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Jubilæum for oldboysene
Søholthuset på Jysk
Park må være det
lokale i Silkeborg,
hvor nostalgien og
anekdoterne har
bedst trivsel. Her
samles medlemmer
af Silkeborg IFs
oldboys-afdeling, som
på lørdag fejrer 75 års
jubilæum

AF BRIAN HOLST

holst@midtjyllandsavis.dk

SILKEBORG De har alle spillet over
100 førsteholdskampe for Silkeborg
IF.
Ernst Jensen, Kurt Schuster, Karsten Dahl og Søren Fogsgaard.
Nu udgør de en del af bestyrelsen
for Silkeborg IFs oldboys-afdeling,
der på mange måder ikke er en traditionel oldboys-afdeling. Blandt andet fordi der kun er ét syvmandshold
i afdelingen, der spiller »rigtig« fodbold. Og så er der en mindre gruppe,
der spiller såkaldt gåfodbold - altså
fodbold, hvor man ikke løber. De
øvrige af de i alt 80 medlemmer er
udelukkende medlemmer på grund
af det sociale sammenhold.
- Mange af medlemmerne har
holdt ved i rigtig mange år og er som os - tidligere førsteholdsspillere
fra gamle dage. Silkeborg IF er vores
hjerteblod, og vi nyder det sociale
sammenhold og at tale om gamle
dage. Om de sjove oplevelser på og
udenfor banen. Og der er masser af
historier at tage af, siger formanden for oldboys-afdelingen, Søren
Fogsgaard, der har været medlem
af Silkeborg IF siden 1963.
Ernst Jensen har været medlem siden 1956, Kurt Schuster siden 1954
og Karsten Dahl siden 1957.
På lørdag fejrer foreningen 75
års jubilæum på Ludvigslyst i SejsSvejbæk, hvor alle medlemmer med
ledsagere er inviteret til fest. Jubilæet burde have fundet sted i fjor,
fordi oldboys-afdelingen er stiftet 12.

»» Silkeborg IF er
vores hjerteblod,
og vi nyder det
sociale sammenhold og at tale
om gamle dage
SØREN FOGSGAARD

FORMAND FOR SIFS
OLDBOYS-AFDELING

|| En pæn gruppe fra
Silkeborg IFs oldboysafdeling. På det gamle stadion
havde de gamle koryfæer
række nummer syv, men nu
sidder de på række 13 på Jysk
Park og følger Superligaspillerne. Bagerst fra venstre
er det Ernst Jensen, Niels
Madsen og Erik Randløv. I
midten er det Niels Ole Dahl,
Karsten Dahl og Aaage Klitte.
Forrest sidder Søren Fogsgaard
og Kurt Schuster.

|| De er ikke meget for at blive
fotograferet med en øl på bordet.
Men når middagstid nærmer sig i
Søholthuset, så er det kutyme, at
SIF-koryfæerne får en øl og vender
de gode, gamle dage. Fra venstre er
det Ernst Jensen, Karsten Dahl, Kurt
Schuster og Søren Fogsgaard, som
får en cola - fordi han skal videre på
arbejde. Han er den eneste af de fire,
der endnu ikke er pensionist.

november 1945, men arrangementet
måtte aflyses på grund af corona. Så
derfor er den officielle jubilæumsreception udskudt til 12. november i år.

Generationsskifte?
Men selvom oldboys-foreningen er
veldrevet, har en sund økonomi og et
pænt antal medlemmer, har bestyrelsen lidt bekymringer for fremtiden.
- Vi er jo tidligere førsteholdsspillere, som har valgt at forblive i
klubben ved at fortsætte i oldboys-

afdelingen. Men fodbolden er jo
blevet professionaliseret, så vi har
eksempelvis ikke en Morten Bruun
med i afdelingen. Mange af de forhenværende førsteholdsspillere bor
andre steder i landet, siger Kurt
Schuster.
De håber dog på, at nogle af spillerne i Silkeborg IFs seniorafdeling i
amatørafdelingen springer til, så det
er muligt at sikre et generationsskifte - når den tid kommer. Foreløbig
er der dog ikke nogen af de fire her-

rer fra oldboys-afdelingen, der har
planer om at springe fra opgaverne
i afdelingen.
De hygger sig ved blandt andet at
tage til Superliga-fodbold sammen,
hvor de har deres faste pladser.

Gratis adgang
Hvis man har spillet over 100 førsteholdskampe for Silkeborg IF, har
man også gratis adgang til kampene.
Men derudover er der mange
andre aktiviteter i afdelingen, som

ikke omhandler fodbold. I flæng kan
nævnes goldturneringer, Riverboatsammenkomster, ture til Hamborg,
og så er der også en del, som hver
tirsdag mødes i Søholthuset og arbejder på at lave et fyldestgørende
arkiv om Silkeborg IFs historie.
Så der bliver kigget gamle billeder,
skannet og fortalt røverhistorier under arbejdet. Og dem er der masser
af.
Røverhistorier fra de gode, gamle
fodbolddage.

