ÅRSBERETNING 2021 – SILKEBORG IDRÆTSFORENING, HOVEDAFDELINGEN
Årsberetningen vil som tidligere blive lagt på hjemmesiden i sin helhed under
Hovedbestyrelsen”/”Årsberetning 2021”. 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. Her vil der også
være fremhævet særlige initiativer fra året.
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
2021 har igen været et år hvor vi skulle håndtere Coronaen. Efter et forår og en sommer hvor
der igen blev åbnet op, skulle vi igen forholde os til den i efteråret. Om man kan blive erfaren i
håndteringen af pandemien ved jeg ikke, men som i det forgangne år har vi forsøgt det bedste vi
kunne for at navigere i den. Heldigvis er der i 2021 også sket en lang række rigtig positive ting
som jeg vil komme ind på herunder.
Forretningsudvalget og Hovedbestyrelsens mål er fortsat at arbejde målrettet på hvordan vi bedst
muligt kan udnytte synergier og viden på tværs af alle afdelingerne, og også udadtil være en aktiv
spiller i kommunen og påtage os et socialt ansvar.
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Håndteringen af Corona
Som nævnt i indledningen kan man spørge sig selv om man kan blive rutineret i at håndtere en
sådan pandemi. Jeg tror at vi som den øvrige del af samfundet er blevet klogere. Vi viste bedre
hvad vi skulle gøre, og når jeg ser tilbage på 2021 oplever jeg at vi som forening har håndteret det
rigtig professionelt, og vi har på ingen måder haft problematiske situationer. Derfor skal der også
lyde en stor tak til alle for håndteringen.
Koncertudvalget
Igen i 2021 har vores Koncertudvalg på helt enestående vis kæmpet sig igennem planlægning og
gennemførelsen af koncerter. Det har sandt for dyden været et forhindringsløb med Coronaen
som den ukendte medspiller. Det helt store arrangement med gennemførelsen af ”Ørkenens
sønner” har været helt speciel. Det har været igennem hele tre aflysninger. I januar var det lige
ved og næsten, og så alligevel aflysning. Nu bliver det gennemført d.3. marts. Trods alle disse
forhindringer, er det lykkes for koncertudvalget at bidrage med hele 102.000 kr til
Hovedforeningen. Fantastisk, og en kæmpe tak herfra!
Sifolinos/SIFlings
SIFolinos - afdelingen for de mindste årgange i Silkeborg IF - U6 til U9 - har fået en
lillebror/lillesøster ”SIFlings”
”Når børnene skal spille … skal de voksne være stille” er det motto, der sammen med vores andre
vigtige retningslinjer er med til at sætte rammerne for det miljø vi ønsker at skabe for børnene i
Silkeborg IF.
Det er vores holdning, at børn ikke går til fodbold for at blive kommanderet rundt med af voksne,
men for at have sjove oplevelser med deres kammerater i legen med bolden. Med andre ord,
”fodbold leg og læring i trygge rammer”.
Vores genopstandne fodboldtilbud til de mindste årgange i foreningen (U6-U9) så dagens lys i
efteråret 2017. Fire år senere har vi udvidet konceptet med ”SIFlings” - vores ’motorik-lege-bold’
tilbud til de 2-4-årige – der ledes af vores fodbold- og motorik træner Catharina Lopdrup, der er
uddannet indenfor både, fodbold, motorik, og gymnastik.
Konceptet er kommet rigtigt fint fra start, og vi har foreløbigt haft omkring 30 forskellige børn
med.
Fodbold er blevet en helårssport, og vi har de seneste vintre haft stor succes med at fortsætte
træningen udenfor i den friske luft. De yngste spillere spejler sig i de større og de større lærer at
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kære sig om de mindste. Det er en gave, at se alle de små friske fodboldunger udfolde sig – de
allermindste i flyverdragt og fodboldstøvler
Gå fodbold
Succesen med dette nye initiativ i SIF Oldboys afdelingen fortsætter. Hele 24 medlemmer er nu
med på kunstbanen hver torsdag formiddag, og næsten hver uge melder nye sig under fanerne.
Som en med meget tæt relation til ”Gå fodbolden” fortalte mig ” det er her vi får sure gamle hvide
mænd til at blive transformeret til glade positive vårharer” Gennemsnitsalderen er 71,9 år!! Der
skal nu også holdes møde med DBU om den fortsatte udvikling, og sågar det svenske Gå
fodboldforbund har kontaktet SIF for om muligt at lave et samarbejde.
Sundhedshuset og udsatte grupper
Vi har i 2021 fortsat det gode samarbejde i vores Partnerskabsaftalen med Sundhedshuset og
Silkeborg Kommune, og nu har vi for alvor fået gang i dette. Gennem året har et hold af borgere
deltaget i Gå fodbolden som en del af deres genoptræning. Det har været en stor fornøjelse at
følge, og flere af disse borgere har efterfølgende meldt sig ind i foreningen, og det var jo lige
præcis vores formål. Vores store engagement i at fokusere og hjælpe udsatte borgere ind i
foreningslivet, resulterede også i et arrangement med Silkeborg kommune under temaet
”Foreningsdating”. Her var vi vært for et arrangement med mange af kommunens foreninger, og
hvor mere end 60 borgere mødte op, og var super glade og imponeret. Samme aften fik vi flere
tilmeldinger til Minigolf, Fodboldfitness og Gå fodbold som alle var repræsenteret.
Fanen i Silkeborg IF
Vores fane har fulgt os i tykt og tyndt siden vi overtog den i 1917. Den er i dag en vigtig del af en
helt unik historie. Men der er ingen tvivl om at tidens tand har sat sig sine spor i den. Derfor
besluttede vi i 2021 at den skulle igennem en gennemgribende restaurering. En række personer
fra vores arkivgruppe besluttede at lade Den gamle by i Aarhus står for restaureringen. Den blev
hentet her i klubhuset på den allermest forsigtige og kyndige måde, og efter flere måneders
arbejde er den nye tilbage på sin rette plads i klubhuset. Vi synes selv den er blevet rigtig flot, og
som Thea fra den Gamle by siger, nu kan den klare 100 år mere.
SIF Sportsdans
Danmarks Sportsdanserforbund søsatte i 2018/19 et stort skoleprojekt “ Dabeda” - Danmarks
Bedste Danseklasse i et forsøg på at få flere danse interesserede børn/ unge til danseklubber i
Danmark. Et projekt der udvikler danseglæde, konkurrence, er i børnehøjde og inddrager en danse
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App Badjango. Formålet er et ønske om at udbrede kendskabet til og opstarte dans i skolernes SFO
og fritidsklubber. Silkeborg IF Dans deltog i dette projekt med en nyuddannet instruktør og forløb i
Resenbro Skole. (12 skoler deltog i alt fordelt på hele landet). I forlængelse af dette forløb,
indledte DS-drøftelser med Skole OL for at afdække mulighederne for, at få gjort dans til en
integreret del af det spændende Skole OL-koncept. Drøftelserne resulterede i et tilbud fra Skole
OL - DS kunne medvirke gratis i et år- normalpris er 100.000 kr.
Målet med deltagelse i Skole OL og Dans i skoleregi, var en mulighed for DS at skabe synlighed og
rekruttere nye medlemmer.
Skole OL Dans
12 klubber fra hele landet har taget imod Skole OL Dans invitationen og starter forløb og stævner
forud for Skole OL Dans finale i Billund 14 og 15. juni 2022.
Silkeborg IF Dans har afholdt forløb i efteråret 2021 - 4 x 4. klasser fra Bryrup Skole, Frisholm Skole
og Grauballe Skole var på besøg i Silkeborg IF Dans’s egne lokaler til undervisningsforløb (1. forløb
var i skolens egne lokaler)
Stævnedag fandt sted 18.november 2021 i Virklund med 75 deltagere, forældre med som tilskuere
og journalist fra MJ Avis. Alle 4 klasser gik videre til landsfinalen, der afholdes 14.6. 2022 i Billund.
I januar 2022 har 5x 5. klasser fra Grauballe Skole, Frisholm Skole og Virklund Skole været på besøg
i lokalerne og 10.2 2022 afholdes stævne for 5.klasse. Vinderne går videre til finalen 15.6.2022.
Skolernes SFO kontaktes efterfølgende og vil blive tilbudt forløb med undervisning.
Silkeborg IF Dans står som arrangør for finalerne i Skole OL Dans, der finder sted i Billund. Klubben
er i tæt samarbejde med Cecilie Røner- finale chef for Skole OL.
Klubbens trænere skal ligeledes sørge for undervisning i Billund kommune, hvor Vorbasse og
Sdr.Omme skole har forløb i marts 2022.
Helhedsplan for Søholt og samarbejdet med kommune og politikere.
Udviklingen af Søholt er fortsat i fuld gang. Som jeg kunne nævne i Årsberetningen for 2020, har
Silkeborg Kommune afsat knap 8 millioner kr. til etablering af nye kunstgræsbaner. Vi har været en
meget aktiv spiller i dette projekt, og som I måske selv har kunne se, er arbejdet allerede langt
fremme. Vi har også været aktive i hele høringssvar processen omkring udviklingen af Søholt,
specielt har vi haft fokus på den mulige etablering af en kommunal tandklinik, reetablering af
omklædningsfaciliteterne og omplacering af Minigolf anlægget. Vi oplever at der er blevet lyttet til
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os og vore argumenter. Tandklinikken ser ud til at være ude af spil, der arbejdes med planer for
reetableringen af omklædning og der er dialog om mulig omplacering af Minigolfanlægget. Vi er
aktive deltagere i Brugerrådet for Søholt, et råd der er planer om at gøre til et permanent råd.
Senest har vi holdt møder med Forvaltningen om nyetablering af Klatrevæg til SIF Klatring, og også
omkring etablering af udendørs badminton baner, som en del af de nye ”spots” på Søholt. Vi
oplever i det hele taget et rigtig godt samarbejde med både Forvaltning og politikere, et
samarbejde hvor vi ikke bare ønsker at få, men også giver konstruktive tilbagespil.
VENSKABS KLUBBEN GRANE
Vi har fortsat ikke kunne møde vore gode venner fra Grane grundet Coronaen. Nu ser det
imidlertid ud til at det lysner, og vi håber derfor at kunne få besøg fra Grane i 2022. Som jeg
nævnte sidste år, vil det næste besøg være det 70. og dermed et flot jubilæum for dette unikke
venskab.
SØHOLTHUSET
I 2021 fik Corona også stor indflydelse på ”huset”, det gælder aktiviteter samt økonomien.
Vi kan være stolte af vores klubhus, systemet med brugerstyring har vist sig holdbar, der vil dog
altid være opgaver der skal løses et sted hvor så mange mennesker mødes daglig.
En stor hjælp til den daglige drift kunne være, at afdelingerne lavede en instruktion til nye
medlemmer, hvordan “huset” fungerer til hverdag, således vi får en mere ensartethed for hvordan
huset bruges og forlades.
Vi har en opgave med booking af lokaler i huset, systemet er for vanskelig at bruge for de
medlemmer, som måske kun bruger det en til to gange om året. Derfor ses der på mulige
erstatninger for det nuværende system.
ØKONOMI OG REGNSKAB
På trods af endnu et år i skyggen af Covid19 kom Silkeborg Idrætsforening af 1917 flot igennem
2021. Hovedafdelingen og de enkelte afdelinger har genereret et samlet overskud på kr. 402.641.
Nogle afdelinger er kommet rigtig flot igennem 2021, mens andre har måttet notere mindre
underskud. Samlet set har hovedafdelingen og de enkelte afdelinger en egenkapital pr. 31.
december 2021 på kr. 5.667.344.
For Hovedafdelingens vedkommende blev det til et overskud for første gang i flere år på. kr.
125.347. Årsagen hertil skyldes ikke mindst et hårdt arbejdende koncertudvalg, som i 2. halvdel af
2021 fik stablet 5 arrangementer på benene, hvilket medførte indtægter på over kr. 100.000. Stor
tak til koncertudvalget. Yderligere har en gunstig udvikling på aktiemarkederne bevirket
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opskrivning af værdipapirer (aktier) på ca. kr. 118.000. Samtidig er også lykkedes at holde niveau
med omkostningerne, og hovedafdelingens egenkapital pr. 31. december udgør kr. 2.785.346.
Udfordringen med at skabe balance i driften af ”Søholthuset” pågår stadigvæk, og der bliver i
FU/Hovedbestyrelsen løbende diskuteret løsningsmodeller, men vi er endnu ikke i mål med en
langsigtet løsning.

2021

2020

2019

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

81
40
56
385
243
246
20
33
20
1.124

76
38
60
342
225
254
6
33
26
1.060

112
40
75
364
210
254
16
33
20
1.124

Passive
I alt

204
1.328

162
1.222

165
1.143

På medlemssiden kan vi notere os en fremgang for næsten alle vore foreninger, således er antallet
af aktive steget med 64 medlemmer, og antallet er passive er steget med 42 medlemmer. Det er
ganske enkelt imponerende i et år hvor Coronaen fortsatte sit greb, og dermed også påvirkede de
sportslige aktiviteter. Derfor skal der lyde en kæmpe tak til alle jer frivillige, for den helt
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ekstraordinære indsats der er gjort for at fastholde og udvikle antallet af medlemmer i vores
forening.
DE ENKELTE FORENINGER
FODBOLD
På bestyrelsessiden har der igen i år været ro på bagsmækken. Således samme sammensætning de
seneste 4 år. Som bestyrelsens forlængede arm har vi i 2021 ansat Kristian Overgaard som
Børneudviklingstræner og Daglig leder af Fodboldskolen. Kristians rolle er et delt
ansættelsesforhold, som både er i breddeafdelingen og i den professionelle afdeling.
Det har været et meget tilfredsstillende regnskabsår. Fremadrettet ser vi også positivt på det,
hvilket begrundes med en forudsigelig økonomi og drift i klubben hvor tøjkøb og kunstgræs-tid er
de mest udsvævende omkostninger, men stadig nogenlunde forudsigelige. 24% flere medlemmer
på et år fortæller sit tydelige sprog og vi nærmer os nu igen 400 betalende medlemmer – det er
flere år siden vi har været på det niveau. Igen i år har vi haft 2 boder på stadion samt
fyrværkerisalg her op til nytårsskiftet – disse ting bidrager til en væsentlig del af
fodboldafdelingens overskud igen i 2021. Økonomisk imødeser vi formentlig et 2022 med lidt
større udsving. Blandt andet har vi valgt ”kun” at drive en bod på Jysk Park, hvor vi hidtil har haft 2
– dette pga. løbende udfordringer med at skaffe frivillige til tjansen. Udover boderne, så har vi
også planer om at investere ca. 500 tkr. i en ny goal station ifm. det nye projekt Søholt. Vi har
dialog og planer om at dele den samlede udgift med SIF invest til en goalstation, som altså koster
ca. 1 mio. kr. samlet set. Så en pæn del af foreningens formue vil blive investeret i en goal station
er planen. Vi tænker at det giver god mening at få en goal station ned til os på Søholt, da det vil
være et super tilbud til vores spillere, både elite- og breddespillere.
På det sportslige plan blev 2021 år 4 hvor SIF fodboldskolen er en integreret del af SIF
breddefodbold. Fodboldskolen er blevet ændret undervejs, da den startede som et eliteprojekt, og
vi nu på andet år driver det som et breddeprojekt med plads til alle, men med mulighed for
niveau-inddeling til træning osv. Tilgangen for os har været at fodbold for børn på 12 år og
derunder er for alle – også i SIF. Når børnene så rammer U13 årgangen, så kan opdelingen ske, og
det mener vi er tidligt nok. Udover SIF fodboldskolen har vi også fortsat vores Para sport hold som
Helle og Jan er træner for. Vores Para-hold består af piger, drenge, mænd og kvinder med et
handicap, og det er fortsat en super succes med medlemsfremgang. På den sportslige del vil jeg
ikke undlade at nævne at vi i SIF i 2019 åbnede for vores ”SIFOLINOS” – dvs. et hold for børn under
9 år. Mads står fortsat for de hold årgange – og de har også haft vokseværk med nu plus 50 spillere
på holdet. De startede i 2019 med en lille håndfuld spillere, og er nu altså vokset til over 50.I 2021
er påbegyndt et nyt samarbejde med Catharina Lopdrup der har startet to nye hold op. Hhv. en ny
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U14 årgang samt SIFlings, som er de helt små 2-4-årige – i SIFlings er vi efterhånden ca. 20
medlemmer, hvilket må siges at være en flot start.
SIF Q FODBOLD
Først det positive:
• Sportslig, økonomisk og organisatorisk fremgang i 2021
• Dygtige spillere (ikke kun DBU og landshold, men generelt højt niveau)
• Tænker på fremtidens spillere – teknik skole – talentcenter - samarbejdsklubber
• Mange gode og engagerede trænere og for første gang lønnet cheftræner
• Kæmpe opbakning fra forældre m.fl. (eks. bod og sponsorløb)
• Stort tak til vores sponsorer – støt dem!
• Opgradering af vores udstyr
• Nye bolde
• Overtrækstrøjer
• Teknisk udvikling: Stadionur, Sideline, VEO og muligvis GPS (tak til Norlys)
• Arbejder med ”corporate identity” – tøj til fornuftige priser
• Fælles træningstrøje/dragt for alle spillere – afhængig af sponsorater etc.
Nu det knap så positive:
• På trods af økonomisk fremgang og solid egenkapital er vi fortsat udfordrede på
økonomien
• Vi er p.t. udfordrede på kassererposten – evt. udgift til DGI
• Stor afhængighed af enkelte sponsorater
• Udfordrende dialog med kommunen omkring bane- og omklædningsforhold
• Vi vil gerne være mere synlige på sociale medier, men er afhængige af frivillige til at drive
dette
• Mangel på trænere og frivillige
• Kontingent svarende til median niveau for licensklubber – ikke nogen reserve
BADMINTON
For første gang prøvede vi i 2021 slet ingen aktivitet af have i hallen i første halvdel af sæsonen
grundet Corona. Det var en trist oplevelse. Heldigvis kom der gang i aktiviteterne igen efter
sommerferien. Bestyrelsen havde besluttet at give fri kontingent i sæsonen 2021-22, og det var
der mange der tog imod så vi ved årsskiftet var 81 medlemmer, en fremgang på 5. Motionisterne
havde en lille fremgang, men der er plads til flere.
Vores OK aktivitet sammen med Klatrerne gav i sæsonen 2021 flest penge i kassen. Der er plads til
at flere hjælper med på denne aktivitet.
Regnskabet er positivt, selv med gratis kontingent til de fleste spillere.
Opgaverne i 2022 bliver at gøre en aktiv indsats for at få flere medlemmer. Vi har derfor igangsat
et nyt tiltag ”Air Badminton/Udendørs badminton”. Her er vi i gang med de indledende følere med
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Kommunen og kontakt til DGI/BD. Lykkes projektet, bliver det, det første i Danmark.
BUESKYDNING
2021 - endnu et C
orona-år, hvor klubben dog har formået at fastholde medlemstallet. På trods af Corona kunne vi
afholdes vores årlige julestævne i Ans, som denne gang trak mange nye skytter til bl.a. fra TIK og
Sverige. Stævnet gav et flot overskud på 5000kr - det dobbelte af tidligere år.
Stævnedeltagelse blandt klubbens skytter har været høj på trods af corona og begrænset stævner.
Det er blevet til mange mesterskabsmedaljer. Her i blandt to Danmarks mestre. En i recuve dame
senior og en i recuve dame aspirant. Derudover fik vi en sølvmedalje i dm mix og en bronze i dm
hold. Internationalt har vi også gjort os bemærket der fin vi en flot 2.plads ved nordisk mesterskab
blot 1 point fra første pladsen samt en flot 4 plads ved Berlin open
Derudover har Klubben fået nye trænere - Signe og Aske Halskov. Aske har indvilget i at undervise
18+ torsdag aften på 18 meter banen.
Status på den nye udendørsbane lader vente på sig. Det ser ud til at klubben beholder sin
nuværende udendørsbane endnu et år.
Afsluttende har Klubben anskaffet en del nyt udstyr i løbet af året - der bød sig en mulighed for at
spare mange penge, da Gimli holdte overtagelsesudsalg.
HÅNDBOLD
SIF håndbold har ligesom alle andre været ramt af covid 19. forårssæson 2021 blev afsluttet før
tid. I efteråret har vi gennemført næsten hele sæsonen. Flytning af kampe, blev dog i slutningen
mere en regel end en undtagelse og enkelte kampe nåede vi ikke at afvikle. Igen i år, har de
forskellige trænere, spillere, jhf m.fl. haft jahatten på. Det gør jo unægtelig tingene nemmere… og
sjovere.
Trods odds der taler hen imod medlems nedgang, kan vi i SIF håndbold gøre status på vores
medlemmer og konstatere at vi trods disse lidt svære odds har formået at bibeholde et stabilt
medlemstal. Her tænker jeg, at en vigtig grund til dette er, at vi har nogle meget engagerede og
dygtige trænere.
Opstart på ny sæson. Vi har til denne sæson indledt et samarbejde med ØBG om u19
herre/knajter. Det forventer vi at på sigt kan starte et egentlig senior herrehold op på. Drengene
klarer sig fornuftigt i 1. og 2. division. Ved at samarbejde, sikrer vi at vi kan tilbyde et godt
træningsmiljø, da vi er nogle flere spillere til træning. Der er mange aspekter i sådan et
samarbejde. Det er bl.a. vigtigt at klubberne har nogenlunde samme værdisæt. Det har vi her. Vi er
også nogle flere til at løfte udfordringerne der er, sæsonen igennem. Vi har 2 gode
ungdomstrænere samt Jacob Nielsen, som er koordinator på årgangen.
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Cafeteriet/klublokale er noget vi prioriterer højt og fremadrettet vil prioritere. Det er jo her vi kan
skabe et godt klubliv. Vi vil gerne have at spillere i alle årgange bruger vores klubrum. Vi kan se at
det giver meget mere liv i hallen, når cafeteriet er åben en lørdag eller søndag. Det bliver
efterhånden også brugt en del på hverdagsaftener til sammenkomster i de forskellige årgange.
Himmelbjergløbet blev heldigvis afholdt igen i år efter en pause i 2020. Vi har en flok damer i
deres bedste alder, som igen i år har sørget for at SIF håndbold har fået et klækkeligt tilskud til
driften. Tak for det!
Seniordamer har nu 2 hold med. Vi mistede en del spillere for 3 år siden, og kunne lige skrabe 1
hold sammen. Vi startede fra 0 har nu et serie 1 og serie 2 hold. Ikke mindst har vi et godt
træningsmiljø hos pigerne. Træner Jesper Bjørnmose har været med de seneste år til at bygge
denne årgang op igen.
Til sidst vil jeg gerne lige nævne at vi jo er en del af SIF. Sif er også fodbold, bueskydning,
gåfodbold, dans mm. Når vi holder hovedbestyrelsesmøder, er det faktisk samme positive
holdning, som afspejler de forskellige idrætsgrene. Det kan man jo godt blive lidt høj over, at
Silkeborg IF faktisk gør en positiv forskel, for rigtig mange mennesker her i byen.
CYKLING
SIF Cykling kan bryste sig af at være den klub i Danmark med flest medlemmer. Igen i år har der
været afholdt en del forskellige løb med stor succes. På generalforsamlingen valgte foreningens
formand Bjarne Olsen at stoppe efter mange år. Ny formand bliver Jens Henrik Jensby. Samtidigt
blev bestyrelsen udvidet med yderligere to medlemmer.
MINIGOLF
DMgU
I år blev der afviklet en ny DM struktur over 4 afdelinger og på de 4 anlæg vi, som er: Beton,
Eternit, Filt og MOS (Minigolf Open Standard). 1. afdeling var på beton i Odense. Her deltog Jan
Rasmussen, Lars Erik Siegfried (8) og Carsten Berg (13)
Herreveteran:
2. Jan Rasmussen
2. afdeling var på eternit i Brøndby. 3. afdeling var på filt i Jyllinge. 4. afdeling var på MOS i ØsterLindet. Her S.I.F. minigolf repræsenteret med Carsten Berg
JM Eternit blev afholdt i Randers
A rækken blev Carsten Berg nummer 3. C rækken blev Kirsten Vitten nummer 3
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JM Filt blev afholdt i Roslev
C rækken Ove Vitten nummer 2
JM MOS
A rækken Carsten Berg nummer 1
JM Beton blev afholdt i Galten-Skovby
A rækken Lars Erik Siegfried nummer 2. B rækken Lars Christiansen nummer 3. C rækken Karsten
Grooss nummer 2
JMgU aftenturnering over 5 afdelinger
A rækken Carsten Berg nummer 2. B rækken Lars Christiansen nummer 3. C rækken Kirsten Vitten
nummer 1
JM MOS blev afviklet i Sunds
C- rækken Karsten Grooss nummer 1
JM One ball blev afviklet i Galten-Skovby
Hvor der blev spillet i en stor rækken.
Vi sluttede lige uden for top 3. 5. Jan Rasmussen, 6. Karsten Grooss, 7. Lars Christiansen
JMgu Vinterturnering 2021
Efter 2 afdelinger i Silkeborg og Ålborg
A rækken
1. Carsten Berg 2. Jan Rasmussen B rækken 2. Ove Vitten 3. Richardt Dyhr 4. Lars Christiansen
C rækken 2. Jeanetta Mikkelsen
KLATRING
Endnu et år i Coronaens tegn. De sidste 2 år har været turbulente og svære at navigere. I en tid
hvor samfundet er sat i stå er det svært at få noget til at ske på det frivillige idrætsområde. Det er
dog med en vis stolthed Vi rykker videre med planer om nye lokaler. Det er min oplevelse at vi
endeligt begynder at ramme nogle af de rigtige aktører og får strategierne på plads, så Vi kan finde
den rigtige, langsigtede, løsning uden at gå unødigt meget på kompromis med vores nu.
Herudover har vi formået at holde åbent i de åndehuller der har været mellem nedlukningerne, og
det med samme gejst og åbenhed der ellers har kendetegnet klubben, det skal der lyde en stor tak
for. Det er en ikke uvæsentlig opgave for foreningslivet at skabe et forum hvor det er den gode
tone og fællesskabet der er i fokus, måske især i en tid hvor samfundet i øvrigt har brug for en
fysisk distance der, omend nødvendig, kan sætte lige netop de værdier under pres. At vi fortsat
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har en rimelig tilsøgning af nysgerrige viser også at ånden og nærværet i klubben stadigt lever i
bedste velgående, ligesom det giver håb for en reetablering af en fast medlemsskare, når nu Vi
kommer ordentligt i gang. Hvis vi tager et kig ind i krystalkuglen og prøver at forudse hvad der skal
ske i det kommende år, står den på en naturlig genopbygning efter en kraftig nedgang i aktive
udøvere. Det er her håbet, og forventningen, at Vi til sommer kan gå på ferie med et normalt
aktivitetsniveau, hvilket forhåbentligt vil ruste os godt til et efterår som må forventes på ny at
være påvirket af sygdom. En anden udfordring vi kommer til at takle i løbet af året er de frivillige
kræfter, det kunne være et tiltrængt løft med et par nye kernefrivillige til at tage imod nye
medlemmer samt åbne enkelte dage. Vejen hertil starter selvfølgeligt med at (gen)hverve flere
faste medlemmer. Herefter kigger vi ind i at finde økonomi til uddannelse og træning af
interesserede nye medlemmer.
SPORTSDANS
Coronaen har lagt et hårdt pres på medlemstilgangen. Initiativet med Skoler og SFO, samt skole OL
vil forhåbentligt give effekt. Der kigges mod udlandet efter partnere.
VETERANKLUBBEN
Generalforsamlingen i februar 2021 blev udsat grundet Corona til den 10. juni 2021. Her mødte 29
medlemmer op til en hyggelig aften.
Den 16. juni 2021 kl. 8.00 drog 51 friske veteraner på en dejlig 2-dags tur til Nordjylland. Vi
besøgte Frederikshavn, Sæby, Skagen (Grenen), og sluttede af i
Hjørring, hvor vi så en dejlig revy. Herefter overnattede vi på Hotel Phønix. Næste dag fortsatte vi
ned ad den vestjyske kyst og endte til sidst ved Feggesund kro, som var en stor oplevelse.
Den 18. august 2021 kl. 8.00 var 36 veteran medlemmer på en dejlig sommerudflugt til Nordfyn,
hvor vi bl.a. besøgte Ditlevsdal Bisonfarm. Herefter gik turen til Bogense, Indslev Bryggeri, og
sluttede af med middag på Sophiendal Gods.
11. november 2021 havde 46 medlemmer en gourmet oplevelse på Kokkeskolen i Silkeborg. Her
fik vi serveret græskarsuppe, rosastegt andebryst samt gammeldags æblekage
og sluttede af med kaffe.
Vores årlige julebanko blev afholdt i Søholthuset den 1. december 2021, hvor vi spillede om dejlige
gevinster.
Vi vil meget gerne have nogle flere medlemmer. De kommer med i en meget hyggelig klub, med
stort venskab og sammenhold.
SANGKORET
Grundet Corona har der ikke været gennemført aktiviteter i 2021, men koret håber på at
aktiviteterne kan genoptages i 2022.
SILKEBORG IF INVEST A/S
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Vores samarbejde med Silkeborg IF Invest A/S fungerer rigtig godt. Vi samarbejder
som en forening, og udnytter de synergier der er mulige. I forhold til helhedsplanen for Søholt, har
vi arbejdet tæt sammen, herunder sat en fælles dagsorden for hvordan området udnyttes bedst
muligt som et Sportsmekka. Vi har ligeledes samarbejdet omkring etableringen af de nye
kunstgræsbaner, og har hver især bidraget med vores ekspertise på området.
Den proces der blev igangsat i 2018 med at undersøge et muligt salg af hele eller dele af fodbold
forretningen er stadigt i gang, men har mere ændret karakter til et skuffesalg. Vi vil nemlig 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 efteråret 2021 har vi spillet i Superligaen, og inden de afgørende kampe om Top-6, ligger vi på en
meget flot 6. plads, og står nu foran 5 meget afgørende kampe for at komme i det forjættede land.
FREMTIDEN
Vores mål for den fremtidige udvikling for Silkeborg IF er at vi fortsat skal være et attraktivt tilbud
for byens borgere, og en forening der hele tiden ønsker at påvirke udviklingen indenfor
idrætslivet. Vi vil arbejde på fortsat at skabe synergier mellem vore 9 foreninger, og se på hvordan
vi kan hjælpe hinanden bedst muligt og så vil vi hele tiden have øjnene åbne overfor nye
muligheder. Vi har fået aktiveret et stærkt samarbejde med kommunen og andre aktører med det
formål hjælpe borgere med udfordringer på den ene eller anden måde ind i foreningslivet. Vi vil i
det hele taget også ses som en forening der tager et socialt ansvar forankret i foreningen.
Derudover vil vi fortsat præge udviklingen af helhedsplanen for Søholt gennem det nye Brugerråd,
samt medvirke til at optimere faciliteterne for 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
Igen i år er er rigtig mange vi skylder en stor tak. Først og fremmest en stor tak til jer som
medlemmer og frivillige ledere der er med til at gøre Silkeborg IF til den forening den er. Til alle jer
der hjælper til ved Himmelbjerg løbet og på den måde er med til at brande foreningen på en
anderledes måde. Til alle der hjælper til i loungen på JYSK PARK, og fanklubberne der i
weekenderne er med til at skabe stemning på stadion.
Jeg vil også her gentage min tak til koncertudvalget, der gennem et udfordrende år har formået at
skabe attraktive arrangementer, og ikke mindst bidraget med et økonomisk stort beløb til
foreningen.
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Og til alle jer foreninger under foreningerne, Old Boys Fodbold, Saunaklubben, Lørdagsklubben,
Sangkoret, Klubhusudvalget ”Søholthuset” og Veteranklubben – jer der alle er kulturbærerne i
vores forening – en kæmpe tak for det!
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 2021.
Slutteligt vil jeg sige en stor tak til mine kollegaer i Hovedbestyrelsen og i Forretningsudvalget. I
har gennem året igen gjort en imponerende indsats for vores forening og i den grad levet op til
vores fælles værdier, Vilje, Overskud og Format der gør at vi fortsat vil fremstå som en af byens
allerbedste idrætstilbud.
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