ÅRSBERETNING 2020 – SILKEBORG IDRÆTSFORENING, HOVEDAFDELINGEN
Årsberetningen vil ikke som tidligere blive udleveret som et fysisk dokument, men vil i stedet
kunne findes på klubbens hjemmeside under ”Hovedbestyrelsen”/”Årsberetning 2020”.
Her vil I kunne læse Årsberetningen i detaljer – i dag vil jeg gennemgå hovedområderne i
beretningen.
Beretningen er bygget op så den indeholder følgende hovedområder:
Hovedbestyrelsens arbejde, her vil du kunne læse om de indsatser og initiativer vi i
Hovedbestyrelsen og Forretningsudvalget har haft fokus på i det forgangne år.
Økonomi og medlemsudvikling, her vil du få et overblik over hvordan økonomien i foreningen,
samt hvordan medlemsudviklingen ser ud.
De enkelte foreninger, hvor du overordnet kan læse om de enkelte foreningers initiativer og
indsatser gennem året
Silkeborg IF Invest A/S, her kan du læse om vort samarbejde og nogle af de hovedområder der er
arbejdet med set fra Silkeborg Idrætsforenings side
Fremtiden – her giver vi nogle bud på de tanker og overvejelser vi gør os for fremtiden
Vi håber denne opdeling giver dig som medlem af foreningen et overblik over hele årsberetningen,
samt give dig mulighed for at dykke ned i lige præcis det område du har lyst til at fordybe dig mere
i.
HOVEDBESTYRELSENS ARBEJDE
2020 været et år præget af Corona. Fra Hovedbestyrelsens side har vi fokuseret på hvordan vi
bedst muligt har kunne få vores foreninger og os selv igennem pandemien på en så forsvarlig
måde som muligt. Der er heldigvis også sket andet, hvilket beskrives nærmere herunder, men
der er ingen tvivl om at Coronaen har ramt både vores medlemstal og vores økonomi.
Som nævnt har det overordnede tema for Hovedbestyrelsen igennem 2020 været håndteringen af
Coronaen. Men vi har fortsat arbejdet målrettet på hvordan vi bedst muligt kan udnytte synergier
og viden på tværs af alle afdelingerne, og også udadtil være en aktiv spiller i kommunen og påtage
os et socialt ansvar.
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HÅNDTERINGEN AF CORONA
Der skal ikke herske tvivl om at vi alle er blevet udfordret på håndteringen af Corona. Vi har
løbende skulle forholde os til nye retningslinjer og regler og forsøgt at sikre en hurtig
kommunikation så alle har været opdateret. Og vi blev også ramt af Corona tilfælde blandt vore
medlemmer. Det var primært fodbolden der stod for skud. Jeg vil her sige en kæmpe tak for den
måde det er blevet håndteret på. Straks et smittetilfælde blev observeret, gik en målrettet og
professionel kommunikation og plan i gang, både overfor spillere og forældre, hvilket betød at der
var styr på udviklingen.
DE POSITIVE HISTORIER
Vi kan jo blive ganske triste af at høre om Corona og nedlukning, og heldigvis sker der også mange
positive ting i vores forening, og jeg vil her fremhæve nogle af dem.
Sifolinos, som er fodbold for de helt små i alderen 5 – 10 år. Her har vi oplevet en fremgang i
antallet af medlemmer fra 19 til 50, ja fra den helt spæde start var der kun 7. Det er jo fødekæden,
og det er super interessant at følge Mads Halkier og teamet, ikke mindst på de sociale medier.
Gå fodbold, som er i den anden ende af aldersskalaen. Også her stiger medlemstilgangen støt og
roligt og humøret er højt hver torsdag på kunstgræsbanen. Det blev sågar i 2020 til en
portrætudsendelse på TV2 Østjylland.
Paraholdet, har også vist fremgang i medlemstallet.
Bueskydning startede i 2020 planlægningen af omplacering af deres skydebane som følge af det
nye svømmecenter. De en venteliste på medlemmer som de nu forventer at kunne tage hul på og
igen komme op på deres max på 50 medlemmer.
Cykling har opnået en fin tilgang fra de lidt ældre segment af ryttere udefra, og igennem Coronaen
har de unge samlet sig i ”bobler” og fået trænet og fortsat det gode sammenhold.
Dans, har tænkt nyt og har startet med Hip, Hop hold og har der igennem fået 16 nye medlemmer
Disse eksempler er gode eksempler på hvordan i SIF evner at se nye muligheder og fortsat kan
tiltrække medlemmer til de mange tilbud vi udbyder. Derudover favner vi alle aldersgrupper og
deres formåen – det kan vi være stolte af.
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HELHEDSPLAN SØHOLT
Som jeg kunne nævne i Årsberetningen for 2019, blev der sat en proces i gang med at udvikle
Søholt. Der er igennem 2020 afholdt en række møder og delkonklusioner er blevet fremlagt. Her i
2021 er det tænkt oprettet et Søholt Brugerråd, og fra SIF deltager vi aktivt i denne udvikling. Som
en konsekvens af Helhedsplanen og fremtidens behov generelt, har Silkeborg Kommune besluttet
at investere knap 8 millioner kroner i anlæggelse af yderligere kunstgræsarealer på Søholt. Der er
tale om bane 8, samt trekanten oppe ved grusbanerne. Vi har fra SIF side haft et rigtig godt og
konstruktivt samarbejde med kommunen om anlæggelse og placering, samt kvaliteten af banerne,
og der er blevet lyttet til vore anbefalinger. Banerne forventes at være klar til ibrugtagning til
efteråret.
PARTNERSKABSAFTALE
SIF indgik 2019 indgået en Partnerskabsaftale mellem Sundhedshuset i Silkeborg, Silkeborg
Kommune og DGI Midtjylland. Formålet med denne aftale er at vi som forening åbner op for
udvalgte hold for borgere der har været i rehabiliteringsforløb på Sundhedscentret i Silkeborg.
Udover denne aftale indgik vi i 2020 en samarbejdsaftale omkring ”Bevæg dig - sammen” i tæt
samarbejde med kommunens Bevægelsesbrobygger. Et samarbejde hvor vi er med til at bringe
borgere ind i foreningslivet og være fysisk aktive. Disse 2 aftaler har været stærkt påvirket af
Coronaen, men vi er nu igen begyndt at arbejde på at få dem aktiveret – møde afholdt d.16. juni.
DIF OG DGI`s FÆLLESPULJE
Igen i 2020 har flere af vore foreninger fået støtte til projekter der kan udvikle og fastholde vore
mange gode tilbud. Dette skyldes ene og alene vore foreningers meget seriøse tilgang til at se
udviklingsmuligheder, og dermed fundamentet for velbegrundede ansøgninger.
VENSKABS KLUBBEN GRANE
For første gang i min tid som formand og medlem af Forretningsudvalget, har vi ikke gennemført
den årlige tradition med at møde vores gode venskabsklub fra Grane. I 2020 skulle Grane have
besøgt os, men Coronaen satte også en stopper for dette. Vi holder dog forbindelsen vedlige, og
håber snart at få lejlighed til at se vores gode venner igen. 2020 var ellers året hvor vi kunne fejre
70 -års jubilæet for dette unikke venskab.
SØHOLTHUSET
Søholthuset har også i 2020 været hårdt ramt af Coronaen. Grundet restriktionerne har vi stort set
ikke kunne bruge det. Det har betydet at de mange gode sociale relationer ikke har kunnet
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gennemføres, og det har også betydet at vore møder i de respektive foreninger, HB møder og
Bestyrelsesmøder, alle har skulle foregå virtuelt. Det er lykkes, men det er nu rart igen at kunne
ses igen fysisk. Lukningen har også betydet en del for vores driftsøkonomi, hvilket vi senere vil
komme ind på.
ØKONOMI OG REGNSKAB
På trods af et udfordrende år med Covid 19, og dertil hørende nedlukninger og restriktioner, er
det lykkedes de enkelte underafdelinger at komme helskindet igennem 2020 med fine resultater
til følge, og et samlet overskud på kr. 428.646. Hovedafdelingen kommer desværre ud med et
underskud på kr. 164.225, og det bevirker at ”Koncernens” samlede overskud bliver på kr.
264.421.
Underskuddet i Hovedafdelingen 2020 skyldes til dels, at der ingen koncertindtægter har været i
2020, samt en nedskrivning af værdipapirer på ca. kr. 76.000. Dette tab er dog medio 2021
allerede mere end indhentet.
Som det også blev nævnt i årsberetningen for 2019, er driften af ”Søholthuset” en
underskudsforretning for Hovedafdelingen, hvilket også har været tilfældet i 2020. Sponsor/annonceindtægter og kontingent (fra passive medlemmer) dækker langt fra driften af
”Søholthuset”, og det viser med al tydelighed, at koncertindtægter er/har været af vital betydning
for Hovedafdelingens økonomi. En stor tak herfra skal lyde til koncertudvalget for det store
arbejde, der bliver udført. Heldigvis ser efteråret 2021 og foråret 2022 lyst ud mht. koncerter.
Når det er sagt, har FU sat sig et mål for at opnå nogenlunde balance mellem indtægter og
udgifter, uden de koncertindtægter, som der måtte tilkomme hovedafdelingen. De bestræbelser
vil fortsætte i 2021.
Men alt i alt er det en særdeles robust forening med en egenkapital på ca. kr. 5.265.000 ved
udgangen af 2020, og kan trygt se fremtiden i øjnene.
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2020

2019

2018

Badminton
Bueskydning
Cykling
Fodbold
Q Fodbold
Håndbold
Klatring
Minigolf
Sportsdans
Total aktive

76
38
60
342
225
254
6
33
26
1.060

112
40
75
364
210
254
16
33
20
1.124

79
42
81
311
137
273
18
33
14
988

Passive
I alt

162
1.222

165
1.289

155
1.143

Der har fra 2019 til 2020 været et fald på 64 medlemmer, hvilket vi i høj grad tilskriver Corona.
Men i disse tal ligger der en del lyspunkter. Som nævnt forventer Bueskydning nu at kunne
begynde at tage hul på deres venteliste og fylde op derfra. Fodbold har faktisk haft en positiv
vækst, men årsagen til faldet er at antal elitehold er reduceret, hvilket påvirker medlemstallet i
amatørafdelingen. Klatring forventer også en vækst i indeværende år, og med i dette skal
selvfølgeligt også noteres at både Dans og SIF Q har formået at vækste. Vi tror derfor på at 2021
kan forhåbentligt kan blive et positivt vendepunkt.
DE ENKELTE FORENINGER
FODBOLD
Økonomien viser en konsolideret egenkapital der giver ro på. Godt 2020 regnskab i komfortabelt
plus på trods af nedlukning mv. Vores boder på stadion har været lukket det meste af tiden, men
DIF-puljerne har kompenseret herfor.
Det sportslige Coronaen har fyldt det meste, men udover dette har vi følgende successer
Sifolinos (de 5-10-årige) er vokset fra 19 til 50 medlemmer. PARA-holdet har også oplevet tilgang.
Senior fra serie 4 til serie 3 og med højeste medlemsantal længe. Fodboldskolen med nettotilgang
på antal ledere og aktive. U16 holdet der er en kæmpe succes med nogle drenge i den ”svære”
alder omkring fastholdelse af interessen for sporten osv. Stor kados til Dennis – holdets
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efterhånden mangeårige træner. Holdets kerne består af rigtige SIF’ere og er derfor det gode
eksempel på den måde vi gerne ser klubben på ift. fremover. Søholt og fremtiden. Anlægning af
kunstgræs nærmer sig – vi skal have fokus på omklædningsfaciliteterne især – det kommunale
tilskud for 2021 til Søholt er allokeret til kunstgræs. Vi skal arbejde på at sikre nogle ordentlige
omklædningsfaciliteter der klæder de flotte baneforhold der kommer.
SIF Q FODBOLD
2020 og Corona har også for SIF Q spændt ben. Mange tiltag blev ikke til noget, men lidt har
heldigvis med genåbninger kunnet lade sige gøre. Klubben fik afholdt en pigefodboldskole i
sommers med stor succes, og gentager det igen til sommer. Og så er der her i foråret blevet
afholdt et forløb – pigemålmands-camp for alle med lyst.
Klubbens seniorhold har klaret sig rigtig godt. 1. holdet bliver i Kvindeserien i næste sæson, og 2.
holdet rykker op fra Serie 1 til Jyllandsserien.
Det, der har fyldt mest, har været at gøre klubben klar til den nye Pigelicens 2.0 - et system, der er
bygget op på samme måde som på drengesiden. Det har været et både spændende og hårdt
arbejde. Men det har været en fornøjelse at se, hvordan alle trænere har arbejdet med, og der er
blevet et styrket fokus på temaer og opgaver til understøttelse af det sportslige arbejde og til
styrkelse af udviklingsniveauet.
Det var derfor med stolthed, at SIF Q som stadig ung/ny klub, er med blandt de bedste
ungdomsklubber herhjemme. Det blev en flot indplacering som nr. 12 med en super god vurdering
af DBUs auditører, som gav en kvalitativ score højere end flere af de store, etablerede klubber.
Bl.a. er klubben allerede nu på området omkring individuel udvikling & uddannelse placeret på en
6. plads, og indenfor de to områder organisation, struktur og HR samt Faciliteter er det en flot 2.
plads.
Et af de helt store, nye krav i licensen, er en min. Halvtidsansættelse, der skal være med til at løfte
hele klubben og set-up yderligere, og det er en væsentligt styrkelse, der giver et stort potentiale
for udviklingen.
Klubben står nu et godt sted, og det tegner godt for 2021.
BADMINTON
2020 noget anderledes år. Fin start på året, men nedlukning 11. marts og dermed var sæsonen
slut. Efter sommerferien kom vi i gang som vi plejer, men med tidlig afslutning. Alle der betalte
kontingent fik spilletrøje som 38 tog imod. Antallet i hallen som følge af Corona var et stort
puslespil, men spillernes velvillighed gjorde at det lykkes. Medlemstallet er faldet til 76, hvilket der
nu skal gøres noget ved. Holdet i Kredsserien forblev i Kredsserien da den ikke kunne spilles
færdig. Regnskabet gav overskud. For 2021 bliver fokus at fastholde motionisterne, samt prøve at
få ungdomsafdelingen op at stå igen.
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BUESKYDNING
2020 har været et stille år uden meget aktivitet, andet end det sædvanlige hærværk på
udendørsbanen. Det planlagte Senior DM, som vi stod for at afholde i foråret blev desværre aflyst
pga. corona.
Hvornår der bliver mulighed for at klubben kan afholde et stævne igen, må tiden vise. Det kommer
rigtig meget an på, hvor mange hjælpende hænder, der er i klubben til den tid.
Vi har startet dialogen med kommunen om den nye udendørsbane, og planerne skrider stille og
roligt frem. Udendørssæsonen 2021 bliver sidste sæson på den gamle bane, som det ser ud nu,
og vi håber på, at den nye bane står klar til 2022.
HÅNDBOLD
Sif håndbold har i 2020 ca. 250 medlemmer fordelt på ca. 20 ungdomshold og 3-4 seniorhold. Vi
har fået opbygget en sund økonomi, som giver os frihed til at kigge lidt fremad og sætte nogle
individuelle udviklingsprojekter i gang.
Der kan vist ikke være tvivl om at overskriften for 2020 er: covid 19.
Dette gjorde at evnen til at være omstillingsparat, blev en vigtig evne at være i besiddelse af.
Turnering blev planlagt, aflyst, udskudt og aflyst i en lind strøm. Nye regler blev i perioder sendt ud
dagligt, og dem skulle vi/trænerne agere efter. Specielt seniorspillerne har været hårdt ramt.
Bedst som turneringen skulle til at starte op blev den aflyst.
Samlet opstart og afslutning er blevet aflyst, da vi ikke kunne være så mange samlet. Vi har i en vis
udstrækning afholdt events i de enkelte årgange. Det har ikke været optimalt, men et alternativ til
ingenting.
Vi arbejder stadig på at få lukket årgange, så vi har spillere på hver årgang. Det er vi ikke helt i hus
med endnu.
I den forbindelse samarbejder vi med flere klubber. I år har det været Gjessø og HA85. den
kommende sæson indleder vi et spændende samarbejde med ØBG i u19 herre afdeling.
Sif håndbolds primære formål er at få nogle til at spille håndbold. Gerne i SIF, men dette er ikke et
must. Samarbejde med andre klubber er vigtig ind imellem, for at få nok spillere på enkelte
årgange, så vi har spillere nok til holdtilmelding.
Et fint sportsligt resultat hos vore u15 piger: De blev jysk cup vindere i 2020. Efter at have kørt
meget af Jylland rundt for at spille cupkampe, sluttede de af med at banke Stilling med 17-11 i
finalen. Flot.
Vi har i bestyrelsen også mistet lidt af kontakten med trænere, spillere, forældre. Det har vi kunnet
mærke. Den sociale del af håndbolden har manglet pga restriktioner. Det er ikke det samme og
spille en håndboldkamp, når der ikke er nogen der hepper. Eller vi mødes bagefter. I perioder
måtte spillerne ikke engang gå i bad efter kampen. Her har vi også en udfordring i den nye sæson.
Vi skal have styrket det sociale, på tværs i klubben.
Økonomisk har vi været udfordret på at Himmelbjergløbet har været aflyst 2 gange og at vi ikke
har tjent penge på vores pølsebod på på jysk arena. Noget der normalt ville indbringe ikke under
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80.000 kroner årligt til klubben. Heldigvis har der været kompensationsordninger, som har gjort at
vi har en god økonomi alligevel.
Dette gør, at vi i den kommende sæson, er klar til at gøre en ekstra indsats, for at håndbolden ikke
bliver glemt. Vi vil arbejde på at få lavet nogle flere arrangementer i 2021, så får indhentet det vi
ikke kunne afholde i år.
Vi kan jo også have en smule dårlig samvittighed overfor vore sponsorer. Vi har ikke kunnet levere,
det vi har lovet, men alle vore sponsorer har leveret på økonomien. Her vil vi også arbejde på at
give sponsorerne ekstra værdi for deres engagement i klubben i den nye sæson.
Vi er efterhånden lykkedes at få gjort Vestergadehallen til vores. Så den eneste aften vi ikke har
vestergadehallen, er onsdage fra 20-22. Det betyder meget for vores klubliv at få samlet
aktiviteterne her. I forbindelse med en cafe der er mere åben, nyrenoveret klublokale. Alt dette
underbygger bestyrelsens ønske om at være en breddeklub, hvor det er rart at være – både når
man spiller håndbold og når man er her af alle mulige.
Vi har et godt fundament og gode frivillige, sund økonomi og en positiv stemning. Vi har nogle
trænere, frivillige, som gør en forskel. Som gør at ca. 200 unge mennesker vælger at spille
håndbold i sifhåndbold.
2021 bliver et godt år.
CYKLING
Det har været en rigtig lang Corona tid. Og den er ikke engang helt overstået. Men nu er der da lys
at skimte i horisonten. Vi har forsøgt at holde klubben i gang, selv om der har været
forsamlingsforbud. Og dermed forbud mod at køre cykelløb.
Der var ingen løb i foråret 2020, det første løb sidste år var Randers Bike Week i begyndelsen af
august. Men resten af 2020 og faktisk helt indtil 21/5 21 har vi levet med en begrænsning på
under 50 deltagere i hvert felt. Pinsen var faktisk første gang i år, hvor det var tilladt at arrangere
næste normale cykelløb.
SIF cykling er en af de klubber har taget ansvar og allerede har arrangeret mere end et cykelløb i
år. Lars og Jens-Henrik tog lige sagen i egen hånd, da vi pludselig fik mulighed for at låne Jyllands
ringen. De lavede et flot arrangement, som SIF Cykling fik stor ros for. Vi fik endda et fint overskud
på arrangementet.
Det sportslige:
Vi fik 5 stk. 1 pladser på landevej i 2020.
I 2020 fik vi en Jysk Fynsk Mester. Nemlig Mads Jensby
U11 P: Victoria
U11 D: Gunnar-Emil
U13: Casper
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U15 Victor
U17: Morten
U19/Senior: Birk
Team Mascot Workwear
Team Mascot Workwear er i gang med deres 7 sæson. Teamet har etableret sig i toppen af Dansk
junior cykling.
Vi er stolte af at være moderklub til Team Mascot, som allerede har leveret en del Continental og
pro Continental ryttere. Vi glæder os meget til at se den første pro tour rytter som har været
igennem Team Mascot`s talent fabrik.
MINIGOLF
2020 startede som et helt almindelig minigolfsår med en vinterturnering over 2 afdelinger med
Carsten Berg som samlet vinder. Så blev det marts og landet blev ramt af corona. Hvilket
standsede al minigolf. Da der blev åbnet op hen på sommeren blev der igen spillet
minigolf. JM e blev afholdt i Silkeborg. A rækken blev Carsten Berg, Lars Erik Siegfried henholdsvis
nummer 2, 3. JM s blev afholdt i Roslev A rækken Carsten Berg nummer 2 C rækken Richardt Dyhr
nummer 3.
JM MOS. A rækken Carsten Berg nummer 1. One ball blev afviklet i Roslev. Til one ball spilles der i
en stor række og resultatet blev Jan Rasmussen blev nummer 1 foran Carsten Berg som nummer 2.
JMgU fik også afviklet en afkortet aftenturnering pga. corona her blev Lars Christiansen nummer 3
i B rækken. DMgU DM e i Nord Als. Her blev Kirsten Vitten nummer 3 i Dame Veteran.
I 2020 mistede vi et klubmedlem. 08-05-2020 sov Anna Lise Berg ind, hun spillede minigolf lige til
det sidste.
KLATRING
2020 har jo været et år i Coronaens tegn. Vi har officielt været nede og runde 0 betalende
medlemmer udover bestyrelsen. Det har dog også været et år hvor der har været lys forude. En
del tager fortsat kontakt til os og det virker som om interessen og kendskabet i lokalmiljøet vokser.
Med den interesse kommer der også en politisk bevågenhed, vi oplever at vi fortsat bliver kendt
og tænkt ind i overvejelserne ifm. Med nybyggerier, om end det endnu ikke har givet konkret
afkast.
Vi vil derfor i år slå et slag for at vi ikke fokuserer så meget på det forgangne år, men i stedet
kigger fremad ind i et år hvor den stigende interesse og fokus forhåbentligt giver udslag i et
stigende medlemstal og en vækst der giver os den fornødne politiske pondus- når nu de næste
slag i kampen om nye lokaler kommer
til at stå.
I forhold til lokalerne, er det fortsat bestyrelsens overbevisning at strategien med at holde
omkostninger nede, så der er kapital når muligheden byder sig fortsat, er den rigtige. Det er
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selvfølgeligt med en vis ærgrelse at der ikke sker mere forandring i de eksisterende lokaler, der
takket være fonde dog får mere og mere liv. Lige netop fonds-arbejdet er det forhåbningen fortsat
vil give os mulighed for at lave forbedringer - konkret i form af nye makroer, så der kan blive mere
struktur i de ellers flade vægge.
Det er fortsat bestyrelsens overbevisning at vi kan skabe et rimeligt attraktivt tilbud, med tilførsel
af begrænsede midler, således at vi kan skabe en stabil medlemsskare i de eksisterende lokaler.
Hvilket igen gerne skulle give en fast bund at vækste på når vi engang finder en mere permanent
løsning.
SPORTSDANS
Januar:
12.1.2020, General Forsamling. Ny bestyrelse konstitueret. Anita Svendsen Formand, Søren
Hoberg Olesen, Næstformand, Peter Christensen, Bestyrelsesmedlem og Kasserer Finn Jul
Carstensen
25.1.2020 Afholder klubben rangliste i Different Styles (Hip Hop, Disco, Showdance osv.) i
Tungelundhallen. Desværre havde Danmarks Sportsdanserforbund lagt turneringen på samme dag
som Kaufmann Cup blev afholdt. Kaufmann Cup er en privat turnering og der er store
pengepræmier hvilket er svært at konkurrerer mod, så desværre var deltager tilslutningen ikke så
stor som vi ellers kunne forvente. Det lykkedes dog at komme ud med et overskud på 8740,- kr.
Februar:
Den sædvanlige træningslejr i uge 7, blev skåret ned til et par dage, da Corona situationen i
udlandet allerede var ved at udvikle sig, og de udenlandske par ikke kunne komme. Vi havde bla. 2
kinesiske par (fra Wuhan) tilmeldt. Det blev derfor i stedet til et par træningsdage for egne par og
enkelte par andre danske klubber.
Marts:
I marts måned kom så Corona nedlukningen, hvilket jo medførte at al undervisning, træning og
turneringer aflyses
April:
Her skulle vi have den årlige forårsopvisning. Grundet nedlukningen var dette desværre ikke
muligt. Ved opvisningen står forældrene/passive medlemmer for kiosksalget, hvilket normalt giver
en pænt overskud til foreningen, hvilket jo desværre ikke var aktuelt i år.
Maj:
Fortsat nedlukning
Juni: Genåbningen 8 juni gjorde at vi endelig kunne komme i gang med undervisning og træning
igen. Desuden blev der åbnet op for muligheden for at arrangerer sommerferie aktivitet for børn
og unge. Vi fik med kort varsel stablet vores sommerferie aktivitet på benene, og for 10 år i træk
havde vi en rigtig god camp. Dance camp er åben for deltagere i aldersgruppen 7-16 år og dækker
Different Styles. På trods af det korte varsel var vi omkring 50 deltagere. Alle var gode til at
overholde corona regler med afstand, afspritning, udluftning mm og selv den afsluttende
opvisning/showaften blev afholdt. Alle deltagere fik lov til at tage op til 2 deltagere med, og vi
kunne derfor overholde de gældende restriktioner.
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30 juni afholdte ligeledes festlig afslutning på sæsonen med turneringsdanserne. Denne gang med
Pizza, Kahoot, Just Dance koreografi. Vi måtte desværre sige farvel til Signe og Julie – da de efter
sommerferien skulle på efterskole. Vi byder dog velkommen til Marie som tager nu turen fra
Kolding til Silkeborg for at danse
Juli:
Sommerferie men stadig god aktivitet i træningslokalet.
August:
Opstart for sportsdanserne. Desuden afholder vi audition for Hip hop dansere i aldersgruppen 1216 år med henblik på at starte et konkurrencehold i efteråret.
September:
Oktober:
Klubben får et Hip Hop Konkurrencehold – Empire Crew med 16 dansere i 13-15-årsalderen.
November:
Endelig kom der så gang i turneringerne Moland Cup, Grand Prix i Ry og DM Standard & Latin – DM
Guld til Mille og William i standard og latin i U/16 rækken og Guld til Benedikte & Frey i U/22
standard og Sølv i U/22 Latin.
December:
Målet var at Empire Crew skulle deltage ved 1. rangliste i Struer i denne måned, men som vi ved
kom der endnu en nedlukning og turneringen blev derfor aflyst. Empire Crew har i maj og juni
måned 2021 endelig fået deres debut på turneringsgulvet ved Kaufmann Cup som blev afholdt
udendørs og uden tilskuere i Horsens. Pigerne gjorde det rigtig godt og glæder sig nu til at deltage i
DM Hip Hop i Aarhus d. 19 juni 2021.
Julebal aflyses og ingen kiosksalg og derfor ingen penge i klubkassen.
I forbindelse med nedlukningen af Danmarks Sportsdanserforbund VEST var der mulighed for at
ansøge om tilskud da DS Vest midlerne skulle fordeles. Silkeborg IF Dans fik i december tildelt
10.000 kr. som bla. I løbet af 2021 vil blive brugt til workshops til Hip Hop holdet.
Konklusion:
Silkeborg IF Dans er omstændighederne godt tilfreds med 2020. Grundet Corona tilskud fra DIF, et
klubsponsorat og tilskud fra DS lykkedes det os at komme ud af 2020 med et underskud på blot
288,69 kr.
Vi har haft en lille nedgang af antallet af sportsdansere men har til gengæld fået tilgang af nye
medlemmer i form af Hip Hop danserne. Det vi skal arbejde på her er fastholdelse af disse nye
medlemmer, samt yderligere rekruttering, idet der kan forventes en naturlig udskiftning på
konkurrenceholdet, da mange af pigerne vil ramme efterskolealderen og derfor flytte fra byen i en
periode.
VETERANKLUBBEN
Vort sidste arrangement var vores generalforsamling i februar 2020. Det var en fin og hyggelig
generalforsamling. Så havde vi nogle arrangementer, og de var næsten udsolgte alle sammen, det
var en 2 dages tur til Nordjylland med udflugter deroppe og vi skulle se Hjørring revyen. Vi skulle
på Kokkeskolen og spise, og til revy på Silkeborg Bad. Vores en dags tur gik til Fyn og vi skulle have
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haft jule banko, Alt det satte coronaen en stopper for selv om vi havde en meget fin tilmeldelse til
det hele.
Nu laver vi det så igen, og det første bliver vores 2 dages tur til Nordjylland. Her er der tilmeldt 51
deltagere. Vi forventer også en rigtig fin tilslutning til de øvrige arrangementer.
Vi vil meget gerne have nogle flere medlemmer. De kommer med i en meget hyggelig klub, med
stort venskab og sammenhold og hvor man hjælper og er noget for hinanden.
SANGKORET
Vi var knap nok startet i 2020, før vi måtte stoppe p.g.a. coronaen. Vi nåede kun at mødes 4 gange.
Det er kun hver anden torsdag, vi mødes i Søholthuset.
Vores formand John Skou havde arrangeret en tur den 27-29 marts for medlemmer med
ægtefælle Til Fanø, hvor vi skulle bo på Fanø Højskole – denne blev desværre aflyst.
Vores korleder Grethe Laumand er flyttet til Fanø, efter at hun har forladt arbejdsmarkedet.
Vi har været der en gang, hvor vi sang sammen med ældre sagen i deres forsamlingshus. Grethe,
siger, hun er blevet kendt over hele øen, efter at vi har været der.
SILKEBORG IF INVEST A/S
Vores samarbejde med Silkeborg IF Invest A/S er fortsat rigtig godt. Vi samarbejder som en
forening, og udnytter de synergier der er mulige. Igen i 2020 har vi kunnet tilbyde borgere billetter
til fodbold oplevelser på Jysk Park, og der igennem vise vort sociale ansvar, billetter som
professionelle afdeling donerer til os.
Den proces der blev igangsat i 2018 med at undersøge et muligt salg af hele eller dele af
fodboldforretningen er stadigt i gang, men vi vil ikke for enhver pris sælge. Formålet er stadigt at
finde en partner, der kunne være interesseret i at tilføre fodboldklubben viden og penge, og
dermed bringe klubben op på det ambitionsniveau, vi alle ønsker, men ikke med den nuværende
økonomi kan løfte.
I 2020 spillede vi som bekendt i 1. Division, og efter et efterår hvor vi sluttede 7 point fra den
oprykningsgivende 2. plads, endte vi foråret 2021 helt suverænt på 2. pladsen med en historisk
lang periode på 18 kampe uden nederlag, og dermed oprykning til Superligaen.
Vi har en velkonsolideret økonomi, og en stærk talentstruktur med praktisk talt repræsentationer
på alle Ungdomslandshold.
FREMTIDEN
Vi ønsker fortsat at udvikle vores forening så vi kan følge med tiden, og fortsat være et attraktivt
tilbud til borgerne i Silkeborg. Vi vil arbejde på fortsat at skabe synergier mellem vore 9 foreninger,
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og se på hvordan vi kan hjælpe hinanden bedst muligt. Vi vil til stadighed også have øjnene åbne
overfor nye muligheder. Vi håber rigtig meget at vi kan få aktiveret vore samarbejder med
kommunen for at hjælpe borgere med udfordringer på den ene eller anden måde ind i
foreningslivet. Derudover vil vi fortsat præge udviklingen af helhedsplanen for Søholt gennem det
nye Brugerråd og høringssvar, samt medvirke til at optimere faciliteterne for vore foreninger
gennem påvirkning af det politiske system. Dermed er vi overbeviste om at Silkeborg
Idrætsforening stadigt vil være et attraktivt tilbud for byens borgere.

AFSLUTNING
I en forening som vores, er der rigtig mange vi skylder en stor tak, ikke mindst for et år der mildt
sagt har været atypisk. Først og fremmest en stor tak til jer som medlemmer og frivillige ledere der
er med til at gøre Silkeborg IF til den forening den er. Til alle jer der hjælper til ved Himmelbjerg
løbet og på den måde er med til at brande foreningen på en anderledes måde. Til alle der hjælper
til i loungen på JYSK PARK, og fanklubberne der i weekenderne er med til at skabe stemning på
stadion.
En stor tak vil vi også sige til koncertudvalget. Det har været et meget problematisk år med mange
aflysninger, men vi er dybt imponeret af den gejst I fortsat udviser for at planlægge nye
arrangementer til glæde for gæsterne, og hvor I samtidigt bidrager med uvurderlig støtte til vores
forening.
Og så til jer som jeg kalder ”kittet” i vores forening – jer der binder klubben sammen. Old Boys
Fodbold, Saunaklubben, Lørdagsklubben, Sangkoret, Klubhusudvalget ”Søholthuset” og
Veteranklubben – I er kulturbærerne i vores forening – en kæmpe tak for det!
Tak til vore revisorer Søren Johansen, Kim Charles og Tom Østergaard, Partner Revision
En stor tak skal også lyde til byens erhvervsliv, vore sponsorer og annoncører der er med til at gøre
det muligt at drive foreningen. Til Silkeborg kommune og den kommunale forvaltning, Idrætsrådet
og den lokale presse, Midtjyllands Avis for et rigtig godt samarbejde i 2020.
Slutteligt vil jeg sige en stor tak til mine kollegaer i Hovedbestyrelsen og i Forretningsudvalget. I
har gennem året gjort en imponerende indsats for vores forening. 2020 har været et
ekstraordinært år at være frivillig i, men I har alle vist Vilje, Overskud og Format der gør at jeg er
overbevist om at vi kommer styrket igennem, og fortsat vil fremstå som en af byens allerbedste
idrætstilbud.
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