Silkeborg IF Fodbold Old Boys Årsberetning 2021
Vi har fået fejret vores Jubilæum, med en dejlig sammenkomst på
Ludvigslyst med stor tak til værterne for et flot arrangement og
reception den 12. november, mange gode historier og dejligt med
gensyn med gamle kammerater. Mange historier er blevet fortalt og
fællesskabet trives og DGI vinder 2021 af vore veteraner, stort
tillykke med dette og tak til Aland Sørensen og Frank Lund for
styringen af drengene. Vores forening står stærkt og mulighederne
er mange. Vores forening er sund, med god økonomi og stærke
ressourcer, så vi har alle mulighederne for også i fremtiden at
bidrage til et styrket fællesskab.
Vi er ca. 75 medlemmer i Old Boys afdelingen, og mange aktive og
fællesskabet omkring de aktive, er i god udvikling. Herfra opleves
det meget spændende, at I spillere i jeres netværk, selv finder nye
spillere, der passer ind i den gode tone og fællesskabet, lad os
sammen skabe den rummelighed, der er nødvendig i en foranderlig
verden. Vore GÅ-FODBOLD drenge hygger sig og gode
tilbagemeldinger gennem mange mails i dagligdagen. De hygger
sig. Omkring GÅ-FODBOLD, så tillader jeg at nævne at Silkeborg IF
Fodbold Old Boys, nok har fået sået nogle frø i Midtjylland, idet der
er flere steder, vi har haft kontakt med, som er kommet i gang med
GÅ-FODBOLD, IFS, Kjellerup og KFUM. Trivsel for seniorer, det er
godt.
Mange opgaver er igen i dette år, blevet vendt og planlagt under
vanskelige forhold under covid-19. Tak til alle for ansvarligheden
ved vores samvær, på grønsværen, i Søholthuset, golfdagen i
Resenbro og ved vore sammenkomster.
Vores fodbold drenge har fået afviklet turneringen med 1 første
plads og tillykke med det, og vore drenge omkring gå-fodbold har
igen haft mange timer sammen om torsdagen og med efterfølgende

kaffe i Søholthuset, det er godt at følge. Alle er heldigvis kommet
godt i gang. Nu i skrivende stund, håber jeg virkelig ikke en ny
nedlukning mere hen over vinteren.
Det glæder mig at alle bakker op og at tingene lykkes sammen.
Vores jubilæumsfest på Ludvigslyst blev afviklet under hyggelige
forhold med udsøgte vine, mad og betjening. Der blev
hyggesnakket og alle blev vel transporteret godt hjem ved
midnatstid. Værtinden roser gæsterne for godt humør og god tone
om aftenen. Tak til festudvalget.
Vi var 47 glade deltagere til vort Riverboat Jazz Festival
arrangement på Babba (tidligere Zorba) lørdag den 26. juni, hvor vi
udover et tilskud til mad og drikke, også sponserede en del af
musikken, og eneste kommentar derudover er nok, at der var lidt
vel rigeligt med vegetarmad, men det smagte fint og det er sundt.
Vores Golfturnering blev gennemført. 27 glade deltagere. Stor tak
for de store flotte præmier, sponsoreret af Per Kristensen, Per
Niebuhr, Ib Brøndum, Jan Jørgensen, Bjarne Boelsgaard og
Silkeborg IF Support. Poul Erik Bæk havde doneret en vandrepokal
fremstillet af David Marshall, som blev vundet af Mogens Sørensen
og tillykke med det. Efter runden mødets vi med god afstand til
hinanden afsprittet, indvortes også, til en dejlig frokost i cafe
Greenhouse.
Vores veteranhold har mødtes flere gange i 2021 efter åbningen af
samfundet til grillpølser og bowling aften med fællesspisning som
afslutning på 2021, med et tilskud fra klubkassen. Vintertræningen
køres i fællesskab med serieafdelingen.
Ansøgninger om tilskud til ungdomsafdelingen bevilliges jo kun
efter specifik ansøgning, som skal fremsendes ad de rigtige kanaler
– altså via SIF Fodbolds bestyrelse. Håber vi også næste år at

kunne bidrage til flere børns oplevelser, efter velbegrundet
ansøgning.
Vi har nu fået afviklet vores 75 årsjubilæum med flot besøg af ca.
50 deltagere. Mange flotte gaver, bl.a. 10 flotte fodbolde fra
Silkeborg IF Invest, vingaver. Gode hilsener fra vore
samarbejdspartnere DGI, DBU, Silkeborg kommune. Vi ser frem til
det fortsatte gode samarbejde. Tak til Søholthuset for den flotte
hjælp til afviklingen af dagen.
Foreståede aktiviteter der er i støbeskeen i kalenderåret 2022
• Status for GÅ-Fodbold. Fodbolden ruller og den lille
styregruppe med Henrik, Karsten, Kim og Ernst får tingene til
at lykkes og stor tak for det. Træning hver torsdag kl. 10.
• Status for Lagkageturnering. Planlægning pågår, dagen
afvikles søndag den 30. januar 2022 kl. 09-11 på Jysk park.
• Riverboat fællesspisning, afvikles nok med eftermiddags
arrangement, så der kan være fri leg om aftenen.
• SIF Fodbold Old Boys årlige golfturnering afvikles lørdag den
xxx. juni 2021.Banen bliver bestilt og der bliver reserveret til
spisning. Dagen spilles med gunstart kl. 08.00 morgenmad kl.
07.00 medlemmer af Silkeborg IF Fodbold Old Boys.
• Ideer modtages gerne på sociale arrangementer.
Der bliver bestilt baner til juleferien.
• 1. juledag (25. dec) fra kl 10-11;
2. juledag (26. dec) fra kl 10-11;
1. nytårsdag (2. januar) fra kl 13-14
Jens har hen over efteråret fået flere tilbagemeldinger omkring nye
medlemskaber. Fremtiden ser godt ud og vi håber at se mange nye
aktive ved 7 mandsholdet og ved GÅ-Fodbold som aktivitet.

Foreningen er klar til at bakke gode ideer op. Bestyrelsen er klar og
økonomien er på plads. SPONSORER, tak til Lynge Papir v/ Per
Niebuhr og, Nani v/ Kim Charles Nielsen. Tak til vores revisor Lars
Kruse som sammen med Jens har godt styr på vores økonomi.
Herfra også en stor tak til Sv. Åbo som fint opdaterer og
vedligeholder vores platform på SIF’s hjemmeside. Jeg vil samtidig
igen opfordre jer, til at kigge ind på Silkeborg IF billedarkiv, det er
meget spændende.
BESTYRELSEN fungerer som vanligt fint. Tak til jer alle. Vi holder
ikke mange møder, 3 i 2021 vi klarer mange beslutninger i en travl
hverdag og udenlandsrejser for os alle gennem mail,
korrespondance og i bidrager alle i bestyrelsen med gode
kompetencer, så det er nemt at være formand.

Jubilæumspokal 2021
Finn Mølgaard
Motivering for tildeling af Silkeborg IF Fodbold Old Boys Jubilæumspokal af
1970 til Finn Mølgaard i 2021.
Det er jo helt fantastisk at skulle motivere tildelingen af en pokal, hvor man i
realiteten ikke behøver nogen form for motivering.
Modtageren er kendt og respekteret af alle i Silkeborg IF, og ikke kun i
Fodbold Old Boys afdelingen, men bredt i hele foreningen. Og det er nok ikke
helt forkert at postulere, at alle medlemmer der er vokset op i SIF, og i dag
er mellem 40 og 80 år kender ham.
Finns aktive karriere:
Har spillet både håndbold og fodbold, hvor han primært gjorde sig bemærket
som en engageret målmand. Spillede i alt 338 kampe og et pænt antal på
klubbens bedste hold i Jyllandsserien. I en sen og høj alder spillede han sin
sidste kamp mod Grane fra Arendal under et besøg hos vore norske venner.
Vi tabte åbenbart kampen, hvilket forekommer besynderligt, da Finn efter
sigende ikke blev passeret i kampen!
Finns leder karriere:
Startede allerede som 13 årig med en udekamp i Kjellerup og gennem mere
end 70 år, har han haft betydning for tusindvis af fodbolddrenge i SIF. Finn
gjorde ikke forskel om spilleren kom fra Åhavevej eller Knaps Minde. Alle blev
behandlet ens og alle fik en venlig og positiv bemærkning med på vejen. Og
alle som er tilstede her i aften, har vel på et eller andet tidspunkt hørt Finn
sige, ”han er en af mine drenge”! Og de fleste kan vel stadig huske hans
grønne træningsdragt med Ungarn krave. Åbenbart havde alle
ungdomstrænere fået tildelt en grøn træningsdragt, Poul Bjerre, Jørgen
Riemenschneider, Svend Fisker og Jørgen Ditlevsen, men kun Finn Mølgaard
står printet dybt i vores erindring!
Finns helt utrolige indsats som leder i Silkeborg IF har betydet, at han er
udnævnt til livsvarigt medlem af Hovedbestyrelsens forretningsudvalg. Og
Finn er selvfølgelig også udnævnt til Æresmedlem allerede i 1986 og har
endvidere fået den ære at blive optaget i vores Hall of Fame og udødelig
gjort med sit håndaftryk i Foyeren på Jysk Park.

Finns arkiver:
Når man som Finn er en systematisk og engageret samler, og samtidig har
overblikket og overskuddet og viljen til at yde en kæmpeindsats, er det vel
helt i orden, at SIF’s arkiver i daglig tale ikke hedder andet end Finns arkiv.
Helt specielt er Finns arbejde med SIF i navne og tal, hvor der over 198 sider
ganske simpelt er en oversigt over alle spillere og ledere i foreningen med
deres kampe og indsats som ledere og trænere, samt mange andre relevante
oplysninger, om livet og formalia i en stor dansk indrætsforening.
Finn og Grane:
Stadig formand for Veteranudvalget, og ligeledes en af hovedmændene bag
kontakten til vor venskabsklub Grane fra Arendal i Norge. Gennem tiderne
har der været mere end 100 møder her i Silkeborg og i Arendal, hvor Finn
efter sigende har deltaget i samtlige.
Så konklusionen må være, at Finns betydning for Silkeborg IF har været helt
uvurderlig gennem mere end 70 år, og vi får nok aldrig en leder som ham
igen. Så til slut bedes alle gamle SIF drenge rejse sig og udbringe et
rungende SIF leve for Finn Mølgaard.
Stor tak fra alle i Old Boys afdelingen for dit arbejde i vores forening. Tillykke

DGI vindere 2021

