larsen – forårets profil i dansk fodbold. 
2002 – Finn Mølgaard Jensen – tildelt I.K.Grane, Arendal, Norges hederstegn. 
2003 – Rajko Lekic – efterårets profil i 1. division. 
2004 – Rajko Lekic – årets spiller og topscorer i 1. division. 
2004 – Jonas Trost – efterårets forsvars profil i SAS ligaen. 
2007– Michael ”Shelley” Nielsen – årets ungdomstræner i Jylland. 
2009– Michael ”Shelley” Nielsen – Divisionsforeningens Rode pris 
2010.– Rajko Lekic – topscorer og årets profil i 1. division. 
2017 -  Erik Isager – tildelt IK Grane, Arendal, Norges hederstegn. 
 
 
 
 
 
 
 
115. 
 
 

         HÆDERSBEVISNIGER TIL SIFere, IKKE FODBOLD. 
 
1942 - Dollerup Nielsen – Dansk Idræts Forbunds hæderstegn. 
1967 - Svend Rasmussen – Jydsk Håndbold Forbunds lederpokal. 
1972 - Børge Jakobsen – Jydsk Bueskytte Forbunds fighterpokal. 
1975 – Fritjiof Rossen – Dansk Bueskytte Forbunds jubilæumspokal. 
1976 – Børge Jakobsen – Dansk Bueskytte Forbunds hæderstegn i sølv. 
1979 - Børge Jakobsen – Dansk Bueskytte Forbunds jubilæumspokal. 
1980 - Carlo Pedersen – Jydsk Håndbold Forbunds – Gunnar Nielsens mindepokal. 
1982 - Carlo Pedersen – Jydsk Håndbold Forbunds guldnål. 
1983 - Carl Mikkelsen – æresmedlem i Dansk Cricket Forbunds Forty Club. 
1985 – Victor Simonsen . Dansk Bueskytte Forbunds hæderstegn i sølv. 
1985 – Aleks Mikkelsen – Dansk Bueskytte forbunds hæderstegn i bronze. 
1986 – Jan Jakobsen – Dansk Bueskytte Forbunds jubilæumspokal. 
1986 – Jan Jakobsen – Dansk Bueskytte Forbund – årets bedste ungdoms bueskytte. 
1987 – Jack Mogensen – Dansk Bueskytte Forbunds ungdomspokal. 
1988 – Aleks Mikkelsen – Dansk Bueskytte Forbunds hæderstegn i sølv. 
1989 – Jan Jakobsen – Dansk Bueskytte Forbunds hæderstegn i bronze. 
1992 – Aleks Mikkelsen – Dansk Bueskytte Forbunds jubilæumspokal. 
1992 – Dorthe Gammelgaard – SEGs ungdomslederpris. 
1992 – Poul E. Johansen – Jydsk Håndbold Forbunds sølvnål. 
1993 – Knud E. Hansen – Jydsk Håndbold Forbunds sølvnål. 
1994 – Karl Pedersen – Ridder af Dannebrog. 
1998 – Sonja Olsen – Jydsk Håndbold Forbunds sølvnål. 
1998 – John Skou – Dansk Bueskytte Forbunds hæderstegn i bronze. 
1999 – Lene Tind Ahrenfeldt – Unibanks idrætspris. 
1999 – Dorthe Bagge – Jydsk Håndbold Forbund – kreds 3s idrætslederpris. 
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1999 – Jasper Skou – bueskytte – tildelt Gunnar Nu fonden. 
1999 – Lene Tind Ahrenfeldt – Jydsk Bueskytte Forbunds fighterpokal. 
2001 – Erik P. Nielsen – Dansk Bueskytte Forbunds hæderstegn i bronze. 
2003 – Aleks Mikkelsen – Dansk Bueskytte Forbunds jubilæumspokal. 
2004 – Lene Tind Ahrenfeldt – Dansk Bueskytte Forbunds jubilæumspokal. 
2005 -  Dorthe Gammelgaard – Jydsk Håndbold Forbunds sølvnål. 
2005 – Bjarne Laursen – bueskytte – tildelt Gunnar Nu fonden. 
2006 – Dorte Lohse Rasmussen – BG Bankens idrætslegat. 
2007 – Jakob Fuglsang – årets cykelrytter i Danmark. 
2013 – Erik P. Nielsen – Dansk Bueskytte Forbunds hæderstegn i sølv. 
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                                         SØHOLTHUSET 
                                  HISTORIEN OM VORT DEJLIGE KLUBHUS! 
                                                       --------------------------                                        
     
SÅDAN STARTEDE DET! 
I 50erne talte vi meget om i SIF, at vi burde have vort eget klubhus, for foreningens 
medlemmer var spredt. Vi var jo på Silkeborg Stadion, og vi havde godt nok stadionhusets 
lokale på 1. sal, og det blev da også flittigt benyttet, men det kunne ikke rumme ret mange 
mennesker, så alle SIFs møder og arrangementer blev afholdt rundt omkring på byens 
hoteller; bl.a. de meget benyttede, Sønderport, Skovbakken, Jernbanehotellet, Den Folkelige 
Forsamlingsbygning, Lunden, Østergades hotel med flere, og de mindre møder holdt man 
hjemme privat, og møderne dengang var skam også hyggelige, men de gav jo ikke noget 
egentligt klubliv. 
 
Helge ”Helle” Lund Christiansen og undertegnede Finn Mølgaard talte meget om et klubhus, 
og om hvad det kunne betyde for SIF, og i 1957, da ”Helle”  og jeg trænede lilleputterne i 
fodbold, blev vi enige om, at vi ville starte en indsamling til et klubhus, og vi ville lave en 
byggefond. Vi havde dengang 2 af vore gode junior som hjælpetræner ved lilleputterne, og det 
var godt, for vi havde ca. 200 af de små spillere, men vore 2 hjælpetrænere var straks med på 
ideen; de 2 var Visti Nielsen, der blev direktør i Jyske Bank, og var i over 40 år i banken, som 
en populær og vellidt medarbejder, og Jørgen Sørensen, som blev en mangeårig og populær 
borgmester i Holbæk, og da vi fortalte lilleputterne om det at få et klubhus, var de straks 
villige til at hjælpe, og mange af dem kom til at hjælpe os rigtig meget, og især Vistis lillebror 
Hartvig, kom til at yde en meget stor indsats lige til huset stod der i 1968. 
 
Om vor drøm nogensinde ville gå i opfyldelse, kunne vi jo ikke vide noget om dengang i 1957, 
men det kunne ikke gå galt, for vi kunne ikke miste noget, ved at begynde at samle penge ind, 
og fik vi ikke et hus, så kunne SIF sagtens bruge pengene til en ikke alt for god økonomi. 
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Der var imidlertid ikke mange, der troede på ideen, men i lilleputafdelingen gjorde vi, og 
heldigvis kunne Karl Pedersen 11 år senere, ved Søholthusets indvielse, i sin tale sige, ” kun få 
troede på det, men vi nåede vort mål”. 
 
BYGGEFONDEN BLEV STIFTET I 1957! 
Vi startede med en avis og papirindsamling, og den 21. maj 1957 oprettede SIF Byggefonden, 
da vi afleverede det første beløb på 112,24 kr, som blev indsat på en bankbog, og vi i 
lilleputafdelingen fortsatte ufortrødent, og snart kunne vi aflevere flere penge til fonden. 
I den første tid, var det kun os i lilleputafdelingen, der samlede ind, men så meldte Jørn 
Riemenschneider, Gunnar Rasmussen, Vagner Jensen og Erling Andersen sig under fanerne, 
og det hjalp godt, for Byggefonden var jo langt fra vort eneste job i SIF, og vi skulle jo også 
passe vort civile arbejde. Heldigvis havde jeg en meget afholdt og forstående chef på mejeriet 
Stassano i Johannes Hørdum; han var også SIFer, og han satte simpelthen en annonce i SIFs 
kampprogram, at man kunne ringe til mejeriet, når man havde papir til afhentning, og han 
tog selv imod mange opringninger; han var en fin mand. 
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BYGGEFONDSUDVALG! 
SIFs ledere i hovedbestyrelsen og i afdelingerne begyndte nu også, at tro på, at der godt 
kunne samles penge ind på en Byggefond, og der kom mere skred i sagerne, og vi fik nu stor 
støtte af Karl Pedersen, Aage Rasmussen og Erik Pedersen, så den 12. maj 1959 nedsatte 
hovedbestyrelsen det første Byggefonds udvalg med Mogens Schou som formand, og med 
Aage Rasmussen, Erik Pedersen, Kresten Gjølbo og Ivar Kragh Sørensen som de øvrige 
medlemmer. Det skal også nævnes, at i de år Johannes Qwortrup var hovedformand (1965-
1970) var han altid en stor støtte for Byggefonden  og altid klar til at bakke den op,  
 
På det tidspunkt, i 1959, havde vi indsamlet ca. 4.000 kr i lilleputafdelingen, men det nedsatte 
Byggefonds udvalg kom aldrig til at virke, og efter et års tid, gik det i opløsning. Der blev nu 
nedsat et nyt udvalg af hovedbestyrelsen i 1960, og det blev meget naturligt de personer som 
samlede ind til huset, og det kom til at se således ud: Finn Mølgaard-formand, samt Visti 
Nielsen, Gunnar Rasmussen og Jørgen Ditlevsen. Dette udvalg blev efter nogle måneder, 
udvidet med Jørn Riemenschneider og Vagner Jensen. I 1963 trådte Helge Lund Christiansen 
og Erling Andersen også ind i udvalget, og endvidere var Jan Nielsen med i en kort periode, 
men han flyttede fra byen ret hurtigt, og også Gunnar Rasmussen flyttede fra byen, og Jørgen 
Ditlevsen trak sig, på grund af sit civile arbejde, og det samme gjorde Helge Lund 
Christiansen efter nogle år, men de øvrige fortsatte til Søholthuset blev indviet den 5. oktober 
1968, hvorefter udvalget stoppede; Søholthuset var på plads 
 
MANGE BÆKKE SMÅ OG SAMMENHOLD! 
Tilbage i 1957 var der som sagt, ikke mange der troede på, at det ville lykkedes for SIF at få 
sit eget klubhus, og at det ville komme til at ligge på Søholt, og ikke på Silkeborg Stadion, 
hvor SIF havde haft til huse, siden starten i 1917, var der ikke mange der tænkte på, men 
fakta er, at godt 11 år fra 1957 og til oktober 1968, kom til at vise, hvad mange bække små og 
et enestående sammenhold kan føre til; det var en pragtfuld tid. 
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PAPIRINDSAMLINGEN GAV SIF EN STOR GOODWILL I HELE SILKEBORG! 
Papirindsamlingen var det bærende element i indsamlingen, og den kom til at vare til 1965, 
hvor det ikke kunne betale sig mere. Vort første lager var i Visti og Hartvigs forældres 
vaskehus på Møllegade, og jeg husker, hvordan vi stod og vejede papiret på en brevvægt 
inden vi solgte det, og jeg husker hvor godt, Vistis og Hartvigs forældre, Jane og Vagn 
sørgede for os, og for deres store hjælpsomhed.  
Da vaskehuset blev revet ned, fik vi i stedet lager i en garage ved C.W.Obel på Vestergade, 
der var Helle nemlig ansat. Senere fik vi et rum på det nedlagte offentlige slagtehus på 
Drewsensvej, og vort sidste lager i papir eventyret var i det gamle nedlagte Shellhus, også på 
Drewsensvej. 
Papirindsamlingen gav rigtig gode penge til Byggefonden, og den gav SIF en enestående 
goodwill og opbakning i hele Silkeborg, både ved alle byens borgere og ikke mindst ved 
Silkeborg Kommune og ved byens erhversliv. Da vi sluttede med papiret, havde vi indsamlet 
ikke mindre end 100 tons aviser og blade, - vi havde besøgt 1200 husstande, og vi, der havde 
en bil i Byggefonden, Jørn Riemenschneider og jeg, havde kørt 5.000 kilometer i vore egne  
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biler, uden at der var udbetalt så meget som en krone i benzinpenge, alt skulle simpelthen gå 
til klubhuset. 
 
MANGE GØREMÅL! 
Vi havde imidlertid gang i meget andet. Vi havde en fødselsdag forening, som Visti var 
bestyrer af, så når et medlem havde fødselsdag, fik han besøg af en SIF dreng i klubdragt, 
som afleverede et fint kort, og så fik 5 kr. med retur til Byggefonden. 
Vi fik også guldsmed Walther Friedrich til at tegne julekort med motiver fra byen, og det blev 
en stor succes som gav gode penge, og Walther var altid flink og gjorde det vederlagsfrit. 
Vi afholdt også bridgeturneringer og lotterispil og vi arrangerede sommerfester med tombola, 
og vi samlede skrot og ryddede pulterkamre, og vi solgte juletræer, ja selv rødkålshoveder 
solgte vi, og vi samlede og solgte frimærker. Hvert år havde vi en fin lodseddel op mod jul, og 
den gav godt, men der var mange mange andre ting, som vi tjente penge på, helt frem til 1968. 
 
MIDNATS SHOW OM NATTEN I 1961!  
I 1961 trådte Karl Pedersen mere hjælpende til, og i det år begyndte pengene for alvor, at gå 
ind på Byggefonden, for P. havde jo kontakterne.  Karl P. kom med ideen, og udførte et stort 
og dygtigt stykke arbejde, da han den 11. marts 1961 var hovedmanden bag et kæmpe 
midnats show i Silkeborg Hallen på Vestergade. Det var det show, der for alvor overbeviste os 
SIFere om, at vi kunne spare op til et klubhus. Det blev en meget stor aften og nat med fuldt 
hus; showet startede kl. 23,45, og det varede næsten hele natten, og det store publikum fik en 
kanon forestilling, og en stor stor oplevelse, med kunstnere som bl.a. Four Jacks, Preben 
Uglebjerg, Nat Rusell, Kjeld Pedersen, Preben Nedergaard, Grethe Sønck, Bodil Udsen samt 
Volmer Sørensen som konferencier, blot for at nævne nogle; det blev en stor nat for SIF og 
byggefonden, og det stod i avisoverskrifterne efter showet; ” alle tiders fest” – ”klubhus baro= 
meteret sprængt”. For showet gav over 30.000,00 kr i overskud, og det var rigtig mange penge 
i 1961. De 13.000,00 kr af overskuddet var tilsagn om arkitekt- og ingeniørhonorar samt 
facadesten. 
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FANTASTISKE LISELOTTE MALKOWSKI! 
Få uger efter havde SIF igen en meget stor succes i Silkeborg Hallen, og igen med et stort 
publikum til en meget fin aften og en stor oplevelse, med den meget kendte og populære tyske 
sangerinde Liselotte Malkowski, som gav en helt fantastisk god koncert. 
Liselotte Malkowski var en utrolig populær dame, og jeg husker hende som en sød dame, og 
som hun kunne synge; vi fik bl.a. Lille Marleen, Seemann, og en lang række af de mest 
populære tyske sange, og da hun sang Das Herz Von St. Pauli var der ikke et øje tørt i hallen; 
det var en fantastisk koncert, og en god aften for Byggefonden, og Liselotte Malkowski blev 
rost til skyerne, og blev en meget populær dame i Silkeborg. 
 
BYGGEFONDEN RUNDER 50.000,00 KR. OG OPRYKNING I FODBOLD! 
I 1962 rundede Byggefondden kr. 50.000,00 i kontanter og tilsagn, og i 1963 giver Silkeborg 
Kommune SIF 15.000,00 kr, som en belønning for SIFs oprykning til 3. division i fodbold, og 
heraf var de 12.000,00 kr. øremærket til Byggefonden. 
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DANMARKs BERØMTE BRONZEHOLD FRA OLYMPIADEN I LONDON I 1948! 
Den 1. august 1964 lykkedes det endelig for os, efter flere års forgæves ansøgninger, at få 
Danmarks berømte bronzehold fra olympiaden i Londan 1948 til Silkeborg. De gav en flot 
opvisning på Silkeborg Stadion, til glæde for en masse tilskuere, og de slog SIFs hold fra 1953 
med 7-3. De var der næsten alle sammen, alle berømthederne, og lad mig nævne Carl Aage 
Præst, John Hansen, Karl Aage Hansen, Knud Lundberg, Jørgen Leschly Sørensen, Ivan 
Jensen, Aksel Pilmark, Dion Ørnvold og Per Henriksen med flere; det eneste jeg var ked af, 
var, at mit store idol, målmanden Eigil Nielsen havde måttet sende afbud til kampen. 
SIFs hold fra 1953 var forstærket med Bent Jørgensen fra Frem i København.  
Bronzeholdet og deres damer, var sammen med 1953 holdet, også med damer, og vi SIF 
ledere, også med damer, til fest på Skovbakken, og de gamle kæmper, der jo skulle bo med 
deres koner i Silkeborg om natten, var bestemt ikke nemme at få i seng, så hele festen sluttede 
med endnu en stor fest, hvor alle var med, hjemme hos Grethe og Kent Laursen privat på 
Grønningen, og der var i hvert fald ikke for lidt gang i sagerne, men hvor var de friske og 
flinke, og de var meget glade for deres ophold her i Silkeborg, og selvom vi skulle betale hotel 
og fester med alt betalt, gav det et flot beløb til Byggefonden, og os SIF ledere, der 
arrangerede opholdet, fik en rigtig fin og god oplevelse. 
 
TIPSMIDLERNE! 
I 1964 kommer der flere penge ind på Byggefonden, da vi tildeles 7.500,00 kr, fra tipsmidlerne 
til brug ved byggeriet; det var en dejlig nyhed. 
 
BYGGEFONDEN RUNDER 100,000,00 KR, OG BYGGEUDVALG NEDSÆTTES! 
I 1965 passerer Byggefonden 100.000,00 kr. og samme år, den 8. oktober, nedsættes det 
byggeudvalg, der skal stå for opførelsen af Søholthuset. Byggeudvalget bestod af Karl 
Pedersen-formand, Bent Brockstedt-Rasmussen og Poul Erik Hansen, mens 
byggefondsudvalget fortsatte med at samle penge ind. 
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Det bliver nu også en realitet, at SIF skal flytte fra Silkeborg Stadion til Søholt, , og at 
Søholthuset skal bygges i den nye Søholt Idrætspark, og vi havde allerede i 1964 fået anvist 
grunden af Silkeborg Kommune, hvorpå huset skulle ligge. 
 
SILKEBORG BYRÅD GODKENDER PROJEKTET OG DE FØRSTE 3 SPADESTIK! 
Den 13. februar 1967 godkender Silkeborg Byråd såvel projekt som budget, og på SIFs 50 års 
fødselsdag, den 26. april, tages de første 3 spadestik til Søholthuset i overværelse af alle SIFs 
fødselsdagsgæster, der havde deltaget i en dejlig jubilæumsfrokost på hotel Dania. De tre 
spadestik blev taget, først af SIFs hovedformand Johannes Qwortrup, det andet tog 
formanden for Byggefonden Finn Mølgaard, og det tredje og sidste tog formanden for 
byggeudvalget Karl Pedersen. 
 
GRAVKOEN GÅR I JORDEN! 
Den 12. december 1967 tager de kommunale myndigheder den princip beslutning, at 
Søholthuset må bygges, og få timer senere går gravkoen i jorden. 
 
REJSEGILDET – BYGGEFONDEN RUNDER 200.000,00 KR! 
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På SIFs 51 års fødselsdag den 26. april i 1968, holdes der rejsegilde for Søholthuset. 
Byggefonden er nu oppe på 201.000,00 kr, men der skal mere til. Vi arrangerer det største 
bankospil nogensinde i Silkeborg med 140 gevinster, og hvor over 600 mennesker deltog i 
spillet. Vi laver en 100 kr. lodseddel på en bil, som sættes i omløb, og der tegnes fadderskaber 
på møblerne til huset, hos firmaer og private, mod at man fik en plade med navn sat ind i det 
bord eller den stol man købte,- nogle af disse borde og stole findes endnu den dag i dag i 
Søholthuset, og disse fadderskaber gav faktisk hele 35.000,00 kr. 
 
BYGGEFONDEN ENDTE PÅ 285.000,00 KR! 
I 1957, da indsamlingen startede, blev der sat det mål, at der skulle indsamles 20.000,00 kr. 
inden vi kunne tænke på at bygge. Imidlertid ændrede tiderne sig, så det var helt andre beløb, 
der skulle på bordet, og Byggefonden nåede da også helt op på 285.000,00 kr. inden 
indsamlingen, godt 11 år senere sluttede med. at Søholthuset blev indviet. Det var et flot tal og 
mange penge, og det skabte stor respekt i Silkeborg, og vi havde da også gennem årene fået en 
enestående goodwill fra byens erhvervsliv, og fra Silkeborg Kommune og byens borgere. 
 
SØHOLTHUSET INDVIES OG SIF FLYTTER PÅ SØHOLT! 
Den 5. oktober 1968 oprandt så dagen, hvor SIF flyttede fra Silkeborg Stadion, ved at alle 
foreningens store ungdomsafdelinger, iført klubdragt, og med FDFs orkester i spidsen, gik i et 
meget stort optog, med flere hundrede deltagere, fra Silkeborg stadion og til vort nye 
hjemsted Søholt Idrætspark, og til SIFs nye dejlige hus, hvor der var sodavand og pølser til 
hele ungdommen i SIFs eget klubhus, Søholthuset. 
 
Samme dag blev Søholthuset indviet, først med en reception, som startede kl. 10,15, med 
indbudte gæster, bl.a. fra Silkeborg Kommune, unioner og forbund og andre klubber med 
flere, men vi ville ikke bruge penge til en reception af de indsamlede 285.000 kr., så alle, både 
indbudte og SIFere, betalte selv 20 kr., som traktementet kostede; det var et par stykker 
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smørebrod og en øl eller vand, og det var andre priser dengang end i dag, men alle betalte 
med glæde. Receptionen sluttede kl. 14,00 , for da var der åbent hus, hvor rigtig mange 
mennesker kom, for at se vort dejlige nye hus, og det hele kulminerede, da hele vor dejlige 
ungdom nåede på Søholt, og for første gang indtog Søholthuset; det var en pragtfuld dag. 
 
HÆKKELØBEREN! 
 
Ved indvielsen blev Dansk Arkitekt og Ingeniør Kontors fine gave til SIF afsløret; det var den 
meget flotte hækkeløber, der stod på en granitblok ude i haven; den var bare så flot, og en 
meget fin gave til os. Den stod i haven i flere år, men den blev udsat for hærværk af ukendte 
gerningsmænd flere gange, så den blev hængt op inde i Søholthuset, og i dag hænger den inde 
i vort nye Søholthuset, som et flot monument, for SIF og ligeledes, som et af Silkeborg 
Kommunes mange flotte monumenter. 
 
ARBEJDET SLUTTEDE FOR BYGGEFONDEN OG FOR BYGGEUDVALGET! 
Ved indvielsen af Søholthuset, den 5. oktober 1968, sluttede følgende byggefonds udvalg deres 
arbejde: formand - Finn Mølgaard, Visti Nielsen, Jørn Riemenschneider, Vagner Jensen og  
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Erling Andersen, og husets byggeudvalg, som bestod af Karl Pedersen, Bent Brockstedt 
Rasmussen og Poul Erik Hansen, havde også sidste arbejdsdag.  
 
SAMMENHOLD OG VILJE! 
Der gik 11 år, fra den første spæde start på Søholthuset i 1957, og så til huset stod der i 1968, 
det var en lang vej, men det var en dejlig og spændende tid, og det var skønt at se 
Byggefonden vokse. Søholthuset har for mig, og for rigtig mange andre, altid været et 
hjertebarn, og jeg vil ønske, at det må stå på Søholt, som et symbol på, hvad ægte venskab og 
sammenhold kan føre til, og hvad en ærlig vilje til at hjælpe og støtte hinanden betyder; lad 
det altid være rammen om Søholthuset, og jeg vil slutte de første 11 år af Søholthusets historie 
af, med hvad mottoet var, da vi samlede ind til det: ” Vor klub skylder vi alt, den skylder ikke 
os noget”, lad det også være sådan i dag i Silkeborg Idrætsforening. 
 
 
                                            SØHOLTHUSET GENNEM TIDEN! 
 
SØHOLTHUSET FYLDER 25 ÅR! 
Den 5. oktober 1993 fyldte Søholthuset 25 år, og det blev fejret på behørigt og festlig vis, og 
det havde huset i høj grad fortjent, for det havde tjent SIF på allerbedste måde i alle disse år; 
vore medlemmer var meget glade for at komme i huset, og der havde været afholdt i 
hundredevis af arrangementer i huset gennem årene. 
 
Ved Søholthusets indvielse i 1968, var det et af Danmarks flotteste og mest moderne klubhuse, 
men i 1994 begyndte man i hovedbestyrelsen at tale om, at nu trængte huset til en renovering 
og en modernisering, og ikke mindst til en tilbygning, så arkitekterne kontaktes; Søholthuset 
var blevet slidt, og heldigvis havde vi fået flere medlemmer, så huset blev rigtig meget 
benyttet, og vi manglede faktisk plads i huset. 
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På hovedbestyrelsesmødet, den 5. oktober 1994, på husets 26 års førselsdag, beslutter 
hovedbestyrelsen, at godkende planerne for byggeriet, og efter forhandlinger, ansøgninger, og 
efter at alle afdelinger er blevet forelagt byggeriet, modtages byggetilladelsen og arbejdet kan 
gå i gang, og den 17, august 1995 er der igen rejsegilde på Søholthuset. 
 
Den 7, januar 1996 indvier SIF igen Søholthuset, og det står som et af Danmarks allerflotteste 
klubhuse, og bedre hjemsted for en forening, findes simpelthen ikke. 
 
FØLGENDE BYGGEUDVALG STOD FOR DET NYE SØHOLTHUS! 
Erik Isager, Jørgen Ørum, Arne Krogh og Finn Mølgaard fra SIFs hovedbestyrelse, og øvrige 
medlemmer var Karl Pedersen, Dan Bach, Flemming Juncher og Kent Laursen fra 
Søholthuset samt arkitekterne Per Lausten og Bruno Carlsen. 
 
I 1968 ved Søholthusets indvielse var Karl Pedersens sidste ord i hans tale ” Det kan 
simpelthen ikke gøres bedre;” dette var også tilfældet i 1996 hvor hovedformand Erik Isagers 
sidste sætning var ” Tillykke til jer alle med klubhuset,” PAS GODT PÅ DET”, og de sidste 
ord, syntes jeg bestemt, at vore medlemmer har levet op til på flotteste vis. 
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I 2017 SÆLGES HUSET TIL SILKEBORG KOMMUNE, OG I 2018 RIVES DET NED. 
DET GJORDE ONDT, MEN SÅDAN VAR DET BARE, MEN NÅR HISTORIEN ENDNU 
ENGANG ER MED I SIF I NAVNE OG TAL, ER DET FOR AT BEVARE HISTORIEN OM 
VORT DEJLIGE HUS, OG FOR AT BEVARE ALT OM DET FANTASTISKE 
SAMMENHOLD DER VAR, DA VI HAVDE INDSAMLINGEN TIL SØHOLTHUSET. 
 
Finn Mølgaard. 
                                                 0000000000000000000000000 
 
SØHOLTHUSET HAR HAFT FØLGENDE BESTYRELSESMEDLEMMER: 
 
FORMÆND: Karl Pedersen. 1968-1969. 
 Niels Jørgen Hylke. 1969-1971. 
 Bent Salomonsen. 1971-1974. 
 Ib Hjorth.      1974-1976. 
 Ole Nørgaard. 1976-1978. 
 Kurt Langballe Jensen. 1978-1979. 
 Ib Hjorth.                       1979-1984. 
 Dan Bak.                       1984-1996. 
 Jørgen Ørum. 1996-2006. 
 Karsten Dahl. 2006-2017. 
 
KASSERER:  Jørn Rasmussen. 1968-1969. 
 Bent Salomonsen. 1969-1971. 
 Ole Nørgaard. 1971-1976. 
 Jørn Meldgaard. 1976-1979. 
 Poul Erik Wills Jensen. 1979-1983. 
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 Flemming Juncher. 1983-2013. 
                      Jørgen Refsgaard.            2013-2017. 
 
SEKRETÆRER:  Poul Erik Hansen. 1968-1969. 
 Ulla Nielsen.  1969-1969. 
 Finn Mølgaard. 1969-1974. 
 Kurt Langballe Jensen. 1974-1976. 
 Svend Erik Damgaard. 1976-1979. 
 Knud Borum. 1979-2017. 
 
BEST.MEDLEMMER: Dan Bak. 1996 – 2016. 
 Kent Laursen. 1996—2017. 
 
SØHOLTHUSET HAR HAFT FØLGENDE BESTYRER/PAR! 
 
 Ida og Jørgen Bislev.     1968-1969. 
 Adda og Bent Jørgensen.     1969-1970. 
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 Sonja og Karl Frandsen.      1970-1975. 
 Ruth og Egon Agerholm.     1975-1976. 
 Inga og Bent Meldgaard.     1976-1979. 
 Hanne og Poul Erik  
                                               Holmgaard.  1979-1984. 
 Edith og Jens Robert Bæk   1984-1989. 
 Lise og Jens Skamris.     1989-1992. 
 Ulla Lynge Madsen.     1992-1997. 
 Bente og Jan Moesgaard.     1997-2000. 
 Sanny og Gert Krogsgaard. 2000-2004. 
 Else Skov og Dorthe Bagge. 2004-2007. 
 Charlotte Christensen og 
                               Flemming Jensen.     2007-2008. 
 Anni og Lars Erik  
 Svenstrup.                          2008-2010. 
 Henrik Larsen.     2010-2011. 
 Bente Sørensen.     2011-2012. 
 Lars Erik Svenstrup.     2012-2017. 
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                        SILKEBORG IDRÆTSFORENINGS 
                          DANMARKSMESTERSKABER 
                                   GENNEM TIDERNE. 
 
1.      1925.       Richardt Kristensen – atletik – senior. 
2.      1925.       Richardt Kristensen – atletik – senior.  
 
3.      1930.       Richardt Kristensen – atletik – senior. 
4.      1930.       Richardt Kristensen – atletik – senior. 
 
5.      1931.       Richardt Kristensen – atletik – senior. 
 
6.      1932.       Richardt Kristensen – atletik – senior. 
 
7.      1933.       Richardt Kristensen – atletik – senior. 
 
8.      1948.       Carl Rasmussen – atletik – ungdom. 
 
9.      1949.       Ib Transbøll – atletik – ungdom. 
 
10.    1950.       Carl Rasmussen – atletik – ungdom. 
11.    1950.       Carl Rasmussen – atletik – ungdom. 
 
12.    1955.       Damejuniorholdet i håndbold. 
 
13.    1957.       Kurt Bradal – atletik – ungdom. 
14.    1957.       Kurt Bradal – atletik – ungdom. 
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15.    1959.       Mogens Pedersen – atletik – ungdom. 
 
16.    1960.       Frede Hedegaard – atletik – senior for døve – DDGU. 
17.    1960.       Kurt Bradal – atletik – ungdom. 
 
18.    1966.       Ole Søndergaard – atletik – ungdom. 
 
19.    1967.       Herreseniorholdet i håndbold – DDGU. 
 
20..   1968.       Ole Søndergaard – atletik – ungdom. 
 
21.    1969.       Damejuniorholdet i håndbold – DDGU. 
 
22.    1971.       Jes Enevoldsen – atletik – ungdom. 
 
23.    1972.       John Skovbjerg – atletik – ungdom. 
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24.    1972.       John Skovbjerg – atletik – ungdom – DDGU. 
25.    1972.        Leif Jakobsen – bueskydning – ungdom. 
 
26.    1973.       John Skovbjerg – atletik – ungdom – DDGU. 
 
27.    1974.       John Skovbjerg – atletik – ungdom. 
28.    1974.       John Skovbjerg – atletik – ungdom. 
29.    1974.       John Skovbjerg – atletik – ungdom – DDGU. 
30.    1974.        Henning Nielsen . bueskydning – ungdom. 
31.    1974.        Leif Jakobsen, Fritjof Rossen og Dan Puggard – bueskydning - seniorhold. 
32.    1974.        Fritjof Rossen – bueskydning – senior. 
33.    1974.        Finn Mikkelsen -  bueskydning – ungdom. 
34.    1974.        Jan Jakobsen, Finn Mikkelsen og Per Stephensen – bueskydning, ung. Hold. 
35.    1974.        Per Stephensen – bueskydning – ungdom. 
36.    1974.        Jan Jakobsen, Finn Mikkelsen og Per Stephensen – bueskydning. Ung.hold. 
 
37.    1975.        John Skovbjerg – atletik – ungdom. 
38,    1975.        Birte Pedersen – atletik – senior. 
39.    1975.        Birte Pedersen – atletik – senior. 
40.    1975.        Birte Pedersen – atletik – senior – DDGU. 
41.    1975.        Helle Clausen – atletik – senior – DDGU. 
42..   1975.        Frankie Kristensen – atletik – senior – DDGU. 
43.    1975.        Kim Stephensen – bueskydning – ungdom. 
44.    1975.        Kim Stephensen, Per Stephensen og Finn Mikkelsen – bueskydning – ung.hold 
45.    1975.        Fritjof Rossen – bueskydning – senior. 
46.    1975.        Henning Nielsen – bueskydning – ungdom. 
47.    1975.        Fritjof Rossen, Leif Jakobsen og Kim Stephensen – bueskydning - seniorhold. 
 



Side 126 af 198 

 

48..   1976.       John Skobbjerg – atletik – ungdom. 
49.    1976.       John Skovbjerg – atletik – ungdom – DDGU.  
50.    1976.        Birte Pedersen – atletik – senior. 
51.    1976.        Birte Oedersen – atletik – senior – DDGU. 
52.    1976.        Birte Pedersen – atletik – senior. 
53.    1976.        Per Stephensen, Kim Stephensen og Finn Mikkelsen – bueskydning- ung.hold. 
 
54..   1977.        Morten Blumensaadt -  atletik – ungdom.      
55.    !977.        Dorte Jakobsen – bueskydning – ungdom. 
56.    1977.        Dorte Jakobsen – bueskydning – ungdom. 
57.    1977.        Jack Mogensen, Carsten Lassen og Allan Pedersen- bueskydning – ung. hold.. 
58.    1977.        Jan Jakobsen, Dorte Jakobsen og Finn Mikkelsen – bueskydning – ung. hold. 
 
59.    1978.        Jan Jakobsen – bueskydning – ungdom. 
60.    1978.        Dorte Jakobsen – bueskydning – ungdom. 
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61.    1979.        Jan Jakobsen – bueskydning – senior. 
62.    1979.        Jan Jakobsen – bueskydning – senior. 
63.    1979.        Jan Jakobsen – bueskydning – senior. 
 
64.    1980.        Jan Jakobsen – bueskydning – senior. 
65.    1980.        Jan Jakobsen – bueskydning – senior.    
 
66.    1981.        Jan Jakobsen – bueskydning – senior. 
67.    1981.        Børge Jakobsen – bueskydning – oldboys. 
68.    1981.        Jan Jakobsen – bueskydning – senior. 
69.    1981.        Carsten Larsen – bueskydning – ungdom. 
 
70.    1982.        Jack Mogensen, Carsten Larsen og Allan Petersen – bueskydning -  ung. hold. 
71.    1982.        Gorm Kristensen – bueskydning – ungdom. 
72.    1982.        Jan Jakobsen – bueskydning – senior. 
73.    1982.        Jack Mogensen, Carsten Larsen og Allan Petersen – bueskydning – ung. hold. 
74.    1982.        Carsten Larsen bueskydning – ungdom. 
75.    1982.        Børge Jakobsen – bueskydning – oldboys. 
 
76.    1983.        Allan Larsen – bueskydning – ungdom. 
77.    1983.        Morten Jørgensen – bueskydning – ungdom. 
78.    1983.        Jan Jakobsen – bueskydning – senior.    
 
79.    1984.        Jan Jakobsen – bueskydning – senior. 
80.    1984.        Jan Jakobsen, Erik P. Nielsen og Leif Jakobsen . bueskydning – seniorhold. 
 
81.    1985.        Jan Jakobsen – bueskydning – senior. 
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82.    1985.        Carsten Larsen -  bueskydning - ungdom- 
83.    1985.        Arne Nielsen . bueskydning – oldboys. 
84.    1985.        Allan Petersen – bueskydning – ungdom. 
85.    1985.        Allan Petersen, Finn Donati og Keld Mogensen – bueskydning – ungdomshold 
86.    1985.        Jan Jakobsen, Johnny Jakobsen og Leif Jakobsen – bueskydning – seniorhold. 
 
87.    1986.        Jack Mogensen, Carsten Larsen og Finn Donati – bueskydning – ungdomshold 
88.    1986.        Jack Mogensen – bueskydning – ungdom. 
89.    1986.        Arne Nielsen – bueskydning – oldboys. 
 
90.    1987.        Carsten Larsen, Finn Donati og Allan Petersen  - bueskydning – ungdomshold. 
 
91.    1987.        Jan Jakobsen – bueskydning – senior. 
 
92.    1987.        Jan Jakobsen – bueskydning – senior. 
 
93.    1987.        Jan Jakobsen, Carsten Larsen og Steffen Rasmussen – bueskydning–sen. hold  
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94.    1988.        Jan Jakobsen, Carsten Larsen og Jack Mogensen – bueskydning – seniorhold. 
95.    1988.        Jan Jakobsen – bueskydning – senior. 
96.    1988.        Jan Jakobsen, Jack Mogensen og Carsten Larsen – bueskydning – seniorhold. 
 
97.    1989.        Henrik Sørensen, Hans Chr. West, Morten Andersen – bueskydning-ung. hold 
 
98.    1991.        Ynglinge DM holdet – fodbold ungdom. 
 
99.    1992.        Danmarksserieholdet – fodbold – senior. 
 
100.  1993.        Annette Frederiksen – bueskydning – senior. 
101.  1993.        Anette Frederiksen, Erik P. Nielsen og Jens Ejsing – bueskydning  seniorhold. 
102.  1993.        Erik P. Nielsen – bueskydning – senior. 
103.  1993.        Annette Frederiksen – bueskydning – senior. 
104.  1993.        Annette Frederiksen, Erik P. Nielsen og Jens Ejsing, bueskydning  seniorhold. 
 
105.  1994.        Superligaholdet – fodbold – senior. 
106.  1994.        Annette Frederiksen – bueskydning – senior. 
 
107.  1995.        U 21 holdet – fodbold – ungdom. 
108.  1995.        Annette frederiksen – bueskydning – senior. 
109.  1995.        Annette Frederiksen, Erik P. Nielsen og John Skou – bueskydning seniorhold. 
110.  1995.        Kim S. Sørensen – bueskydning – ungdom. 
111.  1995.        Peter Handberg – bueskydning – ungdom. 
112.  1995.        Lene Tind Ahrenfeldt – bueskydning – senior. 
113.  1995.        Oldboys – dansk pokalmester - fodbold -  senior. 
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114.  1996.        U 21 holdet – fodbold – ungdom. 
115.  1996.        Carl Skjødt – bueskydning – oldboys. 
116.  1996.        Peter Handberg – bueskydning – ungdom. 
117.  1996.        Peter Handberg, Michael kristensen og Toke Lassen – bueskydning–ung.hold. 
118.  1996.        Per Knudsen – bueskydning – senior. 
119.  1996.        Erik P. Nielsen – bueskydning – senior. 
120.  1996.        Erik P. Nielsen, Per Knudsen og Carl Skjødt – bueskydning – seniorhold. 
121.  1996.        Kim S. Sørensen – bueskydning – ungdom. 
122.  1996.        Kim S. Sørensen – bueskydning – ungdom. 
123.  1996.        Peter Handberg, Michael Kristensen og Toke Lassen – bueskydning–ung.hold. 
 
124.  1997.        Ynglinge – 1. division – fodbold – ungdom. 
125.  1997.        Per Knudsen, Carl Skjødt og Alex Hengeberg – bueskydning – seniorhold. 
126.  1997.        Thomas Møllermand – bueskydning – senior. 
127.  1997.        Jasper Skou – bueskydning – ungdom. 
128.  1997.        Lene Tind Ahrenfeldt – bueskydning – senior. 
129.  1997.        Jasper Skou – bueskydning – ungdom. 
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130.    1997.        Per Knudsen, Erik P. Nielsen og Alex Hengeberg – bueskydning – seniorhold. 
 
131.  1998.        Lene Tind Ahrenfeldt – bueskydning – senior. 
132.  1998.        Carl Skjødt – bueskydning – oldboys. 
133.  1998.        Per Knudsen, Erik P. Nielsen og John Skou – bueskydning – seniorhold. 
134.  1998.        Toke Lassen – bueskydning – ungdom. 
135.  1998.        Lene Tind Ahrenfeldt – bueskydning – senior. 
136.  1998.        Jasper Skou – bueskydning – ungdom. 
137.  1998.        Per Knudsen, Jasper Skou og Erik P. Nielsen – bueskydning – seniorhold. 
 
138.  1999.        Lene Tind Ahrenfeldt – bueskydning – senior. 
139.  1999.        Carl Skjødt – bueskydning – oldboys. 
140.  1999.        Lene Tind Ahrenfeldt – bueskydning – senior. 
141.  1999.        Lene Tind Ahrenfeldt – bueskydning – senior. 
142.  1999.        Jasper Skou – bueskydning – senior. 
143.  1999.        Lene Tind Ahrenfeldt – bueskydning – senior. 
 
144.  2000.        Carl Skjødt – bueskydning – oldboys. 
145.  2000.        Lene Tind Ahrenfeldt – bueskydning – senior. 
146.  2000.        Tine Jakobsen – bueskydning – ungdom. 
147.  2000.        Kerstin Fisker, Ole Markussen og Kristian Justesen – bueskydning-ung.hold. 
148.  2000.        Tine Jakobsen – bueskydning – ungdom. 
149.  2000.        Erik P. Nielsen – bueskydning – senior. 
150.  2000.        Carl Skjødt – bueskydning – oldboys. 
151.  2000.        Lene Tind Ahrenfeldt, Erik P. Nielsen og Per Engholm Pedersen – bue senior. 
152.  2000.        John Skou – bueskydning – oldboys. 
153.  2000.        Ole Markussen, Kristian Justesen,Johannes Petersen , bueskydning-umg.hold. 
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154.  2000.        John Skou – bueskydning – oldboys. 
155.  2000.        Lene Tind Ahrenfeldt – bueskydning – senior. 
 
156.  2001.        Superligaholdet – dansk pokalmester – fodbold – senior. 
157.  2001.        Louise Hauge – bueskydning – senior. 
158.  2001.        Andreas Knappe – bueskydning – ungdom. 
159.  2001.        Tine Jakobsen – bueskydning – ungdom. 
160.  2001.        Tine Jakobsen – bueskydning – ungdom. 
161.  2001.        Andreas Knappe – bueskydning – ungdom. 
162.  2001.        Louise Hauge – bueskydning – senior. 
163.  2001.        Carl Skjødt – bueskydning – oldboys.     
 
164.  2002.        Ynglinge – 1. division – fodbold – ungdom. 
165.  2002.        Chr.Simonsen, Jesper Andersen, Stephan Jensen, Carsten Berg, minigolf hold. 
166.  2002.        Majli Knappe – bueskydning – ungdom. 
167.  2002.        Tine Jakobsen – bueskydning – ungdom. 
168.  2002.        Lene Tind Ahrenfeldt – bueskydning – senior. 
 
129. 
 
169.  2002.        Majli Knappe – bueskydning – ungdom. 
170.  2002.        Andreas Knappe – bueskydning – ungdom. 
171.  2002.        Majli Knappe, Andreas Knappe og Ebbe Ipsen – bueskydning –  ungdomshold 
172.  2002.        Erik P.Nielsen – bueskydning – senior. 
173.  2002.        Erik P. Nielsen – bueskydning – senior. 
174.  2002.        Carl Skjødt – bueskydning – oldboys. 
175.  2002.        Louise Hauge – bueskydning – senior. 
 
176.  2003.        Ryan Sørensen – Cykling – senior. 
177.  2003.        Christian Simonsen – minigolf – ungdom. 
178.  2003.        Chr. Simonsen, Jesper Andersen, Stephan Jensen, Carsten Berg, minigolf hold 
179.  2003.        Majli Knappe – bueskydning – ungdom. 
180.  2003.        Majli Knappe, Anne Marie Laursen , Anton Schroll – bueskydning – ung.hold. 
181.  2003.        Anne Marie Laursen – bueskydning – ungdom. 
182.  2003.        Anton Schroll – bueskydning – ungdom. 
183.  2003.        Anton Schroll, Anne Marie Laursen, Majli Knappe-bueskydning – ung. hold. 
184.  2003.        Lene Tind Ahrenfeldt – bueskydning – senior. 
 
185.  2004.        Bjarne Olsen – cykling – veteraner. 
186.  2004.        Allan Schwab – minigolf – ungdom. 
187.  2004.        Majli Knappe, Malene Jakobsen, Anne Marie Laursen-bueskydning-ung. hold 
188.  2004.        Anne Marie Laursen – bueskydning – ungdom. 
189.  2004.        Anton Schroll – bueskydning – ungdom. 
190.  2004.        Majli Knappe – bueskydning – ungdom. 
191.  2004.        Tine Jakobsen – bueskydning – ungdom. 
 
192.  2005.        Oldboys veteraner – dansk pokalmester – fodbold. 
193.  2005.        Anne Marie Laursen – bueskydning – ungdom. 
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194.  2005.        Bjarne Laursen, Anton Schroll og Andreas Knappe – bueskydning –ung. hold. 
195.  2005.        Bjarne Olsen – cykling – veteraner. 
196.  2005.        Hans Jørgen Christensen – cykling – senior H 40. 
197.  2005.        Dorthe Lohse – cykling – holdløb. 
198.  2005.        Dorthe Lohse – cykling – senior. 
199.  2005.        Dorthe Lohse – cykling – senior. 
200.  2005.        Nina Krebs Ovesen, Mathias Strange Hansen, Kenni Hansen og Michael  
                          Svingel Jensen – cycling – ungdom – holdløb. 
201.  2005.        Nina Krebs Ovesen – cykling – ungdom. 
202.  2005.        Nina Krebs Ovesen – cykling – ungdom. 
203.  2005.        Michael Grøn – cykling – ungdom. 
 
204.  2006.        Anders Krebs Ovesen – cykling – senior H 30. 
205.  2006.        Nina Krebs Ovesen – cykling – umgdom. 
206.  2006.        Nina Krebs Ovesen – cykling – ungdom. 
207.  2006.        Mathias Jørgensen – cykling – ungdom. 
208.  2006.        Jakob Fuglsang – cykling – moutainbike – senior. 
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209.  2006.        Louise Marie Olsen – cykling – ungdom. 
210.  2006.        Leif Jakobsen – bueskydning – oldboys. 
211.  2006.        Anne Marie Laursen – bueskydning – ungdom. 
212.  2006.        Christopher Bønding – bueskydning – ungdom. 
213.  2006.        Christopher Bønding – bueskydning – ungdom. 
214.  2006.        Christopher Bønding – bueskydning – ungdom. 
215.  2006.        Christopher Bønding – bueskydning – ungdom. 
216.  2006.        Anne Marie Laursen – bueskydning – ungdom. 
217.  2006.        Bjarne Laursen – bueskydning – ungdom. 
 
218.  2007.        Anne Marie Laursen – bueskydning – ungdom. 
219.  2007.        Bjarne Laursen – bueskydning – ungdom. 
220.  2007.        Christopher Bønding – bueskydning – ungdom. 
221.  2007.        Christopher Bønding – biueskydning – ungdom. 
222.  2007.        Christopher Bønding – bueskydning – ungdom. 
223.  2007.        Christopher Bønding bueskydning – ungdom. 
224.  2007.        Bjarne Olsen . cykellcross – veteraner. 
225.  2007.        Nina Krebs Ovesen, Kenni Hansen og Mathias Jørgensen – cykling-ung.hold. 
226.  2007.        Mathias Jørgensen – cykling – ungdom. 
227.  2007.        Mathias Jørgensen – cykling – ungdom. 
228.  2007.        Mathias Jørgensen – cykling – ungdom. 
229.  2007.        Mathias Jørgensen – cykling – ungdom. 
230.  2007.        Mathias Jørgensen – cykling – ungdom. 
231.  2007.        Kenni Hansen – cykling – ungdom. 
232.  2007.        Simon Qvortrup – cykling – mountainbike – ungdom. 
233.  2007.        Louise Marie Olsen – cykling – ungdom. 
234.  2007.        Louise Marie Olsen – cykling – ungdom. 
235.  2007.        Mathias Jørgensen – cykling – ungdom. 
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236.  2007.        Jakob Fuglsang – cykling – mountainbike – senior. 
237.  2007.        Simon Qvortrup – cykling – mountainbike – ungdom. 
238.  2007.        Anna Sofia Brogaard, Mathias Kirkegaard, Kathrine Nissen, Errol Willamson 
                          Sofie Funch Nielsen og Martin Jul Jensen – sportsdans – ungdomshold. 
239.  2007.        Marie Yde Søndergaard, Rasmus Jensen, Sarah Hoffmann, Earle Willamson,  
                          Cecilie Funch Nielsen og Simon Riding – sportsdans – ungdomshold. 
240.  2007.        Ashli Willamson og Bjørn Bitsch – sportsdans – senior. 
241.  2007.        Sarah Hoffmann og Earle Willamson – sportsdans – ungdom. 
242.  2007.        Kathrine Nissen og Errol Willamson – sportsdans – ungdom. 
243.  2007.        Sarah Hoffmann og Earle Willamson – sportsdans – ungdom. 
244.  2007.        Kathrine Nissen og Errol Willamson – sportsdans – ungdom. 
245.  2007.        Kathrine Nissen og Errol Willamson – sportsdans – ungdom. 
 
246.  2008.        Anne Marie Laursen – bueskydning – ungdom. 
247.  2008.        Bjarne Laursen – bueskydning – ungdom. 
248.  2008.        Jan Jakobsen – bueskydning – senior. 
249.  2008.        Nicoline Kirkegaard og Christoffer Højmark Thomsen, sportsdans, ungdom. 
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250.  2008.        Nicoline Kirkegaard og Christoffer Højmark Thomsen ,sportsdans, ungdom. 
251.  2008.        Nicoline Kirkegaard og Christoffer Højmark Thomsen. sportsdans, ungdom. 
252.  2008.        Kathrine Nissen og Alex Freyr Gunnarsson – sportsdans – ungdom. 
253.  2008.        Kathrine Nissen  og Alex Freyr Gunnarsson – sportsdans – ungdom. 
254.  2008.        Bjarne Olsen – cykling – senior H 40. 
255.  2008.        Emma Jørgensen – cykling – ungdom. 
256.  2008.        Emma Jørgensen – cykling – ungdom. 
257.  2008.        Emma Jørgensen – cykling – ungdom. 
258.  2008.        Emma Jørgensen – cykling – ungdom. 
259   2008.        Emma Jørgensen – cykling – ungdom. 
260.  2008.        Emma Jørgensen – cykling – ungdom. 
261.  2008.        Emma Jørgensen – cykling – ungdom. 
262.  2008.        Simon Qvortrup – cykling – mountainbike – ungdom. 
263.  2008.        Morten Qvortrup – cykling – mountainbike – ungdom. 
264.  2008.        Mathias Jørgensen – cykling – ungdom. 
265.  2008.        Nina Krebs Ovesen, Mathias Jørgensen, Søren Siggaard og Mathias Strange  
                          Hansen – cykling – holdløb – ungdom.  
 
266.  2009.        Anne Marie Laursen – bueskydning – ungdom. 
267.  2009.        Anne Marie Laursen – bueskydning – ungdom. 
268.  2009.        U 19 divisionsholdet – fodbold – ungdom. 
269.  2009.        Kenni Hansen – cykling – ungdom. 
270.  2009.        Christina Siggaard – cykling – ungdom. 
271.  2009.        Emma Jørgensen – cykling – ungdom. 
272.  2009.        Heidi Knudsen – cykling – ungdom. 
273.  2009.        Emma Jørgensen – cykling – ungdom. 
274.  2009.        Mathias Jørgensen – cykling – ungdom. 
275.  2009.        Kenni Hansen, Michael Svingel Jensen, Christina Siggaard – cykling, ung.hold 
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276.  2009.        Heidi Knudsen, Louise Marie Olsen og Nina Krebs Ovesen – cyk.– ung. hold. 
277.  2009.        Emma Jørgensen – cykling – ungdom. 
278.  2009.        Mathias Jørgensen – cykling – ungdom. 
279.  2009.        Christina Siggaard – cykling – ungdom. 
280.  2009.        Emma Jørgensen – cykling – ungdom. 
281.  2009.        Mathias Jørgensen – cykling – ungdom. 
282.  2009.        Kenni Hansen – cykling – ungdom. 
283.  2009.        Christina Siggaard – cykling – ungdom. 
284.  2009.        Emma Jørgensen – cykling – ungdom. 
285.  2009.        Mathias Jørgensen – cykling – ungdom. 
286.  2009.        Kenni Hansen – cykling – ungdom. 
287.  2009.        Christina Siggaard – cykling – ungdom. 
288.  2009.        Emma Jørgensen – cykling – ungdom. 
289.  2009.        Mathias Jørgensen – cykling – ungdom. 
290.  2009.        Christina Siggaard – cykling – ungdom. 
291.  2009.        Kenni Hansen, Michael Svingel Jensen og Christina Siggaard-cykling.ung.hold 
292.  2009.        Emma Jørgensen – cykling – ungdom. 
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293.  2009.        Emma Jørgensen – cykling – ungdom. 
294.  2009.        Mathias Jørgensen – cykling – ungdom. 
295.  2009.        Christina Siggaard – cykling – ungdom. 
 
296.  2010.        Anne Marie Laursen – bueskydning – ungdom. 
297.  2010.        Bjarne Laursen, Allan Withoff og Mathis Gerlich – bueskydning – seniorhold. 
298.  2010.        Carsten Berg – minigolf – senior. 
299.  2010.        Jan Rasmussen – minigolf – senior. 
300.  2010.        Nicoline Kirkegaard og Christoffer Højmark Thomsen – sportsdans– ungdom. 
301.  2010.        Nicoline Kirkegaard og Christoffer Højmark Thomsen – sportsdans- ungdom. 
302.  2010.        Nicoline Kirkegaard og Christoffer Højmark Thomsen – sportsdans- ungdom. 
 
303.  2011.        Anne Marie og Bjarne Laursen og Mathis Gerlich – bueskydning-seniorhold. 
304.  2011.        Erik P. Nielsen – bueskydning – seniorherrer. 
305.  2011.        Christina Rosing – mountainbike cykling – U19 ungdom. 
306.  2011.        Mathias Norsgaard Jørgensen – cykling – linieløb – ungdom. 
307.  2011.        Hans Jørgen Christensen – cykling – veteraner H 50. 
308.  2011.        Kathrine Nissen og Marius Muresan – sportsdans U 21. 
309.  2011.        Line Riding og Mathias Kirkegaard – sportsdans U 19. 
310.  2011.        Nicoline Kirkegaard og Slawamir Sowa – sportsdans – junior. 
311.  2011.        Nicoline Kirkegaard og Slawamir Sowa – sportsdans – junior.  
 
312.  2012.        Anne Marie Laursen – bueskydning – ungdom. 
313.  2012.        Anne Marie Laursen – bueskydning – ungdom. 
314.  2012.        Erik P. Nielsen – bueskydning – seniorherrer. 
315.  2012.        Erik P. Nielsen – bueskydning – seniorherrer. 
316.  2012.        Erik P. Nielsen – bueskydning – seniorherrer. 
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317.  2013.       Line Riding og Mathias Kirkegaard – sportsdans – voksenrækken. 
318.  2013.       Anne Marie Laursen – bueskydning – ungdom. 
319.  2013.       Anne Marie, Bjarne Laursen og Claus Ingerslev – bue. holdskydning – senior. 
320.  2013.        Leif Jakobsen – bueskydning – seniorherrer. 
321.  2013.       Oliver B. Søndergaard – cykling – U 11 ungdom. 
322.  2013.       Oliver B. S, og Magnus Lorents Nielsen og Patrik Spilcker Jacobsen-hold U 11.  
 
323. 2014.        Line Ridding og Mathias Kirkegaard – sportsdans – voksenrækken. 
324. 2014.        Lasse Panduro Nielsen, Emil Bak og Anders Krebs Ovesen – mix hold-cykling. 
325. 2014.        U 19 holdet dansk pokalmester i fodbold. 
326. 2014.        Mikkel Ivensen – bueskydning – U 10. 
327. 2014.        Frederik Eriksen – cykling – enkeltstart – U 15.  
328. 2014.        Frederik Lykke – cykling – enkeltstart – U 11. 
329. 2014.        Frederik Lykke, Mikkel Lykke og Sebastian B. Søndergaard – cykling – hold. 
330. 2014.        Anne Marie Laursen og Bjarne Laursen – bueskydning – mix. hold. 
331. 2014.        Jeppe Vitten Jensen – minigolf – mini junior. 
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332. 2015.    Oliver B. Søndergaard – cykling på bane. 
333. 2015.        Johannes Pedersen – micro bueskydning. 
334. 2015.        Sine Johansen – mixhold i cykling U 16. 
335. 2015.        SIF U 17 – Dansk pokalmester – fodbold. 
336. 2015.        SIF U 19 – Dansk pokalmester – fodbold. 
337. 2015.        Jeppe Vitten Jensen – minigolf – junior. 
338. 2015.        Jeppe Vitten Jensen – mix hold med Laura Henriksen – Aalborg – minigolf. 
339. 2015.        Per Clausen Nielsen – bueskydning – senior. 
340. 2015.        Lasse Svoldgaard Andersen – U 11 – cykling. 
341. 1015.        Dan Bak Christensen – bueskydning – senior. 
342. 2015.        Jeppe Vitten Jensen – minigolf – mos junior. 
343. 2015.        Jeppe Vitten Jensen – minigolf – mos junior – par. 
344. 2015.        Oliver B. Søndergaard – U 13 mix hold på bane i cykling. 
345. 2015.        Oliver B. Søndergaard, Frederik Lykke og Andreas Johansen – U 13 cyk. hold.    
 
346. 2016,    John Rasmussen .  cykling - mountbike orientering H 70. 
347. 2016.        Jeppe Vitten Jensen – minigolf – junior.  
348. 2016.        Sebastian Kolze Changizi – cykling. 
349. 2016.        Jeppe Vitten Jensen – minigolf – junior – mix hold. 
350. 2016.        Jeppe Vitten Jensen – minigolf – mos junior. 
351. 2016.        Jeppe Vitten Jensen – mos junior – mix hold. 
 
352. 2017.        Jan Vitten Rasmussen – minigolf – veteran. 
353. 2017.        Kent Haaning . bueskydning – Master DM. 
354. 2017.        Nanna Jakobsen – bueskydning . junior. 
355. 2017.        Johannes Pedersen – bueskydning – junior. 
356. 2017.        Katrine Klitgaard Petersen og Mikkel Østergaard Petersen -sportsdans latin. 
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357. 2017.        Katrine Klitgaard Petersen og Mikkel Østergaard Petersen – dans – 10 danse. 
 
358. 2018.        Katrine Klitgaard Petersen og Mikkel Østergaard Petersen – dans standard. 
 
Det bringer foreningens høst af danske mesterskaber gennem tiderne, fra 1917 og op til og 
med den 1. juni 2018, på i alt 358 mesterskaber.  
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                        SILKEBORG  IDRÆTSFORENING 
               JYSKE OG JYSK/FYNSKE MESTERSKABER 
                                   GENNEM TIDERNE. 
 
1.     1919.         Christian Rasmussen – atletik – senior. 
 
2.     1923.         Cricketholdet – seniorhold. 
 
3.     1925.         Cricketholdet – seniorhold. 
4.     1925.         Richardt Kristensen – atletik – senior. 
 
5.     1926.         Cricketholdet – seniorhold. 
6.     1926.         Anders Axelsen – atletik – senior. 
7.     1926.         Anders Axelsen – atletik – senior. 
 
8.     1930.         Richardt Kristensen – atletik – senior. 
 
9.     1931.        Richardt Kristensen – atletik – senior. 
10.   1931.        Richardt Kristensen – atletik – senior. 
11.   1933.        Richardt Kristensen – atletik – senior. 
 
12.   1933.        Richardt Kristensen – atletik – senior. 
13.   1933.        Poul Petersen . atletik – senior. 
 
14.   1935.        Poul Petersen – atletik – senior. 
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15.   1936.        Richardt Kristensen – atletik – senior. 
16.   1936.        Poul Petersen – atletik – senior. 
17.   1936.        Atletikholdet – senior – holdkamp. 
 
18.   1937.        Poul Petersen – atletik – senior. 
 
19.   1938.        Poul Petersen – atletik – senior. 
 
20.   1939.        Bent Søndergaard – atletik – senior. 
 
21.   1941.        Bent Søndergaard – atletik – senior. 
 
22.   1942.        Atletikholdet – senior – holdkamp. 
 
23.   1944.        Johannes Eskildsen – atletik – senior. 
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24.   1945.        Kaj ”Hæk” Jensen – atletik – senior. 
 
25.   1946.        Jørn Albrechtsen – atletik – ungdom. 
 
26.   1947.        Herrejuniorholdet i håndbold. 
 
27.   1948.        Carl Rasmussen – atletik – ungdom. 
28.   1948.        Poul Eriksen – atletik – ungdom. 
 
29.   1949.        Jørn Albrechtsen – atletik – ungdom. 
 
30.   1950.        Ib Transbøll – atletik – ungdom. 
31.   1950.        Jørn Albrechtsen – atletik – senior. 
32.   1950.        Aksel Hansen – atletik – senior. 
33.   1950.        Aksel Hansen – atletik – senior. 
34.   1950.        Cricketholdet – senior. 
 
35.   1951.        Aksel Hansen – atletik – senior. 
36.   1951.        Carl Rasmussen – atletik – ungdom. 
37.   1951.        Carl Rasmussen – atletik ungdom. 
38.   1951.        Ib Transbøll – atletik – ungdom. 
 
39.   1952.        Carl Rasmussen – atletik – ungdom. 
40.   1952.        Carl Rasmussen – atletik – ungdom. 
 
41.   1954.        Junior B holdet i fodbold. 
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42.   1955.        Cricketholdet – senior. 
43.   1955.        Mogens Pedersen – atletik – ungdom. 
 
44.   1957.        Kurt Bradal – atletik – ungdom. 
45.   1957.        Kurt Bradal – atletik – ungdom. 
 
46.   1958.        Drengeholdet i cricket. 
47.   1958.        Mogens Pedersen – atletik – ungdom. 
48.   1958.        Kurt Bradal – atletik – ungdom. 
 
49.   1959.        Mogens Pedersen – atletik – senior. 
 
50.   1960.        Juniorholdet i cricket. 
 
51.   1962.        Kurt Bradal – atletik – senior. 
 
52.   1965.        Ynglinge A holdet i fodbold. 
 
136. 
 
53.   1966.        Ynglinge A holdet i fodbold. 
54.   1966.        Ole Søndergaard – atletik – ungdom. 
55.   1966.        Ole Søndergaard – atletik – ungdom. 
 
56.   1967.        Ebbe Nyborg – atletik – ungdom. 
 
57.   1968.        Ole Søndergaard – atletik – ungdom. 
58.   1968.        Ole Søndergaard – atletik – ungdom. 
 
59.   1970.        Herreseniorholdet i håndbold – DDGU. 
 
60.   1971.        Kresten Madsen – atletik – ungdom. 
 
61.   1972.        John Skovbjerg atletik – ungdom. 
62.   1972.        Henning Nielsen – bueskydning – ungdom. 
63.   1972.        Henning Nielsen – bueskydning – ungdom. 
64.   1972.        Bjarne Sørensen – bueskydning – ungdom. 
65.   1972.        Birger Dalsgaard – bueskydning – senior. 
 
66.   1973.        Tove Jakobsen – bueskydning – ungdom. 
67.   1973.        Jan Jakobsen – bueskydning – ungdom. 
68.   1973.        Lilleputmesterrækken i fodbold. 
69.   1973.        Juniormesterrækken i fodbold – Jysk Pokalmester. 
70.   1973.        Jyllandsserien i fodbold – Jysk Pokalmester, 
 
71.   1974.        Jyllandsserien i fodbold – Jysk Pokalmester. 
72.   1974.        John Skovbjerg – atletik – ungdom. 
73.   1974.        John Skovbjerg – atletik –  senior. 
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74.   1974.        Kjeld Appel, Flemming Brix og Hans J. Pape – atletik –  senior - holdløb. 
75.   1974.        Kjeld Appel, Flemming Brix og John Skovbjerg – atletik – senior – holdløb. 
76.   1974.        Leif Jakobsen, Gert Thomsen og Fritjof Rossen – bueskydning – seniorhold. 
77.   1974.        Jørgen Petersen – bueskydning – ungdom. 
78.   1974.        Henning Nielsen – bueskydning – ungdom. 
79.   1974.        Tove Jakobsen – bueskydning – ungdom. 
80.   1974.        Jan Jakobsen – bueskydning – ungdom. 
81.   1974.        Per Stephensen – bueskydning – ungdom. 
82.   1974.        Jan Jakobsen, Finn Mikkelsen, Per Stephensen – bueskydning-ungdom, hold. 
83.   1974.        Jan Jakobsen, Finn Mikkelsen ,Per Stephensen – bueskydning-ungdom, hold. 
 
84.   1975.        Birte Pedersen – atletik – senior. 
85.   1975.        Lilleputmesterrækken i fodbold. 
86.   1975.        Serie 6 holdet i fodbold. 
87.   1975.        Fritjof Rossen – bueskydning – senior. 
88.   1975.        Henning Nielsen – bueskydning – ungdom. 
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89.   1975.        Per Stephensen – bueskydning – ungdom. 
 
90.   1976.        Birte Pedersen – atletik – senior. 
91.   1976.        John Skovbjerg – atletik – senior. 
92.    1976.        Bo Transbøll – atletik – ungdom. 
93.    1976.        Den jyske holdkamp i atletik for ungdom. 
94.    1976.        Drengemesterrækken i fodbold. 
95.    1976.        Ynglinge DM holdet i fodbold. 
96.    1976.        Tove Jakobsen – bueskydning – senior. 
97.    1976.        Per Stephensen – bueskydning – ungdom. 
98.    1976.        Jan Jakobsen – bueskydning – ungdom. 
99.    1976.        Leif Jakobsen, Fritjof Rossen og Børge Jakobsen – bueskydning – seniorhold. 
100.  1976.        Fritjof Rossen – bueskydning – senior. 
101.  1976.        Per Stephensen – bueskydning – ungdom. 
102.  1976.        Jan Jakobsen – bueskydning – ungdom. 
 
103.  1977.        Morten Blumensaadt – atletik – ungdom. 
104.  1977.        Morten Blumensaadt – atletik – ungdom. 
105.  1977.        Morten Blumensaadt – atletik – ungdom. 
106.  1977.        Morten Blumensaadt – atletik – ungdom. 
107.  1977.        Morten Blumensaadt – atletik – ungdom. 
108.  1977.        Dorte Jakobsen – bueskydning – senior. 
109.  1977.        Dorte Jakobsen – bueskydning – ungdom. 
110.  1977.        Leif Jakobsen – bueskydning – senior. 
111.  1977.        Dorte Jakobsen – bueskydning – ungdom. 
112.  1977.        Finn Mikkelsen, Dorte Jakobsen, Jan Jakobsen, bueskydning, ungdomshold. 
 



Side 138 af 198 

 

113.  1978.        Juniormesterrækken i fodbold. 
114.  1978.        Serie 3 holdet i fodbold. 
115.  1978.        Juniormesterrækkeholdet i fodbold – Jysk Pokalmester. 
116.  1978.        Dorte Jakobsen – bueskydning – senior. 
117.  1978.        Jan Jakobsen – bueskydning – ungdom.    
            
118.  1979.        Erik P. Nielsen – bueskydning – ungdom. 
119.  1979.        Jan Jakobsen – bueskydning – ungdom. 
120.  1979.        Jan Jakobsen – bueskydning – senior. 
121.  1979.        Jan Jakobsen, Leif Jakobsen og Finn Mikkelsen – bueskydning – seniorhold. 
 
122.  1980.        Jan Jakobsen – bueskydning – senior. 
123.  1980.        Carsten Larsen – bueskydning – ungdom. 
124.  1980.        Allan Larsen – bueskydning – ungdom. 
125.  1980.        Gorm Kristensen – bueskydning – ungdom. 
 
126.  1981.        Jan Jakobsen – bueskydning – senior. 
127.  1981.        Allan Larsen – bueskydning – ungdom. 
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128.  1981.        Carsten Larsen – bueskydning – ungdom. 
129.  1981.        Børge Jakobsen – bueskydning – oldboys. 
130.  1981.        Jan Jakobsen, Leif Jakobsen og Finn Mikkelsen – bueskydning – seniorhold. 
 
131.  1982.        Jens Hansen – bueskydning – ungdom. 
132.  1982.        Jens Hansen, Klaus Nielsen og Morten Jørgensen – bueskydning – ung. hold. 
133.  1982.        Børge Jakobsen – bueskydning – oldboys. 
134.  1982.        Jack Mogensen, Carsten Larsen og Allan Harritz–bueskydning-ungdomshold. 
135.  1982.        Inge Jørgensen – bueskydning – senior. 
136.  1982.        Gorm Kristensen – bueskydning – ungdom. 
137.  1982.        Jack Mogensen – bueskydning – ungdom. 
138.  1982.        Miniput A holdet i fodbold. 
 
139.  1983.        Carsten Larsen, Karsten Pedersen, Morten Sørensen–bueskydning – ung.hold. 
140.  1983.        Carsten Larsen – bueskydning – ungdom. 
 
141.  1984.        Junior A holdet i fodbold. 
 
142.  1985.        Drengemesterrækken i fodbold. 
143.  1985.        Jan Jakobsen – bueskydning – senior. 
144.  1985.        Carsten Larsen – bueskydning – ungdom. 
145.  1985.        Arne Nielsen – bueskydning – oldboys. 
146.  1985.        Keld Mogensen – bueskydning – ungdom. 
147.  1985.        Erik P. Nielsen, Jan Jakobsen og Leif Jakobsen – bueskydning – seniorhold. 
148.  1985.        Jack Mogensen, Carsten Larsen, Helle Andersen–bueskydning-ungdomshold. 
149.  1985.        Finn Donati, Keld Mogensen og Allan Pedersen – bueskydning-ungdomshold. 
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150.  1986.        Drengeholdet i cricket. 
151.  1986.        Juniormesterrækken i fodbold. 
152.  1986.        Jan Jakobsen – bueskydning – senior. 
153.  1986.        Carsten Larsen – bueskydning – ungdom. 
154.  1986.        Finn Donati – bueskydning – ungdom. 
155.  1986.        Jan Jakobsen, Erik P. Nielsen og Leif Jakobsen . bueskydning - seniorhold. 
 
156.  1987.        Carsten Larsen – bueskydning – ungdom. 
157.  1987.        Finn Donati – bueskydning – ungdom. 
158.  1987.        Steffan Rasmussen, Carsten Larsen,Jan Jakobsen–bueskydning-seniorhold. 
 
159.  1988.        Hans Larsen – bueskydning – oldboys. 
160.  1988.        Kristian V. Sørensen – bueskydning – ungdom. 
161.  1988.        Jan Jakobsen – bueskydning – senior. 
162.  1988.        Jack Mogensen, Carsten Larsen, Henning Mogensen-bueskydning-seniorhold. 
163.  1988.        Henrik Sørensen, Kristian Sørensen, Morten Andersen-bueskydning,ung-hold. 
 
164.  1989.        Junior DM holdet i fodbold – Jysk Pokalmester. 
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165.  1989.        Jan Jakobsen – bueskydning – senior. 
166.  1989.        Jan Jakobsen, Jack Mogensen og Carsten Larsen – bueskydning – seniorhold. 
167.  1989.        Hans Larsen – bueskydning – oldboys. 
168.  1989.        Henrik Sørensen, Hans Chr.West, Morten Andersen-bueskydning - ung. hold. 
169.  1989.        Henrik Sørensen – bueskydning – ungdom. 
170.  1989.        Jan Jakobsen, Carsten Larsen og Jack Mogensen – bueskydning – seniorhold. 
 
171.  1990.        Arne Nielsen – bueskydning – oldboys. 
 
172.  1991.        Ynglinge DM holdet i fodbold – Jysk Pokalmester. 
 
173.  1992.        Herreholdet i håndbold i Jyllandsserien. 
174.  1992.        Mikroputholdet i fodbold – DDGI. 
 
175.  1993.        Drengemesterrækkeholdet i fodbold. 
176.  1993.        Annette Frederiksen – bueskydning – senior. 
177.  1993.        Erik P. Nielsen, Jens Ejsing og Annette Frederiksen – bueskydning – senior. 
178.  1993.        Birger Dalsgaard, Carsten Larsen og Per Knudsen – bueskydning–seniorhold. 
179.  1993.        Jens Ejsing – bueskydning – senior. 
180.  1993.        Erik P. Nielsen, Jens Ejsing og John Skou – bueskydning – seniorhold. 
 
181.  1994.        Juniormesterrækken i fodbold. 
182.  1994.        Miniput A holdet i fodbold. 
183.  1994.        Ynglinge DM holdet i fodbold – Jysk Pokalmester. 
184.  1994.        Annette Frederiksen – bueskydning – senior. 
185.  1994.        Peter Handberg – bueskydning – ungdom. 
186.  1994.        Søren S. Nielsen, Kent Würtz og Peter Handberg–bueskydning–ungdomshold. 
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187.  1994.        John Skou, Per Knudsen og Carl Skjødt – bueskydning – seniorhold. 
188.  1994.        Jonas Skou – bueskydning – ungdom. 
189.  1994.        Peter Handberg – bueskydning – ungdom. 
190.  1994.        Jonas Skou – bueskydning – ungdom. 
191.  1994.        John Skou, Erik P. Nielsen og Alex Hengeberg – bueskydning – seniorhold. 
 
192.  1995.        Junior DM holdet i fodbold . Jysk Pokalmester. 
193.  1995.        Kim S. Sørensen – bueskydning – ungdom. 
194.  1995.        Peter Handberg, Kent Würtz og Søren S. Nielsen–bueskydning-ungdomshold. 
195.  1995.        Per Knudsen – bueskydning – senior. 
196.  1995.        Peter Handberg – bueskydning – ungdom. 
197.  1995.        Peter Myrup Jensen – bueskydning – ungdom. 
198.  1995.        Lene Tind Ahrenfeldt – bueskydning – senior. 
199.  1995.        Dameholdet i håndbold i serie 2. 
 
200.  1996.        Ynglingemesterrækken i fodbold. 
201.  1996.        Oldboys holdet i fodbold – Jysk Pokalmester. 
202.  1996.        Miniput A holdet i fodbold – Jysk Pokalmester. 
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203.  1996.        Danmarksserien i fodbold – Jysk Pokalmester. 
204.  1996.        Jonas Skou – bueskydning – ungdom. 
205.  1996.        Erik P. Nielsen – bueskydning – senior. 
206.  1996.        Søren Nielsen, Michael Kristensen, Peter Handberg-bueskydning-ung.hold. 
207.  1996.        Toke Lassen – bueskydning – ungdom. 
208.  1996.        Per Knudsen – bueskydning – senior. 
209.  1996.        Kim S. Sørensen – bueskydning – ungdom. 
210.  1996.        Erik P. Nielsen, Per Knudsen og John Skou – bueskydning – seniorhold.  
        
211.  1997.        Kira Vinberg – bueskydning – ungdom. 
212.  1997.        Peter Handberg – bueskydning – ungdom. 
213.  1997.        Per Knudsen – bueskydning – senior. 
214.  1997.        Lene Tind Ahrenfeldt – bueskydning – senior. 
215.  1997.        Carl Skjødt – bueskydning – oldboys. 
216.  1997.        Per Knudsen, Erik P. Nielsen og Torben Lauritzen – bueskydning seniorhold. 
217.  1997.        Erik P. Nielsen – bueskydning – senior. 
218.  1997.        Jasper Skou – bueskydning – ungdom. 
 
219.  1998.        Tine Jakobsen – bueskydning – ungdom. 
220.  1998.        Kira Vinberg – bueskydning – ungdom. 
221.  1998.        Per Knudsen, Erik P. Nielsen og John Skou – bueskydning – seniorhold. 
222.  1998.        Per Knudsen – bukydninges – senior. 
223.  1998.        Kasper Mikkelsen – bueskydning – ungdom. 
224.  1998.        Per Knudsen, Peter Ahrenfeldt og Erik P. Nielsen – bueskydning – seniorhold. 
225.  1998.        Mikroputholdet i fodbold – DDGI. 
 
226.  1999.        Katrine Billeskov og Jeanette B. Folmann – badminton – ungdom – double. 
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227.  1999.        Lene Tind Ahrenfeldt – bueskydning – senior. 
228.  1999.        Jasper Skou – bueskydning – ungdom. 
229.  1999.        Tine Jakobsen – bueskydning – ungdom. 
230.  1999.        Line Hamann – bueskydning – ungdom. 
231.  1999.        Lene Tind Ahrenfeldt – bueskydning – senior. 
232.  1999.        Maibritt Mouritsen – bueskydning – ungdom. 
233.  1999.        Tine Jakobsen – bueskydning – ungdom.4 
 
234.  2000.        Mikroputholdet i fodbold – DDGI. 
235.  2000.        Simon Jensen – badminton – ungdom mesterrækken U 17. 
236.  2000.        Juniormesterrækken i fodbold. 
237.  2000.        Carsten Berg – minigolf – senior. 
238.  2000.        Tine Jakobsen – bueskydning – ungdom. 
239.  2000.        Kerstin Fisker – bueskydning – ungdom. 
240.  2000.        Maibritt Mouritsen – bueskydning – ungdom. 
241.  2000.        Lene Tind Ahrenfeldt – bueskydning – senior. 
242.  2000.        Tine Jakobsen – bueskydning – ungdom. 
243.  2000.        Ole Markussen – bueskydning – ungdom. 
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244.  2000.        Kasper Mikkelsen – bueskydning – ungdom. 
245.  2000.        Erik P. Nielsen – bueskydning – senior. 
246.  2000.        John Skou – bueskydning – oldboys. 
247.  2000.        Erik P. Nielsen – bueskydning – senior. 
 
248.  2001.        Trine Jensen – badminton – ungdom. 
249.  2001.        Simon Jensen – badminton – ungdom mesterrækken U 19. 
250.  2001.        Carsten Berg – minigolf – senior. 
251.  2001.        Helle Sørensen – cykling – senior. 
252.  2001.        Nina Lund – cykling – senior. 
253.  2001.        Louise Hauge – bueskydning – senior. 
254.  2001.        Louise Hauge, Erik P. Nielsen og Per Egholm – bueskydning – seniorhold. 
255.  2001.        Carl Skjødt – bueskydning – oldboys. 
256.  2001.        Kerstin Fisker – bueskydning – ungdom. 
257.  2001.        Tine Jakobsen – bueskydning – ungdom. 
258.  2001.        Andreas Knappe – bueskydning – ungdom. 
259.  2001.        Majli Knappe – bueskydning – ungdom. 
260.  2001.        Tine Jakobsen – bueskydning – ungdom. 
261.  2001.        Andreas Knappe – bueskydning – ungdom. 
262.  2001.        Majli Knappe – bueskydning – ungdom. 
263.  2001.        Carl Skjødt – bueskydning – oldboys. 
264.  2001.        Louise Hauge – bueskydning – senior. 
265.  2001.        Louise Hauge, Erik P. Nielsen og Per Egholm – bueskydning – seniorhold. 
 
266.  2002.        Juniorliga holdet i fodbold – Jysk Pokalmester. 
267.  2002.        Dorthe Lohse – cykling – senior. 
268.  2002.        Preben Svenningsen – cykling – senior H 30. 
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269.  2002.        Majli Knappe – bueskydning – ungdom. 
270.  2002.        Tine Jakobsen – bueskydning – ungdom. 
271.  2002.        Louise Hauge – bueskydning – senior. 
272.  2002.        Majli Knappe, Andreas Knappe og Ebbe Ipsen – bueskydning – ungdomshold. 
273.  2002.        Andreas Knappe – bueskydning – ungdom. 
274.  2002.        Tine Jakobsen – bueskydning – ungdom.      
 
275.  2003.        Herrejunior holdet i håndbold – Jysk Pokalmester. 
276.  2003.        Ynglingemesterrække holdet i fodbold7 
277.  2003.        Juniorliga holdet i fodbold – Jysk Pokalmester. 
278.  2003.        Dorthe Lohse – cykling – senior9 
279.  2003.        Dorthe Lohse – cykling – senior. 
280.  2003.        Karina Trosborg – cykling – senior. 
281.  2003.        Preben Svenningsen – cykling – senior H 30. 
282.  2003.        Troels Winther – cykling – ungdom. 
283.  2003.        Malene Jakobsen, Anne Marie Laursen, Anton Schroll-bueskydning-ung. hold 
284.  2003.        Anne Marie Laursen – bueskydning – ungdom 
285.  2003.        Casper Corneliussen – bueskydning – ungdom. 
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286.  2003.        Tine Jakobsen – bueskydning – ungdom. 
287.  2003.        Erik P. Nielsen – bueskydning – senior. 
288.  2003.        Anne Marie Laursen – bueskydning – ungdom. 
289.  2003.        Tine Jakobsen – bueskydning – senior. 
290.  2003.        Anne Marie Laursen, Majli Knappe,Anton Schroll – bueskydning – ung. hold. 
 
291.  2004.        Juniormesterrækken i fodbold. 
292.  2004.        Michael Trosborg – cykling – senior. 
293.  2004.        Bjarne Olsen – cykelcross – veteraner. 
294.  2004.        Hans J. Pedersen – bueskydning – senior. 
295.  2004.        Kerstin Fisker – bueskydning – ungdom. 
296.  2004.        Tine Jakobsen – bueskydning – ungdom. 
297.  2004.        Andreas Knappe – bueskydning – ungdom. 
298.  2004.        Anne Marie Laursen – bueskydning – ungdom. 
299.  2004.        Anne Marie Laursen, Majli Knappe, Malene Jakobsen, bueskydning, ung.hold 
300.  2004.        Bjarne Laursen, Andreas Knappe, Casper Corneliussen, bueskydning unghold 
 
301.  2005.        Tine Jakobsen – bueskydning – senior. 
302.  2005.        Anne Marie Laursen – bueskydning – ungdom. 
303.  2005.        Louise Marie Olsen – cykling – ungdom. 
304.  2005.        Ricky Enø Jørgensen – cykling – ungdom. 
305.  2005.        Chris Anker Sørensen – cykling – senior. 
306.  2005.        Dorthe Lohse – cykling – senior. 
307.  2005.        Ryan Sørensen – cykling – senior. 
 
308.  2006.        Mathias Strange Hansen – cykling – ungdom. 
309.  2006.        Nina Krebs Ovesen – cykling – ungdom. 
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310.  2006.        Louise Marie Olsen – cykling – ungdom. 
311.  2006.        Anne Marie Laursen – bueskydning – ungdom. 
312.  2006.        Christopher Bønding – bueskydning – ungdom. 
313.  2006.        Bjarne Laursen – bueskydning – ungdom. 
314.  2006.        Leif Jakobsen – bueskydning – oldboys. 
315.  2006.        Juniormesterrækken i fodbold. 
 
316.  2007.        Kathrine Nissen og Errol Willamsson – sportsdans – ungdom. 
317.  2007.        Sarah Hoffmann og Earle Willamsson – sportsdans – ungdom. 
318.  2007.        Sarah Hoffmann og Earle Willamsson – sportsdans – ungdom. 
319.  2007.        Ashli Willamsson og Bjørn Bitsch – sportsdans – senior. 
320.  2007.        Marianne Ellesen og Jonas Ravnholt Møller – sportsdans – ungdom. 
321.  2007.        Marianne Ellesen og Jonas Ravnholt Møller – sportsdans – ungdom. 
322.  2007.        Mathias Jørgensen – cykling – ungdom. 
323.  2007.        Kenni Hansen – cykling – ungdom. 
324.  2007.        Hans Jørgen Christensen, Tommy Christensen og Anders Krebs Ovesen – 
                          cykling – seniorholdløb – H 40. 
325.  2007.        Mathias Jørgensen – cykling – ungdom. 
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326.  2007.        Nina Krebs Ovesen – cykling – ungdom. 
327.  2008.        Nicoline Kirkegaard og Christoffer Højmark Thomsen . sportsdans – ungdom. 
328.  2008.        Julie Sjuberg og Mads Have – sportsdans – ungdom. 
329.  2008.        Emma Jørgensen – cykling – ungdom. 
330.  2008.        Mathias Jørgensen – cykling – ungdom. 
331.  2008.        Emma Jørgensen – cykling – ungdom. 
332,  2008.        Nina Krebs Ovesen – cykling – ungdom. 
333.  2008.        Mathias Jørgensen – cykling – ungdom. 
334.  2008.        Hans Jørgen Christensen – cykling – senior H 40. 
 
335.  2009.        Emma Jørgensen – cykling – ungdom. 
336.  2009.        Mathias Jørgensen – cykling – ungdom. 
337.  2009.        Kenni Hansen – cykling – ungdom. 
338.  2009.        Christina Siggaard – cykling – ungdom. 
339.  2009.        Emma Jørgensen – cykling – ungdom. 
340.  2009.        Mathias Jørgensen – cykling – ungdom. 
341.  2009.        Heidi Knudsen – cykling – ungdom. 
342.  2009.        Kenni Hansen – cykling – ungdom. 
343.  2009.        Christina Siggaard – cykling – ungdom. 
 
344.  2010.        U 19 mesterrækkeholdet I fodbold. 
345.  2010.        Louise Marie Olsen – cykling – ungdom. 
346.  2010.        Niels Christian Hansen – cykling – senior. 
347.  2010.        Anders Krebs Ovesen – cykling – senior H 40. 
 
348.  2011.        Jan Rasmussen – minigolf – seniorherrer. 
349.  2011.        U13 mesterrækkeholdet i fodbold. 
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350.  2011.        Christina Siggaard – junior – cykling. 
351.  2011.        Louise Marie Olsen – junior – cykling. 
352.  2011.        Louise Marie Olsen – cykling – junior. 
 
353.  2012.       Morten Banke – cykling – senior C rækken. 
 
354.  2013.       Oliver B. Søndergaard – cykling –  U 11 – ungdom. 
 
355.  2014.       Frederik Lykke – cykling – U 11 – landevej. 
356.  2014.       U 19 holdet i fodbold – jysk pokalmester. 
357.  2014.       U 19 holdet i fodbold – jysk / fynsk pokalmester. 
358.  2014.       U 15 holdet i fodbold – jysk mester i DBU Jylland. 
359.  2014.       Jan Vitten Rasmussen – minigolf – senior. 
 
360. 2015.        Dan Bak Kristensen – bueskydning – senior. 
 
361. 2015.        Dan Bak Kristensen -  bueskydning - senior. 
362. 2015.        Lasse Svoldgaard Andersen – U 11 -  cykling. 
 
144. 
 
363. 2015.        Sebastian B. Søndergaard – U 11 - cykling. 
364. 2015.        Oliver B. Søndergaard – U 13 - cykling. 
365. 2015.        Andreas Vejlin – U 15 – cykling. 
366. 2015.        Jeppe Vitten Jensen – junior – minigolf. 
367. 2015.        SIF U 17 hold – jysk pokalmester – fodbold. 
368. 2015.        SIF U 19 hold – jysk pokalmester – fodbold. 
369. 2015.        SIF U 17 hold – jysk/fynsk pokalmester – fodbold. 
370. 2015.        SIF U 19 hold – jysk/fynsk pokalmester – fodbold. 
371. 2015.        Jeppe Vitten Jensen – minigolf – junior. 
372. 2015.        Jeppe Vitten Jensen – minigolf - junior. 
373. 2015.        Jeppe Vitten Jensen – fynsk mester – minigolf – junior. 
 
374. 2016.       Jan Birk Oxlund – jysk/fynsk mester i H 40 i cykling. 
375. 2016.       Andreas Vejlin – jysk/fynsk mester i U 15 i cykling. 
376. 2016.       Kent Haaning – jysk mester i bueskydning – senior. 
 
377. 2017.       Simon Toft Hansen – cykling – klasse C. 
 
378. 2018.        Sofie Damgaard Jørgensen – jysk/fynsk – mester sportsdans – ungdom. 
 
379. 2018.        Casper Johannsen – cykling i U 11 ungdom på landevej. 
 
Foreningens høst af jyske eller jysk fynske mesterskaber går op på i alt 379 mesterskaber i 
tiden 1917 – 1. juni 2018..  
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    SIFs  MESTERSKABER ER VUNDET AF FØLGENDE AFDELINGER! 
 
DANMARKSMESTERSKABER: 
 
ATLETIKAFDELINGEN: 
Dansk  Atletik Forbund..                                                       28 mesterskaber. 
DDGU.                                                                                       9 mesterskaber. 
 
BUESKYTTEAFDELINGEN: 
Dansk Bueskytte Forbund:                                                   177 mesterskaber. 
 
CYKELAFDELINGEN: 
Dansk Cykel Union.                                                                86 mesterskaber. 
 
FODBOLDAFDELINGEN: 
Dansk Boldspil Union.                                                              8 mesterskaber. 
Dansk Boldspil Union – danske pokalmesterskaber.            6 mesterskaber. 
 
HÅNDBOLDAFDELINGEN: 
Dansk Håndbold Forbund.                                                      1 mesterskab. 
DDGU:                                                                                       2 mesterskaber. 
 
MINIGOLFAFDELINGEN: 
Dansk Minigolf Union.                                                              16 mesterskaber. 
 
SIF SPORTSDANS: 
Dansk Sportsdanser Forbund.                                                25 mesterskaber. 
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Ialt 358  danske mesterskaber til Silkeborg Idrætsforening.gennem tiderne fra den 26. april 
1917 til og med den 1. juni - 2018. 
 
JYSKE MESTERSKABER; 
 Heri er også medregnet  -  JYSK/FYNSKE MESTERSKABER: 
 
ATLETIKAFDELINGEN: 
Jysk Atletik Forbund.                                                              63 mesterskaber.. 
 
BADMINTONAFDELINGEN: 
Jysk Badminton Forbund.                                                         4 mesterskaber. 
 
BUESKYTTEAFDELINGEN: 
Jysk Bueskytte Union.                                                            179 mesterskaber. 
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CRICKETAFDELINGEN: 
Jydsk Boldspil Union og Jysk Cricket Forbund.                     8 mesterskaber.  
 
CYKELAFDELINGEN:                                                           
Jydsk Cykel Union og Fyns Cykel Union.                             56 mesterskaber. 
 
FODBOLDAFDELINGEN:                                               
Jydsk Boldspil Union.                                                               24 mesterskaber. 
Jydsk Pokal Turnering.                                                            20 mesterskaber. 
DDGI.                                                                                           3 mesterskaber. 
 
HÅNDBOLDAFDELINGEN: 
Jydsk Håndbold Forbund.                                                         3 mesterskaber. 
JHF – Pokalturnering.                                                                1 mesterskab. 
DDGU.                                                                                          1 mesterskab. 
 
MINIGOLFAFDELINGEN: 
Jysk Minigolf Union.                                                                   8 mesterskaber. 
 
SIF SPORTSDANS: 
Jysk Sportsdanser Forbund.                                                       9 mesterskaber. 
 
Ialt 379 jyske samt jysk/fynske mesterskaber til Silkeborg Idrætsforening gennem tiderne fra 
den 26. april 1917 til og med den 1. juni 2018.           
 
Det skal også nævnes, at igennem de mange år, er det blevet til et utal af sølv og 
bronzemedaljer til SIF, både ved nordiske, danske, jyske og jysk/fynske mesterskaber.                                     
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Atletikmanden Richardt Kristensen blev SIFs første danske mester, da han i 1925 vandt 2 
mesterskaber, og i tiden indtil 1933 vandt han 7 danske mesterskaber ialt, og så skulle der gå 
15 år, inden SIF igen fik en dansk mester, da Carl Rasmussen i 1948 blev dansk ungdoms= 
mester; også i atletik. 
Da Richardt Kristensen første gang blev dansk mester i 1925, var der flere hundrede 
mennesker på Silkeborg Banegård for at tage imod ham, da han kom hjem, og de bar ham i 
guldstol til hans hjem på Frederiksberggade, hvor hans forældre havde et meget anerkendt 
bageri, Sofus Kristensen, og i det arbejdede både Richardt og hans bror Eigil som svende, og 
de overtog senere bageriet, men da alle de folk kom bærende med Richardt i guldstol, blev 
hans mor noget forskrækket, og det første hun sagde var: Richardt er du kommet til skade.; 
det var han heldigvis ikke; han var derimod blevet dansk mester, endda to gange. 
 
SIFs første danske holdmesterskab blev vundet i 1955, da vore juniorpiger i håndbold blev 
mestre med følgende hold: Laila Sørensen, Liss Siim, Birthe Asp, Else Mølgaard Jensen,  
Hanne Christiansen, Wivi Bjørnholt, Grethe Sørensen, Ann Hertz og Ella Lund Petersen og 
med populære Peter Bjørnholt som træner. 
Det var stort, og især fordi Else var og er min søde lillesøster. 
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SIFs mest vindende person af danske mesterskaber er Jan Jakobsen, der i bueskydning har 
hjemført 24 mesterskaber til foreningen, dernæst følger Erik P. Nielsen også bueskytte, der 
med 3 mesterskaber i 2012, nu er oppe på 18 mesterskaber, og på tredjepladsen kommer 
Mathias Jørgensen fra SIF Cykling med 17 danske mesterskaber. 
 
Vor mest vindende dame/pige af danske mesterskaber, er Anne Marie Laursen, der med sit 
ene mesterskab i 2014, nu har vundet 19 mesterskaber. Her er Emma Jørgensen fra SIF 
Cykling på andenpladsen med 15 mesterskaber, som hun vandt på 2 år, da hun var 
fuldstændig suveræn i de yngste piger på både landevej og bane.   
Nr. 3 på listen er bueskytten Lene Tind Ahrenfeldt, med 13 mesterskaber. Hun var en 
fantastisk bueskytte, og i de år hun var med, vandt hun mange store sejre. Hun blev senior 
Europamester, og hun fik både sølv og bronze ved EM, og så satte hun 5 imponerende 
verdensrekorder, og blev nordisk mester, og hun opnåede masser af flotte placeringer og 
resultater ved mesterskaber, stævner m.m., og hun repræsenterede Danmark på landsholdet 
mange gange; hun var en fremragende bueskytte, der med sine resultater og med sit venlige 
væsen, altid repræsenterede dansk bueskydning og Silkeborg Idrætsforening på en meget fin 
og flot måde. 
 
SIFs første jyske mester kom allerede i 1919, da Christian Rasmussen blev mester i atletik; 
han vandt i øvrigt også danske mesterskaber, men det var før SIF blev stiftet, og det første 
jyske holdmesterskab sørgede vor cricketafdeling for, da man blev mester i 1923. 
 
På kvindesiden for enkelt personer, blev Birthe Pedersen vor første danske mester, da hun i 
1975 vandt både 100 og 200 meter løb i atletik. Vor første jyske mester på kvindesiden, var 
derimod en bueskytte, da Tove Jakobsen blev jysk juniormester i 1973. 
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SIFs mest vindende af jyske mesterskaber er, som ved danske mesterskaber, bueskytten Jan 
Jakobsen med 23 jyske mesterskaber, og hos dame/pigerne er det også en bueskytte, med det 
efternavn, der i meget høj grad har sat sit præg på SIF Bueskydning, nemlig Jakobsen. Hun 
hed Tine Jakobsen, og hun var også et meget stort talent. Hun blev jysk mester 13 gange og 
hun vandt ligeledes 6 danske mesterskaber og satte danske rekorder, og hun kom på 
landsholdet, og også hun var en fin repræsentant for dansk bueskydning og for Silkeborg 
Idrætsforening. 
 
SIF har siden 1991 haft mindst een dansk mester hvert år; altså 28 år i træk, og  
med hensyn til jyske og jysk/fynske mesterskaber har vi haft mindst én mester 
hvert år siden 1970; altså 48 år i træk ----- det er ikke så ringe endda, og det er 
bare meget flot -og vi har allerede her i 2018 vundet både et dansk og 2 
jysk/fynsk mesterskaber. 
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               INTERNATIONALE  MESTERSKABER OG MEDALJER 
                                       TIL SIF GENNEM TIDERNE. 
 
MESTERSKABER! 
 
2007.      Jakob Fuglsang.                    Verdensmester i mountainbike cykling for ungdom. 
 
1992.      Morten Bruun.                      Europamester med fodboldlandsholdet. 
2003.      Lene Tind Ahrenfeldt.         Europamester i bueskydning for seniordamer. 
2006.      Erik Nielsen.                          Europamester i bueskydning, sen.hold med landsholdet,                      
2010.      Bjarne Olsen.                         Europamester – cykling – gadeløb – senior – veteraner. 
2011.      Anders Krebs Ovesen.          Europamester – cykling – tempoløb H 40 – senior. 
 
2011,      Line Riding og Mathias Kirkegaard.      Nordeuropæiske mestre i standarddans      
                                                                                   samt Nordisk mester i U19. 
                                                                                                                                                                                                                               
1975.      Fritjof Rossen.                       Nordisk mester i bueskydning – senior. 
1984.      Jan Jakobsen.                        Nordisk mester i bueskydning – senior. 
1987.      Jack Mogensen.                     Nordisk mester i bueskydning – ungdom. 
1991.      Kenni Sommer,                     Nordisk mester med juniorlandsholdet i fodbold. 
1998.      Lene Tind Ahrenfeldt.          Nordisk mester i bueskydning – senior.  
2001.      Kenneth Møller Andersen.   Nordisk mester i cykling for oldboys. 
2005.      Bjarne Olsen.                         Nordisk mester i cykling for veteraner. 
2008.      Christopher  Bønding.          Nordisk mester i bueskydning for ungdom. 
2008.      Asbjørn Krom Thaysen.       Nordisk mester i bueskydning-ungdom med landsholdet 
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2010.      Anne Marie Laursen.            Nordisk mester i bueskydning i dame ungdom. 
2011.      Anne Marie Laursen,            Nordisk mester i bueskydning i dame ungdom. 
2013.      Anne Marie Laursen.            Nordisk mester i bueskydning i dame ungdom. 
2013.      Hans Jørgen Christensen.     Nordisk mester i cykling for veteraner. 
2014.      Robert Skov.                           Nordisk mester med U 19 landsholdet i fodbold. 
2017.      Katrine Klitgaard Petersen og Mikkel Østergaard Petersen  
                                                                Nordiske mestre i dans – ungdom. -  
 
PLACERINGER! 
 
1975.      Fritjof Rossen.                       Sølv i Europamesterskabet i bueskydning – senior. 
1988.      Jan Jakobsen.                        Bronze i Europamesterskabet i bueskydning – senior. 
1996.      Lene Tind Ahrenfeldt.          Bronze i Europamesterskabet, bueskydning – senior. 
1997.      Per Knudsen.                         Sølv i Verdensmesterskabet i bueskydning – senior. 
1998.      Per Knudsen.                         Sølv i Europamesterskabet i bueskydning – senior. 
1998.      Per Knudsen.                         Bronze i Europamesterskabet i bueskydning – senior. 
1999.      Jasper Skou.                          Bronze i Europamesterskabet i bueskydning – ungdom. 
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2000.      Lene Tind Ahrenfeldt.         Sølv i Europamesterskabet i bueskydning – seniordamer. 
2007.      Jakob Fuglsang.                    Bronze i Europamesterskabet, mountainbikecykling ung. 
2008.      Kathrine Nissen og  
               Alex Freyr Gunnarsson.      Bronze i Verdensmesterskabet i sportsdans for junior. 
2009.      Allan Schmidt.                      Bronze i Verdensmesterskabet i paracykling – senior. 
2010.      Anne Marie Laursen.           Bronze i Youth Olympic Games i Italien-bueskydning. 
2010.      Allan Schmidt.                      Bronze i Verdensmesterskabet i paracykling – senior. 
2010.      Allan Schmidt.                      Bronze i Verdensmesterskabet i paracykling – senior. 
2011.       Christina Siggaard.             Bronze i Verdensmesterskabet i cykling for junior. 
 
2011.       Line Riding og 
                Mathias Kirkegaard.       Sølv i Nordeuropæisk mesterskab i latindans U 19. 
2013.       Anne Marie Laursen.       Bronze i europamesterskabet i bueskydning for ungdom. 
2013.       Anne Marie Laursen.       Bronze i World cup sen. ( Bue -landsholdet-holdskydning). 
2013.       Anne Marie Laursen.       Bronze i verdensmesterskabet i holdskydning-senior-bue. 
 
 
DET ER BARE EN PERLERÆKKE SÅ FLOT SÅ FLOT! 
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FLERE ANDRE MEGET FLOTTE RESULTATER GENNEM ÅRENE! 
 
SIFs aktive sportsfolk, har gennem årene, for altid, skrevet SIFs navn ind i dansk idræts 
historiebøger, og der er skabt flere meget fornemme resultater; ud over de mange 
mesterskaber og medaljer; som har bragt SIFs navn frem i rampelyset, og givet genlyd, ikke 
blot i Danmark, men også langt uden for landets grænser. 
 
Vi har bl.a. haft ikke mindre end 6 bueskytter, som har bragt SIFs navn helt frem i lyset på 
en utrolig flot måde; hør bare: Lene Tind Ahrenfeldt satte ikke mindre end 5 imponerende 
verdensrekorder, i årene 1998 og 1999, og Anette Frederiksen og Jan Jakobsen satte hver 1 
verdensrekord. Per Knudsen satte 1 verdensrekord med landsholdet i holdskydningen, og 
nogle år efter satte Erik P. Nielsen 1 verdensrekord, også med landsholdet i holdskydningen; 
altså ikke mindre end 9 verdensrekorder til vore bueskytter; det er simpelthen imponerende. 
Den ene af Lene Tind Ahrenfeldts VM rekorder var godt nok uofficiel, men hun er noteret for 
den, sammen med de 4 officielle, og så har vi jo haft, vor dygtige bueskytte Anne Marie 
Laursen, der ved et stævne i Amsterdam, blev noteret meget flot for 1 verdensrekord samt 
europa, nordisk og dansk rekord, ved som eneste danske dame gennem tiderne, at skyde 120 
point af 120 mulige; disse rekorder var desværre også uofficielle, men de var der, og Anne 
Marie er noteret for dem, så vore bueskytter har faktisk sat ikke mindre end 10 
verdensrekorder; det må siges at være rigtig flot, og Anne Marie har jo på flotteste vis fulgt 
de flotte resultater op de seneste par år, med danske og nordiske mesterskaber, samt bronze i 
World cup og ligeledes en bronzemedalje ved både Europa og Verdensmesterskabet. 
Stævnet i Amsterdam var et imponerende resultat, og det ses bl.a. ved, at gennem alle tider, 
har kun 3 danske mænd formået, at skyde 120 point ud af 120 mulige. 
 

 



Side 151 af 198 

 

Jeg behøver nok ikke at nævne det, men selv samme skytter, plus mange flere af SIFs 
bueskytter, har sat et væld af danske og nordiske rekorder; her følger de andre 
rekordholdere: Birger Dalsgaard, Mathis Gerlich, Børge Jakobsen, Dorthe Jakobsen, Johnny 
Jakobsen, Leif Jakobsen, Tove Jakobsen, Tine Jakobsen. Carsten Larsen, Bjarne Laursen, 
Finn Mikkelsen, Jack Mogensen, Henning Nielsen, Dan Puggaard Fritjof Rossen, Jasper 
Skou, Kim Stephensen og Per Stephensen. 
Rekorderne var indenfor både senior og ungdom. 
 
Inger Nielsen fra SIF Cykling satte i juni 2012 en enestående flot dansk rekord i løbet Bianchi  
Melfar, som foregik i Middelfart med 350 deltagere. Løbet er et 24 timers løb, og det er med 
at køre længst, og Inger vandt i overbevisende stil løbet, og cyklede på de 24 timer ikke 
mindre end 654 km.; det er så utroligt og imponerende og meget flot af Inger; det er seje 
kvinder, der er i SIF Cykling.  
 
Da vi havde vore to gamle afdelinger, atletik og cricket, blev der også her sat danske 
rekorder; i atletik af Richardt Kristensen og Birte Pedersen ved senior og indenfor ungdom af 
Mogens Pedersen, Ole Søndergaard, John Skovbjerg, Bo Transbøll, Morten Blumensaadt, 
Ole Dam og Bo Frankø. 
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I cricket satte vort førstehold i 1993 dansk scoringsrekord, i en turneringskamp med ikke 
mindre end 456  point, og Johnny Jensen og Anders Isager scorede tilsammen 348 point i 
åbningsgærdet, og de laver henholdsvis 2 og 1 centery; det var en lang kamp, men det var en 
meget fin kamp med masser af flot cricketspil.  
SIF har indenfor sine idrætsgrene, haft mange folk på et landshold, og flere af dem har 
repræsenteret foreningen, ved både Verdens og Europamesterskaber, og vore deltagere har 
altid repræsenteret SIF på en flot og værdig måde.  
(Se SIFs landsholdsfolk længere omme i bogen). 
 
Vi har også haft 5 personer, der har repræsenteret os ved De Olympiske Lege; her er de: 
Bueskytten Jan Jakobsen var med i Seoul i Sydkorea i 1988. 
Fodboldspillerne Michael Larsen, Michael Hansen, Jacob Laursen og Jacob Kjeldberg var 
med til olympiaden i Barcelona i Spanien i 1992. Kampene i Barcelona talte som 
ungdomslandskampe, og det var flot at have 4 spillere med. 
Viggo Jensen var i øvrigt holdets træner, men han var ikke træner for SIF på daværende 
tidspunkt.  
 
Men alle vore afdelinger, kan udover de mange mesterskaber, vise i bunkevis af meget flotte 
resultater, og utallige er de store præstationer der er blevet ydet, i både i ind- og i udland.  
Hvem husker ikke de store dage, da SIF var med ude i Europa med vort bedste fodboldhold, 
og hvor holdet nåede meget flotte resultater; jeg var bl.a. selv med i Prag, da vi slog Sparta 
Praha med 1-0; et resultat, der gav genlyd i hele Europa, men ved hele vores deltagelse ude i 
Europa, satte vi SIF og Silkeborg på landkortet.  
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Vor ungdom i fodbold har på utallige rejser, i både ind og udland, hentet et utal af fornemme 
resultater hjem til SIF i stævner og turneringer, og det samme gælder vore andre afdelinger; 
ikke mindst i cykling, hvor det er blevet til mange store og flotte sejre, og vore dansere har 
gjort det strålende på dansegulvet i meget stærke turneringer overalt i  hele verden. 
Det kunne nævnes et utal af store resultater, og vi har masser af dem på vort historiske arkiv, 
men det vil blive alt for omfattende, at bringe dem her, men længere omme i bogen, kommer 
der et afsnit om SIFere som har repræsenteret Danmark på et landshold, og der kommer også 
over folk på et udvalgt jysk hold. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
152. 
 

                                        HOVEDAFDELINGENS 
                        POKALER OG STATUETTER. 
 
Hver eneste af SIFs afdelinger, har en pokal eller en statuette, som er udsat af  SIFs 
hovedafdeling, og som uddeles hvert år i alle vore otte afdelinger. Det er fornemme pokaler i 
Silkeborg Idrætsforening, og nogle af dem har vandret helt tilbage fra i 1948.  
Det er helt op til hver afdeling, hvem de vil tildele denne hæder, som kan overrækkes på 
afdelingens generalforsamling, eller på hovedgeneralforsamlingen. 
Hæderen kan tildeles en aktiv udøver, men den kan også tildeles et hold eller en leder, og det 
sker meget ofte, at det er en leder, der modtager pokalen eller statuetten. 
 
Hovedafdelingen har desuden en ungdomspokal for årets største ungdomspræstation i SIF, og 
også den betragtes som en meget fornem hæder i SIF. Den skal afdelingerne indstille til, og 
hovedafdelingens FU, udpeger så den eller de, der skal modtage hæderen. 
 
Den sidste pokal hovedafdelingen uddeler, er foreningens jubilæumspokal, og den er, som de 
øvrige, også en meget fornem hædersbevisning. Den kan man ikke indstille til, men den der 
skal hædres med den, er helt klart et valg, som hovedafdelingens FU foretager. 
 
I vore forhenværende afdelinger, atletik og cricket, havde man også disse statuetter og 
pokaler, og her kan alle modtagere af disse, ses i denne her SIF OG NAVNE OG TAL. De to 
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afdelinger var med fra SIFs første år, og pokalerne gælder fra 1948, og til de to afdelinger 
ikke var med mere i Silkeborg Idrætsforening. 
 
Her følger modtagerne af hædersbevisningerne i SIFs nuværende afdelinger, samt ungdoms 
og jubilæumspokalen: 
 

HOVEDAFDELINGENs JUBILÆUMSPOKAL. 
 

1977. Børge Jakobsen. 
1978. Kurt Langballe Jensen. 
1979. Jørgen Kjeldsen. 
1980. Svend Fisker. 
1981. Hanne og Poul Erik Holmgaard. 
1982. Jørgen Refsgaard. 
1983. Ib Hjorth. 
1984. Erik Isager. 
1985. Svend Fisker. 
1986. Erik Rasmussen. 
1987. Edith og Jens Robert Bæk. 
1988. Bestyrelsen i SIF Fodbold Support A/S. 
1989. Arne Krogh. 
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1990. Laurits Toft Andersen. 
1991. Svend D. Johansen. 
1992. Ole Hansen. 
1993. Jørgen Ørum. 
1994. Claus Friis. 
1995. Kent Laursen. 
1996. Morten Husted. 
1997. Jørn Riemenschneider. 
1998. Erik Jensen. 
1999. Mogens Petersen. 
2000. Randi Madsen. 
2001. Flemming Juncher. 
2002. Veteranklubben. 
2003. Karina Trosborg. 
2004. Doris Trangbæk. 
2005. Karsten Dahl. 
2006. Knud Erik Christensen. 
2007. Edgar Bonde. 
2008. Veteranklubben. 
2009. Himmelbjerg løbets udvalg. 
2010. Amerikansk Fodbold. 
2011. Claus Christensen. 

      2012.                                Finn Mølgaard. 
2013. Anne Marie og Bjarne Olsen. 
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2014. Dorthe Gammelgaard. 
2015. Karsten Dahl. 
2016.                                Christian Jepsen. 
2017.                                Claus Nollin. 
 

SIFs UNGDOMSPOKAL. 
 
1968. Ole Søndergaard. Atletik. 
1969. Damejuniorholdet. Håndbold. 
1970. Torben Bjerre. Fodbold. 
1971. Niels Madsen. Fodbold. 
1974. Per Stephensen. Bueskydning. 
1975.                   Michael Skovbo Rasmussen. Fodbold. 
1976.                   Bo Transbøll, Bo Frankø, Ole 
                            Dam og Morten Blumensaadt. Atletik. 
1977. Dorte Jakobsen. Bueskydning. 
1978. Juniormesterrækken. Fodbold. 
1979. Jan Jakobsen. Bueskydning. 
1980. Allan Larsen. Bueskydning. 
1981. Miniput A holdet. Fodbold. 
1982. Michael Bloch Pedersen.     Fodbold. 
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1983. Per Magnus Petersen. Håndbold. 
1984. Junior A holdet. Fodbold. 
1985. Søren Andersen.            Fodbold. 
1986. Jack Mogensen. Bueskydning. 
1987. Johnny Jensen. Cricket. 
1988. Drengemesterrækken. Fodbold. 
1989. Christian Duus Petersen.    Fodbold. 
1990. Kenni Sommer. Fodbold. 
1991. Ynglinge DM holdet. Fodbold. 
1992. Miniput A holdet. Fodbold. 
1993. Drengemesterrækken. Fodbold. 
1994. Miniput A holdet. Fodbold. 
1995. Peter Handberg og 
                                         Kim S. Sørensen. Bueskydning. 
1996. Toke Lassen. Bueskydning. 
1997. Jasper Skou. Bueskydning. 
1998. Jasper Skou. Bueskydning. 
1999. Tine Jakobsen. Bueskydning. 
2000. Simon Jensen. Badminton. 
2001. Andreas Knappe. Bueskydning. 
2002. Troels Vinther. Cykling. 
2003. Søren Ulrik Vestergaard.    Fodbold. 
2004. Ricky Enø Jørgensen. Cykling. 
2005.       Nina Krebs Ovesen, Louise Marie Olsen, 
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                Kenni Hansen, Michael Svingel Jensen 
                og Mathias Stange Hansen. Cykling. 
2006. Christopher Bønding. Bueskydning. 
2007. Mathias Jørgensen. Cykling. 
2008. Emma Jørgensen. Cykling. 
2009. Christina Siggaard. Cykling. 
2010.                            Anne Marie Laursen    Bueskydning. 
2011.                                Louise Marie Olsen.     Cykling.  
2012.                                Anne Marie Laursen.      Bueskydning.                              
2013. Oliver B. Søndergaard.  Cykling. 
2014. Jeppe Vitten Jensen. Minigolf. 
2015. Frederik Eriksen.        Cykling. 
2016.                                Sebastian Changizi.     Cykling. 
2017.                                Nanna Jakobsen – bueskyduing. 
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BADMINTONAFDELINGEN. 
 
1986. Jørgen Kjeldsen. 
1987. Ib Hjorth. 
1988. Anders Isager. 
1989. Poul Okholm. 
1990. Rene` Olsen. 
1991. Jørgen Hemmingsen. 
1992. Bent Nedergaard. 
1993. Mary-Ann Christoffersen. 
1994. Knud Erik Laursen. 
1995. Steffen Roed. 
1996. Gitte B. Sørensen. 
1997. Mette Nielsen. 
1998. Jens Ove Laursen. 
1999. Elin Sørensen. 
2000. Kaj Jensen. 
2001. Niels Jørgen Skov. 
2002. Ulrik Kofoed. 
2003. Simon Jensen. 
2004. Trine Jensen og Sine Skov. 
2005. Tage Hornstrup. 
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2006. Frederik Skov, Oliver Jensen, Steffen Nielsen og Steffen Laursen. 
2007. Erik Nørregaard. 
2008. Svend Noer. 
2009. Heidi Eriksen. 
2010. Flemming Jørgensen. 
2011. Dorthe Svendsen. 

      2012.                                Ikke uddelt. 
      2013.                          Bent Ramsing. 
      2014.     Finn Sørensen. 
      2015.                                Karoline Ramsing og Emma Jørgensen. 
      2016.                                Martin Jakob Jakobsen. 
      2017.                                pokalen ikke uddelt. 

 

    BUESKYDNINGSAFDELINGEN. 
 
      1972.                              Leif Jakobsen. 
      1973.                              Gert Thomsen. 
      1974.                               Fritjof Rossen. 
      1975.                              Arne Nielsen. 
      1976.                              Jan Jakobsen. 

1977.                               Kim Nielsen. 
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      1978.                              Svend Rasmussen. 
      1979.                              Børge Jakobsen. 
      1980.                              Vagn Ottesen. 
      1981..                              Henry Jørgensen. 

1982.                            Finn Mikkelsen. 
1983.                            Birger Dalsgaard. 
1984.                            Erik Stephensen. 
1985.                            Steffan Rasmussen. 
1986.                            Karin Mogensen. 
1987.                            Victor Simonsen. 
1988.                            Jan Jakobsen. 
1989.                            Aage Friis Hansen. 
1990.                             Hans Larsen. 
1991.                             Orla Poulsen. 
1992.                             Birte Andersen. 
1993.                             John Skou. 
1994.                             Vagn Ottesen. 
1995.                              Poul Hansen. 
1996.                              Per Knudsen. 
1997.                              Kirsten Stephensen. 
1998.                              Aleks Mikkelsen.  
1999.                              Lene Tind Ahrenfeldt. 
2000.                              Birte Andersen. 
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2001.                              Vagn Ottesen. 
2002.                               Leif Jakobsen. 
2003.                               Lene Tind Ahrenfeldt. 
2004.                               Kerstin Fisker. 
2005.                               Bjarne Laursen. 
2006.                               Erik Nielsen. 
2007.                               Erik Laursen. 
2008.                               Asbjørn Krom Thaysen. 
2009.                               Anne Marie Laursen.            
2010.                                Bjarne Lausen, Mathis Gerlich og Alim Witthoff.   
2011.                                Claus Ingerslev.                    

    2012.                                    Bjarne Laursen. 
    2013.                                    Anne Marie Laursen. 
     2014.                                      Bjarne Laursen. 
     2015.                                      Bjarne Laursen.  
     2016.                                      Kent Haaning. 
     2017.                                      Johannes Juhl Pedersen. 
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    CYKELAFDELINGEN. 
 

2001.                                      Jack Sørensen. 
2002.                                      Jack Sørensen. 
2003.                                       Dorthe Lohse. 
2004.                                       Tommy Christensen. 
2005.                                        Lars Erik Nielsen. 
2006.                                       Anders Krebs Ovesen. 
2007.                                       Omar Hillers. 
2008.                                       Gitte Halkjær. 
2009.                                        Henrik Aaboe. 
2010.                                        Omar Hillers. 
2011.                                       Anders Krebs Ovesen. 

    2012.                                        Sten Skov Laursen. 
    2013.                                        Anne Marie Olsen. 
     2014.                                        Jens Henrik Jensby. 
     2015.                                         Changiz changizi. 
     2016.                                        Lars Spang Kjeldsen. 
     2017.                                        Jørgen Johannsen. 
 
       FODBOLD Q. 
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       2017.                                       Torben Rask.                        
   

     FODBOLDAFDELINGEN. 
 
     1948.                                         Børge Vestergaard Rasmussen. 

 1949.                                         Holger Mikkelsen. 
 1950.                                         Poul Bjerre. 
 1951.           Svend Fisker. 
 1952.                                         Kent Laursen. 
 1953.           Jørgen Petersen. 
 1954.           Arne Skovbo. 
 1955.                                         Jørn Gyldenbrandt Hansen. 
 1956.                                         Villy Thorup. 
 1957.           Jørn Riemenschneider. 
 1958.           Gøsta Westerling. 
 1959.            Finn Mølgaard. 
 1960.            Niels Aaboe. 
 1961.            Serie 5 holdet. 
 1962.            Erling Andersen. 
 1963.            Preben Hansen. 
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 1964.            Jørgen Schultz. 
 1965.            Erling Andersen. 
 1966.            Peter Gam. 
 1967.            Arne Suhr. 
 1968.                                          Talentholdet. 
 1969.            Kurt Nielsen. 
 1970.            Divisionsholdet. 
 1971.            Bjarne Jensen. 
 1972.            Aage Klitte. 
 1973.            Preben Troelsen. 
 1974.            Bent Pedersen. 
 1975.            Serie 6 holdet. 
 1976.            Michael Skovbo Rasmussen. 
 1977.             Erik Jensen. 
 1978                                            Dan Bak. 
 1979.                                           Svend Nielsen. 
 1980.             Jørn Riemenschneider. 
 1981.             Bent Frølund Jensen. 
 1982.             Poul Erik Wills Jensen. 
 1983.             Allan Johansen. 
 1984.              Orla Madsen. 
 1985.              Find Madsen. 
 1986.              Henning Martinussen. 



Side 159 af 198 

 

 1987.                     Jens Arne Jensen. 
 1988.               Lars Petersen. 
 1989.               Peder Søgaard. 
 1990.               Danmarksserieholdet. 
 1991.               Franjo Blumensaat. 
 1992.               Danmarksserieholdet. 
 1993.               Karsten Krogh. 
 1994.               Tonni Hammershøj. 
 1995.               U 21 holdet. 
 1996.               Ole Simonsen. 
 1997.               Ib Laursen. 
 1998.               Henning Madsen. 
 1999.               Kirsten Folke. 
 2000.               Lauge Trangbæk. 
 2001.               Poul Hansen. 
 2002.                                             Per Jakobsen.  
 2003.               Ynglingeeliteholdet. 
 2004.               Palle Broman. 
 2005.               Karsten Dahl. 
 2006.               Serie 5 holdet. 
 2007.               Jens Christian Sørensen. 
 
 
159. 
 
 2008.               Henrik Thyboe Thomsen. 
 2009.               Per Kristensen.       
 2010.                                             Leo Høeg. 
 2011.                                             Claus Rasmussen. 

       2012.                                             Palle Broman. 
       2013.                                             Søren Johansen. 
       2014.                                             Jan Skov og Nick Hansen. 
       2015.                                             Eddi Kragelund og Ulrik Nørtoft. 
       2016.                                             Erik Nørgaard. 
       2017.                                             Leo Kerf. 
        
 

HÅNDBOLDAFDELINGEN. 
      
      DAMER. HERRER. 
 
1948. Inger Rasmussen. 
1949. Elna Petersen. 
1950. Elly Bjerre. 
1951. Grethe Andersen. 
1952. Anna Skov. 
1953. Inga Johansen. 
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1954. Kirsten Nielsen. Bent Bæk. 
1955. Edel Skov. Peter Gam. 
1956. Bodil Nielsen. Finn Mølgaard. 
1957. Signe Knudsen. Flemming Nielsen. 
1958. Anna Pedersen. Villy Simonsen. 
1959. Meta Buch. Kent Andersen. 
1960. Else Mølgaard Jensen. Hans Jensen. 
1961. Inga Søby. Børge Bødskov. 
1962.                                      Eva G. Hansen. Erik Nielsen. 
1963. Inge Niebuhr. Svend Aage Jensen. 
1964. Poula Andersen. Frode Augustesen. 
1965. Irma Christiansen. Kurt Bradal. 
1966. Inga Søby. Finn Hjorth. 
1967. Inge Schmidt. Keld Birk. 
1968. Lone Larsen. Palle Therkildsen. 
1969. Birte Andersen. Niels Vig. 
1970. Jytte Schmidt. John Knudsen. 
1971. Elsebeth Lauritsen. Knud Erik Hansen. 
1972. Jytte Christensen. Jan Balschmidt. 
1973. Asta Lisberg. Leon Dam Jensen. 
1974. Bente Poulsen. Benny Schuster. 
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1975. Britta Riis Pedersen. Hans Jørgen Jensen. 
1976. Anna Marie Laursen. Per Krogh. 
1977. Lise B. Andersen. Hans Jørgen Jensen. 
1978. Jytte Elgaard. Henning Laursen. 
1979. Conny Riemenschneider.    Hans Jørgen Iversen. 
1980. Sonja Olsen. Hans Jørgen Jensen. 
1981. Lone Salomonsen. Ole Sam Sørensen. 
1982. Jane Andersen. Per Krogh. 
1983. Jytte Elgaard. Kim Schrøder. 
1984. Maibritt Nielsen. Claus Andersen. 
1985. Lotte Nielsen. Kim Risberg. 
1986. Bente Pedersen. Michael Christiansen. 
1987. Kirsten Jørgensen. Flemming Sørensen. 
1988. Susanne Fries Jensen. Michael Christiansen. 
1989. Hanne Andreasen. John Rasmussen. 
1990. Lena Haisler Jessen. Bo Holgaard. 
1991. Lisbeth Bang. Jan Langvad Pedersen. 
1992. Tina Sambleben. Thomas Hartmann. 
1993. Gitte Elbæk. Claus Friis. 
1994. Heidi Udengaard. Michael Christiansen. 
1995. Anette Gammelgaard. Steffen Mølgaard. 
1996. Jette Gammelgaard. Ulrik Markussen. 
1997. Pia Nielsen. Jan Kaihøj. 
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1998. Lise Tranberg. Toke Mensberg. 
1999. Christel Heiselberg. Lars Christensen. 
2000. Lise Tranberg. Mads Milsgaard. 
2001. Rikke Lindegaard. Jasper Skou. 
2002. Sine Rasmussen. Palle Jensen. 
2003. Britt Kallestrup. Harry Lauritsen. 
2004. Lise Tranberg. Jasper Skou. 
2005. Anja Vindum. Jacob Nielsen. 
2006. Jenna Lorentsen. Michael Schrøder. 
2007. Karina Månsson. Kenneth Christensen. 
2008. Katrine Poulsen. Martin Overgaard. 
2009. Maria Bonde Thygesen.      Kasper Roed. 
2010.                                      Karina Månsson.                 Anders Høst. 
2011.                                      Nadia Brinch.                       Kenneth Christensen. 
2012.                                      Laura Poulsen.                     Anders Høst. 
2013. Kitt Wacherhausen og        Jens Svendsen og 
2013. Malene Løvgreen.               Anders Høst. 
2014.                                       Louise Sort.                        Simon Vindfeld. 
2015.                                       Mai Rytter.                         IKKE UDDELT (herreafd.lukket). 
2016.                                       Pernille Wessel. 
2017.                                       Josefine Schneider. 
 
 
161. 
 

MINIGOLFAFDELINGEN. 
 
2001. Egon Berg. 
2002. Egon Berg. 
2003. Carsten Berg. 
2004. Eliteholdet. 
2005. Carsten Berg. 
2006. Egon Berg. 
2007. Jan Rasmussen. 
2008. Egon Berg. 
2009. Marvel Gregersen. 
2010.                                      Anne Lise Berg. 
2011.                                      Kirsten Berg. 
2012.                                      Jan Rasmussen. 
2013.                                      Ole Vitten. 
2014.                                      Richardt Dyhr.. 
2015.                                      Jeppe Vitten Jensen. 
2016.                                      Kirsten Vitten. 
2017.                                      Aase Rasmussen.    
 
SIF KLATRING.  
 
2017.                                      Mikkel Munk Jensen. 
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SIFs SPORTSDANSERAFDELING. 
 
2007.                  Kathrine Nissen og Errol Williamson. 
2008.                  Helene Overgaard Pedersen og Michael Mejlgaard. 
2009.                  Line Riding og Mathias Kirkegaard.       
2010.                  Nicoline Kirkegaard og Christoffer Højmark Thomsen. 
2011.                  Line Riding og Mathias Kirkegaard. 
2012.                  Line Riding og Mathias Kirkegaard. 
2013.                  Line Riding og Mathias Kirkegaard. 
2014.                  Sofie Klitgaard Petersen og Mads Andreas Nielsen. 
2015.                  Navne ikke opgivet. 
2016.                  Navne ikke opgivet. 
2017.                  Katrine Klitgaard Petersen og Mikkel Østergaard Petersen. 
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                   SIFs TO GAMLE AFDELINGER – ATLETIK OG CRICKET. 
 
SIFs to gamle hæderskronede afdelinger, atletik og cricket, skal naturligvis også 
med her i historien, for det er rigtig god SIF historie. Atletik brød ud af SIF i 
1977, og dannede Silkeborg Atletik Klub, som i dag er en meget velfungerende 
klub, og i år 2000 måtte cricketafdelingen give op, på grund af, manglende 
tilslutning, og at man ikke kunne stille hold. 
 
Begge afdelinger var faktisk med fra starten i 1917, og begge afdelinger fostrede 
mange store idrætsudøvere, der vandt mange mesterskaber og skabte store 
resultater til Silkeborg Idrætsforening, og mange kom på et af Danmarks 
landshold eller på udvalgt jysk hold; prøv bare at se i den her bogs statistikker; 
vi havde virkelig gennem mange år, een af Danmarks bedste atletik og 
cricketafdelinger. 
 
Begge afdelinger havde en masse medlemmer, som aldrig glemte, at de var 
SIFere, og som havde en fantastisk klubfølelse, og afdelingerne havde rigtig 
mange personer, der prægede SIF på en god måde, som ledere i mange år; der 
kom meget store personligheder fra både cricket og atletik, og mange blev 
foreningens formand eller hovedformand, og sad på betydningsfulde poster i 
SIFs bestyrelse, lad mig blot nævne Søren Høegh, Poul og Egon Pedersen, 
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Thomas Bertelsen, Henry Mogensen, Preben Christiansen med flere fra atletik, 
og fra cricket Aage og Svend Rasmussen og Carl Mikkelsen, som var fantastiske 
ledere, og SIFere langt ind i hjertet, og det var Peter Møller, Tage Bak, Niels 
Jørgen Rasmussen og ikke mindst Flemming Nielsen også; jeg tør slet ikke 
nævne flere, for der var rigtig mange, der gjorde en meget stor indsats for 
Silkeborg Idrætsforening i de år, de to gamle hæders kronede afdelinger var en 
del af vor forening. 
 
Der er simpelthen så mange gode navne på de to afdelingers statuetter, som 
begge startede i 1948, at de naturligvis skal med i SIF i navne og tal. 
 
 
 
ATLETIKSTATUETTEN: 
Som én af de 4 gamle afdelinger i SIF blev den indstiftet i 1948. Den står i dag i Søholthuset. 
1948. Karl Rasmussen. 
1949.          Axel Rolle. 
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1950. Aksel Hansen. 
1951. Henning Poulsen. 
1952. Henry Mogensen. 
1953. Børge Rasmussen. 
1954. Per Nielsen. 
1955. Vagn Dalsgaard. 
1956. Kurt Bradal. 
1957. Sofus Kristensen. 
1958. Mogens Petersen. 
1959. Mogens Petersen. 
1960. Aksel Johnsen. 
1961. Poul Jørgensen. 
1962. Preben Christiansen. 
1963. Poul Jørgensen. 
1964. Sten Ballegaard. 
1965. Ole Olesen. 
1966. Ole Søndergaard. 
1967. Henry Mogensen. 
1968. Bo Birger Christensen. 
1969. Kristen Madsen. 
1970. Mogens Aggerholm. 
1971. Verner Andersen. 
1972. Per Mortensen. 
1973. Per Mortensen. 
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1974. Kjeld Appelt. 
1975. Bent Sørensen. 
1976. Birte Petersen. 
 
CRICKETSTATUETTEN . 
Er også fra 1948; blev i 1961 erstattet med en cricketbold , og igen senere med et cricketbath, 
og alt står nu i Søholthusets pokalskab. 
 
1948. Henning Lundkvist. 
1949. Otto Christiansen. 
1950. Aage Løgager Nielsen. 
1951. Aage Rasmussen. 
1952. Svend Rasmussen. 
1953. Carl Mikkelsen. 
1954. Christian Jørgensen. 
1955. Axel Falkenham. 
1956. Ib Andersen. 
1957. Johannes Skovbo. 
1958. Kurt Andersen. 
1959. Georg Siemsen. 
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1960. Gunnar Rasmussen. 
1961. Flemming Nielsen. 
1962. Erik Randløv. 
1963. Anton Nielsen. 
1964. Hans Christian Didriksen. 
1965. Niels Jørgen Rasmussen. 
1966. Villy Pedersen. 
1967. Svend Aage Jensen. 
1968. Erik Mikkelsen. 
1969. Lars Pedersen-Nøhr. 
1970. Erik Mikkelsen. 
1971. Knud Randløv. 
1972. Kurt Schuster. 
1973. Knud Erik Hansen. 
1974. Erik Pape. 
1975. Niels Fryland Clausen. 
1976. Svend Aage Jensen. 
1977. Lars Nøhr. 
1978. John Rasmussen. 
1979. Svend Aage Jensen. 
1980, Azhar Ali. 
1981. Leif Rasmussen. 
1982. Karsten Kristiansen. 
1983. Flemming Jensen. 
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1984. Søren Sørensen. 
1985. Bent Andersen. 
1986. Aase Hulgaard. 
1987. Niels Jørgen Rasmussen. 
1988. Lars Nøhr. 
1989. Flemming Nielsen. 
1990. Cricketvennerne. 
1991. Erik Rasmussen. 
1992. Flemming Nielsen. 
1993. Signa Rasmussen. 
1994. Morten Ali / Ulf Fromholt. 
1995. Lene Lykke. 
1996. Kirsten Ali. 
1997. Azhar Ali. 
1998. Torben Ali. 
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                                            SIFere PÅ LANDSHOLDET! 
                                                        Fodbold. 
                                           ---------------------------------------------- 
 
I NÆSTE SIF I NAVNE OG TAL VIL DER BLIVE LAVET EN NY LISTE OVER VORE 
LANDSHOLDSSPILLERE I FODBOLD. DET MESTE I DEN HER LISTE ER IORDEN 
OG STEMMER MEN DER ER SKET NOGLE ÆNDRINGER BL.A. FRA DBU, SÅ DER 
VIL BLIVE LAVET EN NY, SOM JEG VIL BEGYNDE PÅ MED DET SAMME. 
 
DANSK BOLDSPIL UNION! 
 
Herunder følger en komplet liste over SIFs landsholdsspillere i fodbold gennem tiderne. 
Forkortelserne betyder: A = A landsholdet, B = B landsholdet, U = Ungdomslandsholdet, Y = 
Ynglingelandsholdet, J = Juniorlandsholdet, og D = Drengelandsholdet. 
Disse betegnelser er DBUs oprindelige,; i dag bruger man i ungdomsregi betegnelserne:                
U 15 og U 16 står for drengelandsholdet, U 17 er juniorlandsholdet, U 18 , U 19 og U 20 er 
ynglingelandsholdet og U 21 er ungdomslandsholdet.                                                                        
 
Christian Duus Petersen.            1 B, 7 U, 13 Y, 19 J   =      40 kampe               1989-1996.             
Søren Ulrik Vestergaard.            3 U, 21 Y, 13 J. 2 D  =      39 kampe               2002-3006 
Kenni Sommer.                            6 U, 11 Y, 14 J, 5 D  =       36 Kampe              1990-1995. 
Michael Skovbo Rasmussen.      25 Y, 6 J =                          31 kampe               1975-1978. 
Nicki Kristensen.                         11 Y, 9 J, 4 D =                  24 kampe               1996-1998. 
Peter Sørensen.                            1 B, 19 U, 4 Y =                 24 kampe               1991-1996. 
Jacob Laursen.                             12 A, 11 U =                       23 kampe               1992-1996. 
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Jakob Kjeldberg.                          7 A, 13 U =                        20 kampe                1991-1994. 
Michael Bloch Pedersen.              5 Y, 13 J =                         18 kampe               1982-1984. 
Søren Andersen.                           17 J =                                  17 kampe               1985-1986. 
Nicklas Røjkjær.                          9 J, 7 D =                            16 kampe.              2013-2014. 
Kasper Dolberg.                           8 J, 7 D , U 19, U20, U 21. 25 kampe               2013-2014. 
Martin Laursen.                           13 U, 1 Y =                         14 kampe               1996-1998. 
Daniel Pedersen.                           6 U, 6 Y =                          12 kampe                2011-2013. 
Morten Bruun.                             11 A =                                 11 kampe               1990-1992. 
Michael Hansen.                          10 U, 1 Y =                          11 kampe               1990-1993. 
Robert Skov.                                 11 Y = U18, U120,U21.     31 kampe               2013-2014. 
Thomas Røll Larsen.                     7 U, 2 Y =                           9 kampe               1996-1999, 
Christian Schultz.                          4 Y, 5 J =                            9 kampe               2010-2012. 
Jonas Trost.                                    9 U =                                   9 kampe               2004-2005. 
Jeppe Illum.                                    4Y, 4J =                              8 kampe               2011-2013. 
Ingvar Johansen.                            6 Y =                                   6 kampe               1979-1980. 
Torben Bjerre.                                5 Y =                                   5 kampe               1971. 
Nikolaj Ritter.                                 2 U, 3 Y =                           5 kampe               2012-2014. 
Mikkel Buur Simonsen.                 5 Y =                                   5 kampe               2006-2007. 
Andreas Friis Sørensen.                 3 Y, 2 J =                            5 kampe               2014. 
Christian Thyboe Thomsen.          5 J =                                    5 kampe               2003. 
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Michael Larsen.                              2 A, 2 U =                           4 kampe               1992-1993. 
Sammy Skytte.                                2 J, 2 Y, U20, U21.             17. kampe           2014. 
Oscar Hedvall.                                3 J =                                     3 kampe              2014.  
Jesper Løvhøj.                                3 J =                                    3 kampe               1998. 
Simon Nagel.                                   3 U =                                   3 kampe               2005-2007. 
Jeppe Okkels.                                  3 D U17, U18, U19.            34 kampe             2014. 
Muhammed Akinci.                       2 Y =                                   2 kampe                2003-2004. 
Hans Erfurt.                                   2 A =                                   2 kampe                1989. 
Preben Hansen.                              2 Y =                                   2 kampe                1963. 
Arne Juul.                                       2 Y =                                   2 kampe                1975. 
Kim Juul.                                        2 D =                                   2 kampe                2001. 
Aage Klitte.                                     2 U =                                   2 kampe                1972-1973. 
Nicolaj Køhlert.                              2 Y =                                   2 kampe                2012. 
Kim Thordahl Pedersen.               2 J =                                    2 kampe                 1979. 
Martin Svensson.                           2 U =                                    2 kampe                 2009-2010. 
Lars Bastrup.                                 1 U =                                     1 kamp                    1974. 
Jesper Bech.                                   1 A =                                     1 kamp                    2009. 
Lars Hulgaard Christensen.         1 U =                                     1 kamp                    2008. 
Heine Fernandez.                           1 A =                                    1 kamp                    1991. 
Søren Frederiksen.                        1 A =                                     1 kamp                    1994. 
Jens Martin Gammelby.               1 U 20, U 21.                        2 kampe                   2014. 
Rasmus Hansen.                             1 U =                                    1 kamp                    2000. 
Anders Iversen.                              1 D =                                    1 kamp                     2014. 
Peter Kjær.                                     1 A =                                    1 kamp                     2001. 
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Rajko Lekic.                                   1 A =                                    1 kamp                     2010. 
Tobias Madsen.                              1 J =                                     1 kamp                     2013. 
Flemming Møldrup.                      1 U =                                     1 kamp                     1989. 
Henrik ”Tømrer” Pedersen.        1 A =                                     1 kamp                     2000                
Christopher Poulsen.                    1 U =                                     1 kamp                     2002. 
Thorbjørn Holst Rasmussen.       1 Y =                                     1 kamp                     2004. 
Simon Skrøder.                              1 J =                                      1 kamp                    2013. 
Brian Skaarup.                              1 A =                                     1 kamp                     1990.   
Jan Sønchen.                                  1 B =                                     1 kamp                     1996. 
Kresten Søndergaard.                   1 J =                                     1 kamp                     1979. 
Jesper Thygesen.                           1 B =                                     1 kamp                     1996. 
Jens Vetter.                                    1 J =                                      1 kamp                     1997.                                                                                                    
Martin Ørnskov.                           1 U =                                     1 kamp                     2007.    
 
NYE SPILLERE PÅ ET LANDSHOLD! 
 
Mads Emil Madsen.                      2 U18, 2 U 19.                        4 kampe. 
Magnus Matsson.                          1 U 18, 7 .U 19                        8 kampe. 
Frederik Carstensen.                     U 16.                                       7 kampe. 
Lucas Udengaard Jensen.              U 16.                                       1 kamp. 
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Anders Dahl.                                   U 16.                                        7 kampe. 
Alexander Lind.                              U 16.                                        3 kampe. 
 
LIGALANDSHOLDET. 
21 spillere har repræsenteret SIF på det danske ligalandshold. 
 
Peter Kjær.                                             8 kampe.  
Morten Bruun.                                       6 kampe. 
Martin Ørnskov.                                          6 kampe. 
Jacob Laursen.                                        5 kampe 
Henrik ”Tømrer Pedersen.                       5 kampe. 
Thomas Poulsen.                                     4 kampe. 
Jesper Bech.                                             3 kampe. 
Jim Larsen.                                              3 kampe. 
Thomas Røll Larsen.                               3 kampe. 
Peter Lassen.                                           3 kampe. 
Rajko Lekic.                                             3 kampe. 
Jesper Thygesen.                                      3 kampe. 
Heine Fernandez.                                     2 kampe. 
Dennis Flinta.                                                2 kampe. 
Søren Frederiksen.                                  2 kampe.   
Michael Larsen.                                        2 kampe.   
Jens Martin Gammelby-                    2 kampe. 
Robert Skov.                                        2 kampr. 
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Sammy Skytte.                                     1 kamp. 
Michael Hansen.                                       1 kamp. 
Daniel Pedersen.                                            1 kamp. 
 
SIF har haft 12 spillere på det danske A landshold og de har tilsammen spillet 41 
A landskampe for Danmark. 
De 12 spillere var: Morten Bruun, Hans Erfurt, Henrik ”tømrer” Pedersen, 
Michael Larsen, Jesper Beck, Peter Kjær, Heine Fernandez, Brian Skaarup, 
Rajko Lekic, Jacob Kjeldberg, Jacob Laursen og Søren Frederiksen. 
 
UOFFICIELLE LANDSKAMPE. 
Udover kampene på ligalandsholdet, har SIF spillere spillet følgende antal 
uofficielle landskampe. 
 
Kasper Dolberg.                                   2 kampe. 
Oscar Hedvall .                        2 kampe.  
Daniel Pedersen.                                   1 kamp. 
Nicklas Røjkjær.                                  2 kampe. 
 
168.  
  
Christian Schultz.                                 1 kamp. 
Martin Svensson.                                  3 kampe. 
Andreas Friis Sørensen.                       2 kampe. 
Jens Martin gammelby.                        1 kamp. 
Robert Skov.                                           3 kampe. 
Jeppe Okkels.                                          2mkampe. 
 
SIFs første spiller på et landshold i fodbold var Preben Hansen, der i 1963 fik 2 
kampe på ynglinge landsholdet. 
 
Vor første spiller på A landsholdet var Hans Erfurt med 2 kampe i 1989. 
 
Det skal også nævnes, at udenfor statistikken har vi haft Keld Bordinggaard, 
Hans Erfurt, Ebbe Sand, Ingvar Johansen, Peter Kjær og Steven Lüsti på 
oldboys landsholdet. 
 
Det skal bestemt også med som skrevet, at i sin tid var, SIFs topscorer med 
hensyn til antal landskampe, 40 i rødt og hvidt, Christian Duus Petersen anfører 
på Nordens udvalgte hold, der mødte England på selveste Wembley Stadion i 
London. Christian var et helt naturligt valg som anfører, både for hans spil, men 
ikke mindst for hans meget store menneskelige egenskaber, og for den 
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sympatiske person han er; han har altid repræsenteret Silkeborg IF og dansk 
fodbold på en utrolig flot måde, og ved flere lejligheder var Christian anfører på 
et af DBUs ungdomslandshold.   
 
I 2012 opnåede Daniel Pedersen det samme æresfulde job i en kamp som anfører 
for U 20 landsholdet – rigtig flot. 
 
Jørgen Skovbo kunne have blevet vores første landsholdsspiller, for han var den 
første, der blev udtaget til et landshold. Han var i 1951 c. forward på Jydsk 
Boldspil Unions udvalgte juniorhold til Dansk Boldspil Unions landsjuniorstæv= 
ne, som foregik i Idrætsparken i København. Jørgen blev udtaget, men 
problemet var bare, at dengang var der ikke noget der hed juniorlandskampe, 
så ingen kamp, men udtagelsen var der. 
( se omtalen herunder om Jydsk Boldspil Union ). 
 
 
 
 
 
169. 
 
                              JYDSK BOLDSPIL UNION! 
 
Vi har jo også gennem mange år, haft et utal af spillere på forskellige af Jydsk 
Boldspil Unions udvalgte hold. Disse kampe spilles ikke rigtig mere, men man 
kan herunder se, at vi har været en meget fin leverandør til de jyske unionshold. 
Vor første seniorspiller på et udvalgt jysk hold, var Esben Donnerborg fra SIFs 
navnkundige hold fra 1942, der spillede os op i den jyske mesterrække. 
Esben var en formidabel c.forward, og han lavede i bunkevis af mål. Han kom 
på JBUs bedste hold i 1944 i en kamp mod Fyn, og han tordnede 3 mål i kassen i 
4-2 sejren; han var lynende farlig og meget hurtig. Han fik et par kampe mere 
for JBU, men så flyttede han til Næstved, hvor det blev til mange år og kampe 
for Næstved, og 30 kampe for Sjællands Boldspil Union samt 3 B landskampe. 
Esben var i øvrigt også den første, der modtog den gamle pokal fra 1942, som 
Årets spiller, og pokalen uddeles stadig, og er idag et klenodie i SIF.  
( se omtale af den gamle pokal på siderne 139 – 141 ). 
 
 Vor første ungdomsspiller på et JBU hold var Jørgen Skovbo, der i 1951, med 
masser af mål, bidrog meget til, at JBU vandt DBUs landsjuniorstævne i 
København. Jørgen var efter stævnet sikker mand på det juniorlandshold der 
blev sat, det satte man altid, men der var bare ikke noget der hed 
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juniorlandskampe dengang, så det blev ikke til landskampe for Jørgen, men til 
230 kampe på SIFs førstehold og flere gange med på JBUs udvalgte seriehold. 
 
Med hensyn til JBU, så havde vi også for mange år siden, en meget stærk 
dameafdeling i SIF, og vi fik faktisk 3 spillere med på JBUs unionshold; bl.a. 
Vibeke Mortensen, der senere rejste til B1909, hvor hun fik 25 landskampe, og 
hun blev dansk mester med B.1909 og nordisk mester med landsholdet, også 
som B.1909 spiller. De 2 andre var Gitta Kjøge og Jonna Nielsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
170. 
 
HER FØLGER SIF SPILLERE PÅ ET AF JBUs UDVALGTE HOLD! 
 
JBUs A HOLD: Esben Donnerborg, Herluf Bang, Bjarne Jensen og Frank Johansen. 
 
JBUs SERIEHOLD: Tage Agerskov, Herluf Bang, Per Damgaard, Esben Donnerborg, Børge 
Hald, Jørn Gyldenbrandt Hansen, Preben Hansen, Bjarne Jensen, Erik Vagn Jensen, Frank 
Johansen, Jørgen Jørgensen, Kurt Kammer, Kent Laursen, Kurt Nielsen, Carl Otto Pedersen, 
Gunnar Pedersen, Poul Rasmussen, Arne Skovbo, Jørgen Skovbo, Lorentz Sørensen, Tonny 
Thomsen og Preben Troelsen. 
 
JBUs DAMEHOLD: Gitte Kjøge, Vibeke Mortensen og Jonna Nielsen. 
 
JBUs UNGDOMSHOLD: Herluf Bang, Preben Hansen, Bjarne Jensen og Aage Klitte. 
 
JBUs YNGLINGEHOLD: Niels Skovgaard Andersen, Torben Bjerre, Thomas Christiansen, 
Per Hansen,Preben Hansen, Hans Jensen, Ingvar Juul Johansen, Arne Juul, Finn Jørgensen ( 
Rønne), Sten Jørgensen (Rønne), Lester Kaihøj, Gert Kristoffersen, Niels Madsen, Ib 
Nørgaard, Aksel Olsen, Kim Pedersen, Michael Bloch Pedersen, Christian Duus Petersen, 
Torben Pedersen, Kurt Rasmussen (Kammer), Michael Skovbo Rasmussen, Thorbjørn Holst 
Rasmussen, Kenni Sommer, Kresten Søndergaard, Knud Sørensen, Peter Sørensen, Sten 
Thomsen og Søren Ulrik Vestergaard. 
 
JBUs JUNIORHOLD: Niklas Albech, Niels Skovgaard Andersen, Søren Andersen, Torben 
Bjerre, Michael Hansen, Poul Erik Hansen, Preben Hansen, Rasmus Anholm Hansen, Martin 
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Høj, Ingvar Juul Johansen, Arne Juul, Kim Juul, Finn Jørgensen (Rønne), Sten Jørgensen 
(Rønne), Nicki Kristensen, Thanh Minh Le, Rene Mikkelsen, Glen Risgaard Mogensen, Ove 
Nørgaard, Thomas Knappe Nørgaard, Bojan Pasalujie, Jens Voxtrup Pedersen, Kim 
Pedersen, Michael Bloch Pedersen, Christian Duus Petersen, Joakim Rasmussen, Michael 
Skovbo Rasmussen, Thorbjørn Holst Rasmussen, Jens Peter Roed, Kjeld Salomonsen, 
Andreas Sandvei, Mikkel Buur Simonsen, Jørgen Skovbo, Kenni Sommer, Kresten 
Søndergaard, Christian Thyboe Thomsen, Thomas Thomsen, Nicky Valbjørn, Martin 
Vestergaard, Søren Ulrik Vestergaard, Jens Vetter og Thomas Vetter. 
 
JBUs DRENGEHOLD: Niklas Albech, Søren Andersen, Jesper Fleckner, Kim Juul, Nicki 
Kristensen, Lasse Kronborg, Christian Niebuhr, Michael Bloch Pedersen, Christian Duus 
Petersen, Thorbjørn Holst Rasmussen, Andreas Sandvei, Mikkel Buur Simonsen, Kenni 
Sommer, Christian Thyboe Thomsen, Nicky Valbjørn og Søren Ulrik Vestergaard. 
 
Det var meget flot, at lille SIF, gennem årene, fik 4 spillere med på JBUs A hold; 
Esben Donnerborg, Herluf Bang, Bjarne Jensen og Frank Johansen. Det var 
man stolte af i Silkeborg, og det var fortjent, og der var meget snak om, at havde 
de fire spillet for en Københavner klub, var det også blevet til landskampe for 
dem. 
 
171. 
 
Det blev også til landskampe for Esben Donnerborg, men da var han flyttet til 
Næstved, hvor han fik 3 B landskampe og 30 kampe for Sjællands Boldspil 
Union, og flere hundrede for Næstved.  
Frank Johansen fik 2 B landskampe, da spillede han for KB, og han blev kåret 
til årets fighter i den danske pokalfinale, og kom også på Københavns Boldspil 
Unions udvalgte hold, ligesom det blev til mange kampe for Københavns 
Boldklub. 
Herluf Bang var den store målscorer, og han blev professionel i Sverige, og kom 
derefter til Schweitz, hvor han havde meget stor succes, og hvor han bor i dag, 
medens den stærke c.half Bjarne Jensen i dag bor i Kjellerup, men Bjarne var 
helt sikkert een af SIFs bedste spillere gennem tiderne, og han var indehaver af 
klubrekorden over flest spillede førsteholdskampe med 348 kampe i 25 år, indtil 
Morten Bruun tog den fra ham med 424 kampe; Bjarne var desuden en utrolig 
fair og fin spiller. 
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172. 
       ANDRE SIFere PÅ LANDSHOLD OG PÅ JYSK UDVALGT HOLD! 
Amerikansk fodbold –Atletik – Badminton -  Bueskydning – Cricket – Cykling – Håndbold – Minigolf 
– Sportsdans. 
                                                 HÅNDBOLD! 
I håndbold har vi haft 2 spillere, der nåede at komme på et landshold for SIF; 
det var : 
Tonje Kjærgaard med 4 ynglingelandskampe for SIF. 
Hun spillede i alt 44 landskampe som ungdomsspiller, men flyttede til FC 
Midtjylland, men hun fik sin håndboldopdragelse i SIF, som hun også 
repræsenterede på udvalgt jysk hold, og hun har aldrig glemt SIF. 
Tonje opnåede for FC Midtjylland 139 A landskampe, og var én af verdens aller 
bedste spillere, og nok verdens bedste på stregen, og hun vandt 2 x olympisk 
guld, hun blev verdensmester, 2 x Europamester, nordisk og dansk mester, 
dansk pokalmester 3 gange, vinder af flere Europa turneringer, og årets spiller i 
Danmark 2 gange, og meget meget mere; en enestående og utrolig flot karriere, 
af en meget stor spiller, og af et meget sødt og fint menneske. 
 
Keld Wirenfeldt spillede 9 ynglinge og 16 ungdomslandskampe for SIF. 
Kjeld opnåede som senior 20 A landskampe for AGF Aarhus samt 2 for 
Silkeborg KFUM =  22 A landskampe i alt, inden en skade tvang ham til at 
stoppe karrieren som 26 årig. 
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Håndboldafdelingen har også haft en del spillere på et af Jysk Håndbold 
Forbunds udvalgte hold: 
 
JHFs DAMEHOLD: Signe Knudsen, Sonja Olsen, Helen Pedersen, Birgit 
Rasmussen og Anne Marie Didriksen Wihrenfeldt. 
De to sidstnævnte Birgit og Anne Marie opnåede begge en hel del kampe på A 
landsholdet, men ikke medens de spillede i SIF. Helen var en meget stærk mål= 
vogter, der blev reserve på landsholdet; hun flyttede til Helsingør, hvor hun 
opnåede mange kampe for Helsingør og for Sjællands udvalgte damehold, og 
hun var med til at vinde flere danske mesterskaber til Helsingær. 
 
JHFs HERREHOLD: Hans Jørgen Gravesen. 
Hans Jørgen var en fremragende spiller, der opnåede 53 A landskampe, 
men ikke for SIF; han var SIFs træner, og den aktive karriere gik på hæld. 
 
JHFs YNGLINGEHOLD: Vivi Bjørnholt, Tonja Kjærgaard, Visti Nielsen og 
Kjeld Wihrenfeldt. 
 
173. 
 
JHFs JUNIORHOLD: Keld Birk, Jens Bjørn Frandsen, Tonja Kjærgaard, 
Dennis Knudsen, Anders Madsen, Finn Mikkelsen, Visti Nielsen, Sonja Olsen, 
Ketty Petersen, Peter Poulsen og Lars Stæhr. 
 
                                     AMERIKANSK FODBOLD: 
I Amerikansk fodbold har vi haft 3 spillere på landshold; Jesper Kold kom på 
seniorlandsholdet, og Nicolai Borgvard på U 19 landsholdet og Simon Helboe 
Jørgensen på U 18 landsholdet. 
 
                                                     ATLETIK: 
Vore gamle afdelinger atletik og cricket havde også folk på et landhold, i atletik 
var Richardt Kristensen og Birthe Pedersen på A landholdet, og følgende 
repræsenterede SIF på ungdomslandsholdet Bo Blumensaadt, Kurt Bradal, 
Mogens Pedersen, John Skovbjerg og Ole Søndergaard. 
 
PROVINSHOLDET: Aksel Hansen, Poul Pedersen og Carl Rasmussen. 
 
JYSK HOLD_SENIOR: Jørn Albrechtsen, Kjeld Appelt, Kurt Bradal, Aksel Hansen, 
Richardt Kristensen, Birthe Pedersen, Poul Pedersen, Carl Rasmussen, Bent Søndergaard og 
Ole Søndergaard. 
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JYSK HOLD_UNGDOM: Jørn Albrechtsen, Ib Blumensaadt, Kurt Bradal, Anita Elbjørn, 
Jess Enevoldsen, Ebbe Nyborg, Mogens Pedersen, Carl Rasmussen, John Skovbjerg og Ole 
Søndergaard. 
 
                                                             CRICKET: 
A LANDSHOLDET: Azhar Ali, Torben Ali og Johnny Jensen; dog kun i uoff. Kampe. 
  
B LANDSHOLDET:  Bjarne Rasmussen. 
 
UNGDOMSLANDSHOLDET: Azhar Ali, Johnny Jensen, Erik Mikkelsen og Per Sørensen. 
 
JUNIORLANDSHOLDET:  Johnny Jensen. 
 
JYSK HOLD_SENIOR: Ernst Angermann, Ib Andersen, Ole Ditlevsen, Julius Jensen, Oscar 
Jørgensen, Søren Leth, Henning Lundkvist, Peter Møller, Axel Pedersen, Bjarne Rasmussen, 
Coran Rosenkrantz, Henrik Siemsen og Arne Østergaard. 
 
JYSK HOLD UNGDOM: Azhar Ali, Bent Andersen, Kurt Andersen, Flemming Hansen, 
Anders Isager, Flemming Jensen, Johnny Jensen, Svend Ove Juul, Anders Kold, Karsten 
Kristensen, Henning Lundkvist, Jørgen Løvstad, Knud Madsen, Erik Mikkelsen, Poul Nissen,  
Knud Randløv, Bjarne Rasmussen, Gunnar Rasmussen, Henrik Rasmussen, Jørn Rasmussen, 
Kaj Rasmussen, Kjels Rasmussen, Leif Rasmussen, Georg Siemsen, Johannes Skovbo og Per 
Sørensen. 
 
174. 
 
Cricket hørte indtil 1953 under DBU og JBU, men i 1953 stiftede man Dansk Cricket 
Forbund. 
 
ANDRE KAMPE – PRESSENS LANDSHOLD: Gunnar Rasmussen.  
 
                                                           BUESKYDNING:  
LANDSHOLDSSKYTTER! 
Lene Tind Ahrenfeldt, Christopher Bønding, Birger Dalsgaard, Finn Donati, Kerstin Fisker, 
Anette Frederiksen, Mathis Gerlich, Peter Handberg, Louise Hauge, Alex Hengeberg, Børge 
Jakobsen, Dorthe Jakobsen, Jan Jakobsen, Leif Jakobsen, Tine Jakobsen, Tove Jakobsen, 
Nanna Jakobsen, Andreas Knappe, Per Knudsen, Allan Larsen, Carsten Larsen, Anne Marie 
Laursen, Bjarne Laursen, Jack Mogensen, Erik Nielsen, Henning Nielsen, Fritjiof Rossen, 
Anton Schroll, Jasper Skou, Jonas Skou, Heine Skovbølling, Henrik V. Sørensen, Kim 
Sørensen, Asbjørn Krom Thaysen, Hans Christian West og Nanna Jakobsen.. 
 
Alle disse skytter har også været på jysk hold, og det har Morten Andersen, Gorm 
Kristensen, Finn Mikkelsen og Kenneth Rasmussen også været. 
 
                                                              MINIGOLF: 
 I denne afdeling, har vi haft Christian Simonsen, Jesper Andersen, Allan Schwab og Jeppe 
Vitten Jensen alle været på juniorlandsholdet, og så har afdelingens forhenværende og 
nuværende formænd Carsten Berg samt Jan Rasmussen været med på senior landsholdet. 
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                                                           SPORTSDANS: 
 I denne afdeling har vi haft følgende til at repræsentere Danmark: Ashli Williamson, 
Nicoline Kirkegaard, Kathrine Nissen, Line Riding, Sarah Hoffmann, Christoffer Højmark 
Thomsen, Alex Freyr Gunnarsson, Mathias Kirkegaard, Errol Williamson, Bjørn Bitsch og 
Earle Williamson og Marius Muresan 
 
                                                              CYKLING 
 I cykling har mange været ude at køre for Danmark: Christina Siggaard, Jakob Fuglsang, 
Kenneth Møller Andersen, Bjarne Olsen, Nina Krebs Ovesen, Louise Marie Olsen, Heidi 
Knudsen, Mathias Jørgensen, Kenni Hansen, Dorthe Lohse, Lise Christensen, Michael 
Larsen, Michael Reihs, Daniel Foder, Jan Jespersen, Michael Trosborg, Karina Trosborg, 
Ricky Enø Jørgensen, Chris Anker Sørensen, Troels Winther, Hans Jørgen Christensen, 
Anders Krebs Ovesen, og i handicapcykling Allan Schmidt, Dennis Madsen, Tommy 
Christensen og Ryan Sørensen. 
 
                                                         BADMINTON: 
Badmintonafdelingen er en god afdeling, men den har aldrig haft en spiller på et udvalgt hold. 
Det troede man, men ved et rent tilfælde, fik jeg at vide, at i årene 2003-2004 kom Trine 
Jensen på U 13 landsholdet og repræsenterede Danmark, så alle vore afdelinger har haft folk 
på et af Danmarks landshold. 
Alle listerne er løbende forelagt alle vore afdelinger, og der har ingen indsigelser været fra 
nogen, og de betragtes derfor som godkendt og værende i orden. 
 
175. 

                        MESTERRÆKKENS POKAL FRA 1942! 
                                           ÅRETS SPILLER. 
 
Denne pokal er et klenodie i SIF, og den ældste pokal, der stadig uddeles. Pokalen fik SIF som 
gave af Silkeborg Fodbold Dommerklub, ved SIFs 25 års jubilæumfest i 1942, og den tilfalder 
altid årets spiller på SIFs førstehold i fodbold. 
Det år den blev skænket, i 1942, var også året, hvor det navnkundige hold, med Esben 
Donnerborg og Svend Guld i spidsen, rykkede op i den jyske mesterrække for første gang, 
ved i den afgørende kamp, at slå Alheden med 11-2; det hold fik masser af drenge til at 
strømme til SIF, for at spille fodbold. 
Pokalen har den klausul, at den er evigt vandrende, og det kan man godt sige, at den har 
været, for den har været med lige fra mesterrækken, og gennem op og nedrykninger, og til i 
dag, hvor den uddeles i Danmarks bedste fodboldrække – Superligaen. 
I starten blev pokalen uddelt både om foråret og om efteråret, men fra 1944 til 1951 var den 
forsvundet, men blev fundet på et loft hos et bestyrelsesmedlem, og den har været væk flere 
gange siden, men den er heldigvis altid dukket op igen, og den er altid blevet ført helt ajour.  
Siden 1964 er den blevet uddelt én gang om året, men den overrækkes ikke; spilleren der får 
den tildelt, får sit navn indgraveret på pokalen, og så står den ellers altid fast i Søholthusets 
pokalskab; både fordi den har været væk i flere omgange, men allermest fordi, at det er en 
meget fornem pokal, og et meget stort klenodie i Silkeborg Idrætsforening. 
Når pokalen er så stort et klenodie i SIF, er det også fordi, at den er et meget stort stykke af 
SIFs historie, og den indeholder mange store SIF profiler gennem tiderne, og de, hvis navne 
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der står på den, har repræsenteret SIF i et utal af kampe, og rigtig mange af dem, er nået helt 
frem, til også at repræsentere SIF og Danmark på et af DBUs landshold. 
 
Denne fornemme pokal, har nu vandret i 76 år, og den er tildelt 84 spillere. 
 
Her følger listen over modtagere af pokalen som Årets spiller i Silkeborg Idrætsforening. 
 

1942. Esben Donnerborg. 
1942. Frode Rasmussen. 
1943. Karl Otto Petersen. 
1943. Henning Hansen. 

      1943,                                Svend Guld. 
1944. Tage Agerskov. 
1944. Karl Otto Petersen. 
1951. Frode Pedersen. 
1952. Børge Hald. 
1952. Kent Laursen. 
1953. Lorentz Sørensen. 
1953. Svend Fisker. 
1954. Kent Laursen. 
1954. Gøsta Westerling. 
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1955. Gunnar Petersen. 
1956. Kaj Thøgersen. 
1956. Arne Skovbo. 
1957. Poul ”Rassi” Rasmussen. 
1957. Villy Thorup. 
1958. Egon Jørgensen. 
1958. Per Damgaard. 
1959. Kaj Rasmussen. 
1959. Villy Thorup. 
1960. Poul “Rassi” Rasmussen. 
1960. Hele holdet. 
1961. Arne Skovbo. 
1961. Jørgen Christiansen. 
1962. Kurt Nielsen. 
1962. John Eriksen. 
1963. Bjarne Jensen. 
1963. Jørn Gyldenbrandt Hansen. 
1964. Bent Salomonsen. 
1965. Ole Futtrup. 
1966. Bjarne Jensen. 
1967. Herluf Bang. 
1968. Hans Pedersen. 
1969. Arne Sørensen. 



Side 177 af 198 

 

1970. Hans Kurt Jensen. 
1971. Ib Laursen. 
1972. Jørgen Keldgaard. 
1973. Aage Klitte. 
1974. Niels Madsen. 
1975. Jørgen Refsgaard. 
1976. Aage Klitte. 
1977. Niels Madsen. 
1978. Jørgen Refsgaard. 
1979. John Laursen. 
1980. Gert Kristoffersen. 
1981. Hans Jensen. 
1982. Kresten Søndergaard. 
1983. Hans Jensen. 
1984. Blaine Jensen. 
1985. Ole Kristensen. 
1986. Brian Skaarup. 
1987. Frank Pedersen. 
1988. Jesper Svenningsen. 
1989. Gert Kristoffersen. 
1990. Morten Bruun. 
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1991. Brian Jørgensen. 
1992. Jakob Kjeldbjerg. 
1993. Lars Melvang. 
1994. Jacob Laursen. 
1995. Jesper Thygesen. 
1996. Bora Zivkovic. 
1997. Peter Kjær. 
1998. Henrik ”Tømrer” Pedersen. 
1999-2000. Peter Kjær. 
2000-2001. Thomas Røll Larsen. 
2001-2002. Jacob Juhl. 
2002-2003. Thomas Poulsen. 
2003-2004. Rajko Lekic. 
2004-2005. Peter Degn. 
2005-2006. David Preece. 
2006-2007. Steven Lüsti. 
2007-2008. Rajko Lekic. 
2009.                                Jim Larsen. 
2010.                                Jesper Bech. 
2011.                                Dennis Flinta. 
2012.                                Marvin Pourie. 
2013.                                Dennis Flinta. 
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2014.                                Dennis Flinta. 
2015.                                Thomas Nørgaard. 
2016. Robert Skov. 
2017                                 Jens Martin Gammelby.                                                                                                              
                 -----------------------------------------------l---------------------------------- 

 
Jeg har kendt dem alle sammen, og jeg har endda spillet på hold med en hel del af dem, men 
at omtale dem alle vil blive alt for omfattende, og så vil SIF i navne og tal ikke være færdig før 
engang i marts måned, men på et tidspunkt kunne det være godt, for det er historie, men her 
følger lidt om nogle af den gamle pokals mange modtagere, men alle navnene repræsenterer 
et utal af førsteholdskampe for SIF, og masser af kampe for Jydsk Boldspil Union og for 
Dansk Boldspil Union på et af Danmarks landshold. 
 
Som før skrevet, så var Esben Donnerborg en formidabel c.forward på det legendariske hold, 
der i 1942 spillede SIF op i den jyske mesterrække, og det der fik masser af drenge ind i SIF, 
bl.a. mig selv. Svend Guld fra samme hold var én af Jyllands bedste målmænd, og Karl Otto 
Pedersen, også fra 1942 holdet, var en strålende c.half, der senere kom til AGF, og Tage 
Agerskov, også fra 1942 holdet, var en stor tekniker og en rigtig god fodboldsspiller, og han 
kom senere, som Esben til Næstved, hvor de spillede mange kampe på byens bedste hold. 
I halvtredserne var Kent Laursen én af Jyllands bedste målmænd, og Arne Skovbo og Poul 
”Rassi” Rasmussen var store spillere og meget målfarlige, og Gunnar Pedersen var en meget 
stærk c. half, og han kom senere til Vejle og kom på VBs førstehold. 
 
178. 
 
I tredserne var Kurt Nielsen også én af Jyllands bedste målmænd, og Bjarne Jensen var helt 
afgjort én af Danmarks allerbedste c. half, og han havde klubrekorden for antal spillede 
kampe på 348 i over 25 år, indtil Morten Bruun overtog den. Herluf Bang var én af Jyllands 
bedste angribere, og han blev prof. I Sverige og senere i Schweitz, hvor han i dag stadig bor. 
Arne Sørensen der kom fra AGF, var en bomstærk forsvarer og min gamle sidekammerat i 
skolen Jørn G. Hansen ”Fætter” en utrættelig slider, og Hans Pedersen, der også kom fra 
AGF var en meget stærk angriber, og i halvfjerdserne og firserne var bl.a. Ib Laursen og 
Brian Skaarup store profiler på SIF holdet. 
Med Support kom der også store profiler, lad mig nævne Morten Bruun, som er omtalt andet 
sted, Jakob Kjeldberg, Jacob Laursen, Jesper Thygesen, Peter Kjær med det gyldne bur, 
Thomas Røll, Thomas Poulsen, Rajko Lekic, Jim Larsen, Jesper Bech, Dennis Flinta, og ikke 
at forglemme forsvarsklippen Steven Lüsti, Bora Zivkovic, Peter Degn, og så Henrik 
”Tømrer” Pedersen. Henrik er nok SIFs største profil gennem tiderne, både på, men i høj 
grad også udenfor banen, og hans betydning for holdet har været meget stor. 
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          FLEST FØRSTEHOLDSKAMPE I SIF I FODBOLD OG HÅNDBOLD! 
 
Fodbold. 
                 Morten Bruun.                              424 kampe. 
                 Dennis Flinta.                                361 kampe. 
                 Bjarne Jensen.                               348 kampe. 
                 Ingvar Johansen.                           325 kampe. 
                 Arne Skovbo.                                 308 kampe. 
                 Kurt Nielsen.                                  307 kampe. 
                 Peter Kjær.                                    291 kampe. 
                 Cristian Duus Petersen.                283 kampe. 
                 Henrik ”Tømrer” Pedersen.         270 kampe. 
                 Michael Larsen.                             269 kampe. 
                 Thomas Poulsen.                            255 kampe. 
                 Brian Skaarup.                               254 kampe. 
                 Heine Fernandez.                           246 kampe. 
      

Europa          Morten Bruun.                                 14 kampe. 
Cup                Christian Duus Petersen.                12 kampe. 
Kampe.          Bora Zivkovic.                                 12 kampe. 

                 Jesper Thygesen                              12 kampe. 
                 Michael Larsen.                               11 kampe. 
                 Heine Fernandez.                             10 kampe. 
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                 Allan Reese.                                      10 kampe. 
                 Peder Knudsen.                                10 kampe. 
                 Peter Sørensen.                                 10 kampe. 
                 Peter Kjær.                                         9 kampe. 
                 Keld Bordinggaard.                           8 kampe. 
                 Henrik ”Tømrer” Pedersen.               7 kampe. 

 
Håndbold.     Damer!                                                     Herrer.                                                                      

                             Sonja Olsen.             425 kampe.              Michael Christiansen.     371 kampe.   
                             Jytte Schmidt.          281 kampe                Palle Jensen.                    334 kampe. 
                             Grethe Pedersen.     233 kampe.              Keld Birk.                         321 kampe.                                   
                             Marianne Ørum.     232 kampe.              Hans Jørgen Jensen.        278kampe.                                              
                             Gerda Bak.               209 kampe.              Jan B.Pedersen.               273 kampe. 
                             Inga Søby Jensen.    207 kampe.              John Rasmussen.             257 kampe. 
                             Jytte Elgaard.          205 kampe.              Martin Märchl.                 202 kampe.               
                             Karina Månsson.     200 kampe.              Jasper Skou.                     200 kampe. 
                             Bodil Jacobsen.        173 kampe.              Jacob Nielsen.                   193 kampe.                                   
                             Bente Pedersen.       160 kampe.              Brian Næss Schmid.         170 kampe. 
                             Anja Vindum.          159 kampe.              Kurt Schuster.                  155 kampe. 
                             Eva Sørensen.          157 kampe.              Søren Therkildsen.           141 kampe. 
                             Christina Truelsen. 152 kampe. 
 
 
180. 
 
Både Sonjas, Mortens og Michaels antal kampe, bliver helt sikkert ikke nemme at forbedre. 
Da SIF havde en cricketafdeling, havde Erik Mikkelsen kamprekorden med 291 kampe, 
(rigtig mange i cricket), efterfulgt af Svend Aage Jensen med 233 kampe, hans søn Flemming 
Jensen med 223 kampe, Azhar Ali med 222 kampe og Svend Rasmussen med 217 kampe. 
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181. 

                             SILKEBORG IF INVEST A/S. 
                                             HÆDER OG LIDT OM INVEST! 
 
STJERNEPLADSEN PÅ SILKEBORG STADION,  ER NU FLYTTET TIL  
                                                       JYSK PARK. 
 
På pladsen ved hovedindgangen på Silkeborg Stadion lå Stjernepladsen,  hvor 8 
meget markante personer i Silkeborg IF Support, senere Invest, har sat deres 
fod - eller håndtryk.  
Efter flytningen blev der i september i 2017 ved 100 års jubilæumsfesten sat 2 
nye navne på pladsen, som nu indeholder 10 navne her pr. den 1. juni 2018. 
Fodtrykket er af spillerne og håndtrykket er af lederne. 
 
Stjernepladsen er en fin plads, og det er en plads, som i høj grad, er med til, at 
også historien findes på både Silkeborg Stadion og nu følges op i Jysk Park. 
Silkeborg Stadion var jo det stadion, hvor det hele begyndte i 1917 i grusgraven, 
og det stadion, der indeholder så meget SIF historie gennem mange år, men så 
nu følges flot op på Jysk Park. 
 
Stjernepladsen indeholder følgende 8 navne. 
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SPILLERE. 
Morten Bruun.  
424 førsteholdskampe for SIF, hvilket er klubrekorden i fodbold. 
Gennem mange år anfører for SIFs førstehold. 
Dansk mester i 1994, 1 x sølv i 1998 og 2x bronze i 1995 og 2001 og vinder af 
dansk pokalturnering for SIF i 2001. 
11 A landskampe og 6 ligalandsholdskampe og Europamester med A 
landsholdet i 1992. 
 
Christian Duus Petersen. 
283 førsteholdskampe for SIF. Dansk mester i 1994, 1 x sølv i 1998, 2 x bronze i 
1995 og 2001 og vinder af dansk pokalturnering for SIF i 2001. 
SIFs rekordholder med hensyn til landskampe, 40 kampe i rødt og hvidt, og 
derudover 1 kamp på Nordens udvalgte ungdomshold, som anfører på Wembley 
Stadium i London. 
Blev også dansk mester med SIF i 1991, da vi vandt Ynglinge DM. 
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Martin Laursen. 
35 førsteholdkampe for SIF.  Blev dansk mester med SIF i U 21 i 1995 og i 1996. 
Proffessionel i Italien. Vandt med Milan Champions Leque i 2003, Supercupen i 
Europa i 2003 og blev Italiensk mester og Italiensk cupvinder i 2004 med Milan. 
Kom til Aston Villa i England, og kom på Årets hold i England. 
Blev i 2008 Årets spiller i dansk fodbold. 
 
Henrik ”Tømrer” Pedersen. 
270 førsteholdskampe for SIF og SIFs mest scorende spiller. 
143 kampe for Bolton og 21 for Hull City i England. 
3 A landskampe for Danmark samt 5 kampe på ligalandsholdet. 
Dansk pokalmester i 2001 samt sølv i 1998 og bronze i 2001 i turneringen. 
I flere år anfører for SIFs førstehold. 
 
TRÆNER. 
Viggo Jensen. 
Som spiller 8 Alandskampe samt 5 ungdomslandskampe. 
Blev dansk pokalvinder med B.1909 i 1971 og tysk mester med Bayern München 
i 1974. 
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Træner i over 30 år hos bl.a. SIF i 3 omgange, OB, Esbjerg, Aarhus Fremad, 
Viborg, Malmø i Sverige, letlands landshold samt det danske olympiske hold i 
1992. 
Førte bl.a.SIF op i Danmarks bedste række 1. division i 1987. 
Blev årets træner i Danmark i 1988.  
 
 
LEDERE. 
Orla Madsen.                 Æresmedlem i SIF i 2006. Med i SIF Fodbold Supports  
                                         første bestyrelse i 1982, og har siddet der siden, bl..a. 
                                         som formand, direktør m.m. 
                                         ( se i øvrigt under æresmedlemmer side 26). 
  
Erik Isager.                    Æresmedlem i SIF i 1996.  Hovedformand i SIF siden  
                                         1978 og medlem af HB siden 1973. Har også siddet i 
                                         Supports, nu Invests bestyrelse, uafbrudt siden 1982. 
                                         ( se endvidere under SIFs formænd på side 17 og 18). 
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Ole Hansen.                    Æresmedlem i SIF i 2006. Med i Supports bestyrelse i  
                                         1986, og har siddet der uafbrudt siden, bl.a. som  
                                         Direktør, formand m.m. 
                                         ( se i øvrigt under æresmedlemmer side 26 ). 
 
Stjernepladsen blev som skrevet udvidet med 2 personer i 2017, Dennis Flinta og 
Finn Mølgaard; er omtalt under jubilæumsfesten. 
                                         
MORTEN BRUUN FONDEN. 
 

2003.       Heidi Sloth. 
2004.       Grzegorz Wiezik. 
2005.       Jørgen Buur Simonsen. 
2007.        Ulla Myrhøj. 

      2008.        Finn Mølgaard. 
   
                              SILKEBORG IDRÆTSFORENINGs 
                     25 ÅRSs HÆDERSTEGN OG 10 Års SØLVNÅL 
                             I SILKEBORG IF FODBOLD INVEST. 
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SIFs hovedbestyrelse vedtog I 2012, at ledere I Silkeborg IF Fodbold Invest også 
kan tildeles foreningens hædersnål for mindst 25 års lederarbejde og 10 års 
sølvnålen for mindst 10 års lederarbejde i Silkeborg IF Fodbold Invest. 
 
Ved Silkeborg IF Fodbold Invests juleafslutning i december 2012, uddelte SIFs 
hovedformand Erik Isager derfor, for første gang,  Silkeborg Idrætsforenings 
hædersnåle, til en række personer, der gennem en lang årrække har været 
registreret i et udvalg eller bestyrelse i SIF Fodbold Invest, og gjort et meget 
stort stykke arbejde for fodbolden i Silkeborg Idrætsforening og i Silkeborg. 
 
Følgende personer i Silkeborg IF Invest, har modtaget SIFs hædersnål for 25 års 
lederarbejde! 
 
2012.       Aksel Evin Olesen. 
2012.       Henrik Fjeldgaard. 
2012.       Lars Kruse. 
2012.       Preben Mehlsen. 
2012.       Vagn Iversen. 
2917.       Kent Madsen. 
 
184. 
 
Følgende personer har modtaget SIFs sølvnål for mindst 10 års lederarbejde! 
 
2012.        Kent Madsen. 
2012.        Frederik Lysholt Hansen. 
2012.        Eyvind Arentoft. 
2012.        Eskild Lyngholm. 
2012.        Hans Mortensen. 
2012.        Lars Troelsgaard. 
2012.        Per Laustsen. 
2012.        Steen Konradsen. 
2012.        Tommy Nybo. 
2012.        Uffe Berg Pedersen. 
2013.        Jan Skytte Pedersen. 
2014.        Lars Boldsen. 
 
Hædersbevisningerne er Silkeborg Idrætsforenings hovedforenings. Flere ledere 
i Invest er tidligere blevet hædret med én af SIFs hædersbevisninger, selvom de 
endnu er med i arbejdet, omkring SIF Fodbold Support og senere SIF Fodbold 
Invest.  



Side 185 af 198 

 

Ole Hansen, Orla Madsen og Erik Isager samt Kent Madsen er alle 
æresmedlemmer af SIF, og de har alle fire fået overrakt SIFs sølvnål og 25 års 
hædersnålen. Hugo Bilgrau har også modtaget sølvnålen og 25 års hædersnålen, 
og Henrik Fjeldgaard har før modtaget sølvnålen. 
 
Det skal også nævnes, at Henrik Fjeldgaard, igennem mange år var leder og 
træner i ungdomsafdelingen, og han blev senere leder i seniorafdelingen. Hugo 
Bilgrau var leder i seniorafdelingen, bl.a. i fodboldbestyrelsen og i oldboys, og 
endelig, så var Henrik Fjeldgaard og Lars Kruse mine lilleputter. 
Under Silkeborg Idrætsforenings hæderstegn her i bogen, kan man se lister over 
samtlige, der har modtaget et af SIFs hæderstegn gennem tiderne. 

 
                                                 SIF FODBOLD INVEST! 

 
SIF Fodbold Support blev stiftet i 1982, og kan således i 2018 fejre de første 36 år, og det 
har været 36 begivenhedsrige og gode år med 1 dansk mesterskab i 1994, sølv i 1998, 
bronze i 1995 og i 2001 samt pokaltriumfen som dansk pokalmester i 2001, og ligeledes 
pokalfinalen her i 2018.  Der har været mange oplevelser med kampe ude i Europa, folk  
 
 
 
 
 
185. 

 
på landsholdet og meget mere; der har også været nedture, men SIF er altid kommet 
stærkt igen, og været med helt fremme i dansk fodbold gennem de sidste mange år. 
 
Jeg vil ikke komme så meget ind på resultater og placeringer; de står på SIF Fodbold 
Invest hjemmeside, men den første bestyrelse i 1982 så således ud: 
Arne Sørensen var direktør, Orla Madsen var formand, Poul Erik Bæk var kasserer og 
Ole Vestergaard og valgt fra SIF  følgende 3 medlemmer Erik Isager, Poul Erik Wills 
Jensen og Kent Christoffersen. 
 
I dag er Kent Madsen adm. direktør og Claus Christensen økonomidirektør, og de udfører 
begge et stort og flot stykke arbejde; på  et meget svært og vanskeligt job, men de har 
formået, sammen med de gode folk de har omkring sig, at skabe flotte resultater i en svær 
og hård brance, og de bliver bakket godt op af Invests bestyrelse som ser således ud i dag: 
Henrik Lyhne er formand, Majbritt Mikkelsen, Jesper Svenningsen, Poul Konrad Beck, 
Søren Lysholt Hansen og SIFs hovedformand Poul Hansen. 
 
Det er værd at nævne, at i den første bestyrelse i 1982, sad både Orla Madsen og Erik 
Isager. Orla Madsen trådte ud af bestyrelsen efter 33 år, og her i 2018 er Erik Isager trådt 
ud efter 36 år, og han blev afløst af SIFs hovedformand Poul Hansen. Orla og Erik har 
siddet i bestyrelsen uafbrudt i alle de nævnte år, og det er flot, og jeg er ikke helt sikker 
på, at lysten til at forlade bestyrelsen var særlig stor, men heldigvis har SIF stadigvæk 
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meget stor gavn af de to herrer. Det er også flot af Ole Hansen; der har været med siden 
1986 og til 2014, også i samtlige år, og altså i 28 år. 
 
Ole Hansen gik i 2014 ud af bestyrelsen, og dermed var en epoke slut i Silkeborg IF Invest. 
Oles indsats for SIF er helt unikt; den har været meget stort og meget flot på mange 
forskellige poster og områder; lige fra direktør, formand m.m., og hans indsats for 
Silkeborg Fodbold College var og er enestående, og også uden for, har han repræsenteret 
SIF på en meget flot og fin måde, ikke mindst i bestyrelsen i Divisionsforeningen, hvor han 
i flere år var næstformand. 
Ole har altid været, på sin venlige måde at være på, en højt respekteret leder, ikke blot i 
Silkeborg Idrætsforening, men overalt hvor han er kommet, men jeg er heldigvis sikker 
på, at Ole vil stadig komme i SIF; ham kan vi ikke undvære, og mon han så ikke tager 
Anne Marie med. 

 
På kontoret i Invest i Jysk Park sidder stadig Peter Sørensen, Jesper Stüker, de søde piger 
Marie Hansen, Inge Jul Jensen og Pernille Juul, samt hannerne Niels Frydenlund og Orla 
er der også, men af frygt for at glemme nogle, for der er en del flere, så gå ind på Invests 
hjemmeside, der er alle navnene og også alle de frivillige. 
Her finder du også alt om holdet, spillerne, trænerstaben og sundhedssektoren, og der er 
en fin information om Invest med hele historien fra starten i 1982 og til idag og meget 
andet; det er god og spændende læsning.  
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Jeg syntes, at man gør et fantastisk godt stykke arbejde i SIF Fodbold Invest, og hvis man 
så tager hver eneste person med, så viser det jo igen, at det at svede for samme sag og 
trække på samme hammel; det giver resultater. 
 
Jeg vil også nævne den medarbejder, der har været i længst tid på kontoret. Aase Jensen 
var faktisk med fra starten, og hun sad i de første mange år i Søholthuset, indtil man 
flyttede på Papirfabrikken, og der var Aase også med i nogle år. Aase var i langt over 25 
år på sin plads; i starten næsten alene, men hun udførte et meget dygtigt og stort og 
samvittighedsfuld arbejde, og hun var altid venlig og flink, og jeg ved det, for jeg var ved 
Support i over 8 år, og det var hende, der var min chef, og kostede rundt med mig. 
Aase er nu gået på pension, men hun har været kasserer i håndboldafdelingens bestyrelse 
som en ansvarsfuld kasserer, og hun er medlem af SIFs Veteranklub, og her har hun nu i 
flere år siddet i bestyrelsen som klubbens samvittighedsfulde kasserer, og gør et stort 
arbejde i bestyrelsen. ligesom hun altid hjælper i loungen på Jysk Park før Silkeborg 
Stadion, når superligaholdet spiller hjemmekamp, og så skal hun jo også tage sig lidt af 
Viggo; jo Aase er en rigtig god, sød og dejlig SIF pige. 

 

                                          DE STØRSTE TRIUMFER! 
 
DE DANSKE MESTRE FRA 1994. 
Følgende havde del i mesterskabet: 
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Peter Kjær, John Rasmussen. Lars Melvang, Jacob Laursen, Michael Larsen, Henrik 
Kastbjerg, Flemming Møldrup, Troels Bech, Christian Duus Petersen, Bora Zivkovic, 
Morten Bruun, Peter Sørensen, Michael Hansen, Keld Bordinggaard, Peder Knudsen, 
Heine Fernandez, Allan Reese, Søren Frederiksen, Kenni Sommer og Hans Erfurt. 
 
Holdets træner var svenskeren Bo Johansson, ”Bosse” , den flinke svensker”, og han var 
en fremragende træner, og et fantastisk menneske. Han havde simpelthen så mange 
menneskelige værdier i form af venlighed, godhed, imødekommenhed, dygtighed og meget 
meget mere; han var et enestående dejligt og et fint menneske, en rigtig hædersmand. 
 
DE DANSKE POKALMESTRE FRA 2001. 
Følgende havde del i mesterskabet: 
Peter Kjær, Henrik Ipsen, Christian Duus Petersen, Bora Zivkovic, Michael Larsen, 
Morten Bruun, Brian Pedersen, Jacob Juhl, Per Ottosen, Thomas Poulsen, Nicolai Wael, 
Thomas Røll Larsen, Henrik ”Tømrer” Pedersen, Jacob Rasmussen, Kenni Lyhne, Lars 
Brøgger, Dodwin Attram,  
 
Holdets træner var Benny Johansen, og også han var en meget dygtig træner, og et meget 
flinkt menneske, og han førte jo SIF frem til vor eneste pokalsejr nogensinde, og til 
bronzemedaljer samme år; Benny var en fin fyr og et dejligt menneske. 0I 1998 vandt vi 
sølvmedaljer i landets bedste turnering, med Sepp Piontek som træner, og i 1995 blev det, 
som i 2001, til bronzemedaljer, og her var træneren Benny Johansen, og i 1995 var det 
Frank Pedersen. 
 

187. 
Sepp og Frank var også to meget flinke og dygtige trænere, og de nåede jo også flotte 
resultater med SIF, og det var bestemt ikke kedeligt, i det tidsrum, at Sepp Piontek var 
SIFs træner. 
 

                               SILKEBORG FODBOLD COLLEGE! 
                                 EN DEL AF SILKEBORG SPORTS COLLEGE! 
 
Silkeborg Fodbold College blev stiftet i 1994, og den er så senere blevet udvidet med, foruden 
fodbold, nu også håndbold, cykling og kano og kajak, så nu er Silkeborg Fodbold College med 
i og en del af Silkeborg Sports College. 
 
Silkeborg Sports College er et samarbejde med Silkeborg Handelsskole og Silkeborg 
Gymnasium, så alle eleverne skal have og får en rigtig fin og grundig skolegang, som så 
kombineres med deres træning, og elevernes skolegang og lektier er meget vigtig; den 
kommer altid i første række og den skal først og fremmest passes fuldt ud; bliver den ikke 
det, kan man ikke deltage i træningen. 
  
DE forskellige idrætsgrene har tilknytning til; indenfor fodbold er det Silkeborg 
Idrætsforening, i håndbold er det Bjerringbro-Silkeborg-Voel, samt også Voel KFUM, i kano 
og kajak er det Silkeborg Kajakklub, som er Danmarks største, og som har hjemført et utal af 
mesterskaber hjem til Silkeborg, og i cykling er det til SIF Cykling, som jo heller ikke holder 
sig tilbage, når der skal hjemføres mesterskaber. 
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På Søholt ligger der collegebygninger, hvor rigtig mange af eleverne bor, og mange spiser 
desuden nogle af deres måltider i Søholthuset. 
 
Den første bestyrelse i Silkeborg Fodbold College, havde forkæmperen, og manden der mere 
end nogen anden gik ind for at få hele den store succes op at stå, for det blev en stor succes, 
Ole Hansen som formand fra 1994 til 2006, og han sad der i 12 år, hvor han blev afløst af 
Silkeborg IF Invests økonomidirektør Claus Christensen, som har været formand siden 2006; 
og desuden sidder i bestyrelsen Erik Isager, Jan Skytte Pedersen og Christian Duus Petersen, 
og den daglige leder af college er Jesper Stüker, og det kan ikke være i bedre hænder; Jesper 
er en fremragende leder, og det på en altid dejlig og venlig måde; han er en rigtig fin fyr, som 
det altid er en fornøjelse at møde i Søholthuset; hvordan det så ud, hvis man ikke passede 
skolen og sine lektier, skal jeg være usagt, men for os er han en dejlig fyr, og det er han helt 
sikkert også overfor eleverne, og så har han en meget fin stab af dygtige instruktører og folk 
med i arbejdet, som også har givet flere superligaspillere. 
 
Den nuværende formand Claus har jeg kendt i mange år. Han spillede lilleput sammen med 
vores yngste søn Henrik, og jeg var én af deres trænere.  Claus blev senere henholdsvis træner 
og holdleder for de yngste, da jeg var formand for ungdomsafdelingen, og han gjorde, 
allerede dengang, en fin og stor indsats for ungdommen og for SIF i mange år. 
Vi har også en overgang siddet i hovedbestyrelsen sammen, og så har vi arbejdet sammen på 
Midtjysk Elforsyning, hvor Claus begyndte som elev, og jeg husker stadig, at når SIF i navne 
og tal var færdig dengang; den blev skrevet på skrivemaskine, så fik jeg stor hjælp af Claus 
og Ole Simonsen, når vi efter fyraften stod i mange timer, og kopierede i tusindvis af sider, og 
fik det hele samlet, det var en meget stor hjælp fra de to, og vi havde fået lov til det, og MEF 
sponcerede papiret. 

 
188. 
 
                                                     VENSKABSKLUB! 

            ET FANTASTISK VENSKAB MED I.K. GRANE FRA ARENDAL I NORGE! 
                                                                   1950 – 2018. 
                                                                       ---------- 
Igennem 68 år, har Silkeborg Idrætsforening og IK Grane fra Arendal i Norge været 
venskabsklubber; det må være, som Grane skriver det på deres hjemmeside ” Venskabet og 
samarbejdet er en tradisjon, som er enestående i norsk idrettshistorie”; og det er det helt 
sikkert også i dansk idrætshistorie – og det er en fantastisk historie, om et livslangt venskab 
og samarbejde mellem vore to foreninger; to fantastiske foreninger. 
 
Lige fra starten i 1950 og gennem de mange år, har der været et helt fantastisk venskab, og 
utallige er de piger, drenge, senior, oldboyser, veteraner, trænere og ledere, for ikke at sige 
hele familier med børn, fra vore to foreninger, der har krydset Skagerak, på venskabsbesøg 
hos hinanden; vores mindste søn Henrik, var 4 måneder, da han var med første gang i Norge. 
 
Venskabet og samarbejdet er nu nået helt op på 123 besøg ved hinanden, og i 2011 kom vore 
piger med for første gang, da vore juniorpiger besøgte Grane i Arendal; det var besøg nr. 111, 
og det var dejligt, at pigerne nu også kom med i venskabet og i samarbejdet. 
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For mange år siden, indførte man også lederture mellem de to foreninger; den første var i 
1992 til SIFs 75 års jubilæum, og i 2017 var det SIFs indtil videre sidste tur til at besøge 
Grane i Arendal, og det blev som altid, en pragtfuld tur op til dejlige venner, der ligesom ved 
hvert besøg deroppe, lige fra den første tur SIF havde derop i 1953, og siden ved hvert eneste 
besøg, har vist deres store gæstfrihed overfor os. 
Lederturene finder sted hvert år, på skift mellem de to byer, så i 2017 drog SIF til Norge. 
 
I 2012, var hovedafdelingens FU også på tur til Arendal, og boede i en dejlig hytte, Øynastua, 
et godt stykke udenfor Arendal, og ved den lejlighed var man naturligvis også sammen med 
vennerne fra Grane. Øynastua er en pragtfuld hytte i en storslået natur, og det er én af vore 
dejlige venner Sven-Erik Hanssen fra Grane, der ejer hytten; det er et skønt sted. 
 
I 2016 besøgte Grane atter os i Silkeborg, og det blev som altid et fantastisk ophold: det er det 
hver gang, at vi besøger hinanden, og Silkeborg 2016 var bestemt ingen undtagelse, og Grane 
gjorde, som de har gjort igennem nu 68 år; de roste vores værtsskab meget højt. Vi har det 
også altid utrolig godt sammen, og venskabet ses også ved, at der i de 68 år, har det aldrig 
været et ondt ord eller uoverensstemmelser mellem vore to foreninger; det er venskab. 
 
Venskabet og samarbejdet har budt på et væld af pragtfulde ture og besøg, og turene har 
givet utallige dejlige minder og oplevelser, og for mange har det givet venner for livet, så det 
er et fantastisk venskab, og lad os håbe på, at det vil fortsætte ud i fremtiden. 
 
GRANESTUA: 
 
Man kan ikke skrive om Grane og Arendal, uden at der også skal ofres ord på Granestua, 
som er Granes hytte, som ligger udenfor Arendal i pragtfulde omgivelser. Det har været  
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Granes ejendom siden 1948, og der har vi i SIF boet rigtig mange gange, og vi har haft 
utallige minderige og dejlige fester og sammenkomster m.m. derude, på dette fantastiske sted, 
i de enestående flotte og dejlige omgivelser; og i en pragtfuld hytte, Granestua er pragtfuld. 
 
 
                    DE MANGE BESØG MELLEM GRANE OG SIF IGENNEM 64 ÅR! 
                                                                1950  -  2014. 
ANTAL.                     ÅRSTAL.                       I BY.                             HOLD. 
 
1.                                   1951                            Silkeborg.                      Junior. 
2.                                   1953.                           Arendal.                        Ynglinge. 
3.                                   1959.                           Silkeborg.                      Senior. 
4.                                   1965.                           Arendal.                         Drenge. 
5.                                   1966.                           Silkeborg.                      Ynglinge. 
6.                                   1970.                           Silkeborg.                      Ynglinge og junior. 
7.                                   1972.                           Silkeborg.                       Junior. 
8.                                   1972.                           Silkeborg.                       Drenge og lilleputter. 
9.                                   1973.                           Arendal.                         Junior og drenge. 
10.                                 1974.                           Silkeborg.                      Junior og drenge. 
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11.                                 1975.                           Silkeborg.                      Junior. 
12.                                 1975.                           Silkeborg.                      Ynglinge- 25 års venskab. 
13.                                 1976.                           Silkeborg.                      Junior. 
14.                                 1976.                           Arendal.                         Ynglinge. 
15.                                 1977.                           Silkeborg.                       Junior. 
16.                                 1978.                           Silkeborg.                       Junior. 
17.                                 1978.                           Arendal.                         Drenge. 
18.                                 1978.                           Arendal.                         Senior. 
19.                                 1979.                            Silkeborg.                       Senior. 
20.                                 1979.                            Silkeborg.                       Junior og drenge. 
21.                                 1979.                            Silkeborg.                       Ynglinge. 
22.                                 1979.                            Silkeborg.                       Oldboys. 
23.                                 1980.                            Silkeborg.                       Senior, 
24.                                 1980.                            Silkeborg.                       Junior og drenge. 
25.                                 1980.                            Arendal.                          Lille og miniputter. 
26.                                 1981.                             Silkeborg.                       Senior. 
27.                                 1981.                             Silkeborg.                       Junior. 
28.                                 1981.                             Silkeborg.                       Oldboys. 
29.                                 1982.                             Silkeborg.                       Junior. 
30.                                 1982.                             Arendal.                          Drenge, lille og miniput. 
31.                                 1982.                             Silkeborg.                       Oldboys. 
32.                                 1983.                             Silkeborg.                       Senior. 
33.                                 1983.                             Arendal.                         Oldboys. 
34.                                 1983.                             Silkeborg.                       Junior. 
35.                                 1 983.                             Silkeborg.                       Oldboys. 
36.                                 1984.                             Silkeborg.                       Senior. 
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37.                                 1984.                             Arendal.                          Oldboys. 
38.                                 1984.                             Arendal.                          Lille og miniputter. 
39.                                 1984.                             Silkeborg.                       Junior. 
40.                                 1984.                             Silkeborg.                       Oldboys. 
41.                                 1985.                             Silkeborg.                        Senior. 
42.                                 1985.                             Silkeborg.                        Junior. 
43.                                 1986.                             Silkeborg.                         Senior. 
44.                                 1986.                             Silkeborg.                         Oldboys. 
45.                                 1986.                             Arendal.                           Drenge, lille og miniput. 
46.                                 1986.                             Silkeborg.                          Junior. 
47.                                 1987.                             Silkeborg.                          Oldboys. 
48.                                 1987.                             Silkeborg.                          Senior. 
49.                                 1987.                             Silkeborg.                          Junior og drenge. 
50.                                 1988.                             Silkeborg.                          Senior. 
51.                                 1988.                             Silkeborg.                          Oldboys. 
52.                                 1988.                             Arendal.                           Drenge, lille og miniput. 
53.                                 1988.                             Silkeborg.                          Junior. 
54.                                 1988.                             Arendal.                             Oldboys. 
55.                                 1988.                              Silkeborg.                          Senior. 
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56.                                 1989.                              Silkeborg.                          Senior. 
57.                                 1989.                              Silkeborg.                          Oldboys. 
58.                                 1989.                              Silkeborg.                          Junior. 
59.                                 1989.                              Arendal.                             Oldboys. 
60.                                 1990.                              Silkeborg.                          Senior. 
61.                                 1990.                              Silkeborg.                       Oldboys- 40 års venskab. 
62.                                 1990.                              Arendal.                             Drenge og lilleputter. 
63.                                 1990.                              Silkeborg.                          Senior. 
64.                                 1991.                              Silkeborg.                          Senior. 
65.                                 1991.                              Silkeborg.                          Ynglinge. 
66.                                 1991.                              Silkeborg.                          Oldboys. 
67.                                 1991.                              Silkeborg.                          Senior. 
68.                                 1992.                              Silkeborg.                          Senior. 
69.                                 1992.                              Silkeborg.                          Oldboys. 
70.                                 1992.                              Silkeborg.                          Ledere- SIF 75 års jub. 
71.                                 1992.                              Silkeborg.                          Ynglinge. 
72.                                 1992.                              Arendal.                             Lilleputter. 
73.                                 1992.                              Silkeborg.                          Senior. 
74.                                 1993.                              Silkeborg.                          Ynglinge. 
75.                                 1993.                              Silkeborg.                          Senior. 
76.                                 1994.                              Silkeborg.                          Senior. 
77.                                 1994.                              Silkeborg.                          Oldboys. 
78.                                 1994.                              Silkeborg.                          Senior. 
79.                                 1995.                              Silkeborg.                          Ynglinge og junior. 
80.                                 1995.                              Arendal.                           Drenge, lille og miniput. 
81.                                 1996.                              Silkeborg.                          Ynglinge. 
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82.                                 1996.                              Arendal.                             Ledere. 
83.                                 1997.                              Silkeborg.                          Ynglinge. 
84.                                 1997.                              Silkeborg.                           Ledere. 
85.                                 1997.                              Arendal.                        Drenge, lille og miniput. 
86.                                 1998.                              Arendal.                              Ledere. 
87.                                 1999.                              Silkeborg.                           Ynglinge og drenge. 
88.                                  1999.                             Arendal.                              Lille og miniputter. 
89.                                  1999.                              Silkeborg.                           Ledere. 
90.                                  2000.                              Silkeborg.        Junior og drenge-50 års venskab. 
91.                                  2001.                              Silkeborg.                           Junior. 
92.                                  2002.                              Arendal.          Ledere-Granes 100 års jubilæum. 
93.                                  2002.                              Silkeborg.                           Drenge.  
94.                                  2003.                              Silkeborg.                           Drenge. 
95.                                  2004.                              Silkeborg.                  Ynglinge, junior og drenge. 
96.                                  2004.                              Silkeborg.                           Ledere. 
97.                                  2005.                              Silkeborg.                           Drenge. 
98.                                  2005.                              Arendal.                              Ledere. 
99.                                  2006.                              Silkeborg.                           Ynglinge. 
100.                                2006.                              Silkeborg.                   Grane-SIF-besøg nr. 100. 
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101.                                2006.                              Arendal.                              Junior. 
102.                                2007.                              Arendal.                              Ledere. 
103.                                2008.                              Silkeborg.                           Ledere-fodboldstyret. 
104.                                2008.                              Silkeborg.                            Ledere og veteraner. 
105.                                2008.                              Arendal.                       Anders Veller ved Grane. 
106.                                2009.                              Arendal.                               U 15 drenge. 
107.                                2009.                              Arendal.                             U 14 og U 12 drenge. 
108.                                2009.                              Arendal.                               Ledere og veteraner. 
109.                                2010.                              Arendal.                                U 12 drenge. 
110.                                2010.                               Silkeborg.                     Ledere – 60 års venskab. 
111.                                2011.                              Arendal.                         Juniorpiger – fodbold. 
112.                                2011.                              Arendal.                        Ledere og veteraner. 
113.                                2012.                              Arendal.                        SIFs FU i Øynastua.       
114.                                2012.                              Silkeborg.                      Ledere og veteraner. 
115.                                2013.                              Arendal.                        Ledere og veteraner. 
116.                                2014.                              Silkeborg.                      Ledere og veteraner. 
117.                                2015.                              Arendal.                        Ledere og veteraner.. 
118.                                2016.                              Silkeborg.                      Ledere og veteraner.                          
119,                                2017                               Silkeborg.                      Trænere.. 
120.                                2017                               Silkeborg.                    Frøydis og Petter SIF 100 år. 
121.                                2017.                      Silkeborg.                      Indvielse af Jysk Park.  
122.                                2017.                              Silkeborg.                      SIFs 100 års jub. Fest. 
123.                                2017.                              Arendal.                        Ledere og veteraner. 
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FRØYDIS OG ROLF PETTER HAR VÆRET ENESTÅENDE! 
Uden at forbigå andre; for der er mange i Grane, der har gjort rigtig meget for os, kan man 
roligt slå fast, at er der nogen på norsk side, der har gjort en kæmpeindsats for dette venskab 
og samarbejde, så er det Rolf Petter Holthe, og ligeledes også hans søde kone Frøydis.  
Igennem over 40 år, har Petter taget imod og arrangeret alt for SIF, når vi kom til Arendal, 
og han har været der hver gang, og han har været med på holdet, når Grane kom til 
Silkeborg. Petter har igennem de mange år, lavet en utrolig flot indsats for SIF, og han har 
aldrig sparet sig selv; det skal altid være så godt som muligt for os, når vi kommer til 
Arendal, og gæstfriheden har altid været meget stor; både ved Petter og ikke mindst ved 
Frøydis. 
Petter og jeg lærte hinanden at kende i 1966, og siden har vi været meget nære venner, og 
gennem de sidste næsten 50 år, har Petter og Frøydis og Grethe og jeg haft et helt fantastisk 
venskab, der i meget høj grad, også omfatter vore børn, og det er blevet til et utal af private 
besøg ved hinanden, hvor også vore børn har været på besøg uden de ”gamle” i både Arendal 
og Silkeborg; det er et fantastisk venskab for livet, som vi er utroligt glade for, og som har 
bragt meget med sig, bl.a. er deres ældste datters mand Peter fra Silkeborg , og hans forældre 
Lene og Benny Riis  der bor på Sensommervej, men Frøydis og Petter har masser af venner i 
Silkeborg, og det er heldigvis ikke så sjældent, at de to norske venner er i bybilledet i 
Silkeborg, og har deres rum på Ege Alle 166. 
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VENNER I IK. GRANE! 
Vi er mange i SIF, der har masser af andre venner i Arendal, og det er mennesker, som i høj 
grad også har bidraget med en indsats i samarbejdet; på norsk side tænker jeg på Sigrun og 
Bjørn Kittelsen,  Sven-Erik Hanssen,  Anne og Nils Morten Kirkedam Blakstad,  Karin og 
Kenneth Henriksen,  Rita og Odd Hugo Johnsson,  Bente og Bård Einar Johansson,  Kåre 
Mortveit,  Inger Marie og Knut Arne Thorsdahl,  Karin og Petter Lindaas,  Anna Liv og Arne 
Dalsøren,  Eylert Ellefsen,  Ellen og Erling Asmundsen,  Gurli og Jan Erik Foss,  Odd Logum, 
Arild Uldal,  Kristian Høgseth,  Oddvar Thorsen,  Oddvar Eriksen,  Egil Nilsen,  Signe og Jan 
Gundersen,  Nina Johnsson og ikke at forglemmegode gamle Mangor Andersen, som 
desværre ikke er mere, men hvis hele liv var Grane, samt mange flere; vi har gennem årene 
kendt et utal af dejlige Grane venner, så for ikke at glemme nogen, så var og er alle i Grane 
nogle fantastiske venner, som altid viste og viser os en meget stor gæstfrihed og venskab, og 
det gælder naturligvis også deres damer. 
 
Rita og Odd Hugo døde begge desværre i 2013, og også Mangor og Egil Nilsen er gået bort; de 
fire var nære venner, og de var alle med fra starten af samarbejdet i 1950. 
 
De her nævnte navne har altid gennem mange år, ydet en meget stor indsats for IK. Grane, og 
de har altid gjort noget for SIF, når vi har besøgt Arendal, og de har altid taget hjertelig imod 
os, og de har  alle besøgt os i SIF hernede i Silkeborg et utal af gange, og mange af dem, er 
kommet her i over 40 år, lad mig nævne Bård Einar Johansson; han har besøgt SIF et utal af 
gange, og jeg mindes stadig da han kom første gang, som en meget lille og sød og dejlig 
lilleput, som man ikke kunne andet end falde for, og nu kommer han som en fin og god 
Granes hovedformand, og han er en god formand, der går ind for venskab og samarbejde, og 
det at hjælpe hinanden og stå sammen, og han har altid gjort en kæmpeindsats for Grane. 
 
 
193. 
GRANE VENNER I SIF! 
På dansk side tænker jeg på den store opbakning der altid har været, og det fantastiske 
venskab, vi har med vore norske venner, og jeg nævner Lise og Erik Isager, Randi og Find 
Madsen, Inge og Ib Laursen, Kirsten Folke og Søren Johansen, Kirsten og Ole Simonsen, 
Elitsa og Leon Raydon og min egen Grethe de fleste i venskabet i langt over 40 år, og også her 
er der mange flere, også nogle der desværre ikke er mere, men de nævnte brænder eller 
brændte for dette venskab og samarbejde, og de var og er altid helt parat til at gøre en indsats 
for det, og de har alle i meget høj grad været med til, at gøre dette venskab og samarbejde til 
noget helt enestående. og de har masser af venner i Grane og i Arendal. 
 
SÅDAN STARTEDE DET! 
Det blev aftalt i 1950 mellem IK Grane og SIF, at vi skulle være venskabsklubber i fodbold; i 
de første mange år var det kun ungdom, men så kom alle med, ikke mindst oldboyserne. 
 
Aftalen om at vi skulle være venskabsklubber, begyndte faktisk ved de første nordiske 
venskabslege mellem venskabsbyerne Arendal i Norge, Kalmar i Sverige, Savonlilla i Finland 
og Silkeborg. De blev afholdt i 1948 i Silkeborg, og det var SIF der skabte de lege, og som også 
var arrangør de første år, de blev afholdt, hvorefter Idrætssamvirket overtog dem; 
Idrætssamvirket; det var også, SIF der tog initiativet hertil, og fik det oprettet. 
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Ved legene i 1948 talte Poul Bjerre og Odd Hugo Johnsson fra Arendal om, at det kunne være 
en god ide med et samarbejde; de blev venner, fordi Pouls kone Elly var veninde med Rita, og 
de spillede begge på Silkeborgs damehold i håndbold, og Odd Hugo blev varm på Rita, som 
han tog med hjem til Arendal, hvor de har boet indtil i år, hvor de begge afgik ved døden. 
Venskabet blev diskuteret igen ved legene i 1949, og i 1950 blev det så vedtaget, at vi skulle 
være venskabsklubber, og vi drenge i SIF var ellevilde. 
 
DET FØRSTE BESØG 
Det første besøg fandt sted i Silkeborg i 1951, og da var jeg træner for de allermindste i SIF,  
og var kommet i trænerudvalget, og så stod jeg på mål for 1. juniorhold. Poul Bjerre var min 
træner og min læremester som træner, så jeg skulle være med til at arrangere Granes ophold 
hernede, og jeg har været med hele vejen, så det var mit held, for det venskab mellem Grane 
og SIF har givet utrolig mange dejlige og skønne oplevelser gennem de mange år, og det har 
givet masser af norske venner for livet; det er sådan noget der gør, at man kommer til at 
holde af, at være leder; sammenhold og venskab. 
 
DEN ALLERFØRSTE KAMP MELLEM GRANE OG SIF! 
Den første kamp mellem Grane og SIF blev spillet på Silkeborg Stadion, den 11. juli 1951 
mellem de to foreningers juniorhold, og kampen endte uafgjort 1-1. Jeg stod på mål for SIF, 
og med på holdet var også Flemming Laursen ”bette Makker”, som var en pragtfuld ven 
igennem mange år i hele SIF tiden. I dag er jeg den sidste SIFere, der var med dengang.; 
Makker er jo desværre faldet bort her i 2018. På Granes hold var der også spillere med, som 
vi er venner med den dag i dag, og Grane havde et dejligt ophold hernede, som absolut skulle 
prøves igen, men at venskabet kom til at vare, i nu godt 68 år, var der ingen der drømte om 
dengang. 
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SIFs FØRSTE BESØG I SKØNNE ARENDAL! 
Næste gang Grane og SIF mødtes var så i Arendal i 1953, hvor vi nu var blevet ynglinge. 
”Bette Makker” og jeg var med igen, og det blev en helt fantastisk tur og en kæmpeoplevelse, 
og vi mærkede her for første gang den store gæstfrihed ved Grane. Vi havde et meget stærkt 
hold, så vi vendte naturligvis ubesejret hjem efter 3 kampe, og efter SIFs ungdomsafdelings 
første tur til udlandet nogensinde. 
 
DEN FØRSTE REJSE TIL ARENDAL, OG DE MANGE MØDRE VED TOGET! 
Der har nok heller aldrig været så mange mødre på banegården i Silkeborg, som da vi skulle 
af sted. Vi var da trods alt blevet 18 år, og vi var ynglinge, men de var ligesom mødre, der 
skulle sende deres sønner til fronten, men det var nu sødt af dem, og sådan var det dengang, 
og de var der igen, da vi vendte hjem til Silkeborg, og de var glade for at se deres sønner vel 
hjemme igen; dengang kom man ikke sådan ud at rejse til udlandet, og så så langt, så det var 
ikke så underligt, at de var glade for at se deres drenge hjemme igen i god behold. 
Det var også noget af en tur, for det tog faktisk et døgn fra Silkeborg til vi var i Arendal, først 
med toget med overnatning på vandrehjem i Aalborg, så meget tidlig op og med tog igen, og 
så var det en lille færge m/s Jylland, som efter turen derop, aldrig hed andet blandt SIFere 
end m/s Bræk;Tykke Erik brækkede sig, inden vi var ude af havnen i Hirtshals, så det var en 
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forfærdelig tur, og da vi endelig kom i land i Kristianssand, fik vi at vide, at SIF havde tabt 
samme dag til Lyngby med 2-5; havde vi tabt med 2 mål i stedet for, var vi rykket op i 3. 
division. Vi skulle også have lidt at spise; det var henne ved pølsevognen i Kristianssand, og 
det var hvalpølser, og det var ikke lige det, vi var allermest vilde med, så det var en vellykket 
rejse, men vi kom alligevel godt til Arendal, og hjemrejsen til Silkeborg gik langt bedre. 
  
DEN STORE GÆSTFRIHED! 
Alle de ting ødelagde dog på ingen måde, en helt fantastisk tur, hvor vi kom til en pragtfuld 
by, og så fjeldene og den smukke skærgård omkring Arendal, og hvor vi fik en meget hjertelig 
og varm modtagelse, og blev modtaget med åbne arme, og hvor vi for første gang mærkede 
Granes store gæstfrihed; så det var bare en fin tur, og en oplevelse for livet. 
Udover denne tur, var det kun turen i 1965, som mange SIFere husker endnu, der kom til at 
foregå med tog, ellers havde vi bus i både Danmark og i Norge, men i mange år, kunne vi sejle 
direkte til Arendal; det var dejligt, men nu er færgerne blevet for store, så vi skal til 
Kristianssand. 
Der kunne skrives en hel bog, om dette venskab, og om alt hvad rigtig mange har oplevet, det 
her var lige lidt om starten på venskabet i de første år. 
 
Venskabet og samarbejdet har så siden 1950, nu kastet i alt 123 besøg af sig, og hvert eneste et 
har været pragtfulde besøg, og det har givet i hundrede vis af Grane og SIF medlemmer store 
og dejlige oplevelser, og det har givet minder for livet, så lad os håbe på, at dette venskab og 
samarbejde mellem venskabsklubberne IK Grane i Arendal i Norge, og SIF, må vare i mange 
år endnu, og blive én endnu mere enestående og god historie. 
Besøg nr. 123 fandt sted i Arendal i 2017, hvor SIF besøgte Grane på en ny strålende tur til 
den skønne by Arendal, og i 2017 havde SIF også besøg fra Grane flere gange, fordi de var til 
vort 100 års jubilæum ad flere gange, og her i 2018 er det IK. Grane, der drager til skønne  
 
 
195. 
 
Silkeborg, for at besøge deres fantastiske venner i Silkeborg IF på besøg nr. 124, som helt 
sikkert bliver ligeså dejligt en tur, som alle de andre gange de to foreninger har krydset 
Skagerak på vej til besøg ved hinanden. 
 
 
FØLGENDE GRANE MEDLEMMER HAR MODTAGET ÉN AF SILKEBORG 
IDRÆTSFORENINGS HÆDERSTEGN. 
 
SILKEBORG IDRÆTSFORENINGS HÆDERSTEGN. 
 
2016.        Rolf Petter Holthe 
 
Rolf Petter er den eneste person uden for SIF der har modtaget SIFs hæderstegn gennem 
tiderne.  
 
SILKEBORG IDRÆTSFORENINGS SØLVNÅL. 
 
1975.         Rolf Petter Holthe,   
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1975.         Bjørn Kittelsen. 
1980.         Kenneth Henriksen.  
2016.        Kåre Mortveit.                                        
                 Bård Einar Johansson.                         
                 Sven-Erik Hanssen.                                                 
                 Eylert Ellefsen.                                        
                 Nils Morten Kirkedam Blakstad.       
                 Knut Arne Thorsdahl.                            
 
Samtlige har Granes hæderstegn og følgende er æresmedlemmer i Grane: 
Rolf Petter Holthe, Bjørn Kittelsen, Kåre Mortveit, Nils Morten Kirkedam Blakstad og 
Knut Arne Thorsdahl. 
 
 
 
 
DE MANGE ÅR, HAR TIL FULDE VIST, AT IK. GRANE FRA ARENDAL, ER EN 
FANTASTISK FORENING, MED ENESTÅENDE GODE VENNER FOR LIVET, OG MED 
ET HELT UNIKT SAMARBEJDE MED OS I SILKEBORG IDRÆTSFORENING;---- 
GRANE OG SIF, ER TO FORENINGER I ET VARMT OG LIVSLANGT VENSKAB; NU 
GENNEM 68 ÅR.                                                                                                                      
GRANE BLE STIFTET I 1902 OG HOVEDAKTIVITENE I DAG ER FOTBALL, 
HÅNDBALL, ORIENTERING OG ATLETIK.  KLUBBEN HAR I DAG CA. 1200 
MEDLEMMER 
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                                                AFSLUTNING! 
Det var så det; alting får en ende, og nu føler jeg, at SIF I NAVNE OG TAL må være ved vejs 
ende for denne gang, og det er dejligt, at man med tilfredshed kan sige, at det var så et nyt 
godt kapitel for vores dejlige forenings historie. 
 
I den her SIF i navne og tal, er jeg glad ved at kunne omtale, en hel del personer, og de har 
alle fået god omtale, og som jeg har skrevet før, så er det fordi, at sådan var det bare; det der 
står om alle er fakta, og det er fortjent og mit syn på personen. 
Personerne er og var alle nogle pragtfulde venner, men dem er der heldigvis mange af i SIF.  
Der er nævnt mange personer i den her bog, og det er rigtig godt, for vi har masser af gange 
set, at når man holder i en forening, så er man glemt, og hvis man besøger foreningen kender 
man ingen og ingen kender én, og det duer ikke; vi skal holde på alle, og ingen foreninger kan 
undvære alt det sociale, det er simpelthen livs nødvendigt i alle foreninger. 
 
Med hensyn til personer, der trækker sig tilbage i SIF, så var det jo derfor, at vi i 1984 
stiftede Veteranklubben, så man stadig kan komme i SIF efter den aktive tid, sammen med 
gode veteran venner, kvinder som mænd, for alle er velkommen i SIFs Veteranklub, man 
behøver bestemt ikke at have været leder eller træner i foreningen; alle er meget velkommen 
til at være med i et godt venskab og sammenhold, og hvor man hjælper hinanden. 
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Med hensyn til SIF i navne og tal, er det jo noget som jeg har skrevet; og som skrevet så ved 
jeg ikke vor mange der ser i den, men min mission med det skrevne er også først og fremmest, 
at vi skal bevare SIFs historie, og det glæder mig da meget at de to dygtige forfattere til vores 
flotte 100 års jubilæumsbog Keld Dalsgaard Larsen og Kurt Balle Jensen begge har givet 
udtryk for, at SIF i navne og tal var en god hjælp for dem til at skrive bogen, og ligeledes er 
jeg glad ved, at Lise Thinggaard Larsen benyttede sig at SIFs arkiv til at finde frem til  
historien til sit kunstværk, der nu hænger flot i Jysk Park, dygtigt lavet af Lise. 
 
Det jeg har skrevet, er jo som jeg har oplevet det, og det er så mit bidrag til historien, og jeg 
vil gerne fortsætte med SIF i navne og tal, så længe jeg kan holde til det, og hvis SIF ønsker 
det, og jeg vil meget gerne gentage endnu engang, at det er for at bevare historien om en 
fantastisk forening, som har betydet uendeligt meget for min familie og mig, ligesom for i 
tusindvis af andre, der er gået igennem SIF igennem de mange år. 
 
Jeg er sikker på, at der bliver meget godt at skrive om her i 2018, og det er begyndt; vi har 
allerede nu haft en hel del af vore drenge ude at spille landskampe i fodbold, og vi har 
allerede nu her i 2018 vundet et par danske og et par jyske mesterskaber i dans, cykling og 
bueskydning, så det tegner godt. 
  
Jeg er helt sikker på, at når SIF I NAVNE OG TAL for 2018 skal laves, bliver det med mange 
nye gode ting i den,, og lad os så stå sammen og i fællesskab skabe, et nyt godt år for vor 
dejlige forening; det fortjener Silkeborg Idrætsforening. 
 
Silkeborg, den 1. juni 2018.. 
Finn Mølgaard. 
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