Søværnets Idrætsforening i Frederikshavn

50 år med Søværnets Idrætsforening i Frederikshavn (SIF FRH).
Blå himmel og solskin – starten på en god dag.
SIF FRH fejrede SIF 50 års jubilæum i to omgange. Første del bestod af en idrætsdag i
fællesskab med Garnison Frederikshavn. Anden del var en jubilæumsmiddag for SIF FRH
medlemmer.
Idrætsdagen var et stort tilløbsstykke, ikke kun for SIF FRH medlemmer, men også for de
chefer, kollegaer, praktikanter og kommende kollegaer, der ikke normalt har noget med SIF at
gøre. Over 250 personer mødte spændte op på Flådestationen torsdag den 15. september,
hvor hele formiddagen bød på forskellige aktiviteter. Cykeludvalget var både repræsenteret
med racercykler og mountainbikes, mens løbeudvalget havde klargjort en rute for de
optimistiske og de realistiske, rundt på hele Flådestationen. Desuden var der arrangeret en
miniturnering ved floorball-udvalget, og andre igen prøvede kræfter med spinning og aerobic.
De sidste godt hundrede deltagere var fordelt på hold, der skulle rundt på Flådestationen og
udfordres ved forskellige poster, blandt andet var der mulighed for at vælte kegler med
bowling, kaste med kugler hos petanque og ’putte’ ved golf. Derudover havde skiudvalget en
post, sejlerudvalget havde spørgsmål om knob og stik og fiskeudvalget havde opgaver med
fiskeliner. Øvrige udvalg stod klar til at svare på spørgsmål.
Afslutningsvis var der tovtrækningskonkurrence på tværs af flere myndigheder, alt i mens der
blev grillet og hygget på tværs af alle deltagerne. Sejren, æren og ’vandrepokalen’ gik til
Søværnets Center for Taktik.
Dagen var først og fremmest tænkt som en fejring af SIF jubilæum, hvor vi kunne fejre vores
mange udvalg. Men dagen havde også en bagtanke om at kunne vække interessen for de af
vores kollegaer, der endnu ikke er medlem af et udvalg. Vise dem, hvad en forening i
Søværnet kan tilbyde, som en anden forening ikke kan. Søværnets Idrætsforeninger kan
tilbyde samvær med kollegaer uden hensynstagene til budgetter, forsinkelser eller rang. Her er
vi sammen på kryds og tværs. Militær- og civilansatte, nuværende og tidligere ansatte og ikke
mindst pensionisterne, der til hver en tid står klar med fortællinger om tiden der var.
Og det virkede – SIF FRH fik flere nye medlemmer på baggrund af en fantastisk god dag
sammen.
Om aften mødtes SIF FRH medlemmer til en god middag og masser af hygge i messen på
Flådestationen. Her blev der uddelt et sølvemblem til bestyrelsesmedlem og mange årig
medlem af sejlerudvalget, Jesper Bagge Pedersen. Snakken gik lystigt, og alle fortalte historier
fra de sidste 50 år.
Hele dagen blev vel dokmenteret i billeder, der blev delt på Flådestation Frederikshavns
Facebook samt delt på Søværnets Idrætsfællesskabs Facebookside. Og en freelancejournalist
interviewede SIF FRH formand og delte et fint oplæg på LigeHer.Nu.
Tak til alle der var med til at fejre SIF 50 års jubilæum i Frederikshavn.

