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Redaktørens Klumme
Husk at jeg også gerne vil have jeres billeder seperat og ikke lagt ind i et Worddokument
eller i en pdf fil, det giver mig bedre muligheder for at lave et godt resultat. Jeres placering i
dokumentet vil jeg forsøge at overholde, hvor det er mulig, men siderne forløber ikke altid helt
ens med jeres opsætning og med bladets, så send meget gerne billederne ved siden af også.
Som noget nyt, har vi her i foråret lavet om, således at Christian Gøtterup er blevet webmaster
og kan kontaktes på webmaster@sif-idraet.com.
Jeg er fortsat redaktør på Marineidræt og kan kontaktes på blad@sif-idraet.com og jeg vil meget
gerne, hvis I vil benytte blad@sif-idraet.com til indlæg, billeder og kommentarer.
Dette gælder kun til bladet.

Claus Gustafsen

Nummer/Periode
3 - OKT 2017
1 - FEB 2018
2 - JUN 2018

Deadlines for Marineidræt 2016
Til Redaktøren
15 SEP 2017
12 JAN 2018
18 MAJ 2018

Udkommer
Uge 43
Uge 07
Uge 25
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SIF København Skydning

Bedste kvindelige idrætspræstation 2016
Sygeplejerske Pia Villemoes fra SIF KBH Skydeudvalg, fik overrakt ”Pokal for årets bedste
kvindelige idrætspræstation” af forsvarschefen ved DMI repræsentantskabsmøde marts 2017
med følgende motivering:
Til Københavnermesterskabet i august gjorder Pia rent bord ved at vinde alle tre discipliner hun
kunne deltage i.
Pia deltog i CISM regionalstævne i Boden/ Sverige hvor Pia vandt guld i militær hurtigskydning
og vandt sølv på sportspistol.
Pia deltog i Nordisk Militært Mesterskab i Norge i september hvor Pia blev Nordisk Mester på
sportspistol og vandt sølv i militær hurtigskydning.
I september blev Pia dobbelt Dansk Mester ved at vinde Sportspistol og standardpistol.
I oktober til Forsvarsmesterskaberne blev Pia Forsvarsmester på sportspistol og militær
hurtigskydning og dermed også Forsvarets og DMI landsskytte 2016 på sportspistol.
Et stort tillykke til Pia
SIF KBH Skydeudvalg
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Referat af Søværnets Idrætsforening årsmøde

Referat fra SIF Årsmøde
28. april 2017
Formand SIF, Klaus Hjorth bød velkommen til SIF Årsmøde 2017.
Deltagere: I alt 20 deltagere, herunder Formand, 3 Bestyrelsesmedlemmer, 4 fra SIF FRH, 5 fra
SIF KBH, samt 7 æresmedlemmer.
Dagsorden i henhold til SIF Vedtægter, § 8.
1.
Valg af dirigent
Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Søren Munk Madsen som dirigent. Søren Munk
Madsen blev valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede at årsmødet var lovligt varslet
og dermed beslutningsdygtigt. Ingen af de fremmødte delegerede protesterede. Dirigenten
konstaterede at der var 13 stemmeberettigede.
2.
Beretning ved Formanden
Generelt
Med denne beretning for foreningsåret 2016, ønsker Søværnets Idrætsforening (SIF) først og
fremmest at takke de mange frivillige ledere, som i årets løb har medvirket til at fremme idrætten
i Søværnet. Tak til alle medlemmerne ude i afdelingerne, for uden disse ville det ikke være
muligt at opretholde fire aktive og levedygtige afdelinger.
SIF bringer samtidig en tak til kommandomyndigheder, tjenestesteder, idrætsorganisationer,
bl.a. DMI og DIF, og foreninger samt enkeltpersoner, for godt samarbejde og støtte i 2016.
Økonomi
Regnskabet for 2016 vil blive fremlagt senere på årsmødet, hvorfor jeg ikke skal bruge mange
ord på det nu, men dog sige, at det lader til, at vi holder os på nogenlunde samme antal
medlemmer.
Mødeaktivitet
Møderne er primært blevet afviklet som VTC-møder og et enkelt i Aarhus. (Budgetmøde)
Afdelingerne
Der er stor aktivitet i afdelingerne. Aktivitetsniveauet er selvfølgelig forskelligt i de fire afdelinger,
men det vigtigste er dog, at der er aktivitet, så vi har noget at bygge videre på.
Korsør er stadig i gang med opstartsfase efter en del års dvale. Der har været lidt uro i et af
udvalgene, men det er der kommet en løsning på.
Aarhus er kommet godt gennem diverse strukturændringer, og der er opadgående kurve, hvad
medlemmer og aktivitet angår. Yderligere information om afdelingerne kan fås i de enkelte
afdelinger.
Idrætsstævner
SIF har i løbet af året stået for afvikling af to DMI-mesterskaber.
Golf med KBH som arrangør og Landevejscykling med FRH som arrangør.
En stor tak til dem for, at vi også på den måde viser os som en del af DMI.
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Medlemskontrol
Der er ved at være godt styr på medlemsskaren. Der er
Tallene i parentes er tallene pr. 31-12-2015.

1322 løntræk
287
Bank
1609
i alt

(1333)
(228)
(1561)

Fremtid
SIF skal ud på de sociale medier. Der vil i løbet af året blive mulighed for at komme i kontakt
med SIF via Facebook. SIF vil på den måde kunne nå ud til flere potentielle medlemmer af SIF
afdelinger, end tilfældet er for nuværende. Der er positive tilkendegivelser fra afdelingerne,
hvilket forhåbentligt gør, at SIF går en aktivitetsfremmende tid i møde.
Ærestildelinger:
Æresmedlem nr. 24 af SIF. Jens Peter Ditmar Andersen, SIFKBH, med begrundelsen i hans
store virke inden for især sejlsport og bestyrelsesarbejde i SIFKBH. Tillykke med udnævnelsen.
Idrætslederpris for 2015 blev i 2016 tildelt Pia Grønholt FRH Fiskeudvalg.
Formanden vil gerne takke SIF bestyrelse for samarbejdet i årets løb, med ønsket om fortsat
godt samarbejde.
Tak for ordet.
Formandens beretning blev taget til efterretning.
3.
Regnskab til godkendelse
Regnskabet 2016 blev gennemgået af kassereren.
Efterfølgende foregik en debat bla. vedrørende området Fonde.
Regnskabet vil blive justeret og yderligere udspecificeret, hvad angår Fonde under passiver
– ligesom der ved næste årsmøde vil blive fremsat forslag til ændringer af vedtægter vedr.
området ”fonde”.
Regnskabet blev på dette grundlag enstemmigt vedtaget.
4.
Fremlæggelse af budget 2017
Kassereren fremlagde budget til orientering.
5.
Kontingentfastsættelse
Formanden meddelte, at bestyrelsen anbefalede uændrede kontingenter – dette også selvom
DMI har forhøjet deres kontingent.
Efter en mindre debat, blev det enstemmigt vedtaget, at kontingentet ikke skulle ændres.
6.
a.
b.

Behandling af indkomne forslag
SIF KBH: Vedtægtsændringer
SIF KBH: Trykning af Marineidræt

Ad a. Formanden startede med at tage ordet og fortalte, at det havde været planen, at
bestyrelsen i løbet af 2016 skulle have været SIF vedtægter igennem for en opdatering.
Grundet andre prioriteter, var dette desværre ikke sket.
Formanden foreslog herefter, at SIF KBH trak deres forslag tilbage imod at SIF Bestyrelse
nedsatte et udvalg, som skal arbejde med vedtægterne i det kommende år, frem imod
Afdelingernes Generalforsamlinger i 2018.
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Med baggrund i denne udmelding, trak SIF KBH forslaget om Vedtægtsændringer tilbage.
Ad b. Der blev debatteret for og imod nedlæggelse af trykning af Marineidræt, hvorefter
afstemning blev foretaget.
For forslaget:
Imod forslaget:
Hverken for/imod:

3 stemmer
8 stemmer
2 stemmer

Forslaget blev hermed forkastet.
7.
Valg af formand
Dirigenten meddelte, at bestyrelsens forslag var genvalg af nuværende formand Klaus Hjorth.
Dirigenten spurgte, om der var andre kandidater. Ingen blev foreslået.
Klaus Hjorth blev valgt med akklamation.
8.
Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor Steen Rørbæk Jensen er på valg. Steen Rørbæk Jensen blev genvalgt. Revisor Kent
Ravn er ikke på valg. Revisorsuppleant Gert W. Hansen er på valg. Gert W. Hansen blev
genvalgt.
9.
Eventuelt
God debat omkring SIF kommunikation udadtil, brugen af forskellige medier hertil – herunder
evt. anvendelse af Facebook.
Der foregik efterfølgende en livlig debat vedrørende SIF, herunder omkring Forening/Afdelinger,
vedtægter, kontingent og andet.
Der blev stillet spørgsmål til, hvor SIF Fane befinder sig, hvortil svaret var, at den sidst er set
under det først afholdte Landsmøde på Sjællands Odde. Der blev spurgt ind til, om man ikke
kunne anmode Dannebrog om at sponsorere en ny fane – hvilket bestyrelsen vil kigge videre
på.
Afslutningsvis anmodede formanden forsamlingen om at udråbe et trefoldigt leve for SIF. Dette
blev udført, før forsamlingen gik an til skafning.

Søren Munk Madsen
dirigent
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SIF København Badminton

Vintersæsonen er overstået og vi kan se frem til sommeren. Nu kan den ikke lade vente på sig
mere.
Vi har i denne sæson opstartet en SMS-kæde for at holde styr på om der kom folk til træning.
Det har været et godt initiativ, som har gjort at der ikke er blevet kørt forgæves til træning.
Det har tidligere år været et problem hen over sommeren.
Badminton København Holdturnering 2016/2017
Turneringen er slut for denne sæson. Det sluttede med et uafgjort resultat i den sidste kamp.
Igen i år har holdledere haft sine problemer med at stille hold. Der var en enkelt kamp, hvor der
måtte meldes afbud.
Vi havde 7 kampe, vi spillede de 6 af dem. Vi vandt de tre af dem og fik i alt 7 point.
Det hele endte med at vi bliver i rækken som det ser ud lige nu.
Der er foretaget tilmelding til næste sæson, men der er endnu ikke meldt noget ud angående
næste sæson.
Søvang
Endnu en gang blev der kaldt til fællestræning med Søvang. Det var en aften med meget
badminton med blandede hold. Denne gang stod træningen på HIA. Som sædvanligt en
hyggelig aften.
Anders Open
Sæsonens afslutningsturnering blev i år afholdt tirsdag den 30. maj. Der var 13 tilmeldte til
efterfølgende spisning. Ikke helt så mange til selve turneringen.
Turneringen var endnu ikke afviklet ved redaktionens deadline.

Spisning efter afsluttet turnering Anders Open 2016.

Kalender:
Sidst i august – først i september vil der bliver afholdt opstartsmøde omhandlende den
kommende sæson.
Husk at følge med på www.badmintonpeople.dk for at se nyheder inden for badminton.
Og ikke mindst vores egen hjemmeside www.sif-idræt.dk, som i år er kommet i en ny og
forbedret udgave.
Med sportslige hilsner og håbet om god træning hen over sommeren hvor der måtte være tid til
det frem for syslerne i haven og på stranden.
Hilsen

Klaus Hjorth
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Referat af generalforsamling i
Søværnets Idrætsforening København

GENERALFORSAMLING 14 MAR 2017
Formanden bød velkommen.
1. Valg af dirigent.
Formanden foreslog Axel Svendsen. Han blev valgt med akklamation.
Dirigenten ville først fastslå om generalforsamlingen var beslutningsdygtig, i det indkaldelsen
ikke var påført nogen dato og kravet var mindst 4 uger.
Indkaldelsen var udsendt 2 mdr. tidligere.
Generalforsamlingen er dermed beslutningsdygtig.
22 stemmeberettiget var mødt.
2. Fremlæggelse af beretning og visioner. Ved formanden:
Hvad gør vi for at bevarer og udbygge fællesskabet i SIF og dermed også i SIF KBH
For at vedligeholde et fællesskab er det nødvendigt at stoppe op en gang imellem og gøre
status.
SIFKBH udgangspunkt er, at vi stadig er en selvstændig forening. Der er sket rigtig mange
forandringer de sidste ca. 5 år i foreningslivet i Danmark. Det bliver vi i SIF og SIFKBH nødt til
at forholde os til. Vi er jo medlem af SIF og DMI og på den måde med i DIF.
DMI er et forbund under DIF og er økonomisk sponsoreret af Forsvaret. Modydelsen fra
DMI er, at vi støtter op omkring den idrætspolitik forsvaret fører. Det sørger DMI for, at deres
medlemsforeninger arbejder med.
Et af de områder der har skabt forandring og problemstillinger er kulturministeriets nedsatte
centrale foreningsregister. Det skal vi som forening forholde os til.
Et andet område som har skabt forandringer er SKAT, som har rigtig travlt med at indfører
regler, så de bl.a, kan fange dem der hvidvasker ”sorte” penge. Det har medført opstramninger
omkring bl.a. foreningskonti.
Vi har nu i SIFKBH arbejdet på at få vores fælles vedtægter justeret i de sidste 3 år uden held.
I år fremsender vi ændringsforslag til SIF fælles vedtægter til Årsmødet i april. Hvis de bliver
vedtaget, gør det vores fælles vedtægter forståelige og klarer for alle i SIF. Vi får decentraliseret
beslutningsprocessen omkring mange afgørelser i SIF. Vi får synliggjort vores organisatoriske
struktur. Jeg har ikke store forhåbninger om at det vil lykkes i år. Derfor har bestyrelsen
udarbejdet et sæt vedtægter for SIF KBH, som vi behandler senere i dagsordenen.
Umiddelbart efter generalforsamlingen sidste år, besluttede SIF regnskabs og
medlemsadministrator at stoppe sit frivillige arbejde for SIF. Det bevirkede en del turbulens i
administration i SIF i de første måneder efter vores generalforsamling
Efter årsmødet i april 2016 i SIF, som blev afholdt i f.m. DMI repræsentantskabsmøde,
besluttede den nye bestyrelse, at kassereren i SIF overtog regnskabsfunktionen og SIF
formand Klaus Hjort overtog det øvrige sekretariat arbejde fra undertegnede. Det har bevirket at
administrationen i SIF er blevet effektiviseret og økonomien er blevet forbedret.
Vi har stadig en tilbagegang i medlemstal og dermed på indtægtssiden fra 2015 til 2016. Men
vi har en væsentlig nedsættelse af udgifterne på administrationssiden i SIF, som bevirker at vi
ikke har ”røde” tal på bundlinjen i SIF for første gang i mange år. Vi har også kunne fastholde
tilskuddet til vores virke ude i de fire afdelinger.
Jeg har som SIF bestyrelsesmedlem i de sidste 3 år arbejdet for at få orden på økonomien i
SIF, så de fleste kontingentmidler bliver brugt til aktivitet og ikke til administration. Det er i høj
grad lykkedes i det år der er gået. Det skyldes ikke mindst vores SIF formand Klaus Hjort store
arbejde med at få medlemsregistreringen og mødeaktiviteten effektiviseret.
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Visioner:
Vores udgangspunkt i SIF KBH for at starte det nye foreningsår er, at vi er ca. 650 medlemmer.
Af de medlemmer er ca. 300 medlemmer med i vores aktivitetsudvalg. Vi kan også kalde dem
faste udvalg eller idrætsudvalg.
Fremadrettet vil vi fremme udviklingen i vores udvalg ved at arbejde på at aktivere flere af vores
medlemmer via vores udvalg.
Det er vigtigt at SIF KBH udvikler fællesskabet mellem udvalg og bestyrelse ved at få en bedre
kommunikation med nedsatte idrætsudvalg.
Vi bør også i SIF KBH bestyrelse arbejde for at få en administration, der målrettet servicerer og
vejleder idrætsudvalgene.
SIF KBH administration
Marineidræt bliver nu trykt i 125 eksemplarer. Skal vi fortsætte med trykning og udsendelse af
Marineidræt?
Tak til alle aktive idrætsudvalg for året 2016 og håber på en god og sund udvikling for SIF KBH
fremadrettet.
Også en tak til de tilbageværende bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde efter den
turbulente tid der efterfulgte vores sidste generalforsamling.
Derudover havde formanden 3 spørgsmål:
Skal SIF KBH formand fortsat udføre administrativt arbejde for SIF?
Skal marineidræt fortsat trykkes? Udgift ca. kr. 10.000,00.
Vi har fortsat problemer med modtagelse af post på Holmen, hvordan løses disse?
Tak for ordet
Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til beretningen.
Egon Person: Jeg har ikke spørgsmål til selve beretningen, men mangler en afklaring af hvorfor
2 suppleanter forlod bestyrelsesarbejdet på sidste års generalforsamling. Dette fremgår ikke af
referatet fra sidste år.
Problematikken var at formanden var på valg sidste år, men havde ikke meldt om han ville
genopstille, hverken på indkaldelsen eller på bestyrelsesmødet før generalforsamlingen. Derfor
opstillede den resterende bestyrelse et forslag til formandsposten. Først efter dette meddelte
Kristen Trap, at han ville genopstille til en ny valgperiode.
Diskussionen om hvornår Kristen Trap gav denne oplysning medførte at 2 suppleanter trak sig
sidste år.
Der var ikke yderligere spørgsmål til beretningen.
Dirigenten anbefalede at bestyrelsen afklarede, hvordan suppleanter indgår i
bestyrelsesarbejdet.
3. Godkendelse af regnskab.
Kassereren henviste til de udleverede oversigter, som samtidig blev vist på overhead.
Den første oversigt viste udvalgenes forbrug i h. t. vores kontoplan.
Det eneste som umiddelbart falder i øjnene er 2 udvalgs indkøb af salgsartikler, hvoraf 1 udvalg
ikke har nogen indtægt og det anden udvalg slutter med et underskud p.g.a. meget lille salg.
Det er SIF KBH policy at udvalgene gerne må købe salgsartikler, men de skal modsvares af en
indtægt.
Den næste oversigt viser udvalgenes beholdninger ved udgangen af året og her kan man se at
udvalgene ikke ophober midler.
Regnskabet blev godkendt med akklamation.
4. Behandling af indkomne forslag.
Formanden fremlagde bestyrelsens forslag til nye vedtægter for SIF KBH.
De fælles vedtægter vi har, tager ikke højde for den nye lovgivning indenfor foreningslivet.
Vi havde f.eks. meget besvær med at få godkendt vores kasserer for 2 år siden.
Marineidræt 2/2017 side10

Forslaget er kun blevet udsendt for 2 uger siden til alle udvalgsformændene og ikke på vores
hjemmeside.
Der opstod en diskussion om forslaget kunne behandles, når det ikke var udsendt forud og
heller ikke udleveret på mødet, men kun vist på overhead.
Efter en gennemgang af de enkelte paragrafer og nogle rettelser og mange forskellige
synspunkter.
Bad dirigenten om en afstemning.
13 stemte for forslaget, men er så forkastet, da det er under 2/3 af fremmødte stemmeberettiget.
Bestyrelsen vil arbejde videre med det nuværende forslag til egne vedtægter og drøfte dette
med de andre afdelinger og senest på årsmødet til APR.
5. Valg af formand (ej på valg)
6. Valg af kasserer (modtager genvalg)
Valgt med akklamation.
7. Valg af bestyrelse og suppleanter
Frank Caspersen (modtager genvalg). Valgt med akklamation.
Jens Peter Ditmar Andersen (ej på valg)
Lars Back foreslås som bestyrelsesmedlem for 1 år. Valgt med akklamation.
Christian Gøtterup forslås som bestyrelsessuppleant for 2 år.
Valgt med akklamation.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
Axel Svendsen (ej på valg)
Per Jensen (modtager genvalg). Valgt med akklamation.
Søren M. Madsen (modtager genvalg). Valgt med akklamation.
9. Eventuelt
Christian Gøtterup meddelte, at han er blevet SIF webmaster.
Han ønsker at medlemmerne kontrollere at de anførte oplysninger på vores hjemmesider er
korrekte. Derudover ønsker man medlemmernes privat mailadresser og ikke firma mailadresser.
Der blev spurgt om man kunne ensrette udvalg eller klub.
Udvalg eller klub er frivilligt, men vi ønsker at KBH indgår.
Formanden fik ordet og accepterede at forslaget ikke blev godkendt, men vi vil arbejde videre
og tage det op på årsmødet.
Formanden takkede dirigenten for et godt ledet møde.
Derefter 3 hurra og 3 tramp for SIF KBH
Karlslunde 1. april 2017
Dirigent:

Axel Svendsen
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Referat af generalforsamling i
Søværnets Idrætsforening Frederikshavn

Referat af generalforsamling i Søværnets Idrætsforening
Frederikshavn afholdt den 15 marts 2017
Dagsorden.
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning ved formanden.
3. Godkendelse af regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af formand:
a. Formand Lars Eriksen Ikke på valg
6. Valg af kasserer:
a. Kasserer Thomas Jensen På valg (modtager genvalg)
7. Valg af bestyrelse og suppleanter:
a. Næstformand Paw Nielsen På valg (modtager genvalg)
b. Bestyrelsesmedlem Willy Kristiansen Ikke på valg
c. Bestyrelsesmedlem Mariann Vestergaard På valg (modtager genvalg)
d. Suppleant Pia Grøndal På valg (modtager genvalg)
e. Suppleant Peter Erichsen Ikke på valg
8. Valg af revisor og revisorsuppleant:
a. Revisor Thorkild Carlsen Ikke på valg
b. Revisor Viggo Nielsen På valg
c. R-Suppleant Ken Normann ikke på valg
9. Eventuelt
Ad 1.
Bent Raabjerg blev valgt som dirigent
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.
Ad 2.
Formanden konstaterede at idrætsforeningen og afdelingen i FRH kører fint, herunder
(sammendrag af beretning);
•
Dog måtte vi i 2016 sige godnat til tennis udvalget, idet der ikke var nogle aktiviteter.
•

DMI i cykling landevejsløb blev afholdt af SIF FRH cykeludvalg, en stor succes.

•
Fælles standerhejsning gennemført i 2016 med succes – hvilket gentages i 2017 tirsdag
den 18. april.
•

Afholdt møder i afdelingen samt SIF bestyrelse som normalt.

•
Medlemstal i SIF 1778. Dette er et plus på 60 nye i alt i SIF. Opgørelse i afdelingerne nu
på post nr. hvilket giver 519 i post nr. 9000-9990 (SIF FRH).
•

Ser ud til at vi er ved at vende medlemstallet, så de er ved at stige.

•
Økonomi ser god ud, hævekort er indlevet så vi sparer gebyr. Udvalgene har stort set
fået den samme trækningsret i 2017 som i 2016.
•

Der er kommet nye medlemslister som skal bruges i fremtiden.

•

Ny formand i Badminton udvalget og i Golf udvalget.
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•
Ny redaktør på hjemmesiden Christian Gøtterup, brug ham så hjemmesiden altid er
ajour.
•

Marine 5. kamp afholdes her i området 19. september.

•

DMI har 100 års jubilæum i 2018. SIF FRH Golf inddraget.

•

SIF årsmøde afholdes på Sjællands Odde den. 28. april.

•
DMI Orienteringsmøde samt generalforsamling afholdes hhv. den 31. marts og den 1.
april. Henrik Hugger deltager fra FRH.
Herefter kom udvalgene med deres beretning. Det følgende er sammendrag herfra.
Aerobig/Spinning
Louise Berg holder gymnastikken - Tommy Petersen står for spindingen, der er kommet nye
medlemmer både til gymnastikken og spinningen det er dejlig.
Badminton
34 medlemmer i alt. Der er træning mandag, torsdag samt lørdag. Deltog i DMI mesterskab den
7 april 2016 i Varde, landsmesterskab måtte aflyses grundet manglende tilmeldingen. Der er på
generalforsamlingen valgt ny formand som blev Jens Nielsen.
Bowling
Cykling
Den 02 og 03. maj. deltog vi med 14 rytter i DMI i Landsmesterskab i MTB på Bornholm.
Den 29 - 30. april lagde 15 ryttere ud på den traditionsrige Hjørringtur.
Den 14 & 15. juni deltog vi med 19 ryttere i DMI Landsmesterskab i landevejscykling, som
foregik i områder omkring Understed. Arrangeret af os selv, et godt stævne som på trods af
vejret, forløb planmæssigt uden uheld eller forsinkelser.
Vi var i år så heldige at vi, med hjælp fra sponsorerne: Spar Nord fond, GF forsikring og
Solamagic kunne skrabe penge nok sammen til at indkøbe nye og stærkt tiltrængt køredragter.
2017 bliver efter samme list som 2016.
Vi er/bliver ca. samme antal medlemmer som sidste år dvs. 40-50 stykker.
Golf
Afviklet 6 matcher og deltaget i SIF mesterskab samt DMI mesterskab.
Hjemmeside har ikke fungeret, men vi håber den kommer til at lykkes i 2017.
Planer på 6 matcher i 2017 samt deltage i SIF og DMI mesterskaber.
Floorball
Året 2016 har for SFFK har været rigtig godt. De fleste fredage, har der været mulighed for, at vi
har spillet på fuld bane. Dette skyldes både nye medlemmer, men også den store deltagelse fra
civile spillere fra andre klubber i Frederikshavn og omegn.
Ud over de planlagte arrangementer, vil vi skal prøve at bruge vores tid i hallen om søndagen
noget mere. Her har bestyrelsen tænkt på, at invitere enkelte klubber fra Frederikshavn eller
omegn til bold.
Løb
Deltaget i 9 forskellige løb.
Svømmer hver mandag på SMC fra 16-17, dette slutter til maj og opstart igen til september.
Petanque
Sæsonstart den. 12. april med FLS OPEN.
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Generalforsamlingen besluttede, at vi atter skal være med i DGI for at kunne deltage i
turneringer.
Grill-petanque - strandpetanque - tordenskjoldturnering for at nævne nogle af de aktiviteter ud
over tirsdags træning, som vi har her i Petanque.
Sejlsport
Et år uden sejlbåd i vandet grundet ombygningen på FLS FRH.
Motorbåd klargjort og søsat og forlagt til Frederikshavn Marina.
Ved generalforsamlingen var der flere nye medlemmer, så vi håber på en sejlsæson med plads
her på Flådestationen.
Skydning
I året 2016 har fokus været på socialt samvær i forskellige arrangementer FUN SKYDNING –
GRILL AFTEN – WEEKEND skydning, hvilket har fungeret fint.
Sportsfisk
Har gennemført klubaftener hvor Klaus Jensen viser os fluebindingens kunst, og hvor også man
møder op for at rense havhjulet eller rydde op i grejkassen, så den står klar til den nye sæson.
Et andet fast punkt hvert året er vores lokal-mesterskab, som altid er en stor succes.
Vores Weekendudflugt gik til Sjællands Odde, og dette var med fokus på kammeratlig hygge,
deriblandt også spændende rundvisning og ikke mindst fiskeri efter havørred.
Formand Sportsfisk fik i 2016 den store ære at få overrakt Søværnets idrætsforenings lederspris
for 2015. Pia var meget taknemmelig for denne og det rørte hende meget med denne flotte
påskønnelse for sit frivillige arbejde.
Formand SIF FRH afsluttede beretningen med igen at nævne, at den fælles standerhejsning i
2017 er planlagt til tirsdag den 18. april, og håber, at så mange som muligt har mulighed for at
deltage ved denne begivenhed.
Formanden takkede afslutningsvist bestyrelsen, udvalgsformænd og idrætsudøvere under de
enkelte udvalg for det forgangne idrætsår, og ønskede alle et godt idrætsår 2017.
Med disse ord afsluttede Formanden sin formandsberetning for 2016.
Dette var et sammendrag af formandens og udvalgenes beretninger. Beretningerne kan ses i
helhed i SIF klub hus.
Ad.3
Kasserer Thomas Jensen gennemgik regnskabet der viste en omsætning på 315 000 kroner.
Regnskabet blev godkendt.
Ad. 4
Der var ikke indkommet nogen forslag.
Ad. 5
Eneste nyt i bestyrelsen var, at suppleant Peter Eriksen blev afløst af Palle Petersen.
Revisor uændret.
Bestyrelsen består herefter af følgende.
Formand Lars Eriksen
Kasserer Thomas Jensen
Næstformand Paw Nielsen
Bestyrelsesmedlemmer Willy Kristiansen & Mariann Vestergaard
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Suppleanter Pia Grøndal & Palle Petersen
Revisor Thorkil Carlsen & Viggo Nielsen Revisor suppleant Ken Norman
Ad. 9
Adgangskontrol til FLS FRH blev debatteret. Alle skal efterleve de udsendte Garnisons ordrer
(dvs. medlemslister i vagten, hente evt gæster aflevere id kort/sygesikringskort for at få et
gæstekort).
Spørgsmål vedrørende opsparing i udvalgene. Der gives ikke lov til opsparing i udvalgene, der
blev nævnt lånekonto i SIF, men den har kun 1 års løbetid.
Formanden takkede for fremmødet og dirigenten for et godt styret møde.
Herefter var det hyggelige samvær med selv smurt smørebrød og en enkelt øl.
Referent

Willy Kristiansen
SIF Frederikshavn beretning
Formands beretning SIF Frederikshavn 2016.
Året der er gået 2016:
Som ved tidligere år vil jeg starte min beretning ved at kigge lidt tilbage på året der er gået, og
afslutningsvis kigge lidt på året der kommer.
Generelt har året kørt sin vante gang og måske bortset fra ét udvalg Tennis), så har der været
mange gode aktiviteter igennem året. Jeg vil specielt fremhæve DMI i Landevejscykling, som
Hugger og hans drenge på så udmærket vis gennemførte i området omkring understed d. 14-15
juni – og som jeg overværede dele af. Det var et super stævne. Det er jeg sikker på at Hugger vil
berette yderligere om og jeg vil i øvrigt, som det har været proceduren tidligere, lade de enkelte
udvalgsformænd berette om gennemførte aktiviteter i egne udvalg til sidst.
•
Fælles standerhejsning. Året startede officielt med den fælles standerhejsning 25. april,
denne gang ikke som vanligt ved klubhuset men i stedet for omme bag ved klubhuset med en
midlertidig flagstang. Tak til de som var mødt op – og jeg kan kun opfordre til at flere deltager i
dette arrangement. Vi vil i år også afholde fælles standerhejsning – datoen er her i 2017 sat til
tirsdag d. 18. april – jeg håber at I har lyst til at være med. Der kommer en indbydelse ud inden
længe.
I samme moment så skal jeg ikke undlade at nævne at det naturlige omdrejningspunkt i SIF
FRH, nemlig vores klubhus, ikke har været særligt tilgængeligt i den forgangne periode, grundet
FLS FRH havne ombygning. Det er selvfølgelig ærgerligt men nødvendigt, og jeg håber på at vi
inden længe igen kan tilgå klubhuset på normalt vis igen.
•
Møder i 2016. Også i 2016 er der blevet afholdt et antal møder i både afdelingsregi samt i
”FU regi”. Møderne har igen været afholdt efter behov og i et passende flow.
Medlemstal. Det samlede medlemstal for SIF overordnet er ved indberetningen 2017: 1778
hvilket er 60 flere end indberetningen samme tid i 2016 – dvs. en samlet fremgang. I SIF FRH er
vi 590 medlemmer, opgjort efter en postnummerfordelingsnøgle 9000-9999. Min oplevelse med
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dette område i 2016 er et stigende antal ansøgninger, og jeg fornemmer at kurven er vendt fra
nedgangen i de foregående år. Så nu er det med at holde momentum.
•
Økonomi. Ikke en formandsberetning uden kort også at berøre økonomien. Det er min
fornemmelse at I ude i udvalgene er gode til at omsætte den mængde penge i årligt får tildelt til
gode aktiviteter. Vi har fokus på at pengene anvendes til aktiviteter – hvorfor vi jævnligt ser på
muligheder for optimering på denne bane. Det var derfor vi bla. gik over til færre eksemplarer af
marineidræt – af andre tiltag i 2016 kan nævnes at vi har forsøgt at minimere antallet af hævekort
i afdelingen, da vi betaler gebyrer for hvert kort vi har.
Budgetmæssigt så har udvalgene i 2017 alle fået det samme eller mere end tildelt i 2016 – og vi
ligger ret tæt på at tildele det beløb som udvalgene faktisk anmoder om. Så det ser jeg som en
positiv udvikling set i forhold til tidligere år.
•
Nyt i FU regi. Siden sidst vi mødtes, så er der sket ændringer i SIF sekretariat, som dog
stadig har til huse på Holmens Idrætsanlæg. Willy og Kristen ej trådt ud af de to sekretariats
funktioner, som de havde og disse vartes nu af formanden Klaus Hjorth. Det er således nu Klaus
som står for medlemslister, indmelding og andre sekretariatsmæssige funktioner.
•
Nyt omkring udvalgene: Grundet mangel på medlemmer samt aktiviteter generelt,
så fik jeg en henvendelse af Tennisafdelingen medio 2016. Der var ingen aktivitet i udvalget
længere, og der var ikke nogen som bød ind bestyrelsesmæssigt – hvorfor Tennis foreslog at
man nedlagde udvalget. Vi drøftede det på et bestyrelsesmøde og nedlagde Tennisudvalget
her i slutningen af 2016. Skulle der på et tidspunkt igen blive interesse for Tennissporten er det
selvfølgeligt muligt igen at lave et udvalg, såfremt man kan opfylde betingelserne.
Ny formand for Badminton.
Ny midlertidig formand for Golf.
Tak til de afgående formænd (Quist, Preben, Martin Stiller)
•
SIF hjemmeside. Hvis I har været inde på SIF hjemmeside indenfor den nærmeste tid,
så vil I se at der er sket forandringer herinde. En god hjemmeside kræver, at den til stadighed er
opdateret – og der har vi nok haltet lidt i de sidste par år. Christian Gøtterup, KBH har tilbudt at
varte siden således den strømlines og holdes opdateret – og det arbejde er han i gang med nu.
Når Gøtterup ser behov for nogen former for opdatering så henvender han sig enten direkte eller
via mig til udvalgene for information/input. Hjemmesiden er ikke komplet endnu, og den kan uden
tvivl blive endnu bedre – så støt op om projektet i en positiv ånd.
Året der kommer – 2017:
•
Aktiviteter. Der ligger forhåbentligt også i 2017 mange gode aktiviteter og muligheder for
socialt samvær for alle vores udvalg. Ud over udvalgsaktiviteter, så er der to aktiviteter som jeg
specielt vil fremhæve.
Forsvarsmesterskaber M5K ved SMC i 2017.
M5K skal i 2017 afvikles oppe på SMC, og SSK er blevet anmodet om at være arrangør.
Det vil blive tale om en modificeret M5K hvor kun to discipliner gennemføres – i forhold til
tidligere stævner afholdt i FRH området. Stævnet afholdes over 1 dag og disciplinerne bliver
forhindringsbane og livredning.
Det kan komme på tale, at der bliver behov for hjælpere til stævnet, og her vil jeg i SIF FRH
gerne opfordre til at man byder ind (gerne som enkeltperson) hvis man har lyst til at støtte. Skriv
direkte til mig, såfremt det var noget i kunne have lyst til.
DMI 100 års jubilæum i 2018.
DMI i 2018 har 100 års jubilæum og i den forbindelse har man ønsker om at fejre dette med
flere multi stævner hen over året 2018. Formand AKIF er blevet bedt om at samle trådene for de
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nordjyske idrætsforeninger og se hvad vi kan trylle frem. Der blev under 2016 orienteringsmøde,
bestemt at region Nord skal planlægge følgende stævner;
•

Fodbold – ude

•

Golf,

•

Triathlon/duathlon, samt

•

Feltsport

Stævnet planlægges gennemført i AUG/SEP 2018.
Tanken er at de alle 4 stævner skal holdes inden for de samme 2-3 dage, og meget gerne med
et fælles udgangspunkt (overnatning og spise).
Af disse idrætsgrene, så har vi umiddelbart kun reelle kompetencer indenfor golfsporten, hvorfor
det er her vi nok byder os til. Vi vil kigge på at blive medarrangør evt. sammen med AKIF, og
således her bidrage til jubilæet.
Golfudvalget vil forventeligt få en naturlig rolle i denne planlægning/afvikling, men også her vil
der forventeligt være behov for et antal hjælpere. Jeg skriver ud til udvalgene når vi ved mere –
men skriv også direkte til mig, såfremt det var noget i kunne have lyst til at bidrage til.
•
SIF Årsmøde og DMI repræsentantskabsmøde. I forhold til 2016 hvor vi forsøgte med
afholdelse af årsmødet sammen med DMI repræsentantskabsmøde i Middelfart, så går vi her i
2017 tilbage til normal procedure igen. Dette primært fordi vi ikke fik det samme ud af det rent
socielt, hvilket jo også er formålet med at mødes SIF afdelinger imellem.
Årsmødet ligger i år 28. april, og jeg forventer at vi stiller med de fem personer som vi har lov til
at være til møderne.
DMI møderne ligger i perioden 31 marts + 01 april, og Henrik Hugger vil repræsentere SIF FRH
på disse to møder.
•
Aktiviteter. Jeg vil nu lade de enkelte formænd for respektive idrætsudvalg berette om
deres aktiviteter for 2015;
o

Aerobic/indoor cykling (Tommy).

o

Badminton (Preben Jensen->Jens).

o

Bowling (Ib Boel Jensen).

o

Cykel (Henrik Hugger).

o

Floorball (Martin S. Jensen).

o

Golf (Preben, midl).

o

Løbe/svømme udvalg (Ken Norman Pedersen).

o

Petanque (Johnny Gajhede).

o

Sejlsport (Willy Kristiansen).

o

Skydning (Michael Prang).

o

Sportsfiskeri (Pia Grøndal).
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Som nævnt tidligere, så er den fælles standerhejsning i år planlagt til den 18. april, og jeg håber,
at så mange som muligt har mulighed for at deltage ved denne begivenhed.
Jeg vil afslutningsvist takke bestyrelsen, udvalgsformænd og idrætsudøvere under de enkelte
udvalg for det forgangne idrætsår, og ønsker jer alle et godt idrætsår 2017.
Med disse ord afslutter jeg min formandsberetning for 2016.

Lars Eriksen
SIF Frederikshavn Standerhejsning

Fælles standerhejsning i SIF FRH.
Den. 18. april 2017 oprandt dagen for at markere, at de udendørs idrætsaktiviteter kommer i
gang.
Derfor var alle medlemmer i SIF FRH indbudt til standerhejsning ved SIF klubhus.
Flagstangen var blevet rejst og i daglig orden - det er nok også det eneste der er i daglig orden
på Flådestation Frederikshavn, da der stadig hamres spåns i og veje/kajer er opgravede. Til
trods for dette var der alligevel stort fremmøde. Der kom 30 medlemmer til arrangementet,
så det var et luksus problem, at der ikke var 2 pølser til alle (den lille skare der stod for
arrangementet havde regnet med at 20 kunne finde vej til klubhuset ).
Formand Lars Eriksen gav i sin tale udtryk for, at det store fremmøde var tegn på at ideen med
den fælles standerhejsning var kommet for at blive. Sejlsportsudvalget har endnu ikke har
fået afklaret hvor og hvordan man kan have sejlbådene forsvarligt liggende. Motorbåden er i
Frederikshavn Marina og klar til en ny sommersæson. De andre ude udvalg er ved at komme
god i gang.
Herefter hejste Willy SIF standeren, som vil veje over klubhuset i den kommende sæson.
Så var der pølser og snak om den kommende sæson og tilbageblik på vinteren der nu officielt
er forbi.
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SIF Frederikshavn Floorball
SIF Floorball årlig Floorball turnering 2017
Søndag den 21. maj var dagen, hvor den årlig SFFK turnering blev afholdt. Porten blev åbnet kl
0930, hvor Standby Tornados, Frederikshavn Blackhawks, Sæby Floorball klub og SFFK stod
klar til at komme ind og indtage banen. Efter en hurtig omklædning, kunne formanden for SFFK
byde alle velkommen til SMC, hvor han ønskede alle en god dag, med masser af god bold og
højt humør.
Dommeren fløjtede og de to første hold kom på banen for at spille den første kamp. Blackhawks
og Strandby lagde ud.
Samlet holdfoto, humøret er højt :-)
Kampprogram med resultater:
Blackhawks VS Strandby
2-3
Sæby VS SFFK
4-3
Strandby VS Sæby
4-1
SFFK VS Blackhawks
4-5
Blackhawk VS Sæby
5-1
SFFK VS Strandby
2-2
Lidt forfriskninger var klar, når blodsukkeret blev lavt.
Kampen Strandby Tornados vs Sæby Floorball klub
Kampen Sæby Floorball Klub mod Frederikshavn Blackhawks
SFFK hold. Desværre mangler Ole Kassow på billed. Kampene havde være så hårde, at han
var nødsaget til at gå i bad.
SFFK valgte at slappe lidt af, her på en solrig søndag, og lod Strandby Tornados gå som
vinderen af årets SFFK turnering 2017. Stort tillykke og meget velfortjent.
SFFK takkede af for en super dag, hvor fairplay og højt spillerhumør var i højsædet.
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