Beretning ved formanden SIF ÅRSMØDE 2021
Corona kom til Danmark i 2020 og lukkede landet ned. Det lukkede også for hovedparten af den
idræt vi udøver i SIF. Hallen og træningslokaler blev lukket for brug og vi kunne i store træk ikke få
trænet noget former for sport.

Generelt
Med denne beretning for foreningsåret 2020, ønsker Søværnets Idrætsfællesskab (SIF) 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 i foreningerne og udvalgene,
for uden disse ville det ikke være muligt at opretholde fire aktive og levedygtige 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 2020.

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

Afdelingerne
Der har jo været lukket ned i store perioder af 2020, men medlemmerne har været klar til træning
når der kortvarigt har været åben for træningsfaciliteterne i løbet af året.

Idrætsstævner
Da corona jo har haft lukket landet ned har der ikke været den store aktivitet på stævnefronten.
Der har været afviklet lidt sejladsstævner.
Medlemskontrol
Per 31 december 2020 ser tallene ud som følger: Tallene i parentes er 2019
Løntræk
1106
(1162)
Bank
290
(303)
Æresmedlem
15
(14)
I alt
1411
(1479)

Mediedækning
SIF er på Facebook, men der er desværre ikke den store aktivitet.
Hjemmeside kører rigtig godt og husk nu at sende til webmaster, når I har noget der kunne have
interesse for de andre afdelinger.

DMI:
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 i forbundet.
SIF KBH Skydning har i det forgangne år deltaget i Forbundsmesterskaber i Viborg. Også her med
flere vindere af klasserne.
Fremtid:
SIF vedtægter er opdateret og der vil komme lidt tilrettelser når vi nu begynder at handle efter de
nye vedtægter. Bestemmelser og hjemmesiden skal opdateret.
I 2022 fylder SIF 50 år. Det skal fejres.
Hvordan og hvorledes vides endnu ikke, men processen vil gå i gang inden årets udgang.

Formanden vil gerne takke SIF bestyrelse for samarbejdet i årets løb, med ønsket om fortsat godt
samarbejde.
Tak for ordet

