Bestyrelsens beretning for SIF 2021 ÅRSfrnøOE 2022
Corona lukkede landet ned af flere omgange siden sin indtræden i 2020. Der var også
nedlukninger i2021sæsonen til stor frustration flere steder. Det var åbne og luk. Det holdt mange
me{lemmer fra at dyrke deres sport. Der var haller og faciliteter der lukkede og steder måtte
medlemmerne slet ikke komme. Dette var blevet til et sikkerhedsspørgsmål.

Generelt
fVeO-Oenne beretning for dækkende tiden siden seneste Arsmøde i oktober, ønsker Søværnets
ldr4tsfællesskab (SlF) først og fremmest at takke de mange frivillige ledere, som i årets løb har
medvirket til at fremme idrætten inden for Forsvarsministeriets område. Tak til alle medlemmerne

ude iforeningerne og udvalgene, for uden disse ville det ikke være muligt at opretholde fire aktive
og lBvedygtige foreninger.
SIF bringer samtidig en tak til kommandomyndigheder, tjenestesteder, idrætsorganisationer, bl.a.
DMI og DIF, og foreninger samt enkeltpersoner, for godt samarbejde og støtte i 2021.

Mødeaktivitet

Der har været afholdt møder i SlF. Det er blevet afuiklet via ZOOM som jo er blevet den nye
mødeportal. Det har gjort, at der ikke har været nogen der skulle flytte sig til WC-lokale men
kunne gøre det hjemme fra, hvilket har gjort det lettere at få afuiklet de pligtige møder.

SIF foreninqer
lgen i år har der været udfordringer med corona-nedlukninger, men vi er nu kommet ud på den
anden side og det lader til at medlemmerne trods alt har holdt ved og bare gået og ventet på at
der igen blevet åbnet for aktiviteterne.
Der er blevet afholdt generalforsamlinger, hvor nye vedtægter er blevet godkendt.

ldrætsstævner
Da flenne beretning mest dækker vinterhalvåret har der ikke været den store aktivitet på
idrætsfronten.
SIF KBH afholdt DMI forbundsmesterskaber iskydning 1.
Skyttecenter med kammeratskabsaften i B ræddehytten.

-2. oktober 2021 på Københavns

SIF FRH afholdt DMl-mesterskab i Badminton den 23. marts 2022 Der var ikke det store
fremmøde fra Søværnet. Desværre

Medlemskontrol
Per 31 december 2021 ser tallene ud som følger: Tallene i parentes er 2019
1054
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Æresmedlem

270

lalt

1

15

339

106)
(2e0)
(15)
(1

(1411)

Mediedækninq
Hjemmeside kører rigtig godt men husk nu at sende til webmaster, når I har noget
Det kunne jo også have interesse for de andre foreninger.

DMI:
Der er ansat ny generalsekretær Bitten Vesterlund

SIF har med udgangen af året flg. repræsentanter i DMI's ledelsesorganer

Vicegeneralsekretær:

Jan Vesthede

Skydeudvalget:

OK (P) Kristen Trap (Formand)

Amatør og

ordensudvalg:

KA Henrik Ryberg (Formand)
KK Lars Hjulgaard (Suppleant)

Eliteudvalget

Jan Vesthede

Hæderstegnsudvalget

KA Henrik Ryberg

Præmieudvalget:

Jan Vesthede

SIF er således bredt repræsenteret i DMI's ledelse og som sådan med til at præge udviklingen på
det sportslige område iforbundet.
SIF KBH afholdt DMI forbundsmesterskaber i Skydning på Københavns Skyttecenter med
kammeratskabsaften i Bræddehytten.

Fremtid:
SIF vedtægter er opdateret og der vil komme lidt tilrettelser når vi nu begynder at handle efter de
nye vedtægter. Dette vil ske i koordination med foreningerne, så vi bibeholder en ensafiethed
vedtægter for de fire foreninger.
i

12022 fylder SIF 50 år. Det skal fejres.
Der er nedsat et jubilæumsudvalg der skal i gang med den endelige beslutningsproces om
hvordan jubilæet skal festligholdes.
Der bliver lavet et jubilæumsskift, hvor der vil være opremsning af historien og planen er at
æresmedlemmer skal komme med Deres historier om, hvordan de har oplevet SIF i deres tid som
aktiv
Formanden vil gerne takke SIF bestyrelse for samarbejdet i årets løb, med ønsket om fortsat godt
samarbejde.
Tak for ordet

