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Forord 
Af formanden for Fonden Klubhuset Sejs-Svejbæk  Keld Melgaard Kristensen. 
 

Kære borgere i Sejs-Svejbæk. 
 

er gået siden der ved frivillig indsats blev skabt et fælles hus for 

idrætten i Sejs-Svejbæk. I 1991 fik vi tillige vor egen hal tilknyttet 

Klubhuset og dermed endnu bedre rammer for såvel unge som seniorer. I 1992 

fik vi yderligere tilføjet Fælleshuset, vort forsamlingshus, under Sejs-Svejbæk I F’s 

virke og gøremål. 

Alle faciliteter bruges i det daglige rigtig meget. For yderligere at understøtte dette 

besluttede vi os til at markere jubilæet, dels ved dette jubilæumsskrift, men også 

på anden måde med særlige aktiviteter i ugen op til. 

På den måde vil vi gerne præsentere den historik, der ligger bag de nuværende 

aktiviteter og håber derved på at såvel nye som eksisterende borgere i området, 

vil gøre endnu mere brug af disse faciliteter. 
 

I bestyrelsen for Klubhuset, har vi fortsat visioner om at videreudvikle 

komplekset, således de fysiske rammer og rum til enhver tid opfylder brugernes 

ønsker, således flest mulige af unge men også seniorer på alle alderstrin kan 

komme. Vi vil gerne være tilgængelige alle ugens dage og i hele livet. 
 

Mine erfaringer fra mit virke i  SSIF er, at de fysiske rammer og rum der er 

blevet skabt, har været grobund for udvikling af menneskelige rammer og 

personlige rum. Med menneskelige rammer, mener jeg måden at være sammen 

på og hvilke principper der skal gælde der. Med personlig rum mener jeg, at der 

er plads til alle uanset baggrund, evner og indsats m.v., når blot det sker inden 

for de rammer man selv har aftalt. Det er det samvær, der er med til at give den 

enkelte tillid, tro og selvværd, således man også i andre sammenhænge er noget 

og derved kan bidrage. 

God læsning med vort jubilæumsskrift. 

       
På vegne af redaktionen:  

Af Hans Nielsen, kasserer i Fonden Klubhuset Sejs-Svejbæk:   
 

Vi håber med dette jubilæumsskrift at kunne give et indblik i Sejs-Svejbæk 

Idrætsforenings historie fra den spæde begyndelse og frem til i dag.  

Dog med fokus på de markante begivenheder byggeriet af især Klubhuset og 

senere udvidelsen med Hallen har betydet for S.S.I.F. 

Idrætsforeningens forskellige afdelinger, har hver bidraget med et afsnit om hver 

afdeling.  Afslutningsvis vil S.S.I.F´s hovedformand Ole Skjærbæk give et bud på 

fremtiden for Sejs-Svejbæk Idrætsforening. 

Med hjælp fra Carsten Holst og Keld Melgaard, har jeg haft til opgave at samle 

materialet og lave opsætningen i jubilæumsskriftet. 

Der er ikke redigeret i fremsendte artikler, men kun ændret i opsætningen og 

suppleret med billeder. 

Vi vil gerne her takke for det indsendte. 
  

Med venlig hilsenRedaktionen: Carsten Holst, Keld Melgaard Kristensen og Hans Nielsen. 

25 år  
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Erindringer fra SSIF’s stiftelse. 
Af Johan Jacobsen 

 

Jeg flyttede til Sejs i 1955, og på det tidspunkt var der ikke nogen idrætsforening i 

Sejs-Svejbæk. Et par år senere var der nogen, der indkaldte til møde om at starte 

en badminton-forening, så vidt jeg husker, var der det Edel Blitger, der var 

primusmotor. 

Mødet skulle holdes på ”Richardts Konditori”, som var i forbindelse med 

bageren. Der kom en del, og det blev så starten på foreningen. (Se: Love vedtaget 

på den stiftende generalforsamling april 1957, på de næste sider). 

Der var lidt diskussion om navnet på foreningen, da det jo kun var badminton, 

der var på tale. Men der var nogle, der var så forudseende at foreslå navnet: ” 

Sejs-Svejbæk Idrætsforening”, fordi med tiden kunne blive interesse for fodbold 

og andre idrætsgrene. 

Det første problem var at have et sted at spille, og der var åbenbart en aftale med 

”Forsamlingshuset” ( Senere ”Hedekroen , som nu er nedrevet) om at vi måtte bruge 

det.  

Vi fik lov til at male streger på gulvet med 

plasticmaling, men vi måtte ikke vaske 

bonevoksen af, da der stadig skulle kunne 

afholdes bal og andre ting i salen, så gulvet 

var meget glat. 

Målene på banen kunne næsten holdes, når 

de bagerste streger blev malet langs væggen. 

Der var også lavt hængende lamper som man 

skulle passe på, men vi fik da startet. 

Jeg har også fundet den første medlemsliste (se kopi) og vi var tæt på 50 

medlemmer i løbet af de første år, hvor jeg var kasserer og skulle opkræve 

kontingent. Det var på 3,50 kr. for voksne, - 5,50 kr. for ægtepar, og 2,50 kr. for 

skolesøgende børn. Det var pr. måned alle årets 12 måneder. 

Jeg kan huske at fjerbolde kostede 2,50 kr. pr. stk., men enten var de bedre end i 

dag, eller også slog vi bare ikke så hårdt, for de holdt ret længe. Foreningen 

havde indkøbt 4 ketcher til udlån, da der ikke var ret mange der havde deres 

egen. 

Vi blev ret hurtigst meldt ind i Dansk Badminton Forbund, og var med i 

turneringer allerede fra efteråret 1957. Det var i pulje med Gl. Rye, Linå, 

Resenbro, Voel og Silkeborg. Og det var som i dag, 4 herrer og 2 damer, men 

alle kampe blev spillet, d.v.s. 4 herresingler – 2 damesingler – 2 herredouble – 1 

damedouble og 2 mixdouble, så der gik en hel - meget lang - aften med det. Der 

var en ude- og en hjemmekamp, altid på én bane og med kaffe bagefter. 

På et tidspunkt, jeg husker ikke hvornår ( i 1959,  redaktionen.), blev der bygget en 

gymnastiksal sammen med skolen, og efter megen diskussion fik vi lov til at spille 

der 2 aftenen om ugen, dog efter et meget omhyggeligt ordensreglement. Det var 

bedre, fordi gulvet var godt, men der var til gengæld bommene i vejen. 

Den senere udvikling i SSIF kunne jeg ikke følge med i, da jeg blev indkaldt til 

CF i 1960 og flyttede fra byen i en årrække.  
Johan Jacobsen. 
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Sejs-Svejbæk Idrætsforenings første love/vedtægter, vedtaget på den stiftende 

generalforsamling i april 1957: 
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Uddrag af den første medlemsliste fra 1957: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badminton resultater fra turneringskamp mod Linaa 20/1 – 1958: 
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Tilbageblik på Klubhusbyggeriet 
 

Bestyrelsen i SSIF 1973/74,  som bestod af : Elise Eskesen, Svend Poulsen, Poul 

Gudberg, Valdi Jørgensen, Verner Nielsen og Steen Ahonen, mente at tiden nu 

var inde til, at egnens flere hundrede sportsfolk skulle have tag over hovedet.  

 

Klubben havde dengang kun det lille hus i skolegården ved banerne med 2 små 

omklædningsrum og manglede meget et samlingssted i foreningen. 

 

Et Klubhus skulle bygges, så Sejs-Svejbæk Idrætsforenings hastigt voksende 

medlemsskare kunne få optimale betingelser at dyrke sport under. 

 

Men dengang som i dag var det ikke et projekt som kunne realiseres i løbet af 

kort tid, selv om entusiasmen og arbejdsviljen var stor blandt initiativtagerne, og 

selv om ideen blev bakket flot op af klubbens medlemmer. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
   Arkitekt Henning 

Dammyer´s tegning til det nye Klubhus 

 

 

Der gik dog godt 3½ år, og en masse besværligheder, før det efter datidens 

forhold imponerende byggeri på hele 405 m2 kunne tages i brug. 

 

Den 25. februar 2003 er det præcis 25 år siden Klubhuset blev indviet. 

 

I januar 1974 ansøgte SSIF kommunen om tilladelse til at opføre et klubhus på 

en grund, som gårdejer Peter Strunge Jensen havde foræret klubben. Den lå i 

modsat ende af de nuværende baner, op mod Edv. Egebergsvej.  

 

I august 1974 bad kommunen os finde en landmåler, og der var således gjort klar 

til mageskifte. Det fortrød kommunen imidlertid. 
 

I stedet for fik vi i november 1974 lov til at udstykke en 1000 kvadratmeter stor 

grund på hjørnet af Julsøvej og Sejs Søvej, lejet af kommunen, men øjeblikkeligt 

stødte vi på problemer med fredningsplanudvalg og landzonelov. 
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Den ryddede grund inspiceres af Hans Nielsen fra byggeudvalget 

 

I december 1974 nedsattes et klubhusudvalg bestående af  H. P. Jørgensen, Eske 

Eskesen og Hans Nielsen til at tage sig af alle de mange opgaver der ventede.  

 

H. P. Jørgensen trak sig dog inden arbejdet var kommet rigtigt i gang, og blev 

erstattet af Keld Melgaard Kristensen.  

 

 

Budgettet for det 405 kvadratmeter store 

klubhus var på ca. én million.  

 

Men byggeudvalget håbede på at 

udgifterne kunne holdes på ca. 3/4 dele 

heraf, på grund af frivillig arbejdskraft på 

byggeriet.  

 

 
 

  Limtræsspærene samles på parkeringspladsen 

 

 

 

 

For at få budgettet til at hænge sammen, 

blev borgerne i Sejs-Svejbæk anmodet om 

at købe klubhusbreve i Klubhuset til  

250 kr. pr. stk., som gav ret til at blive 

bespist med gule ærter 1. gang årligt i fem 

år frem.
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Desuden gik 40 støttemedlemmer til den daværende Silkeborg Sparekasse og 

kautionerede for 10.000 kr. hver, således det ikke bare var bestyrelsen alene der 

hæftede for lånet.  

Det blev dog aldrig nødvendigt at anvende kautionerne. 

 

Økonomien i Klubhuset har dog hele vejen igennem været sund, og i det første 

regnskabsår for 1978 kunne ” Den selvejende Institution Klubhuset” fremvise et 

overskud på 10.408 kr. 

 

Grundstensnedlæggelse: 
 

Den 21. maj 1977 kunne byggeudvalget byde 

velkommen til grundstensnedlæggelse. 

De mange fremmødte overværede, at den første sten, 

fremstillet af Dissing Keramik, Sejs, blev indmuret af 

sparekassedirektør Sigurd Rasmussen.  

 

Den anden sten blev isat af en repræsentant fra 

SSIF´s daværende tyske venskabsklub fra 

Fallingbostel. 

  

 

 

De to grundsten kan ses på væggen indenfor hovedindgangen til Klubhuset.                                            

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dir. Sigurd Rasmussen og Keld Melgaard fremviser bagrudestreamer. 

I baggrunden VVS-inst. Erik Hedegaard og Murerm. Erik Rasmussen 
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Rejsegilde 
 

 

Den 23. juli 1977 afholdtes der rejsegilde. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rigtig mange gæster besigtigede det nye byggeri i strålende solskin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hans Nielsen, Johan Jacobsen, (formand SSIF),              Trængsel af de mange rejsegildegæster 

Keld Melgaard, dir. Sigurd Rasmussen,                            i det ene af de nye omklædningsrum. 

Sparekassen og Eske Eskesen skåler for Klubhuset 

 

Den 25. februar 1978 var der indvielse med reception, åbent hus samt 

indvielsesfest af det imponerende Klubhus. 
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Byggeudvalget 
 

Byggeudvalget bestående af Eske Eskesen, Keld Melgaard og Hans Nielsen 

koordinerede det frivillige arbejde sammen med de professionelle håndværkere.  

I alt 33 frivillige gav en hånd med under byggeriet, nogle kom kun få - eller kun 

en gang,  andre kom så snart det var muligt, og den senere omtalte ”byggebande” 

tegnede sig for ca. 85 % af alt arbejdet. 

Pigerne i den senere oprettede ”saunaklub” gav dog en stor hånd med malingen, 

og syning af gardiner. 

 

I det afsluttende byggeregnskab stod det færdige Klubhus inkl. inventar til i alt 

1.066.000 kr. heri er indregnet udførelse af eget arbejde på 3.750 timer a´40 kr. 

til i alt 150.000 kr. samt egne midler fra byggekontoen på 44.035 kr. 

 

Så uden denne store frivillige indsats, og indsamlede midler som således 

udgjorde næsten 20 % af  den samlede  anlægssum, havde det ikke været muligt 

at få finansieret, og dermed bygget Klubhuset. 

 

 

Selvfølgelig måtte der også en alkohol-

bevilling til bestyreren af det nye store 

cafeteria med plads til 100 mennesker og 

muligheder for afholdelse af diverse fester. 

Den 22. juni fik ”Den selvejende Institution 

Klubhuset” næringsbrev som Restauratør og 

Hotelvært. 

 

Det var medlem af byggeudvalget/ 

bestyrelsen Hans Nielsen, der fik bevillingen 

på Klubhusets vegne. Og dermed ansættelse 

som den første bestyrer ( i fritiden ) og med 

en symbolsk betaling. 

 

 

 

Den 11. december 1978 blev Ole Hvejsel ansat som Klubhusets første 

professionelle og heltids-ansatte bestyrer. Han overtog alkoholbevillingen, efter 

han først på tro og love havde skrevet under på, at ”han havde dansk indfødsret, 

havde bopæl i riget, var fyldt 25 år og ikke var umyndiggjort eller under 

lavværgemål”. 

 

Klubhuset har i sine 25 år blot haft 3 heltidsbestyrere. 

Ole Hvejsel blev i august 1994 afløst af Ulla W. Jørgensen, der bestred jobbet, 

delvis sammen med sin mand Mogens, indtil 1. februar 2001. Hvor Frank 

Nygaard og Dorthe overtog, og i dag er daglig leder af Klubhuset. 
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Indvielse: 
 

Den 25. februar 1978 var der ca. 500 gæster til indvielsesreception. Der var fest i 

Klubhuset lige fra morgenstunden, og de mange hundrede fremmødte kunne 

beundre det imponerende byggeri. 

 

FDF orkesteret skulle om eftermiddagen have gået i spidsen for et optog gennem 

byen. Det måtte desværre aflyses, grundet dårligt vejr, 

 

 

 

 

men i stedet gik en gruppe af 

Idrætsforeningens ungdoms-

spillere, med trænerne Ejnar 

Rasmussen og Kurt 

Elisiussen i spidsen, i et 

fakkeltog gennem byen til 

klubhuset. 

 

 

 

 

 

 

Blandt de mange gaver, overrakte 

Borgerforeningens bestyrelse et nyt flag til 

Klubhuset, således det kunne hejses på den nye 

flagstang, der var skænket af de øvrige håndværkere. 

 

 

 

 

 

 

 
Keld Meldgaard modtager flaget 

af Borgerforeningens bestyrelse 

Gudrun Rasmussen, Christian Sårup, 

Ingrid Thorsted og Robert Nielsen. 

 

Ved aftenfesten for Idrætsforeningens 

medlemmer overdrog byggeudvalgets formand, 

Keld Melgaard, officielt byggeriet til Sejs-Svejbæk 

Idrætsforening v/ formand Svend Poulsen. Den 

samlede værdi af det nye klubhus inkl. inventar blev på 1.066.000 kr.



13 

 

Byggebanden: 
 

Den såkaldte ”byggebande” udsprang fra 

starten af byggeriet, idet det blev til et fast 

team som kom og svingede hammeren så 

ofte det var muligt. De fleste spillede fodbold 

på det daværende serie 4 hold og havde 

herfra et godt kammeratskab, og nogle tog 

naboen med ned for at bygge. 

Tilsammen blev dette hold grundstammen i 

hele vort eget arbejde, og det at kunne løfte 

så stor en opgave sammen i fritiden, gav et 

uvurderligt sammenhold og kammeratskab, som holder den dag i dag. 

 

Under byggeriet, stod der på parkeringspladsen en skurvogn udlånt af  

Fr. Madsen a/s, den tjente som depot rum og heri lå en såkaldt ”skurbog” hvor 

alle som gav en hånd med på byggeriet fik et x for hver dato de havde arbejdet.  

 

Skurvognen havde også en anden og 

meget vigtig funktion, idet den tjente som 

øl-depot således de der arbejde altid 

skulle købe en øl/vand, og hvis der var 

nogen der havde lavet noget som skulle 

laves om !, var der mulighed for at kunne 

give en ”kvajebajer”. En del lokale 

kiggede også forbi en gang imellem, bl.a. 

lærer Andersen og Peter ”Julemand” og 

de gav af og til en omgang til de der var i sving.  

Kasserer i byggeudvalget Keld Melgaard havde den betroede opgave at sørge for 

at ølkassen ikke løb tom for våde varer, samt at pengene herfor stemte. 

 

I november måned gennemgik byggeudvalget 

skurbogen, og efter en optælling af krydserne 

stod det meget klart, at 12 mand på 

daværende tidspunkt havde væsentlig flere 

krydser, end de der gav en hånd med en 

gang imellem.  

 

Og som en lille tak for den indsats, 

besluttede byggeudvalget, at invitere disse 12 mand + SSIF´s formand Svend 

Poulsen og Adv. Kjeld Kaalund ( der begge gjorde et stort frivilligt arbejde med 

kommunen og de juridiske betingelser for byggeriet) til en lille julesammenkomst 

i Klubhuset, den første fredag i december 1977.  

Til denne aften, var der lige kommet varme på, på 1. sal i Klubhuset,- ellers var 

det et ”nøgent” lokale, bagtrappen var sat op, men ellers var der kun adgang via 

en stige i det andet trappehul.  
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Og der var blevet lånt nogle borde og bænke i forsamlingshuset. 

Byggeudvalget var vært ved en juleplatte, som blev leveret fra Gl. Ry Kro - Et par 

kasser øl og nogle flasker snaps var indkøbt, men bl.a. købmand Poul E. havde 

også sponseret nogle af de våde varer. 

 

Midt under spisningen dukkede Poul 

E´s kone Ingrid pludselig op 

medbringende en stor æske chokolade 

til hver, som hun opfordrede hver især 

til at tage med hjem og give konen, 

som kompensation for at ”mændene” 

var så meget hjemmefra for at bygge 

på Klubhuset. 

 

 

 

I løbet af aftenen, blev der selvfølgelig fortalt mange gode historier  fra byggeriet 

og drillerier i al godmodighed. 

 

Hen på aftenen blev det besluttet at gøre denne sammenkomst til en fast 

tradition, og ”Sjakbejsen” Hans Nielsen fik til opgave at sørge for dette fremover. 

  

Således blev ”Byggebanden” stiftet, og den har kun det ene formål, at sørge for at 

der afholdes julefrokost i Klubhuset, hvert år den første fredag i december kl. 19. 

Dette er så foregået hvert år lige siden, og i 2001 blev der fejret 25 års jubilæum 

herfor. 

 

 

 

Fra starten havde ”Byggebanden” 

følgende medlemmer: 

Keld Melgaard, Eske Eskesen, Hans 

Nielsen, Kaj Ahlgren, Kaj Harritz, Kaj 

Jensen, John Skovbo, Erling Pausgaard, 

Verner Nielsen, Niels Ole Dahl, Aage 

Schulz, Varney Sørensen, Hans 

Lystlund, Svend Poulsen og Kjeld 

Kaalund. 
 

De fremmødte ”Byggebandemedlemmer” 

til 25 års jubilæet. 

 

 

I forbindelse med udvidelsen af Klubhuset med hallen i 1990/91 blev 

”Byggebanden” også udvidet med SSIF´s  formand Bent Pedersen, Ole Hvejsel 

og Leif Bertelsen, da de havde gjort en stor indsats i forbindelse hermed. 
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Saunaklubben. 
  

Officielt hedder den ”Saunaklubben af 21. maj 1979”, men i daglig tale bruger 

pigerne det lidt mere jordnære "De bare numsers klub".  

Kært barn har mange navne og for de 8 medlemmer er Saunaklubben en 

værdsat gren af SSIF. 

 

Ideen til Saunaklubben opstod efter at pigerne i flere sæsoner havde siddet på 

sidelinien med børn og kaffe og fulgt mændene på 1 holdet i fodbold spille sig til 

oprykning. 

Da Klubhuset samtidig blev bygget, hjalp en del af pigerne med at male og sy 

gardiner.  

 

Da saunaen så var færdiggjort samledes pigerne til stiftende generalforsamling.  

Der blev lavet vedtægter, hvor det fremgår at "Saunaklubbens vigtigste formål er 

hygge og socialt samvær".  

Videre hedder det også "at mænd ikke har 

adgang", "sober tale skal føres i saunaen" 

og "man må ikke kommenterer hinandens 

figurer eller deller". Slagsangen er "Så 

gir`de nok en lille en".  

Formanden er valgt på livstid og det er 

Birte "Bitte" Nielsen. 

 

Man mødes hver mandag kl. 19-20 med 

efterfølgende kaffe i klubhuscafeteriet.  

 
Her ses fra venstre: Ena, Karin, Inger, Aase, 

                                                                                  ”Bitte”, Lissi, Karen, Grethe og Karen-Lise 

 

Om sommeren når det er varmt bruges tiden til en gåtur i stedet for. 

Generalforsamling afholdes hvert år i februar måned, hvor man planlægger årets 

aktiviteter.  

 

 

 

Faste er årets sejltur med ægtefæller 

på Silkeborg  søerne og julefrokost.  

 

Andre aktiviteter kan være 

weekendture, teater og biografbesøg. 
 

 

 
 Fra en af sejlturene med ægtefællerne, ses: 

  ”Bitte”& Verner Nielsen,  Svend Poulsen, Søren & Ena Thygesen, Karen-Lise & John Skovbo. 
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Den selvejende Institution. 
 

Sejs-Svejbæk Idrætsforening stod bag opførelsen af Klubhuset, men den 7. marts 

1978 blev der på en ekstraordinær generalforsamling stiftet ” Den selvejende 

Institution Klubhuset”  

Og på generalforsamlingen samme aften fik Idrætsforeningens bestyrelse mandat 

af medlemmerne, til at sælge Klubhuset for 1.262.400,- kr. ( finansieret pris ) til  ” 

Den selvejende Institution Klubhuset” som derefter blev ejer af bygningerne. 

Den første bestyrelse for institutionen kom til at bestå af følgende: Keld 

Melgaard Kristensen, Eske Eskesen, Hans Nielsen    

( fra det oprindelige byggeudvalg ) samt Aage Schulz og 

Kjeld Kaalund.  

 

Bestyrelsen konstituerede sig med Kjeld Kaalund 

som formand, Keld Melgaard som kasserer, og 

Hans Nielsen som ansvarlig for bygninger. 

 
Eske Eskesen, Hans Nielsen,  

Keld Kaalund, Keld Meldgaard 

til generalforsamling 16/3-91. 

 

I 1996 blev ”Den selvejende Institution Klubhuset” omdannet til en fond, dog 

med samme formål og bestyrelse.  

 

Fondsbestyrelsen består her i jubilæumsåret forsat af: Keld Melgaard, formand, 

Eske Eskesen, næstformand, Hans Nielsen kasserer og administration, og 

bestyrelsesmedlemmerne Aage Schulz og Svend Poulsen ( der afløste Kjeld Kaalund 

i bestyrelsen i 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fra venstre: Keld Melgaard Kristensen, Aage Schulz,  

Eske Eskesen, Svend Poulsen og Hans Nielsen. 

 

Dette var hovedtrækkene for Klubhuset´s tilblivelse.  

 

I 1988 begyndte planerne for en  evt. udvidelse af Klubhuset med en hal at tage 

form, og I 90/91 blev det oprindelige Klubhus udvidet med Badmintonhallen og 

aktivitetsrummet. 
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Hal byggeriet. 
 

I efteråret 1988, fik vi i Klubhusbestyrelsen et nødråb fra badmintonafdelingen, 

der på daværende tidspunkt havde ca. 120 badmintonspillere på venteliste, - 

heraf mange motionister. Vi blev opfordret til at undersøge mulighederne for at 

bygge en ny træningshal med så mange badmintonbaner som muligt (min. 4 

baner) ved Klubhuset, således at de eksisterende omklædningsrum kunne 

anvendes af hallen. Man forstillede sig en hal med stålpladebeklædning, og evt. 

en overdækket gang til Klubhuset. 

Det primære for badminton, var at få nogle flere baner, og i oplægget var det 

ydre ikke det væsentlige. 

Klubhusbestyrelsen tog kontakt til Silkeborg kommune, vedr. det stykke jord 

som lå i forlængelse af Klubhuset, over mod Sejs Søvej og Kirken.  

 

Det blev dog hurtigt konstateret, selv et mindre 

halbyggeri vil kollidere med bygge- og 

oversigtslinierne ud mod Julsøvej, som på 

daværende tidspunkt var amtsvej.  

Det var derfor amtet der evt. skulle give de 

nødvendige dispensationer fra ovennævnte 

linier. Det var dog ikke særlig sandsynligt at de 

ville dispensere herfra.  

Imidlertid var der på daværende tidspunkt forhandlinger mellem kommunen og 

amtet, om at Julsøvejs status skulle nedklassificeres fra amtsvej til kommunevej.  

Dette blev en realitet 1. april 1989, og kommunen var herefter ene tilsynsmyn-

dighed, og kunne derfor selv give de nødvendige dispensationer.  

Dette fik Klubhusbestyrelsen et forhåndstilsagn om, samtidig med en aftale om 

at leje grunden af kommunen, på samme vilkår som grunden til det eksisterende 

Klubhus. 

 

På den baggrund, gik vi i gang med at undersøge mulige placeringer af en hal, 

prisoverslag m.v. – Og det stod klart for bestyrelsen, at alt arbejdet skulle udføres 

af professionelle håndværkere, idet arbejdet krævede meget udstyr og skulle 

tidsmæssigt kunne udføres på kortest mulige tid. Brug af frivillig arbejdskraft som 

ved klubhusbyggeriet var derfor ikke realistisk. 

 

Der blev lavet forskellige skitser på placeringen.  

Et stort ønske fra os var at bygge hallen vinkelret sammen med Klubhuset, tværs 

over parkeringspladsen og ind i bakken mod fodboldbanen med en ny gavl mod 

Julsøvej. Det ville kunne give hallen den rigtige størrelse på ca. 20 x 40 m til både 

en håndbold- og tennisbane, samt 5 badmintonbaner. 

  

Denne løsning blev meget nøje undersøgt. Men blev meget hurtigt og konsekvent 

afvist af kommunen, idet den vil lukke indkørslen over mod kirken til P-pladsen, 

således skolebusserne ikke kunne køre rundt via P-pladsen. 
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Eneste mulighed for udnyttelse af grunden, samt Klubhuset var derfor at bygge 

hallen på langs i forhold til Julsøvej. 

 

EK-halbyggeri a/s lavede forskellige udkast og prisoverslag.  

Løsningen som kendes i dag med hallen, bestående af 4 badmintonbaner,- en 

sammenbygning med egen indgang, toiletter og et ekstra omklædningsrum. 

Desuden direkte adgang til omklædningsrummene og cafeteriet i klubhuset. 

Dertil kom et aktivitetsrum og redskabsrum i alt ca. 90 m2 ( hvor Fittnesafd. er i 

dag) på siden af Klubhuset.  

Og på 1. sal en udvidelse med ca. 60 m2 til et nyt møderum og en flytning og 

udvidelse af det eksisterende køkken. 

 

Det blev den model der blev arbejdet 

videre med, såvel politisk, økonomisk 

og planlægningsmæssigt. Dette ud fra et 

budget på 2½ mill. kr. i det de 

eksisterende omklædningsrum i 

Klubhuset kunne anvendes. 
 

Af hensyn til planernes endelige 

udformning, blev der den 6. dec. 1989, afholdt et offentligt debatmøde hvor flere 

end 100 deltagere mødte frem. 

Kirkebyggeudvalget havde bl.a. medbragt lysbilleder hvor en kran markerede 

højden på en kommende hal. – Dette var dog ikke så afskrækkende som frygtet. 

Byggeudvalget kunne samtidig meddele at man for at kunne overholde 

bygningsvedtægterne, ville sænke hallen med 60 cm. Og at siderne og underste 

del af gavlen vil blive udført i røde murstenselementer. 

 

Denne løsning fordyrede dog projektet med ca. en ½ mill. Men der var enighed 

om at de var givet godt ud, idet man ville opnå et mere gedigent og bedre byggeri 

der kunne falde bedre ind i helheden.  

Og fra hovedparten af forsamlingen var der tilslutning til, at med en fornuftig 

beplantning ved gavlen og langs Julsøvej, ville alle kunne ”leve” med projektet. 
 

Byggeudvalget kunne herefter arbejde videre med de endelige detaljer og gå til 

SSIF’s hovedbestyrelse og bede om opbakning på en generalforsamling.  

På denne var der en god debat, og en del medlemmer, specielt Håndbold-

afdelingen var skuffede over, at en ny hal ikke kunne blive stor nok til at rumme 

en håndboldbane i den rigtige størrelse, således deres kampe og træning vil 

kunne afvikles i en ny hal. Afdelingen foreslog derfor bygningen af en ny hal ved 

siden af Skolehallen, og alternativt at vende Hallen vinkelret på Klubhuset som 

ovenfor beskrevet.  

Byggeudvalget havde meget tidligt undersøgt de foreslåede muligheder, men fået 

klar besked fra kommunen at de var helt urealistiske og at en udbygning af 
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Skolehallen ikke var med i deres planer inden for den kommende 10 års 

periode.  

Hele projektet sigtede dog mod, at kunne løse en stor del af SSIF´s lokale-

problemer, hurtigst muligt. Dette ved, at specielt badminton og gymnastik kunne 

komme ned i den nye hal, og dermed frigive ekstra timer i Skolehallen til 

håndbold. På grundlag heraf blev det vedtaget at sætte byggeriet i gang. 

 

Men lige før den endelige igangsætning, opstod der problemer.  

Told- og Skattestyrelsen meddelte i foråret 1990, at de fortolker reglerne på den 

måde, at selvejende institutioner som hallen vil være momspligtige, og derfor 

ville skulle pålægge Idrætsforeningens lejebeløb med moms. ( dengang 22% ). 

Det ville betyde en øget bruttoudgift for SSIF på knap 30.000 kr. om året, oven i 

de 130.000 som der var budgetteret med. 

 

På et møde mellem SSIF’s hovedbestyrelse og Klubhusets bestyrelse først i juni 

måned, meddelte hovedbestyrelsen at 4 af de 5 afdelinger ekskl. badminton ikke 

turde binde sig for den yderligere forhøjelse af huslejen.  

Men da det var et krav fra Klubhusbestyrelsen, at en 100% enig hovedbestyrelse 

stod bag byggeriet, måtte udvidelsesplanerne skrinlægges. !!! 

 

Det var meget ærgerligt, da man havde et rigtig godt projekt, - som i dag har vist 

sit værd –. 

Byggeudvalget og Klubhusbestyrelsen arbejdede imidlertid videre, for at se om 

der kunne laves en økonomisk sikkerhedsnet under Idrætsforeningens merudgift 

til moms.  

Det lykkedes, idet et par sponsorer gik ind og garanterede dækning af et evt. 

underskud i SSIF, som skyldtes mer-huslejen, for de næste 5 år. I løbet af denne 

periode ville Klubhuset have færdigafdraget et af de oprindelige lån fra Klubhus-

byggeriet og derfor få lidt ”luft” i økonomien. 

 

Vi vurderede samtidig, at det var sidste chance for at få sin egen hal, idet 

kommunen efter Folkeoplysningsloven var forpligtiget til at yde huslejetilskud til 

sådanne haller. 

Loven ville imidlertid blive ændret, således at kommunen fra 1. jan. 1991 ikke 

længere var forpligtiget hertil.  

Og da man samtidig havde en forhåndsgodkendelse fra økonomiudvalget på 

driftstilskud til hallen, krævede disse forhold en igangsætning af byggeriet i 1990 

for at kunne opnå disse tilsagn. 

 

På den baggrund sagde SSIF´s  

hovedbetyrelse enstemmigt ja til udvidelsen 

på bestyrelsesmødet først i august 1990. 

 

Herefter gik det stærkt, og den 1. september 

startede byggeriet med rydning af grunden. 

Den 19. oktober kunne der holdes rejsegilde på hallen. 
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Den 7. januar 1991 kunne motionsgymnastik-pigerene tage hallen i brug. 

Herefter blev mellembygningen og renoveringen af klubhusets 1. sal udført. 

 

Den 13. april 1991 kunne der afholdes 

indvielse af den samlede udvidelse. 

Dette blev fejret med en reception for 

alle samarbejdspartnere om 

formiddagen, åbent hus om 

eftermiddagen – og stor medlemsfest i 

den nye hal om aftenen. 

 

 

Borgmester Jørgen Würtz foretog den officielle indvielse. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Medlemmer af Klubhusbestyrelsen:                                 Borgmesteren lykønsker formanden for S/I 

Eske Eskesen, Aage Schulz, Hans Nielsen                          Klubhuset Kjeld Kaalund med den nye Hal. 

og Keld Melgaard klar til indvielsesreception.                                                                                     

                                                                                                                                                                    

Fælleshuset 
 

I 1992 kom der yderligere en aktivitet til idet Fælleshuset blev etableret på 

initiativ af Sejs-Svejbæk I.F., og blev en del af foreningens virke og tilbud. 

Huset bruges rigtig meget og er på årsbasis udlejet 110 gange til fester, 

receptioner og lejrskoler m.v.  
 

Fælleshuset drives af S.S.I.F.s støtteforening ”Fælleshuset´s Venner”. 

Bestyrelsen udgøres i dag af: Peter Woetmann, formand – Svend Poulsen, 

næstformand – Kaj Jensen, kasserer – og Bent Pedersen, sekretær & udlejning 
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Fodboldafdelingen - fra sandkasse til storklub. 
  

Fra foreningens spæde start og frem til indvielsen af klubhuset i 1978 var 

fodboldafdelingen henvist til omklædning på skolen, og træningsmulighederne 

om vinteren var Lysdahl´s mark med indgang fra 

Langdalsvej. Der kunne fortælles mange 

morsomme tildragelser om de underligheder, der 

kunne opstå på den ujævne bane, hvor man godt 

kunne risikere at glide i en enkelt kolort, når 

sneen begyndte at tø eller at blive hængende i en 

vandpyt på de laveste steder på banen. 
Træner Kurt Nielsen får hjælp til hånd-

klipning af banen af bl.a. Erik og Varney   

Med klubhuset startede en ny æra i fodboldafdelingen. Det blev nu muligt at 

klæde om og bade i egne rammer, og man kunne samles ovenpå til kammeratligt 

samvær til afholdelse af forældremøder. Seniorafdelingen fik ansat trænere, der 

fik en form for aflønning, og man rykkede op i serie 3 i 1980. 

 

Ungdomsafdelingen stillede nu hold i alle rækker, og rent personligt fik jeg 

fornøjelsen af at træne lilleputter i 1982 med start på Lysdahls mark. 

Med indvielsen af lysanlægget i 83 og med påbegyndelsen af fodboldstævnet, 

dengang benævnt Bikuben Cup, senere Bilernes By Cup kom der for alvor gang 

i fodboldafdelingens ungdomsafdeling, fordi det nu blev almindeligt, at 

forældre engagerede sig i de opgaver, der skulle løses i forbindelse med 

afviklingen af fodboldstævnet.  

Samtidig gav stævnet os en økonomisk 

mulighed for selv at komme til stævner andre 

steder og prøve kræfter med hold, der var 

bedre end os. 

Fodboldstævnet er nu en fast årlig tradition, 

selv om man for et par år siden havde svære 

problemer med at skaffe det nødvendige antal 

hold. I 1988 toppede stævnet med deltagelse 

af 120 hold med overnatning på 3 skoler og kampe både i Sejs og på Søholt. I 

dag er stævnet på ca. 40 hold, og det hele afvikles i Sejs, og overskuddet er stort 

set det samme som dengang med de mange hold. 

 

1983 var også det år, hvor klubben fik sit første jyske mesterskab. Det var 

miniputterne med Varney Sørensen som træner og et hold, bestående af senere 

"stjerner" i afdelingen. Her skal nævnes nogle af dem jeg endnu husker: Thomas 

Sørensen, Gert Knudsen, Peter Sørensen, Søren Davidsen, Mikkel Bertelsen, 

André Hermansen. 

Fra 1983 og frem havde afdelingen stort set hvert år mindst én kredsvinder og 

flere gange et jysk mesterskab. 

Men samtidig er vi en klub, der i længden ikke kan holde på spillerne. 
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Uddannelsesmulighederne er for få i Silkeborgområdet, og de allerbedste 

spillere vil naturligvis forsøge sig i en større klub, og her er det glædeligt, at der 

nu er et samarbejde med SIF til gavn for alle parter. 

 

Den 13. april 1991 indviede vi officielt vores nye hal i tilknytning til klubhuset. 

For fodboldafdelingen betød det ikke alverden, idet den hurtigt blev fyldt, så 

afdelingens drøm om at spille indendørs fodbold måtte indskrænkes til nogle 

timer om søndagen. Samtidig må vi erkende, at i et lokalområde som Sejs 

Svejbæk er det naturligt, at medlemmerne om vinteren dyrker en vinteridræt. Til 

gengæld betød udvidelsen, at mulighederne i klubhuset blev væsentligt forbedret, 

og fodboldafdelingen har med glæde i de år, der er forløbet betalt den 

nødvendige husleje, der for øjeblikket er ca. 57.000 kr. årligt. 

I dag har fodboldafdelingen brug for hallen til det årlige fodboldstævne, idet her 

foregår al spisning og underholdning.  
 

Seniorafdelingen er rykket frem i årenes løb, således at vi nu ikke længere er 

tilfredse med at spille i serie 3, men naturligt befinder os et sted mellem serie 2 

og serie 1. Til gengæld er det blevet sværere at fastholde de unge mennesker i en 

holdidræt, hvor det er nødvendigt, at man møder op stort set hver gang, både til 

træning og kamp, hvis ellers tingene skal hænge sammen. Det gør det sværere 

for trænere og ledere, og personligt tror jeg, 

det er helt afgørende, at disse forskellige 

holdninger til fremmøde bearbejdes hos 

forældrene på et tidligt tidspunkt, hvis 

fodboldspillet skal bestå i sin nuværende 

form. Samtidig skal man ikke være blind 

for, at fritidssamfundet betyder, at mange 

nok vil spille lidt fodbold, men ikke 

nødvendigvis være tvunget til at deltage i en 

turnering fra 1. april til 1. november. 
                                                                                   Lufttur Kurt Elisiussen fra 

 2. holdets oprykning til serie 3. i 2002 
 

Men klubhuset vil der altid være brug for, og det er en fornøjelse at se, at tingene 

behandles pænt af medlemmerne, og at driftige 

folk sørger for den daglige vedligeholdelse. 

 

Og så har foreningen været heldige eller dygtige 

med at ansætte klubhus-bestyrere.  

Tænk vi er efter 25 år først ved den 3. 

klubhusbestyrer !.  

I sammenligning kan man nævne, at tilsvarende 

klubber skifter klubhusbestyrer ca. hvert andet år. 
Det nuværende bestyrerpar Frank og  

Dorthe Nygaard 
 

Tak for det til Ole, Ulla og Mogens og Frank og Dorthe. 
for fodboldafdelingen / Bent Pedersen 
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Badminton afdelingen: 
 

Badmintonafdelingen i Sejs-Svejbæk er i dag en afdeling med 330 til 350 

medlemmer, disse fordeles med ca. 140 under 18 år, ca. 25 mellem 18 og 25 år 

og ca. 165 over 26 år. Det vil sige en meget stærk ungdomsafdeling, en voksende 

seniorafdeling og en meget stor motionsafdeling. 

 

Afdelingen er hjemmehørende i 

Idrætsforeningen som har sin egen hal med 4 

badmintonbaner, derudover bruges den 

nærliggende Skolehal med 6 baner. 

Der er mange aktiviteter i badmintonafdelingen, 

der afholdes det traditionsrige Julestævne hvert 

år mellem jul og nytår med ca. 600 deltagere og 

1.100 badmintonkampe, der afholdes mange 

andre mindre stævner, såsom begynderstævne, 

mesterrækkestævne med videre. 

 

Børnene får professionel træning mindst 2 gange om ugen, bliver tilbudt 

holdkampe, bliver sendt ud til andre klubbers stævner og der laves mange andre 

arrangementer – såsom overnatningsweekender, tværbadminton, ture bl. a. til 

DGI Byen i København og så videre. 

Der lægges, i badmintonafdelingen, stor vægt på positivitet, kvalitet og 

nøjagtighed. 

Badmintonafdelingen er bygget op omkring et udvalg på 6 – 8 personer, 

derudover er op til 30 trænere, holdledere, stævnehjælpere tilknyttet afdelingen 

som frivillige hjælpere. 

 

Motions- og Fitnessafdelingen: 
 

Badmintonafdelingen startede i februar 2000, en Motion- og Fitnessafdeling. 

Afdelingen består af diverse redskaber til at træne og vedligeholde kroppen, der 

er motionscykler, stepmaskiner, romaskiner, håndvægte og alle andre maskiner 

som skal bruges til at træne kroppen med. Derudover forefindes solarium, så 

man også kan få lidt sol. 

 

Afdelingen er kun for medlemmer, det vil sige at 

man skal have en instruktion, før man kan blive 

medlem og benytte lokalet, man får udleveret sin 

egen nøgle, og kan derefter bruge lokalet så meget 

man vil. 

Der er tilknyttet uddannede instruktører til 

afdelingen, instruktører som varetager instruktionen 

og som med jævne mellemrum er i afdelingen for 

at hjælpe medlemmerne i forhold til spørgsmål omkring træningen. 

Afdelingen benyttes af ca. 180 medlemmer. 
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Håndbold 
 

Håndboldafdelingen startede op sammen med de andre aktiviteter i 1957, dog 

husker vores længst siddende medlem det som 1958 han kom med. 

 

Håndbolden startede i det små, og lige som det er i dag, var det hovedsageligt 

tordenskjolds soldater, altså spillere der også deltog i de andre sportsgrene. 

Medlemstallene har som følge heraf også været svingende gennem alle årene. F. 

eks. var der jo et kæmpe medlems boom omkring damernes succes i 90’erne, og 

omvendt var netop 1990 et skidt år da man byggede den nye hal og ikke 

formåede at få lavet den optimale løsning så håndbold kunne bruge den, hvilket 

skabte en del uro som så til sidst afspejlede sig i et dalende medlemstal. 

 

I sin tid blev der lavet en husleje fordeling efter tøjvask og medlemsantal, hvilket 

endte ud i at håndbold blev næststørste bidragsyder, selvom vi ikke kunne gøre 

brug af den nye hal. Med årene må vi dog sige at vi efterhånden har fundet ud af 

at udnytte de super lækre klubhus faciliteter, med altid parate og 

imødekommende Frank Nygaard ved roret. 

 

I 2003 kan vi mønstre hold i ”næsten” alle rækker, på nær enkelte 

ungdomshold. Vi kan dog godt mærke at hos de helt yngste er det fodbold og 

badminton som står øverst på listen, men mon ikke et godt resultat ved herre 

VM i Portugal i Januar måned kan øge vores medlemsantal betragteligt. I senior 

afdelingen kan vi tilbyde serie 1 herre- og serie 2 dame håndbold, med både 

gamle og ny spillere. 

 

 

Vi har altid gået meget op i at have en 

god 3 halvleg, hvilket tydeligt kan ses 

på mange tilbagevendte spillere der på 

et eller andet tidspunkt har prøvet 

deres ambitioner og evner af på højere 

rangerende hold.  

Mange unge har heldigvis også valgt 

klubben som deres ”hjerte” barn, og 

er blevet der gennem mange år og 

bestridt mange forskellige poster.  
                                                                                  Sejrsstemning efter vunden håndboldkamp. 

 

 

Her er det nødvendigt at nævne bl. A Gordon Enevoldsen som startede 

Håndbolden op, og ikke mindst Carl Strunge Jensen som også på mange 

forskellige poster har været håndboldens fortaler og ambassadør i mere end 10 

år. 
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Fremtids prospekterne for vores lille afdeling er absolut ikke dystre, de er 

tværtimod lyse. Den nuværende bestyrelse som tiltrådte i 2002 har kæmpet med 

et stort underskud på 45.000,- som man på bare et enkelt år har fået barberet 

ned til 20.000,-, selvom man endnu engang har satset med en dyr træner til 

herrerne. Tak til dem.  

 

Et nyt tiltag for at tjene pengene til div. Rekvisitter, er flaghejsning i byen for 

senior afdelingen, og en skrabe julekalender som ungdommen har solgt. 

 

Frivilligt arbejde er til tider utaknemmeligt. Det ligger på yder tiderne, og man 

kan ikke forvente en ens indstilling til tingene. Vi har konstateret at jo mere man 

kan strukturere ved bl. a, at lave en årsplan, jo lettere er det at få forskellige folk 

aktiveret med flere ting, og med 100% intensitet. 

  

Det evigt tilbagevenden problem er at skaffe forældre til selve arbejdet med 

børnene, hvor en hjælpende hånd som træner / hjælpetræner, eller kørsels 

koordinator vil være meget velkommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Damekamp i Skolehallen 

 

Vi glæder os til jubilæet vor gamle og nye medlemmer samt vores forening 

generelt kan blive fejret, og ser frem til mange flere spændende år i 

idrætsforeningen. 

 
Af Håndboldbestyrelsen 
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Gymnastikafdelingens historie. 
Af Inga Gribsholt. 
 

Den allerførste spæde start på det, der senere skulle blive gymnastikafdelingen 

under SSIF var i eftersommeren 1971.  

Skolen voksede, og den daværende inspektør Knud Schødt mente at tiden var 

inde til at få ansat en lærer med idræt som hovedfag. Dette job fik jeg, og jeg 

havde ikke arbejdet som lærer ret længe, før jeg blev kontaktet af Alderslyst 

Gymnastikforening, der ville have mig til at lede et hold rytmepiger på 

Nørrevangsskolen. Det var første sæson for frivillig gymnastik på den 

pågældende skole, så der mødte ikke nok piger op til at danne et hold.  

 

Holdet blev i stedet flyttet til Sejs, hvor der ikke var problemer med fremmødet 

– jeg havde jo også de samme piger i skoletiden, så jeg har jo nok reklameret lidt 

for det her! - 

Det følgende år blev det til to rytmehold ( det var jo i disse år at jazzgym-

nastikken for alvor slog an), og sådan voksede det ligeså stille for hvert år med 

motionsdamer (i starten som ”jazzdamer”),  spring-gymnastik, mor/barn-

gymnastik og puslingehold. 

 

Børnetallet i Sejs voksede og dermed også antallet af lærere på skolen. 

I 1978 var vi så mange idrætslærere, at vi besluttede at danne en bestyrelse og 

flytte gymnastikken over som en afdeling under SSIF. Denne bestyrelse bestod 

foruden undertegnede af Stig Andersen, Thorkild Skovbo og Dorrit Hansen - 

sidstnævnte som formand - og alle var vi samtidig aktive som ledere i 

gymnastiksalen. 

Derefter gik det for alvor fremad for gymnastikken i Sejs. Antallet af hold 

voksede for hvert år, og gymnastikafdelingen var i en årrække foreningen største 

afdeling.  

På et tidspunkt blev gymnastikafdelings tilbud udvidet med konkurrencehold 

under ledelse af Thorkild Skovbo og 

undertegnede, disse hold deltog i rytme/ 

springmesterskaber. 

 

Denne form for gymnastik krævede nye 

redskaber, og jeg husker tydeligt at vi på 

et tidspunkt lavede et stort lotteri i 

skolens aula for at skaffe penge til 

indkøb af en international hest. 

 

 
Thorkild Skovbo og Inga Gribsholt på fløjene 

med gymnastikspringholdet fra engang i 80´erne 

 

De to konkurrencehold var i mange år afdelingens flagskib og havde en stor 

afsmittende virkning på interessen for at lave gymnastik i Sejs.  
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Af specielle begivenheder husker jeg dels de to holds tur til Sandefjord i Norge, 

hvor vi deltog i De Nordiske Mesterskaber, og dels dengang vi afholdt De 

Sydjyske Mesterskaber i rytme/spring-gymnastik her i Sejs.  

I denne konkurrence deltog 25 hold, deriblandt 5 lokale hold: Funder, 

Alderslyst Gymnastikforening, Silkeborg Gymnastikforening, Silkeborgpigerne 

og Drengene.  

Vi stillede op med tre hold i henholdsvis mini-junior- og senior-rækken. 

 

Da Dorrit Hansen rejste til Grønland, overtog Thorkild Skovbo formandskabet 

og blev senere afløst af undertegnede indtil jeg efter ca. 20 år med gymnastikken i 

Sejs besluttede, at det var på tide, at der kom nye kræfter til. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Springholdet udklædt som klovne til en af deres mange opvisninger. 

 

Gymnastikafdelingens største succes de sidste mange år har været de to 

motionshold i klubhushallen. Hver mandag aften strømmer det det til med 

kvinder (og også en del mænd), og så bliver der for alvor gået til den! 

 

Efter nogle år med stagnation ser det, til min store glæde, ud til at gymnastikken i 

Sejs har fået en ny opblomstring!! 
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Sejs-Svejbæk Tennis Klub 
 

Lidt historie. 

Sejs-Svejbæk Tennis Klub blev stiftet 7. september 1983 og er dermed den 

yngste afdeling under Sejs-Svejbæk Idrætsforening. 

 

I starten rådede klubben blot over en enkelt bane bag skolens idrætshal, men det 

blev hurtigt for lidt til de mange medlemmer, og allerede i 1986 blev der 

indsendt en ansøgning til kommunen om anlæg af bane 2, en ansøgning som 

kommunen imødekom. Siden da har de to baner kunnet dække behovet for et 

medlemstal, som gennem årene har ligget stabilt på 140 – 150. 

 

I de første mange år måtte medlemmerne i dårligt vejr klare sig med et simpelt 

læskur, men efter at lånene til etablering af banerne var afviklet, blev der 

råderum i økonomien til nye initiativer. 

  

 

Det betød, at klubben i 1999 kunne indvie 

det nuværende klubhus med tilhørende 

terrasse og dermed fik skabt en god ramme 

for såvel sportslige som mere sociale 

aktiviteter. I samme tidsrum etablerede 

klubben en slåmur bag klubhuset. 

 

 
 

                                                                                               Tennisafdelingens egen” hule” 
Mest for sjov 

Sejs-Svejbæk Tennis Klub er nok karakteriseret ved, at medlemmerne i 

overvejende grad spiller på motionsniveau, mens interessen for turneringer en 

begrænset. En lille tapper skare har dog gennem årene forsøgt at holde fanen 

højt i serie fire og fem under Jyllands Tennis Union, og i enkelte sæsoner er det 

såmænd lykkedes at rykke op i serie tre – dog oftest for en kort bemærkning. 

 

Det har imidlertid ikke afholdt medlemmerne fra at deltage med stor ildhu i de 

årlige klubmester-skaber, som afsluttes med finaler sidst på sæsonen under 

medlemmernes store bevågenhed. Senest har en ny turneringsform øget 

interessen for denne turnering. 

 

Det sociale aspekt 

Den store konkurrencementalitet dominerer som nævnt ikke i øjeblikket, og det 

er da heller ikke et mål i sig selv at bringe klubben i forreste række. Omvendt er 

man selvfølgelig opmærksom på, at mange unge har ambitioner om at drive det 

til noget. Derfor arbejdes der på to fronter: På den ene side med at skabe 

aktiviteter, som tilfredsstiller det sociale behov og på den anden med en 

udvikling af ungdomsarbejdet. 
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Det sociale aspekt har i en del år været stærkt tilgodeset med en række 

initiativer.  

Dels enkelt-arrangementer internt i klubben og delvis i samarbejde med 

naboklubber, dels weekend-arrangementer som har bragt medlemmerne rundt i 

Jylland og på Fyn, hvor kombinationen af det sportslige og sociale er gået op i en 

højere enhed. 

 

 

Ungdomsarbejdet 

I de senere år er der - i takt med en stadig stigende tennisinteresse fra 

ungdommens side - kommet mere struktur på arbejdet med de unge 

medlemmer. Ungdomstræningen har i disse år været begunstiget af nogle dygtige 

og engagerede trænere, som gennem systematisk træning har formået at skabe 

nogle ungdomsårgange, som i løbet af få år vil kunne gøre sig gældende på 

turnerings-niveau. Samtidig har klubben i de sidste to år i samarbejde med 

Dansk Tennis Forbund gennemført de meget populære tennisskoler i 

sommerferien. I en blanding af leg og alvor får mange unge her en første 

indføring i tennisspillets mange mysterier, og hvem ved, måske bliver der her lagt 

kimen til en dansk Agassi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tennis-anlægget set fra terrassen.  

 

Mere info om Sejs-Svejbæk Tennis Klub hos: 

 

Kassereren Erik Brydegaard, tlf. 86 84 44 94  

eller formanden Klaus Erichsen, tlf. 86 84 54 52. 
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SSIF og fremtiden. 
 

Vi har i SSIF nogle fantastisk gode rammer at dyrke idræt i. Mange andre 

idrætsforeninger misunder os de gode forhold, som vi kan takke en række 

initiativrige folk for. 

  

I dag foregår der mange idrætsaktiviteter med udgangspunkt i Klubhuset.  

Mange af aktiviteterne er gammelkendte: Gymnastik, badminton, håndbold, 

fodbold o.s.v., men i de senere år har vi set, at et nyt tilbud om at kunne benytte 

et fitness-center har haft stor tiltrækning. 

 

Socialforskningsinstituttets nyeste undersøgelse af danskernes idrætsvaner viser at 

83% af befolkningen deltager i en eller anden form for idræt eller motion i 

fritiden. Specielt i aldersgruppen 50-69 år bliver der stadig flere aktive, mens 

andelen af 16 -19 årige aktive er faldende. 

  

Vi ved også at mange mennesker i dag vælger holdidrætterne fra til fordel for 

individuelle idrætter, som kan dyrkes når det passer den enkelte bedst.  

Mange dyrker motion, der ikke kræver medlemskab af en idrætsforening. 

 

Hvordan forholder vi os som idrætsforening til disse tendenser ?  

Har vi plads til nye aktiviteter ? - Skal vi udvikle nye tilbud til de 50-69 årige ? -

Eller tilbud om aktiviteter på tværs af alder ? - Skal vi oprette en joggingafdeling ? 

Hvordan fastholder vi de unge som aktive idrætsudøvere ? - Skal vi lave andre 

kulturtilbud ? - Skal vi tilbyde natur- og udeliv ?. 

  

Spørgsmålene er mange, men vi ønsker som idrætsforening at være med til at 

præge udviklingen i lokalområdet ved at være aktive, initiativrige, dynamiske og 

servicemindede, men også stille krav til medlemmerne om engagement i 

foreningen. 

  

Gennem vore tilbud ønsker vi at fremme ligeværd, tolerance og respekt. 

 

En fremtidig udbygning af vore faciliteter må tage højde for disse års udviklings-

tendenser.  

Om få år har Klubhuset måske udviklet sig til områdets aktivitetshus med tilbud 

af enhver art til beboerne i Sejs Svejbæk ?. 

 
Af Ole Skjærbæk 

Hovedformand SSIF. 
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