
Di
t S

IF
én gang skovser – altid skovser

Fremtiden i SIF er fuld af små og store ambitioner, 
socialt fællesskab og nye muligheder.

20
16

skovshoved 
idrætsforening

nr.6

SIF OG 
FREMTIDEN



Side 5

Bag om bladet:
Dit SIF 2016 udsendes til alle medlemmer i Skovshoved Idrætsforening 
og udleveres til alle nyindmeldte medlemmer i 2016/17.
   Dit SIF 2016 udsendes i april kvartal 2016  
   Oplag 2.000
   Redaktion:  Pernille Strøm Lundsfryd, Claus Buhl, 

     Peter Huusom, Helle Ording, Bue Kjems
     Skribenter: Jesper Knudsen, Peter Huusom, Jakob Grandahl,
     Sebastian Clausen, Henrik PK Rohde, Jan Lauritsen, Anders Troels Munk, 
     Mikkel Schultz
   Foto: Mattias Elvers, Claus Buhl
   Design: Mette Forum
   Annoncer: Gitte Levring
   Tryk: Hellbrandt Trykcenter

Ansvarshavende udgiver: SIF, Krøyersvej 5, 2930 Klampenborg, 
Telefon 39 45 01 80, www.skovser.dk

Dit SIF

Til allersidst: 
         ET STORT TILLYKKE. Hvor var det dejligt at følge skovserdrengene Mads Conrad og Emil Holst i de 
         fantastiske dage i maj, hvor Thomas Cup’en blev taget med hjem til Danmark. 
                      Redaktionen af Dit SIF

    4-5  Verdensmester bliver cheftræner
    6-7  Vi har det godt i SIF
   8-11  Skolereformen – et gode eller onde
12-13  Fodbold anno 2016
14-15  Hva’ for nogen curlingbørn?
18-19  Et kynisk spil om paragraffer
20-21  Lad os få den gode sportsånd tilbage
22-24  En tennisskole giver liv på banerne
25  Hædersbeviser
26-27  Samarbejdet om multihallen
28-29  Planer om nye faciliteter
30-31  Ny gammel indgang fra Exnersvej
34  På tværs af det hele
35  Historisk arkivIN

D
H

O
LD

SIF og fremtiden
SIF er mit frirum. Vi er ét - SIF og mig. Havde vi ikke SIF, 
måtte vi opfinde et SIF. 
Sådan lyder det bl.a., når en flok medlemmer bliver bedt 
om at sætte ord på deres forhold til SIF. For det kører godt 
for SIF. Baner og haller syder af mennesker og aktiviteter, 
på parkeringspladsen vælter biler ind og ud – det er et syn 
for guder, og i Siffen er der ofte ikke et bord at opdrive. 
Vi er nu 2300 medlemmer, der løbende bruger SIF.
Men der må ikke hviles på laurbærrene. Og slet ikke når 
alt tyder på, at skolereformen er kommet for at blive. 
Læs hvordan SIF prøver at knække koden med ’Gå bussen’ 
og morgentræning fra kl. 06. Ungerne er tidspressede, og 
det hele foregår i løb, tiden til spisning er kort, men 
børnene fra Bakkegårdsskolen viser om nogen vejen. 
Og i dag er vi 130 flere børn i SIF, end da skolereformen 
tog sin begyndelse.
Tilgang af badmintonungdom har stået lidt i stampe, men 
nu sker der noget. En verdensmester med masser af ideer 
træder ind ad døren meget snart. Det skal være sjovere at 
starte med at spille badminton, og der skal mere gang i 
fælles arrangementer i samarbejde med PK og gode folk i 
fodbold og tennis.
Tennisskolen for de voksne er et succesrigt forløb, som 
giver liv på baner og i klubkassen. SIF Tennis udvikler sig 

markant i disse år og har forstået, at en tennisafdeling skal 
syde og boble af socialt sammenhold, sportslige fælles-
skaber og fest og glade dage, og Mikkel Schultz fortjener 
om nogen sin pris. Tennisskolen brødføder klubben med 
spillere, der kan repræsentere SIF i bredde- og eliteregi, 
og de vil i mange år efter deltage i SIFs sociale miljø. 
Som cheftræner Sebastian udtaler det: ”Du er i min optik 
ikke med i en klub, hvis du ikke er aktiv og deltagende i 
klubbens aktiviteter – bum!” 

Udfordringer slipper SIF ikke for:
Et formandsskifte i utide i fodbold er aldrig velkomment. 
SIFs arealer bliver heller ikke større, men formandens ideer 
til optimering af mulighederne vokser ufortrødent. Læs 
Bues seneste 5 ideer. 
Og så har vi den sørgelige løsning på nabostriden med 
nogle beboere på Exnersvej, som fremover besværliggør 
indgangsforholdene fra Exnersvej for mange af SIFs 
medlemmer. 
Episoden med aflysningen af Guldkampen i badminton-
ligaen viser med al tydelighed, at der er behov for selv-
ransagelse og fornyelse i det danske badmintonforbund 
Badminton Danmark. Og i SIF er vi stadig af den opfattelse, 
at VI VANDT GULDET.
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Skift til
SKJERN BANK
så støtter du SIF

Den nærmeste medspiller 
på økonomien er Skjern Bank
Vi er glade for, at mange SIF'ere allerede har valgt 
Skjern Bank som økonomisk medspiller – måske kan
vi også gøre noget for dig!

Lav en aftale med Skjern Bank og vær med i 
lodtrækningen om en middag for 2 personer i
“SIFFEN”. 

Send blot en mail til hellerup@skjernbank.dk – og 
skriv i mailen, at du kommer fra SIF og gerne vil 
kontaktes af Skjern Bank.

Vi glæder os til at høre fra dig.
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Dine Skjern Bank medspillere i SIF
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’Vi vil kombinere det nye med den del 
af det gamle, som vi ved virker. Dvs. 
i tæt samarbejde med Ole Ebbesen 
og alle hans erfaringer, er det målet 
at få langt flere unge til at starte med 
at spille badminton. Det skal være 
sjovere at starte med at dyrke bad-
minton – måske lidt på bekostning af 
seriøsiteten. Vi ved godt, at teknikken 
skal læres tidligt for at kunne begå 
sig som elitebarn, men vi må også er-
kende, at det skræmmer mange unge 
bort. Lige netop dette punkt er ikke en 
nem opgave, men vi har ambitioner 
om at kombinere det sjove og det 
seriøse på en anden måde. 

Bro mellem ungdom og senior
Forbindelsen mellem ungdom og 
senior skal være endnu bedre end den 
er nu. Skovshoved har i dag en U17 
og U19 årgang, der ikke har været så 
stærk og bred som netop nu. Men at 
få U17 og U19 gruppen til at sparre 
nedad til vores store talenter i de 
yngre grupper et par gange om ugen 
- det er målet. Her er samarbejdet med 
PK uhyre vigtigt. Vi kender hinanden 
godt fra elitetræner-uddannelsen 
og har allerede de første tiltag i 
støbeskeen. Vi vil også udbygge 
samarbejdet med gode folk i fodbold

og tennis og udveksle ideer, og vi skal  
have mere gang i fælles arrangement-
er, fester, 5-kampe og andet sjovt’.

Med et fantastisk trænerteam 
bestående af Ole Ebbesen, Caroline 
Ploug, Michael Svejsø, Oscar Mol-
lyhus og Lian - styret af Jonas i tæt 
samarbejde med PK - går Skovshoved 
badminton ungdom en spændende 
tid i møde.

Dit SIF Verdensmester - fremtidsvisioner 

Jonas Rasmussen har bl.a. opnået en 
række topresultater i herredouble 
sammen med den tidligere skovser 
Lars Paaske. Parret blev verdensmestre 
i 2003 og har en bronzemedalje fra 
2006. Et andet historisk resultat kom få 
måneder efter VM-triumfen, da parret 
vandt China Open i herredouble som 
det første europæiske par nogensinde, 
og senere fulgte sejre i All England i 
2010.

Jonas har fortsat karrieren og er 
færdig til sommer med sin 2-årige 
elitetræner uddannelse hos Badmin-
ton Danmark. Herefter starter han sit 
nye job i Skovshoved. Trænererfaring 
har Jonas masser af, cheftræner for 
Farum senior de sidste par sæsoner 
og tidligere talenttræner i Værløse og 
Taastrup elite. 

I spidsen for en storklub
Nu glæder Jonas sig til at stå i spid-
sen for en storklub - en storklub med 
masser af talenter og dygtige trænere. 
’Ingen tvivl om at udfordringen er stor, 
men jeg er klar’, fortæller Jonas på det 
første møde med de andre trænere i 
klubben. Her fortalte han også om nye 
tiltag og ideer, som han ville tilføre i 
ungdomsarbejdet. 

Af Henrik PK, badminton

Ungdomsafdelingen har ansat en tidligere verdensmester på posten som ungdomscheftræner 
i Skovshoved. I den nye sæson skal 38-årige Jonas Rasmussen stå i spidsen for ungdommen i SIF.

Verdensmester 
bliver cheftræner for 

de unge i SIF-Badminton

Dit SIF Verdensmester - fremtidsvisioner 

“Jeres motto - En gang skovser altid skovser - skal realiseres. 
Den unge badmintonspiller skal mærke, at han og hun bliver en del 

af klubben. De skal føle vigtigheden af at være en vigtig del af
træningsmiljøet, for uden spillere intet træningsmiljø.”
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Marianne Zangenberg, Senior I SIF
I SIF har jeg en klub med mange gode 
aktiviteter og et hyggeligt socialt samvær

Dit SIF Vi har det godt i SIF 
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Vi har det godt i SIF

Marie Louise Remilliard, 

tennis 
Jeg tænker på det store SIF flag og at 

det er sjovt at spille tennis. Kan også 

godt lide at gå i Siffen. Chr. Skjolborg, tennis
Havde vi ikke SIF, måtte vi skabe et nyt SIF 
- ellers gik det ikke.

Oscar Lundsfryd, tennis
SIF er der, hvor jeg spiller tennis og har nogle gode venner. Vi har det rigtig sjovt og griner altid.

Mads Conrad, badminton
SIF er min base. Det er her jeg slap-
per af og kobler lidt af fra min daglige 
gang på landsholdstræningen.

Claus Trolle, SIFs Venner
SIF - Min Fritidsfamilie

Andreas Mortensen, 
fodboldtræner-assistent 1. seniorEt frirum med dejlige mennesker - et sted hvor jeg lader op energimæssigt

Albert Kleinert, U16 fodboldSIF er et godt sted at finde gode venner og være sammen med dem.

Christopher Vittoriani, 

badminton 
I SIF er alle velkomne - både nye 

spillere og gode spillere. SIF er en 

klub der hjælper hinanden, især dem

der er lidt mindre og lidt dårligere. 

SIF
betyder meget for mig, og jeg elsker

at være dernede.

Dit SIF Vi har det godt i SIF 

Peter Knudsen, 
badminton, tennis og cykling
SIF betyder rigtig meget for mig! 
Det er mit frikvarter i en ellers stresset 
hverdag, hvor sport, hygge og samvær 
går op i en højere enhed.

Gitte Aalborg, badminton
SIF er helt klart mit andet hjem. 

Morten Knudsen, badminton 

Mine børn elsker SIF. Min kone elsker 

SIF. Jeg elsker SIF. Værdierne. 

Menneskene. Historien. Vi er ét. 

SIF og mig. 

Maiken Mørk, SIF-familie

Jeg kommer næsten dagligt i SIF for 

at træne fitness eller spille tennis, 

spise - eller bare hænge lidt ud, når 

mine børn træner. Det glæder mig 

meget, at se dem stortrives ved at 

komme i SIF. Faktisk får jeg klager 

fra dem, hvis vi ikke har spist i SIF en 

uges tid. 

Rikke Ludvigsen, SIF-famlie
SIF er for mig og min familie et sted, hvor 
der svedes, grines, hygges, spises, leges og 
hænges ud.
Fast tirsdagsmad med venner, tennisspil og 
åben bane, mandefodbold, U12 fodbold, 
leje af balletsal og restaurant til fødselsdag, 
prøvegange i skydekælderen - alt under et 
tag.
Tak SIF.Henrik Hjorth, fodbold

SIF er for mig hygge, leg, nærvær og 

et fantastisk spisested.

Anette Christiansen, 
“Man mødes og glædes i uformel tone 
- SIF gir’ mening”

Mie Andersson, 

badminton
SIF er for mig gode trænere og 

god træning.

Nicolai Vedel, fodbold 
SIF er mit frirum. Et sted hvor hverda-
gens travlhed bliver sat i bero, og et 
sted hvor jeg kan udøve min passion 
for fodbold både som træner og 
spiller.

Michael Bartholdy, skytteSIF er for mig fælles interesser, kammeratskab - og en hulens masse træls bøvl.
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Dit SIF Skolereform

Lige siden folketinget vedtog skolereformen for snart to 
år siden, har der fra sportsklubber over hele landet lydt 
bekymrede røster om de udfordringer for ungdomsarbej-
det, reformen kunne føre med sig. 

Det første år skulle elever, forældre, skole og sportsklub-
berne vende sig til den nye hverdag. Nu er der så gået et 
år mere, og det må derfor være rimeligt at drage nogle 
konklusioner om, hvilken betydning skolereformen så 
vitterligt  har haft for Skovshoved IF.

Det er foreningens tre største afdelinger, badminton, 
fodbold og tennis, som har haft de største udfordringer – 
skydning har nemlig deres primære aktivitet om aften.
En af de største bekymringer - konsekvenserne af en læn-
gere skoledag kunne få – var en nedgang i antallet af ung-
domsmedlemmer, men sådan er det heldigvis ikke gået. 

Desværre har det ikke været muligt at finde landsdæk-
kende tal for samme periode, men at SIF - siden skolerefor-
men blev lanceret - kan fremvise en medlemsfremgang 
på 10%, var det nok de færreste, som ville have gættet, 
endsige turde håbe på.
Denne fremgang kan ikke tilskrives tilfældigheder, men 

skal ses som et resultat af en målrettet indsats fra de 
enkelte afdelingers bestyrelser. Læg dertil trænere der har 
formået at tænke ud af boksen, opbakning fra de mange 
frivillige og forældre der har været parate til at løse de nye 
udfordringer. 

Badminton kæmper med at løse koden. Reformen har 
betydet en times mindre hal-tid hver dag for ungdommen. 
Den har man forsøgt at finde andetsteds, hvilket så er gået 
ud over motionisterne, og på den måde bliver afdelingen 
også udfordret økonomisk. Men der er også gode eksem-
pler på løsninger i SIF. 

Initiativer som Jan Lauritsens ”gå bussen”, der efter aftale 
med forældrene samler børnene op på Skovshoved Skole 
og følger dem direkte til fodbold træning i SIF, gør at man 
kan udnytte træningstiderne fra tidlig eftermiddag. 
  Eller Mikkel Schulz fra tennisafdelingen 
  som tilbyder morgentræning tre gange 
  om ugen fra kl. 06:00-07:30 – jo, du læste
  rigtigt.
  Initiativer som ovennævnte viser, at 
  afdelingerne har været dygtige til at 
  tænke ud af boksen. Med en længere 
  skoledag, og et deraf øget pres på fore-
  ningens træningsanlæg, har dette været 
  nødvendigt for i vid udstrækning at 
  levere attraktive træningstilbud. 

Som en ekstra gevinst har dette arbejde betydet, at SIF 
i samme periode har kunne bevare ja øge sit antal af 
seniormedlemmer, hvis muligheder for at kunne dyrke sin 
idræt ellers er kommet under pres, fordi børnene først kan 
starte deres aktivitet senere.

Af Jesper Knudsen, Badminton

Længere skoledage, trætte børn og øget pres på foreningens træningsanlæg er nogle af de 
udfordringer, skolereformen har givet. Det har betydet, at både badminton-, tennis- og fodbold-
afdelingen har været nødt til at tænke ud af boksen.

 

Ungdom:
Afdeling:                 Badminton     Fodbold     Skydning    Tennis      I alt

1/1 2014: 
Antal medlemmer     107                  477                   15              343          942 

1/1 2016: 
Antal medlemmer     108                  568                  21              375        1072

       

Dit SIF Skolereform

Skolereformen 
 
– et gode 
             eller onde?
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Dit SIF Skolereform

Med medlemstallene som parameter, har skolereformen 
altså ingen negativ effekt haft for SIF. Sådan kan man håbe 
tendensen også vil være fremover, men bag tallene gem-
mer der sig andre udfordringer end planlægning af træn-
ingstider, som kan få en negativ effekt på lang sigt, hvis 
ikke der gøres en målrettet indsats:

Jan Lauritsen fodbold:
”Med sene træningstider til følge, er det alt overskyggende 
problem børnenes manglende energi, glæde og motiva-
tion. Som træner og behandler oplever jeg symptomer på 
både stress og begyndende depressioner hos børn helt 
ned til 10 års alderen, et problem der vokser frem til teen-
agealderen.

Du går til sport, hvor der skal ydes fysisk og også indlæres 
nyt, samtidig med at du skal være den bedste. Du kommer 
sent hjem, får sen aftensmad og kommer for sent i seng. 
Endelig weekend - endelig ferie, som vi bruger på at hamre 
rundt for at opleve så meget som muligt på den korte tid, 
vi har sammen, eller skal ud at spille kamp, eller til en
turnering, legeaftaler,  fødselsdage og fester. 
Det er tæt på sindssygt, hvad vi byder vores børn, og i skriv-
ende stund har jeg svært ved at overskue følgerne på sigt”. 

Anders Troels Munk, badminton: 
“Mange børn har haft gode rytmer med at nå hjem fra 
skole inden træning og spise et vigtigt måltid før træning. 
Nu er mange børn nødt til at haste fra skole og direkte til 
træning med en dårligere forberedelse til følge. 

Senior:
Afdeling:                 Badminton     Fodbold     Skydning    Tennis      I alt

1/1 2014: 
Antal medlemmer       274              175              96                458            1003  

1/1 2016: 
Antal medlemmer       278              186            111                478            1053

       

Dit SIF Skolereform

De mindste børn, som før kunne starte kl. 13:15, men nu 
må presses ind i mindre træningspas fra kl. 14:15 får lige-
ledes ikke spist korrekt. 
Netop for denne størrelse af børn, som er nybegyndere, er 
korrekt energiniveau ekstra vigtigt. Badminton (og andre 
ketcher sportsgrene) kræver lidt mere investering i starten, 
så trætte og til tider sulte børn er en farlig cocktail”.

Den slags faresignaler prøver man i afdelingerne at undgå 
bliver et alvorligt problem ved oplysning til forældrene, 
men det må også kalde på et øget samarbejde mellem 
forældre, SIF og skolerne. Det handler, som Jan Lauritsen 
siger, om at turde stille krav. 
Da reformens indførelse var en kendsgerning, deltog SIF i 
et møde på rådhuset, hvor alle skoler var repræsenteret. 
SIFs bestyrelse har siden haft kontakt med Ordrup Skole, 
og selvfølgelig Skovshoved Skole hvor processen omkring 
et samarbejde er besværliggjort af, at skolen er på inspek-
tør nr. 4 på to år.

Det må være ”toppen” fra begge steder - skole og forening 
- at tage teten for at et slags formaliseret samarbejde til 
glæde for alle parter kommer på benene”, som tennisafde-
lingens cheftræner Mikkel Schultz udtrykker det.

De første udfordringer efter skolereformen har SIF klaret, 
men det er også klart, at det er vigtigere end nogensinde 
ikke at læne sig tilfreds tilbage. SIF skal også fremover være 
et sted hvor man, udover sportslige resultater, skal kunne 
måle succesen på glade og tilfredse medlemmer. Det har 
vi alle sammen et ansvar for, at vores klub bliver ved med 
at være.

Skolereformen 
 
– et gode 
             eller onde?
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Dit SIF Fodbold anno 2016

Spændingen fortog sig dog hurtigt, da ingen stillede op 
til formandsposten. Det betyder, at Tom G fortsætter som 
formand. Til gengæld stillede Lars Ibsen, Christian Eiholm 
Kjær og Frank Haaning Høj op til fodboldudvalget og blev 
valgt.

Derfor ser fodboldudvalget nu ud, som følger:
Formand: Tom G
Næstformand: Lars Ibsen 
Kasserer: Jakob Grandahl 
Medlemmer: Frank Haaning Høj, 
Christian Eiholm Kjær, 
Thomas Frost & Jakob Kvist

Her kommer en kort præsentation af fodboldudvalgets 
medlemmer:

Jakob G.: 
Jakob har været i klubben i 34 år dog primært i badminton-
afdelingen. Han har været med i Fodboldudvalget de sidste 
3 år og har været kasserer de sidste 2 år. 

Lars:
Det er anden gang, at Lars sidder i bestyrelsen. Lars er 
selv aktiv på Veteranholdet og træner for U9-drengene og 
har endvidere en dreng på U17, som han i sin tid også var 
træner for. 
Lars’ ønsker, at alt der kan beskrives, skal beskrives, således 
at trænere, medlemmer og forældre kender SIF-Fodbolds 
retningslinjer og procedurer. 

FODBOLD

A N N O  2 0 1 6
Af Jakob Grandahl, fodbold 

2015 var et turbulent år for fodboldafdelingen, hvilket afskeden med Formand Kurt Bagge var 
et eksempel på. Der var derfor lagt op til et spændende årsmøde med valg af ny formand og nye 
kandidater til fodboldudvalget.

Dit SIF Fodbold anno 2016

Thomas:
Thomas er også aktiv på veteranholdet og har været i 
klubben i 25 år – de  sidste 20 år har han været medlem 
af fodboldudvalget. Han har bl.a. haft ansvaret for 
eliteafdelingen. 

Jakob Kvist: 
Jakob kom til klubben for 8-10 år siden og har primært 
været tilknyttet seniorafdelingen. Jakob har et godt net-
værk og har været et aktiv bestyrelsen. 

Tom: 
Tom har været engageret i klubben i mere end 20 år. 

Frank: 
Frank er aktiv på Veteranholdet og har været i klubben 
de sidste 18 år. Frank har en søn på HS2, der endvidere er 
træner på et af ungdomsholdene.  
Frank ønsker at få klubben et skridt videre i den rigtige 
retning.

Christian: 
Christian er aktiv på fodboldfitness-holdet, hjælpetræner 
for U9 hvor han har en dreng, årgangsansvarlig for U13 
hvor han har en anden dreng. og tillige medlem af SIF´s 
tennisudvalg.
Christian ønsker bl.a., at der arbejdes på tværs af afdelinger 
for at opnå de bedste synergier, og at vi arbejder for ét SIF. 
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Dit SIF Curlignbørn

Klokken er 6.55 tirsdag morgen den 
12. januar. Jeg er på vej tilbage til 
Skovshoved ad Strandvejen efter at 
have kørt min kone på arbejde. Det 
regner og blæser, som vi nu kender 
det en kold januar morgen, hvor tem-
peraturen kun når de 5 grader. 
Af samme årsag har jeg forbarmet mig 
og smidt min kones cykel bag i bilen 
og kørt hende til sit arbejde. Ude ved 
Tuborg i Hellerup ser jeg på cykelstien 
en kæmpe badmintontaske på en 
cykel – og under den kæmpe taske 
tramper en ung knægt på 12 år på 
livet løs for at komme til sin morgen

træning i Skovshoved kl. 7.30.
Drengen har sammen med tre andre 
unge mennesker valgt at benytte sig 
af Gentofte Kommunes tilbud om at 
kombinere deres sport med en daglig 
skolegang på Bakkegårdsskolen. 
På den måde kan de få lagt to ekstra 
træningspas ind tirsdag og torsdag 
morgen: Tirsdag står den på badmin-
ton i Skovshoved, og torsdag står den 
på koordination og styrketræning i 
Kildeskovshallen med alle de andre 
børn på tværs af sportsgrene.

Tirsdag - Skovshoved
De fire unge mennesker træder ind i 
SIF’s badmintonhal med deres våde 
pandehår, men de klassiske “morgen-
øjne” er blevet forvandlet til friske 
øjne efter deres respektive cykelture. 
I hallen venter andre, bare lidt ældre 
spillere som også har valgt at kom-
binere deres sport med skole. De har 
nemlig valgt team Danmark ordning-
en enten på Lyngby, Ordrup eller 
Falconergårdens Gymnasium.

Hallen fyldes hurtigt med frisk mor-
genenergi fra de unge mennesker. 
Ingen brok. Ingen piveri. Hver især 

Af Henrik PK, badminton

De er mellem 12 og 14 år. De elsker deres sport. Og de cykler i snit 76 km om ugen
for at få badminton og skole til at gå op i en højere enhed.

Hva’ for 

nogen

Dit SIF Curlingbørn

starter de deres individuelle opvarm-
ning for at gøre sig klar til det ekstra 
træningspas, de har valgt på denne 
tirsdag, for at udleve deres drøm  
– i kombination med en uddannelse.

Efter halvanden times træning er det 
tid til et hurtigt bad. Vores 4 unge 
mennesker hopper op på cyklen igen 
for at nedlægge de 6 km, der er hen til 
Bakkegårdsskolen i Gentofte. Og ikke 
nok med det. Når skoledagen er slut, 
cykler de tilbage til Skovshoved for at 
deltage i den normale eftermiddag-
stræning kl. 16.

Torsdag - Kildeskovshallen
Om torsdagen møder 4-kløveren i 
Kildeskovshallen, hvorfra der dog 
kun er 3 km til skolen efterfølgende. 
Alle ugens fem dage bliver der cyklet 
fra Bakkegårdsskolen om eftermidda-
gen til Skovshoved for at deltage i 
klubbens træning, inden turen går 
hjemad på to hjul for at tanke op med 
velfortjent og tiltrængt aftensmad. 

76 km på en uge
Med vidt forskellige adresser for de 
fire unge lige fra Østerbro, Gentofte, 
Charlottenlund og til Skovshoved, 
bliver der altså cyklet mellem 50 og 

helt op til 110 km om ugen for at leve 
drømmen ud. Et præcist gennemsnit 
på 76 km. De er mellem 12-14 år. 
Og de ved, der ikke er noget, der 
hedder dårligt vejr, hvis de vil til 
træning… Var der nogen, der sagde 
“curlingbørn” ?

“curlingbørn”?
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Vi byder nye patienter velkommen

TANDLÆGE 
Line Kjer Gregersen

Ordrup Jagtvej 52,
2920 Charlottenlund

Tlf: 39 63 35 71
www.din-tand.dk

Klampenborgvej 241 - nabo til Magasin

- Officiel sponsor for SIF

- Officiel sponsor for det kinesiske

  landshold i badminton

- Professionelle opstrengninger,

  SKOVSERPRIS 125,-

- Ketchere, sko, tasker, bolde 

  etc...i topkvalitet

BADMINTON

TRAINING 

 25% skovserrabat* gælder også i

webshoppen - brug rabatkode: “skovser”

RUNNING SPORTS LIFE 

Løbesko - Dunjakker - Sneakers - Base layer - Windbreakers - Tights

Rygsække - T-shirts - Shorts - Letvægtssko - Trolleys - Løbestrømper...
 

*gælder ikke på i forvejen nedsatte varer
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Anne Skelbæk fik under 
middagen d. 24. marts 
overrakt årets SIF-Bamse og 
en pris på 5.000 kr. Prisen 
er stiftet af SIF-Gruppen, 
hvis formand Peter Nielsen 
begrundede den med, at 
Anne gennem hele sæsonen 
har spillet bedre og bedre, 
og med et smittende og 
humørfyldt engagement, 
så det har været en stor 
fornøjelse at følge kampene.

 Dit SIF Kynisk spil

Af Steffen Moe, Badmintonformand

Skærtorsdag den 24. marts måtte vi i badmintonafdelingen på bedste Skovsermanér 
rykke tæt sammen i ”Siffen” for at få en forklaring og prøve at forstå, hvilket kynisk spil 
vi havde været udsat for af vores øverste organ i den danske badmintonverden – Badminton Danmark. 
Et skæbnens puds gjorde, at alle badmintonelskere i landet skulle forrådes af deres egen organisation 
på denne bibelske helligdag, der handler om netop dette tema.

En time inden vi mødtes i Siffen, skulle vi have siddet i 
Frederiksberghallen sammen med tusinde andre glade 
badmintonfans og heppet på vores eget dream-team fra 
Skovshoved, så de kunne fuldføre deres mål for en forry-
gende sæson – at vinde guld i landets fornemste holdtur-
nering.

Men sådan skulle det ikke være. På grund af det, der kan 
betegnes som en faglig strid imellem Badminton Danmark 
og spillernes fagforening Danske Elitesportsudøveres 
Forening - også kaldet Spillerforeningen, blev det muligt 
for vores modstander i finalen, Team Skælskør-Slagelse, at 
nedlægge en protest fem minutter efter, at vores holdop-
stilling var blevet offentliggjort, og kun to dage før finalen 
skulle spilles. En protest som Skovshoved lige så hurtigt 
afviste, idet vi i lyset af visheden om denne faglige strid, der

har kørt siden jul sidste år, helt tilbage i januar måned i år, 
naturligvis havde sikret os en skriftlig godkendelse fra Bad-
minton Danmark, der administrer Ligaturneringen.

I stedet for at se problemstillingen i øjnene, og indrømme, 
at man på grund af denne uafsluttede faglige strid har fået 
sat de to finaleklubber i en penibel situation, der handler 
om paragraffer, men ingen sportslig betydning har, hvorfor 
man nulstiller situationen, og beslutter at finalen skal 
spilles af hensyn til hele badmintonfolkets tarv, vælger 
Badminton Danmark at forråde alt og alle, og aflyser 
kampen uden videre.

Tragisk beslutning
Det er naturligvis helt uacceptabelt og dybt tragisk, at et 
forbund hvis formålsparagraf er at fremme badmintonspil-
let i Danmark, ikke ser sig i stand til at håndtere en sådan 
situation, men løber fra sit ansvar under dække af, at det 
må klubberne skam selv løse.

 Dit SIF Kynisk spil

Det er desværre ikke første gang at Badminton Dan-
mark tager beslutninger, der sætter badmintonsportens 
omdømme på spil, og det er tegn på en organisation, 
der ikke er fulgt med tiden, og som kræver en grundig 
selvransagelse i egne rækker.   
Se nærmere herom jf. artiklen ”Lad os få den gode sports-
ånd tilbage” på side 22 og 23 i  bladet.

Forløsningen
Når man udsættes for tragiske og helt uventede ting, kan 
det være svært at håndtere, fordi man ikke har ord, der 
dækker de følelser, der går igennem én. Derfor var det en 
stor glæde at mærke den varme og sympati, der kom fra 

alle sider ved informationsmødet. Medlemmer af alle aldre, 
frivillige medhjælpere, spillere, sponsorer og ledere kom 
med tilkendegivelser og klapsalver ved informationsmødet 
i en tætpakket restaurant. 

Det varmede og trøstede i en grad, der viser hvad SIF kan, 
når det gælder – såvel i medgang som i modgang.

Og vores 1. holds coach Ulrik Lynge forløste alle vores følel-
ser, da han, efter en beskrivelse af det kæmpe engagement 
både spillere, trænere, frivillige, tilskuere og sponsorer 
havde lagt for dagen i løbet af sæsonen, rakte armene i 
vejret og råbte – VI VANDT GULDET! 

DM, EM og VM-medaljer til SIF 
 
DM ungdom
Claudia Paredes Guld i DD i U19 
Christopher Vittoriani Guld i HD U13, Bronze i HS, 
Bronze i MD
Jens Andersson Sølv i HD U9
Marie Viscovich Sølv i DD U9
Marie Viscovich Bronze i DS U9
 
DM ungdom hold
U13 Bronze
 
EM senior
Joachim Fischer/Christinna Pedersen Guld i MD
Mads Conrad-Petersen/ Mads Kolding Guld i HD
Kamilla Rytter Juhl/ Christinna Pedersen Guld i DD
 

VM hold senior
For første gang nogensinde vandt Danmark VM for 
herrehold, Thomas Cup. Det skete med skovser-
drengene Mads Conrad og Emil Holst på holdet. 

DM veteraner
Pernille Strøm Lundsfryd Guld i +40 DS,
Bo Elvers Skovshoved/Thomas Nielsen, 
Værløse Guld i +55 HD
Gitte Schou/Bo Elvers Skovshoved Guld i +55 MD

VM veteraner
Pernille Strøm Lundsfryd, Skovshoved Sølv i +40 DS
Bo Elvers Skovshoved/Thomas Nielsen Værløse Bronze 
i +55 HD

Et kynisk spil 
om paragraffer
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§Af Steffen Moe, Badmintonformand

Som nævnt i artiklen ”Kynisk spil om paragraffer” viser episoden med aflysningen af Guldkampen i 
badmintonligaen med al tydelighed, at der er er behov for fornyelse og selvransagelse i det danske 
badmintonforbund ”Badminton Danmark”. 

 Dit SIF Sportsånd

Lad os få den gode 
sportsånd tilbage

§
§

Det dræner desuden klubberne for kræfter, at holde styr 
på alle disse regler og protester, og når der så ikke engang 
er hjælp at hente i ”systemet”, når afgørelser skal træffes, 
står det helt tydeligt, at der bør ske en grundig oprydning 
i disse forhold. Forhold der i den grad fjerner fokus fra det 
sportslige, og som ikke interesserer publikum, der køber 
billetter for at se badminton, og ikke for at høre om 
usportslige regler, protester og paragraffer.  

Nytænkning nødvendig
Der vil være mange argumenter for, at det ikke kan lade sig 
gøre, men er det eneste alternativ virkelig, at vi forskanser 
os bag skriveborde med jurister som bisiddere, og spiller 
kampene med paragraffer i stedet for med fjerbolde? 
Svaret er nej. Det eneste alternativ er, gennem nytænkning, 
at få redefineret formålsparagrafferne for idrætten, så de 
passer til den udvikling vi gerne vil have, og få skabt et helt 
nyt regelsæt, der kan leve op til formålene i praksis – så vi 
alle kan komme til at dyrke og nyde vores idræt igen – ved 
at få den gode sportsånd tilbage. 

Omdømme sættes på spil
Det vi kan konstatere er, at vi desværre har et Badminton 
Danmark, der ikke er fulgt med den professionelle ud-
vikling, der er sket inden for Badmintonsporten i de sidste 
år, og derfor ved fejlslagne beslutninger sætter badminton-
sportens gode omdømme på spil.
 
Pengepræmierne bliver større, og mulighederne bliver 
større, navnlig i udlandet, for at elitespillerne kan gøre 
badminton til en levevej, mens de er aktive spillere. Derved 
opstår behovet for mobilitet, fleksibilitet og klare regler på 
en lang række nye områder i en helt ny kontekst.

Samarbejde mellem aktører
Det fordrer, at der skal ske et samarbejde mellem mange 
flere aktører end tidligere for at sikre, at der ikke opstår 
modstridende regler og interessekonflikter. For at nævne 
nogle af aktørerne, så drejer det sig om Badminton Dan-
mark, Team Danmark, Dansk Idrætsforbund, Spillerfore-
ningen, Ligaforeningen, Klubberne og Sponsorerne, og 
naturligvis spillerne selv.

Man kan stille sig selv spørgsmålet. Hvem skal bestemme i 
dette sammensurium af interesseorganisationer? Hvem har 
”retten over” de stakkels spillere, der rejser rundt i verden, 
og hele tiden skal præstere topresultater? Det kan ikke 
besvares entydigt. Men det står helt klart, at det bør der 
ses nærmere på, og Badminton Danmark bør gå forrest i 
dette arbejde. 

Forældede regler
Og endelig har vi nogle holdturneringsregler, der har 
udgangspunkt i de glade amatørdage, og som ikke er 
tilpasset en hurtig og smidig, og ikke mindst forretnings-
betonet afvikling af Ligakampe. Man har gennem tiden 
fået etableret et system, der ligner retssamfundets krav om 
retspleje med love, disciplinærinstanser, appelinstanser og 
endnu højere instanser, som bevirker langsommelige og 
bagudrettede afgørelser, der i bogstaveligste forstand ”flyt-
ter målstregen”, efter at løbet er afviklet. Det ses desværre 
også i andre idrætsgrene. Det er ikke fremmende for et 
moderne og aktionspræget idrætsmiljø.   

En stor tak 
til vores badminton-sponsorer 

og vores frivillige hjælpere, 
som har været med til at støtte os 

igennem hele sæsonen

Rødovre Dyreklink

Schultz Boliger

Bird & Bird

Malermester Michael Ruwahl

Christianslyst Aps

Murermester Lars Guhle

LCH A/S

Michael Lund

V & Co. Revision 

Thomas Gregersen ApS 

M. Mobility A/S

Tandlæge Line Kjer Gregersen
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Dit SIF Tennis

Af Sebastian Clausen, cheftræner tennisskolen

Hvad er det egentlige formål med at drive tennisklub? Hvordan får du klubben til at emme og sprudle af liv 
og aktivitet? Er bredden fundamentet for eliten eller omvendt? Hvordan vender man dalende medlemstal 
til fremgang og efterspørgsel? Disse er blandt andre nogle af de spørgsmål, man bør stille sig selv, når man 
spænder kasketten rundt om hovedet, hopper i sponsordragten og betræder tennisbanen med sin ketsjer, 
en boldkurv og påtager sig trænergerningen som ny og ung tennistræner.

Mit navn er Sebastian Clausen, jeg er 
25 år, lærestuderende, og så er jeg pr. 
1. august ny mand i spidsen for ten-
nisskolen i SIF-Tennis. I det følgende 
kan du læse nogle af de tanker, som 
en ung og forholdsvist uprøvet ten-
nistræner gør sig i forbindelse med sit 
kommende job, som ansvarlig træner 
for Danmarks bedste tennisskole.

Lidt om mig selv og mit udgangs-
punkt som tennistræner
Min tennisopdragelse har jeg fået i 
Vanløse Tennisklub. En lille hyggelig 

klub med få medlemmer og en total 
mangel på elitær selvforståelse. I 
Vanløse handler det om at være med, 
have det sjovt og ikke om at spille in-
dividuelle turneringer, vinde præmier 
og optjene ranglistepoint. Vanløse 
repræsenterer ikke noget glamourøst, 
storladent eller ambitiøst. På mange 
måder den totale modsætning til 
naboklubben KB, som opsluger alt 
talent og vinderinstinkt i kilometers 
omkreds. Mit drive for tennis har qua 
min tennisopdragelse altid bundet i 
den motoriske leg med bolden og det 

En tennisskole giver liv på 
banerne, liv i klubkassen 
og liv til tennissporten 

Dit SIF Tennis

sociale sammenhold på tværs af alder 
og køn i klubben. Et sundt udgangs-
punkt, hvis jeg selv skal sige det. Det 
er nok også mit udgangspunkt, fordi 
jeg aldrig blev præsenteret for den 
mere kompetitive del af spillet som 
ung. Som alle andre, startede jeg i 
en tidlig alder som hjælpetræner i 
tennisklubben, hvor jeg primært stod 
der for at tjene en skilling og ikke 
havde den store interesse i, hvad der 
ellers foregik omkring mig. Jeg har 
stort set været tennistræner siden.  
Med tiden er jeg blevet mere og mere 
bevidst om at videreføre ideologien 
om, at tennis først og fremmest skal 
være sjovt, uanset om man rammer 
bolden på rammen eller på strengene. 
Jeg anerkender ufortrødent de mest 
håbløse forsøg på en forhånd, så 
længe den bliver forsøgt slået med 
passion og ærgerrighed. Gennem 
mit lærestudie har jeg tænkt meget 
over, hvilke muligheder tennisklubber 
tilbyder de børn og unge mennesker, 
som bruger deres (efter skolerefor-
mens indtræden) dyrt købte tid på 
at traske ned i klubben efter skole og 
slå til halvgamle tennisbolde. Det står 

klart for mig, at når man vælger at 
blive tennistræner, vælger man også 
at blive inspirator, rollemodel og ikke 
mindst en uddeler af muligheder. Selv 
har jeg aldrig haft en træner, som har 
givet mig mulighed for at spille kom-
petitiv tennis. Ikke fordi jeg manglede 
talentet, simpelthen bare fordi jeg 
ikke fik muligheden. Derfor har jeg 
besluttet mig for at gøre arbejdet som 
tennistræner ordentligt. Mest af alt, 
for at give spillerne de muligheder, 
som de fortjener. Jeg har derfor i 
mange år prøvet at dygtiggøre mig 
som tennistræner, samt prøvet at 
inspirere samtlige spillere på min vej 
til at fortsætte med tennisspillet og 
dygtiggøre sig til hver træning.

Hvad er formålet med at drive 
tennisklub?
I mine øjne er ordet tennis-klub en 
sjov og todelt størrelse. De fleste 
associerer ordet ”tennis” med indi-
vidualitet, ”quiet please” og overklas-
setendenser. Ordet ”klub” associerer 
de fleste med fællesskab, fest og 
mangfoldighed. Disse forskelligartede 
associationer er måske det perfekte 

billede på, hvad en tennisklubs formål 
bør være. En tennisklub skal i mine 
øjne være noget man går i, og ikke 
bare noget man er medlem af. En ten-
nisklub skal syde og boble af socialt 
sammenhold, sportslige og sociale 
fællesskaber samt fest og glade dage. 
Inden for de rammer skal tennisklub-
ben sørge for, at dem som kommer 
i klubben kan dygtiggøre sig indivi-
duelt og få et personligt output af 
træningen. 
Tennissporten er som den er, og den 
skal ikke ændres. Man skal ikke prøve 
at gøre tennis til en holdsport, for det 
er det ikke, og spillet vil totalt miste 
sin charme, hvis det individuelle og 
ensomme aspekt på banen forsvinder. 
Dog bør det være klubbens opgave 
at tilbyde nogle rammer på og uden 
for banen, således at man kan kalde 
det en klub – altså noget man går i og 
ikke bare er medlem af. Der snakkes 
tit og ofte om klubber uden klubånd 
og uden sjæl. I min optik er der noget 
om den snak. Du er i min optik ikke 
med i en klub, hvis ikke du er aktiv og 
deltagende i klubbens aktiviteter – 
bum!        
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Hvad betyder en tennisskole for en 
klub, og hvordan skal den drives?
En tennisskole er uden tvivl en klubs 
fundament og levebrød. Uheldigvis 
bliver tennisskoler ofte kritiseret og 
udskældt for at tage for mange bane-
timer, larme, støje og rode på anlæg-
get. I mine øjne er en klub ikke-ek-
sisterende uden en tennisskole, som 
brødføder klubben med spillere, der 
kan repræsentere klubben i bredde- 
og eliteregi, og som mange år efter 
deltager aktivt i klubbens sociale 
miljø på diverse senior- og motio-
nisthold. En tennisskole giver liv på 
banerne, liv i klubkassen og liv til 
tennissporten. Efter min mening, 
bør man i alle klubber prioritere 
tennisskolen højt, også selvom den 
ikke er ligeså strålende og poleret 
rent tennismæssigt som talent- og 
eliteafdelingen. Dertil kommer vi 
tilbage til snakken om formålet med 
at drive tennisklub. For hvis formålet 
og målsætningen udelukkende er 
at skabe rammer for klassisk tennis-
spil, turnerings- og ranglistespillere, 
så vil tennisskolen lide en hurtig død 
– desværre vil elite- og talentafde-
lingen hurtigt følge efter, da denne 
er afhængig af tennisskolen på alle 
tænkelige parametre. Dette fører mig 
videre til, hvordan en tennisskole bør 
drives. Som fodboldspiller i en hvilken 
som helst klub på et hvilket som helst 
hold, lærer man som det første, at 

det gælder om at vinde, og også at 
det gælder om at vinde som et hold. 
Kombinationen af kompetitiv sport 
med en sidevogn af socialt sammen-
hold og venskab er en unik kombina-
tion, som går i blodet på folk, og som 
udfordrer tennissporten, da spillerne 
oftest står alene på banen, og endda i 
en meget tidlig alder. 
Man skal ikke gøre tennis til en hold-
sport (for det er det ikke), men jeg tror 
inderligt, at en tennisskole hvor man 
er omgivet af gode og inspirerende 
trænere, hvor man kan spille med 
ligebyrdige og jævnaldrende spillere, 
og hvor der er et socialt liv ved siden 
af spillet på banen kan gøre meget 
for ens motivation for at holde fast i 
sin tennis. Efter min mening, skal vi 
på tennisskolen skabe et sundt miljø, 
hvor der er plads til sjov og bal-
lade, men også til dygtiggørelse og 
grundighed. Tennisskolen skal give en 
masse spillere et sjovt og hyggeligt 
pusterum fra dagens strabadser, men 
også hjælpe ærgerrige spillere med 
at udvikle sig til konkurrencedygtige 
turneringsspillere. Altså skal tennis-
skolen give muligheder! Jeg går ind 
for en induktiv og erfaringsbaseret 
tilgang til indlæring af tekniske og 
taktiske aspekter af tennisspillet. Der-
for er det mig (magt)pålæggende, at 
man lærer spillet på banen via mange 
boldberøringer og ved at stå i mange 
forskellige ”virkelige” situationer, hvor 

spilleren også selv skal reflektere over, 
hvad der virker hvornår. Derfor bør 
der være drive og flow i træningen, så 
alle spillere er aktiveret, og får en sjov 
og lærerrig oplevelse til hver træning. 
      
Hvordan vender man de dalende 
medlemstal?
Det er et faktum, at børn og unge 
mennesker får flere og flere alterna-
tiver til den traditionelle forenings-
sport. Jeg tror klart, at udfordringen 
handler om at koncentrere sig om 
dem vi har og sørge for at give dem 
en god oplevelse, hver eneste gang 
de sætter de første aftryk på gruset. 
Jeg tror, at det er meget vigtigt, at 
man er meget klar og realistisk om-
kring sine ambitioner og opnåelse af 
mål i forbindelse med sit foretagende. 
I SIF har vi valgt at nedjustere tilmeld-
ingen til træningen, for i stedet at 
kunne give noget kvalitativ træning, 
som forhåbentligt udmynder sig i 
glade og tilfredse spillere hele vejen 
rundt på træningen. Når først vi har 
glade og tilfredse spillere, så er det 
nemmere at holde på dem og også 
lokke flere til.   

Disse var nogle af mine tanker, 
omkring hvordan en tennisklub 
skal drives. 

Hårdtslående hilsner: Coach Seb

Dit SIF Tennis Dit SIF Hædersbevis

Hædersbeviser
til Emil, PK og Tom G

Emil Menke fik en sølvnål  for sit store engagement 
i foreningen gennem mange år. Emil har været næstfor-
mand i bestyrelsen, han har i adskillige år siddet i SIF’s 
Venners bestyrelse, og har deltaget i forberedelsen af utal-
lige arrangementer i årenes løb. Senest har Emil overtaget 
opgaven som styrmand af Lørdagsfodbolden efter legend-
en Einar Pedersen. Og så er Emil en person der lever med i 
alt, hvad der foregår i foreningen.
For Emil er foreningen en uundværlig del af tilværelsen 
– og for os er han en uundværlig del  af SIF.

Henrik P.K. Rohde eller bare PK fik en 
guldnål for sit store arbejde i badmintonafdelingen, et 
arbejde der rækker langt langt ud over hans trænergerning.
Bestyrelsen har i sin vurdering været meget opmærksom 
på, at man ikke skal have en æresbevisning, fordi man 
passer sit arbejde, men i dette tilfælde er der tale om en 
indsats, der rækker langt ud over jobbet som træner.
PK har formået at etablere et træningsmiljø, som der står ry 
om i hele Badminton-Danmark.
PK´s meget store engagement og evne til at skabe en god, 
optimistisk og positiv stemning smitter af på hele afdeling-
en og bevirker, at der opstår masser af energi og 

aktiviteter fra frivillige hjælpere. PK er en ægte skovser, der 
hele livet har været SIFer, ikke kun i badmintonafdelingen, 
for PK har også været en aktiv fodboldspiller og spillet på 
1. førsteholdet. PK er en fremragende ambassadør for fore-
ningens målsætning og visioner og fortjener guldnålen.

Tom Gudmansen eller bare Tom G, som han 
kaldes, fik en guldnål for igennem mange år at have brugt 
utrolig meget af sin fritid og lidt til her i foreningen.
Tom G har siden han kom til SIF, siddet i fodboldudvalget, 
hvor han har været en af de bærende kræfter, og han er 
den, der har siddet længst i udvalget og sidder der nu med 
formand nr. 7 i hans tid.
Tom har ikke bare passet arbejdet i udvalget, han deltager 
med stort engagement i alt, hvad der rører sig i forening-
ens 4 afdelinger. Han er hurtig i tanke og tale, og hans 
idérigdom er utrolig stor.
Han er primus motor i etableringen og pasningen af vores 
lille butik, som giver et pænt tilskud til foreningens økonomi.
Nogle vil måske mene, at han til tider er lidt direkte i sin 
facon, men ingen kan være i tvivl om, at hans interesse og 
loyalitet for foreningen er stor og ægte – og han fortjener 
guldnålen.

På generalforsamlingen blev der uddelt 3 hædersbeviser:



Side 29Side 28

Dit SIF Multihallen

Af Peter Huusom

Siden multihallen blev til, har der været stor efterspørgsel på banetider fra både fodbold-, tennis- 
og badmintonafdelingen. Det kræver planlægning, samarbejde og respekt for hinandens sportsgrene 
og tid at få puslespillet til at gå op.

En multihal bliver til
Som led i byggeriet af den store hal for 5-6 år siden blev 
den gamle hal moderniseret med nyt gulv inklusiv opteg-
ninger til en tennisbane, fem badmintonbaner og en 
fodboldbane. Der blev opstillet bander til fodboldspil, ten-
nisnettet blev flytbart, og der blev indkøbt mobile badmin-
tonnet – en hal med plads til tre afdelingers brug blev en 
længe ventet realitet.

Multihallen løser problemer
Det viste sig hurtigt, at rekvisitter ikke gør det alene, og 
arbejdet med at formulere formålet med anvendelsen 
blev drøftet længe, da alle tre afdelinger havde udset sig 
multihallen som løsningen på en række afdelingsspecifikke 
udfordringer. Badminton havde fremgang i elitesatsningen 
og belægningen i badmintonhallen og havde brug  for

mere plads til børn- og ungdom. Tennis havde en pæn 
tilgang af medlemmer og havde brug for pladsen på trods 
af de to nye baner, og fodbold havde langt om længe fået 
plads på matriklen til indendørs efter mange år kun at have 
haft adgang til omkringliggende skolers gymnastiksale, der 
ikke er særlig fodboldvenlige. 

 Hvordan får vi mest muligt ud af multihallen i SIF
For at balancere ønsker drøftede og besluttede bestyrelsen 
en række principper for fordelingen af haltiderne, og man 
nedsatte et stående udvalg, der årligt skulle forestå forde-
lingen, så den blev brugt med blik for de både forskellige 
og ensartede behov der var, med andre ord for fællesska-
bets bedste. 

Samarbejdet om 
multihallen

Dit SIF Multihallen

•    Flest mulige medlemmer får glæde af multihallen.
•    Flest mulige træningstimer lægges i multihallen, så  
     øvrige hallers baner i størst mulig omfang kan tegnes
     og benyttes af medlemmerne.
•    Afdelingernes egne baner benyttes til ”need to have” 
     og multihallen ”nice to have”.
•    Timer i multihallen, der ikke bruges til træning, kan 
     udlejes eller bruges til fælles arrangementer.
•    Det kommunikeres tydeligt til medlemmer, der har
     time i multihallen, at timen er for én sæson og ikke 
     automatisk kan forventes genlejet den kommende 
     sæson.
•    Planlægningen af timefordelingen skal ske med så
     sammenhængende perioder som muligt. De timer på
     dagen afdelingerne ikke kan bruge vil kunne udlejes.
•    Træningstiderne fastlægges for perioden 1. august til
     31. juli et år ad gangen. 
•    Timer der er tildelt en afdeling, og som afdelingen 
     ikke bruger kortvarigt eller langvarigt skal proaktivt 
     tilbydes de to andre afdelinger. Dette skal ske direkte 
     fra træner til træner.
•    Planlægningen af det efterfølgende år skal være 
     afsluttet af Multihaludvalget så afdelingerne har 
     mulighed for at planlægge deres aktiviteter i god tid.

•    Multihaludvalget nedsættes af bestyrelsen med en
      formand samt en træner fra hver af de 3 afdelinger.
•    Når udvalget har udarbejdet en fordelingsplan for den 
     kommende sæson, indkalder udvalget de tre 
     formænd for afdelingsudvalgene til et orienterende 
     og afklarende møde.
•    Når udvalgsformændene er orienteret meddeles 
     fordelingsplanen for perioden for bestyrelsen.
•    Kan udvalget ikke nå til enighed om timefordelingen 
     eller ikke afsluttet denne inden 1. april foretages 
     timefordelingen af bestyrelsen (efter devisen admini- 
     strativ enkelthed).

Klager eller forbedringsønsker
•    Klager og ønsker der sendes til bestyrelsen, kontoret, 
     trænere eller andre henvises til og håndteres i 
     prioriteret rækkefølge af Multihaludvalget, for- 
     mændene i afdelingerne og bestyrelsen.  

 

REGLER OG SKIFT MELLEM SPORTSGRENE
I SIF hjælper vi hinanden så meget som muligt. Dette 
gælder også i multihallen, når vi skal skifte rekvisitter mv., 
så den baneafgivende kan komme hjem og baneoverta-
gende kan komme i gang.

For at sikre en hensigtsmæssig anvendelse og overlevering 
af baner mellem timerne har afdelingerne og bestyrelsen 
besluttet følgende regelsæt:

RSlut til tiden 
Den baneafgivende sportsgren er færdig med oprydning 
og forlader selve banen senest på klokkeslettet og forlader 
selve multihallen senest 5 minutter efter endt brug. Det er 
uret i multihallen, der tæller.

RTag ansvar og ryd op
Den afgivende sportsgren har ansvaret for at rydde op efter 
sig selv, det inkluderer skrald og egne rekvisitter 
•    Fodbold fjerner sine mål fra banen.
•    Tennis fjerner sine tennisnet fra banen.
•    Badminton fjerner sine badmintonnet fra banen og 
     placerer dem i de aftalte og dertil indrettede områder.

RGiv plads og hav tillid  
Overtagende går tidligst ind i multihallen 5 minutter før hel 

og aldrig ind på selve banen før hel, med mindre andet er 
aftalt med baneafgivende.

RTag ansvar og gør klar 
Den overtagende sportsgren har ansvaret for at sætte egne 
rekvisitter op og omstille banen:
•    Fodbold sætter selv fodboldmål op
•    Tennis sætter selv tennisnet op
•    Badminton sætter selv badmintonnet op
•    Hjælp dig selv og hinanden
Rekvisitter placeres i overensstemmelse med oversigten, så 
de er klar til de næste brugere og alle rekvisitter behandles 
ordentligt.

RPas på SIF
Der anvendes kun godkendte indendørssko i hallerne, og vi 
passer på rekvisitterne og hallen.
 
Brud på reglerne kan medføre, at du mister din banetid. 
Gentagne udeblivelser eller manglende anvendelse kan 
medføre inddragelse af banetid. 

Har du spørgsmål eller klager, henvender du dig på 
kontoret eller til din afdeling.

                       Multihaludvalget, afdelingerne og bestyrelsen

Principperne for fordeling: Planlægningen af afdelingernes træningstider 
sker i multihaludvalget



Side 31Side 30

Vi vil derfor fortælle lidt om, hvad der pt. arbejdes med 
uden dog at kunne love, hvornår ideerne bliver realiseret. 
For først skal vi have godkendelse af kommunen til at 
foretage ændringerne, derefter skal vi skaffe pengene, da 
der ikke er mulighed for at udføre ideerne inden for vores 
løbende budget.

På den viste plan kan du se nogle af ideernes placering. 

Pkt. � er en forbindelse mellem restaurationens terrasse 
og tennishallens balkon.
En sådan forbindelse vil øge mulighederne for at anvende 
balkonen samt give mulighed for at, køkkenet bedre kan 
betjene balkonen. Se plantegning A og foto.

Pkt. � er placering af et mødelokale på taget ud  
for køkkenet.
Vi har pt. kun ét mødelokale, og det er så godt som kon-
stant booket, så det vil være en tiltrængt forøgelse at få et 
mødelokale mere, som ca. er på størrelse med det eksister-
ende.
Fra lokalet vil der være udsigt ud over fodboldbanerne 
samt adgang til/fra terrassen, så denne kan bruges i for-
bindelse med møder. Samtidig vil der kunne etableres et 
tiltrængt depotrum til køkkenet. 

Dit Sif Nye muligheder i SIF

Planer om 
nye faciliteter
Af Bue Kjems

Vi arbejder hele tiden på at forbedre vores faciliteter i SIF. Når vi ikke kan få mere areal, 
gælder det om at få det optimale ud af de kvadratmeter, vi har.

Tennisbalkon
Multihal

Terrasse

Trappe

Kunststofbane
Restaurant Bar

Depot

Mødelokale

Tag

Køkken
Toilet

�

�

�

� 

Pkt. � er en kombineret overdækning af restauratørens 
betjening af tilskuerne ved fodboldkampene, halvtag til 
tilskuerne og faciliteter til fodboldafdelingen i forbindelse 
med afholdelse af 1. holdets kampe.

Pkt. ��er forbedring af flisebelægningen på tennisbane 
5´s opholdsareal. Samtidig giver det mulighed for at gøre 
arealet mere charmerende at opholde sig på. Belægningen 
på tilskuerarealet er noget medtaget og skal inden for en 
rimelig tidshorisont omlægges, så vi ikke risikerer ulykker. 
I samme omgang vil det være smart at få lavet arealet til et 
udeophold, som medlemmerne får lyst til at mødes på og 
sidde og hygge sig ved.

Pkt. �, som ikke er markeret på oversigten, er etablering 
af et toilet i trappeskakten ud for døren ind til skytterne. 
Skytterne er i dag nødt til at gå to etager op for at komme 
på toilettet – derfor vil være en fin service-forbedring at få 
etableret et lille toilet på deres etage.

Dit Sif Nye muligheder i SIF

�

� 
�

� 

�

� 

�
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Dit SIF Exnersvej

Ny gammel indgang 
fra Exnersvej
Siden foråret 2014 har du kunnet gå fra Exnersvej direkte ind til forrummet ved tennishallen, men om kort tid 
er det ikke længere muligt. Det er vi i SIF meget kede af. Her en forklaring på, hvorfor indgangsforholdene ændres.

Historien er følgende:

I 2014 skrev nogle  af beboerne 
på Exnersvej til borgmesteren 
og klagede over :

a.  at beplantningsbæltet langs Exnersvej ikke var pænt 
og tæt. I forbindelse med halbyggeriet var det beboerne 
selv, der valgte, hvordan og med hvilke træer og buske 
der skulle plantes.

b.  at gavlene på badminton- og multihallen var grimme.

c.  at de 4 lavtsiddende lamper på tennishallen 
(der kun lyser nedad) var tændt om aftenen.

d.  at foreningen siden 2013 havde hængt reklame-
bannere på fodboldbanens hegn altså med bagsiden 
mod beplantningen ud til Exnersvej. (Bannerne hang fra 
sæsonstart til sommerferien og igen fra spillestart efter 
sommerferien til sæsonafslutning i efteråret).

Foreningen havde inden klagen selv tilbudt 
at hænge en grøn dug bag banneret ud mod Exnersvej, 
hvilket beboerne ikke ville have.

På det viste luftfoto kan 
du se, hvordan de nye 
adgangsforhold vil være.

Lågen ud for tennishallen vil 
være låst – man skal derfor 
gå ind på foreningens areal 
i det nordøstlige hjørne 
(øverst til højre) og hen ad 
en ny sti langs badminton- 
og multihallernes gavle for 
at komme ind til tennishal-
lens indgang. 

NY INDGANG
T

Dit SIF Exnersvej

Da foreningen både under halbyggeriet og efterfølgende 
uden held har forsøgt at tale sig tilrette med beboerne og 
i stedet for tage størst mulig hensyn, besluttede vi at løse 
problemerne på anden måde. Vi valgte at tage kontakt til 
rette vedkommende i kommunen og derefter den 
7. marts 2014 at søge om byggetilladelse til at ophænge 
banner og anvende indgangen ved tennishallen mod så at 
lukke den gamle sti i det nordøstlige hjørne, således at der 
fortsat kun var en indgang fra Exnersvej til foreningen som 
beskrevet i lokalplanen. Indgangen blev i realiteten bare 
flyttet ca. 45 meter mod vest.

Den 23. maj 2014 fik SIF byggetilladelsen til det ansøgte 
og gjorde indgangen pæn med oprettet belægning og 
velkomstskilt over indgangsdøren. Herefter gik beboerne 
til grundejerforeningen, der indgav en klage til Natur- og 
Miljøklagenævnet. Natur- og Miljøklagenævnet svarede, at 
der fra kommunens side var begået en procedurefejl, idet 

ansøgningen ikke var sendt i høring hos beboerne, men at 
kommunen var i deres gode ret til at give byggetilladelsen.
Derfor måtte sagen gå om og er nu, efter over to års 
skriverier og møder endt med, at vi kan ophænge vores 
bannere på fodboldbanen, men at vi nu ikke må gå direkte 
fra fortovet ind på stien ved tennishallen. I stedet skal vi gå 
ind af den gamle indgang i nordøst hjørnet og gå på en sti 
på egen grund langs fortovet hen til tennishallen.

Hvorfor det er en gevinst for beboerne,  må guderne vide!
Beboerne klagede over 4 lamper men har nu fået 11 mere. 
Der vil komme det samme antal medlemmer via Exnersvej 
som før. 
Og der vil parkere samme antal biler på Exnersvej som før. 
Bare tættere på Krøyersvej.

T

GAMMEL 
INDGANG
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“På tværs af det hele“

Mikkel, som du ser på billedet, er den glade modtager af et 
gavekort på et minicruise, 10 store fadbamser og en masse 
slikpinde. 
”På tværs af det hele” er en helt ny pris, stiftet af vores alle 
sammen Jakob, Siffens bagmand.
Og hvorfor så det? 
Jo, fordi ”tennis Mikkel” gør noget ekstra for klubben! 
Mikkel Schultz, cheftræner for tennis, er så meget hen over 
midten. Han forsøger at samle SIFs forskellige sportsgrene 
i fælles arrangementer over aldersgrænser med musik, 
middage og sidst et stort julearrangement. Mikkel vrimler 

med ideer som helium balloner i luften ;b 
Han går på tværs af gamle stive grænser, og tennisudvalget 
har eksemplarisk bakket deres cheftræner op til stor glæde 
for tennis og resten af SIFs medlemmer. 
Tillykke til Mikkel med ”På tværs af det hele” prisen, må 
din store gejst vedblive til smitte og glæde for alle SIFs 
medlemmer, trænere og ledere.  

PS: Prisen vil være en årlig tilbagevendende begivenhed – 
hvis der er én at prise! Giv dit bud på næste års modtager 
til Siffens Jakob.

Af Jakob, Siffen og Helle Ording, badminton

Er du tørstig? 
Brug ”knoppen” - ikke knappen!

Er det arrigskab over uforrettet tørst? Er det hærværk, skarnsværk 
eller drilleri, når vi sportsudøvere oplever at drikkevareautomaterne 
er ude af drift? ”Siffen” sørger dagligt for, at automaterne fungerer og 
er fyldt op med drikkevarer, så ingen skal gå tørstige hjem uden for 
almindelig åbningstid. Hvad hjælper det så, når automaterne bliver 
”betjent” af ukurante betalingsmidler og strejker? Automaterne tager 
skade af den betalingsform, hvilken vel ret beset også er en form for 
tyveri… - og vi andre mister den service at kunne købe en sodavand.
Derfor er du tørstig, så brug ”knoppen” - ikke knappen.

Forfatter er badmintonmedlem.

Peter Dalkiær og Bue Kjems har i årets løb arbejdet med at 
gennemgå det historiske materiale og finde en struktur for, 
hvordan arbejdet skal udføres.

Pt. er alle årgangene af SIF-bladet og vores jubilæums-
hæfter sendt til skanning, så inden året er omme, kan du 
forhåbentlig læse alle vores gamle numre af bladet både på 
skovser.dk og på lokalhistorisk arkivs hjemmeside.

Du vil også kunne søge på navne, sportsgrene eller årstal 
og på den måde finde det, du søger.

I den forbindelse skal der lyde en stor tak til SIF Gruppen 
for deres tilsagn om at dække udgiften til skannings-
arbejdet.

I øjeblikket arbejdes der på at opbygge en database, 
som skal indeholde hele arkivet – dvs. både SIF-bladet, 
jubilæumsnumre, scrapbøger, billeder, artikler, breve, film 
og lydklip.

Historisk arv

I sidste års nummer af Dit SIF kunne du læse, at foreningens historiske arkiv 
ville blive digitaliseret. Her en status…

Roskilde:
Gl. Darupvej 5C
4000 Roskilde
Telefon 70 25 25 29

sif@sif.dk
www.sif.dk

Søborg:
Generatorvej 12
2860 Søborg
Telefon 39 750 750

sif@sif.dk
www.sif.dk

Personsikring
støtter

”Det er blevet en helt naturlig del af os at støtte SIF, 
også selvom vi er fl yttet ud af lokalområdet. Det har 
altid været et bevidst valg, fordi vi kan identifi cere os 
med klubbens værdier og det klubben står for.”

Lars Mejlby
Salgs-, Marketing- og Udviklingschef

Stor tak til SIF Gruppen
”Jeg har været super glad for det samarbejde jeg har haft 
med SIF Gruppen i denne sæson. Jeg har fået en kæmpe 
opbakning og det sætter jeg virkelig pris på. 

D. 2. april 2015 opnåede jeg for første gang i 
min karriere at blive nr. 1 på verdensranglisten. 
Takket være sponsoratet fra og samarbejdet 
med SIF Gruppen, har jeg kunne bruge al
min tid på badminton og forfølge min 
drøm om at blive den bedste i verden”

Joachim Fischer, Skovshoved IF

Sponsor i snart 100 år
I SIF Gruppen brænder vi for at gøre en forskel, også uden for 
el- og installationsbranchen. Vi har derfor i mange år støttet 
initiativer, der bidrager til at sikre det lokale idræts- og kulturlivs 
gode udviklingsmuligheder. Vi støtter derfor SIF og har gjort 
det stort set siden 1918, hvor SIF Gruppen blev grundlagt, som 
en lille lokal installationsforretning i Skovshoved.  

En hånd til Joachim
”Som hovedsponsor har vi altid kunnet støtte de overordnede 
aktiviteter til gavn for både badminton, tennis, fodbold og 
skydning. I 2014 valgte vi så at udvide sponsoratet, til også at 
omfatte et personligt sponsorat til en af klubbens hovedprofi ler 
inden for badminton, Joachim Fischer. Med dette sponsorat 
kunne vi støtte klubben til at blive en af Danmarks bedste. Vi 
har i løbet af sæsonen fulgt både Joachim og resten af holdet 
ved de fl este hjemmekampe, og senest i fi nalen mod Greve i 
Frederiksberg Hallen. Vi er naturligvis kede af, at det ikke blev 
til en første plads i år, men vi synes alligevel at Joachim og 
hele holdet fortjener en stor hånd.”

Lars Mejlby, SIF Gruppen

Vi samarbejder med

Brug SIF Gruppen næste gang du har brug 
for en installatør. Så er du med til at 
støtte klubben. 

Dit Sif Kunstbaneén gang skovser – altid skovser
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Telefon 39 750 750
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www.sif.dk

Personsikring
støtter

”Det er blevet en helt naturlig del af os at støtte SIF, 
også selvom vi er fl yttet ud af lokalområdet. Det har 
altid været et bevidst valg, fordi vi kan identifi cere os 
med klubbens værdier og det klubben står for.”

Lars Mejlby
Salgs-, Marketing- og Udviklingschef

Stor tak til SIF Gruppen
”Jeg har været super glad for det samarbejde jeg har haft 
med SIF Gruppen i denne sæson. Jeg har fået en kæmpe 
opbakning og det sætter jeg virkelig pris på. 

D. 2. april 2015 opnåede jeg for første gang i 
min karriere at blive nr. 1 på verdensranglisten. 
Takket være sponsoratet fra og samarbejdet 
med SIF Gruppen, har jeg kunne bruge al
min tid på badminton og forfølge min 
drøm om at blive den bedste i verden”

Joachim Fischer, Skovshoved IF

Sponsor i snart 100 år
I SIF Gruppen brænder vi for at gøre en forskel, også uden for 
el- og installationsbranchen. Vi har derfor i mange år støttet 
initiativer, der bidrager til at sikre det lokale idræts- og kulturlivs 
gode udviklingsmuligheder. Vi støtter derfor SIF og har gjort 
det stort set siden 1918, hvor SIF Gruppen blev grundlagt, som 
en lille lokal installationsforretning i Skovshoved.  

En hånd til Joachim
”Som hovedsponsor har vi altid kunnet støtte de overordnede 
aktiviteter til gavn for både badminton, tennis, fodbold og 
skydning. I 2014 valgte vi så at udvide sponsoratet, til også at 
omfatte et personligt sponsorat til en af klubbens hovedprofi ler 
inden for badminton, Joachim Fischer. Med dette sponsorat 
kunne vi støtte klubben til at blive en af Danmarks bedste. Vi 
har i løbet af sæsonen fulgt både Joachim og resten af holdet 
ved de fl este hjemmekampe, og senest i fi nalen mod Greve i 
Frederiksberg Hallen. Vi er naturligvis kede af, at det ikke blev 
til en første plads i år, men vi synes alligevel at Joachim og 
hele holdet fortjener en stor hånd.”

Lars Mejlby, SIF Gruppen

Vi samarbejder med

Brug SIF Gruppen næste gang du har brug 
for en installatør. Så er du med til at 
støtte klubben. 
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gode udviklingsmuligheder. Vi støtter derfor SIF og har gjort 
det stort set siden 1918, hvor SIF Gruppen blev grundlagt, som 
en lille lokal installationsforretning i Skovshoved.  

En hånd til Joachim
”Som hovedsponsor har vi altid kunnet støtte de overordnede 
aktiviteter til gavn for både badminton, tennis, fodbold og 
skydning. I 2014 valgte vi så at udvide sponsoratet, til også at 
omfatte et personligt sponsorat til en af klubbens hovedprofi ler 
inden for badminton, Joachim Fischer. Med dette sponsorat 
kunne vi støtte klubben til at blive en af Danmarks bedste. Vi 
har i løbet af sæsonen fulgt både Joachim og resten af holdet 
ved de fl este hjemmekampe, og senest i fi nalen mod Greve i 
Frederiksberg Hallen. Vi er naturligvis kede af, at det ikke blev 
til en første plads i år, men vi synes alligevel at Joachim og 
hele holdet fortjener en stor hånd.”

Lars Mejlby, SIF Gruppen

Vi samarbejder med

Brug SIF Gruppen næste gang du har brug 
for en installatør. Så er du med til at 
støtte klubben. 

Dit Sif Kunstbaneén gang skovser – altid skovser
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