
Årsberetning for Skovbakken Atletik – Old
Boys til brug på repræsentantskabsmødet.

Sæsonen der gik

1 Resultater

Resultater i en motionsafdeling er vel svære at få øje på. Men for os har fokus været at få flere medlemmer.

Desværre er det ikke lykkedes. Vi har været på Facebook både for Risvangen og Trøjborg, delt flyers ud og

lignende, men uden gevinst.

Vi har udvidet vores aktivitet med vandreture i Risskov i sommerhalvåret.

2.Økonomi og medlemstal

Vi er 12 medlemmer. Vi har en solid økonomi. Det skyldes bl a færre udgifter til lokaleleje (covid) og mindre

udgifter til instruktør.

3.Milepæle, særlig begivenhed

Vi afsluttede vores samarbejde med vores instruktør gennem 10 sæsoner. Supeya Willumsen var en kæmpe

fornyelse, da hun startede i januar 2013. I MÅLET skrev jeg bl a, at vi udfører bevægelser, vi aldrig havde drømt

om, og til bl a rumænsk folkedansermusik og arabisk mavedans.

4.Tak til særlige personer

Ved generalforsamlingen i 2021 stoppede vores 3 mandsbestyrelse efter mange års arbejde.

Det var 2 legender i Skovbakkens historie, Ulrich Friborg og Erik Roholt, der sluttede. Tredje mand var Carl-Otto

Johansen.

Ulrich have annonceret, at han ville slutte, når han blev 80 år, men det trak noget ud pga covid. Erik stoppede,

fordi har stod for at flytte til Skanderborg. De har begge ydet en uvurderlig indsats på mange områder i

Skovbakken!!

5. Fremtidig indsats

Kan skrives ganske kort. Arbejde på at få flere medlemmer.

6. Afdelingens nærmeste fremtid

Også ganske kort. Det ser faktisk sort ud, for ofte er vi blot 5 – 7 mand til træning, og det er uholdbart.

Otto Lund

Formand



Årsberetning for Aarhus Fremad
Atletik-afdeling i idrætsklubben Skovbakken
til brug på repræsentantskabsmødet.
Sæsonen der gik:
 
1) Resultater

Aarhus Fremad Atletik er fortsat en klub i bevægelse, som lever op til sin målsætning om at være en social
klub, hvor fællesskabet danner rammen om god motion og de sunde vaner.
2021 bød på fortsat vækst i medlemstallet især blandt børn og unge.

2) Økonomi & medlemstal

Vores hovedsponsor Tækker Group har trukket sig, og det er ikke lykkes os at finde en ny hovedsponsor. Vi har
indgået en ny 2-årig kontrakt med Aarhus Motion
Kontingentpriserne er blevet justere med henblik på at skabe en bedre balance mellem udgifter og indtægter
uden at skulle være afhængig af sponsorer.
Økonomien er sund og der budgetteres med et nul-resultat for 2022
Medlemstallet udgør 160 personer.

3) Milepæle, særlige begivenheder og aktiviteter
Særlige begivenheder og aktiviteter:

- I 2021 afholdt vi juleafslutning for børn- og ungeholdet, hvilket var en stor succes.
- Vores børn- og ungeatletikhold var i januar til stævne i Randers, som forløb rigtig godt.
- I februar 2022 havde vi kick-off på nyt løbehold Løb & Motion, som er en genetablering af det tidligere

FIT-hold, som henvender sig til motionister.
- Mellem-lang-løbeholdet har deltaget i DM 10km d.23. april
- Aarhus Fremad Atletik var vært for NYE Engsø Løbet mandag d.18.april, 2.påskedag, hvor Ismejeriet

Thy havde sponsoreret is og SportsTiming stod for tidtagningen.

Milepæl:
- Det er vores ønske, at vi på et tidspunkt i fremtiden kan få de fornødne fysiske rammer til selv at kunne

afholde stævner.

4) Tak til særlige personer i klubben
Peter Johansen, træner på Mellem/Lang-holdet, vandt titlen som Årets Idrætsleder 2021 på Idrætssamvirkets
repræsentantskabsmøde d. 15. marts 2022.
I øvrigt en stor tak til alle trænere og de mange medlemmer, som hver gang er med til at gøre træningen sjov
og motiverende.
 
Den kommende sæson:
 
5) Indsatsområder og udvikling

- Fortsætte med at være en synlig klub, som kan tiltrække nye medlemmer, herunder særligt børn og
unge, som kan drage nytte af vores fællesskab og få lagt kimen til en sund livsstil.

- Vi vil arbejde på at få vores løbebaner belyst, sådan at både løbehold samt atletikhold kan træne
udenfor i vinterhalvåret.

- Vi vil arbejde på at få en langsigtet plan, sådan at vi kan afvikle træningspas på ét areal, hvor vi kan
have både løbebaner, grønt areal og de øvrige atletikdiscipliner samlet.

 
6) Afdelingens nærmeste fremtid



 Vi arbejder henimod sommerferien med vores nuværende arbejde og har uændrede ambitioner jf.
overstående anførte punkter mht. medlemstal og varetagelse af klubbens interesser.



Årsberetning for Badmintonafdelingen i
idrætsklubben Skovbakken til brug på
repræsentantskabsmødet.
Sæsonen der gik:

 

1) Resultater

Vores bedste hold i 3. division blev som vore øvrige hold i deres rækker.

 

2) Økonomi & medlemstal

Vi har en sund økonomi med en pæn egenkapital og et regnskab, der som regel balancerer.

Medlemstallet stabilt omkring de 400.

3) Milepæle, særlige begivenheder og aktiviteter

Vi får endelig et nyt gulv i Annexhallen.

 

4) Tak til særlige personer i klubben

En tak til alle trænere og ledere, der gør det hele muligt.

 

Den kommende sæson:

Vi vil fortsat gerne have flere medlemmer – men afdelingen kører stabilt!

5) Indsatsområder og udvikling

Vi har fået mange nye ungdomsmedlemmer, og vi håber de vil blive i klubben som enten motionister

eller turneringsspillere.

6) Afdelingens nærmeste fremtid

Mens verden udenom os konstant forandres – så er vi glade for vores base, Annexhallen, hvor alle trives.



Årsberetning for basketball-afdelingen i
idrætsklubben Skovbakken til brug på

repræsentantskabsmødet.
Sæsonen der gik:

 1) Resultater
 Skovbakkens førstehold er sluttet på følgende pladser i sæsonen 2021-22;
1. Division Herrer sluttede på en 4. plads i mellemspillet og deltog således i slutspillet, hvor det blev
til exit mod Vejen i kvartfinalen.

2. Division Damer endte med at vinde deres række, med 6 sejre ud af 6 mulige i sæsonens 2. halvdel.

Hos ungdommen må nævnes at U19 Herrer pt. spiller med i DM-semifinalerne, U17 Herrer røg ud i
DM-kvartfinalerne. U15-Drengene vandt bronze i DM-finalespillet efter har have tabt i semifinalen til
de senere danmarksmestre fra Falcon. U15-piger og U13-piger har deltaget i Grand-Prix, og de
tilhørende slutspil.

2) Økonomi & medlemstal
 Regnskabet for 2021 viser i år et overskud på 142.355 kr. Formuen er nu på 848.424 kr.
Resultat er naturligvis påvirket af Coronanedlukningen i 2021 og festivalens aflysning. Heldigvis er
klubben blevet bevilget kompensation fra Salling Fondene så festivalens aflysning har ikke påvirket
resultatet.

Kontingentstigningen vedtaget sidste år er slået igennem. Budgettet for 2022 udviser et overskud på
6.300 kr.

Skovbakken Bears Basketball har ca. 380 medlemmer.

3) Milepæle, særlige begivenheder og aktiviteter
I den forløbne sæson har afdelingen har Emil Svendsen ansat i en deltidsstilling for at sætte fart i forskellige
SFO- og skoleforløb med introduktioner i basketball. Dette vil fortsætte næste sæson, men da Emil skal studere
på universitet, ledes der pt. efter en ny person til jobbet.
Skovbakken Basketball har ligesom så mange andre, ikke deltaget i mange stævner i det forløbne år. Til
gengæld lykkedes det at afvikle klubbens eget stævne i påsken 2022.

Sæsonen blev skudt i gang med et socialt arrangement for klubbens medlemmer og familier i august 2021,
med grill, hal-sjov, hoppeborg, konkurrencer og forældrekaffe-kage. Dette planlægges at gentages i 2022.

4) Tak til særlige personer i klubben
Klubbens formand gennem 6 år, Peter Dreyer, er trådt tilbage i forbindelse med generalforsamlingen i foråret.
Desuden er 2 andre bestyrelsesmedlemmer stoppet, idet, Mai Crone og Nina Vinther også ønskede at
udtræde. Stort tak til alle 3 for deres arbejde for klubben.

Der blev uddelt pokaler som traditionen foreskriver til årets generalforsamling:

Munthe Pokalen - Årets Træner
Alejandro (Alex) Arias 1DH og 3DH. Er kommet til klubben i år med et brændende ønske om at skabe et
seniortilbud, som stadig er seriøst selvom det ikke er i basketligaen, såvel for unge som erfarne



divisionsspillere. Alex er headcoach for Herrerne i 1. Division og 3. Division, hvor begge hold har fået tilgang i år
og vist, at man kan træne engageret, seriøst og udviklingsorienteret i seniorbasket uden for ligaen.
Alex er meget engageret, meget i hallen og ses som oftest med et stort smil på læberne.

Årets Dommer
Oliver Hjortshøj. Dommersituationen i dansk basketball er på grænsen til katastrofal, ikke pga. standarden,
men pga. antallet der dømmer. I det perspektiv er det vildt imponerende at Oliver prioriterer
dommergerningen samtidig med at han forfølger sin basketballkarriere i Bears Academy, hvor han både spiller
på U17 og U19.

Oliver har et godt blik for at dømme og gør det med en særlig ro for en på hans alder. Udover at have dømt
mange kampe, har Oliver i indeværende sæson uddannet sig til trin3 dommer. Godt gået!

Årets Fund.
Nicoline Christensen. Nicoline er startet i efteråret på U13-Piger og har hurtigt fundet glæden ved basketball.
Hun er lydhør, lærenem og er god til at tage trænernes ord til sig både i træning og til kamp. Nicoline giver sig
fuldt ud i alle situationer og er hurtigt blevet en af de fremtrædende spillere i truppen. Hun har masser af
gåpåmod, er super sød overfor alle, indgår godt i det sociale og altid klar med et smil. En spiller der på alle
måder er en gevinst for holdet.

Kammeratskabspokalen.
Victor Jürgensen. Victor er en rigtig holdkammerat. Han er altid klar til at samle nogle af de andre op, hvis der
er behov for det, bakker op til både træning og kamp og altid med en masse energi og overskud. Victor er en af
dem der går forrest i både fight og intensitet og gør det med et smil og let til grin. Han har stor betydning for
holdets kemi.

Årets Leder
Flemming Vinther. Flemming modtager pokalen for tredje gang for hans arbejde i kulissen. Flemming er en stor
del af fundamentet for selve klubbens eksistens. Han er den store motor i klubbens store påskestævne, Aarhus
Basketball Festival, som har været aflyst to år træk pga Covid-19 og nu skal løbes i gang igen. Flemming er god
til at samle folk om en sag og til at værne om vores værdier og navn ved at stå på kvalitet.

Flemming sidder derudover i Forretningsudvalget for Hovedforeningen IK Skovbakken, og er på den måde en
vigtig aktør omkring at skabe de rammer vi benytter og dyrker basketball i, og ikke mindst, hvorledes vi er en
samlet forening - en af Danmarks største.

Årets Forælder
Morten Damsgaard der gør et stort arbejde og altid står klar til at hjælpe med alt hvad der er brug for rundt om
U15-drengene, og ikke står tilbage for at flashe sit Bears-merchandise!

Tillykke til jer alle - og TAK fordi I er med til at gøre Skovbakken Bears til en bedre klub.

Den kommende sæson:

 5) Indsatsområder og udvikling

Bestyrelsen ønsker at sætte fokus på organisering af de frivillige indsatser, herunder videreførelse af det
arbejde der har pågået de seneste corona-ramte sæsoner med organisering i selvstændige Grupper.

6) Afdelingens nærmeste fremtid



Årsberetning for fodbold VSK Aarhus i
idrætsklubben Skovbakken.

VSK Aarhus har - med de udfordringer som Covid-19 pandemien har givet – gennemført 2021 med mange hold
i spil på alle årgange, dog undtaget pigeungdom, hvor der skal opbygges nye hold i de kommende år.

Vort 2. division hold hos herrerne klarede ikke at blive i 2. division, der blev halveret og resten kom i 3. division.
Her er vi pt. med i kampen om oprydningspladser.

AGF Kvinder, som VSK Aarhus er med i sammen med Lyseng IF og AGF, kom ikke med i slutspillet og er derfor i
øjeblikket oprykningsspil og forventer at kvalificere os til en ny sæson i kvindeligaen. AGF Kvinder træner og
afvikler kampe på VR-centret.

Vi har arbejdet målrettet på at klargøre drengeungdom til licens for U10-U15. Vi får afgørelsen senere i maj
måned.

Vi arbejder på at finansiere og opføre 2 kunstgræsbaner i vore bestræbelser på at skabe bedre faciliteter. Vi er
klar til at gå i jorden, når vi får byggetilladelse.

VSK Aarhus havde i 2021 en årsomsætning på 3.98 mio. kr. og 1,367 medlemmer, hvis gør VSK Aarhus til
Jyllands 2. største fodboldklub (efter Lyseng IF).

I indeværende sæson 2022 har vi flere indsatsområder:

Etablering af 2 kunstgræsbaner

Udvikling af organisation, herunder kommende drift af kunstgræs

Styrkelse af matchday set-up på Vejlby Station

Godkendelse som DBU børneklub

Styrkelse af kvalitet og kvantitet i børne- og ungdomsfodbolden, herunder licens U10-U15 drenge.

VSK Aarhus nyder godt af en række frivillige ledere, herunder tirsdagsgruppen, der yder en ekstra ordinær
indsats.

05.05.2020/Formand Leif Gjørtz Christensen



Årsberetning for Skovbakken Gymnastik

Sæsonen der gik

1 Resultater

Vi oplever fortsat god deltagelse til både børne- og voksen holdene.

Også stor opbakning til sociale arrangementer fx. Generalforsamling, julefrokost, Lady-walk og

Sæsonafslutning.  

2.Økonomi og medlemstal

ca. 220 medlemmer og stabil og sund økonomi.

5 børnehold + 3 voksenhold, næste sæson igen 6 Børnehold. 

3.Milepæle, særlig begivenhed

Vi har oplevet udskiftning i Bestyrelsen i år, noget der ikke sker så ofte!

Både Sekretær og Forkvinde er udskiftet.

Vi har fortsat Bestyrelse på 5 + 1 suppleant.

4.Tak til særlige personer

5. Fremtidig indsats

Vi opstarter som noget nyt et Yogahold for voksne kvinder i næste sæson.

Vi oplever store udfordringer med at finde nye, unge trænere til Børneholdene.

Kan IK Skovbakken måske hjælpe med at rette noget fokus på dette vigtige område?

6. Afdelingens nærmeste fremtid

Den nye Bestyrelse skal klædes godt på til opgaven.



Årsberetning for håndbold-afdeling i
idrætsklubben Skovbakken til brug på

repræsentantskabsmødet.
Sæsonen der gik:

 

1) Resultater

● På resultatfronten må man nævne vores 1. divisionsherrer der i den forgangene sæson formåede at

tilspille sig en flot 5. plads. De har igennem en længere periode formået at blande sig i toppen af

rækken på trods af, at de spiller under rene amatørvilkår mod modstandere, der har et professionelt

set-up. En virkelig flot præstation som vi er meget stolte af i Skovbakken Håndbold.

● På damesiden er det værd at nævne vores dame 2, der i år suverænt vandt deres 3. divisonspulje. På

dame elitesiden har der generelt været en stor tilkomst af spillere op til sæsonen, hvilket har bevirket

at både dame 1 og 2 har spillet med i toppen af deres række.

● Også i de øvrige seniorrækker blandt serie-holdene har vi oplevet en tilvækst af hold. Op til sæsonen

blev der startet tre nye hold i seniorafdelingen, hvor de alle indeholdt tidligere

Skovbakken-medlemmer, der havde lyst til at vende tilbage til klubben. Det er vi som klub meget

stolte af.

● På ungdomssiden vil jeg fremhæve vores Trille Trolle hold, der i sæsonen 20/21 havde ca. 15

medlemmer, men i sæsonen 21/22 voksede til 50 spillere i alderen 2-5 år.

2) Økonomi & medlemstal

● Vi forventer at komme ud af regnskabsåret 21/22 med et underskud på kr. 130.000,-. Dette skyldes, at

vi i forrige regnskabsår kom ud med et anseligt overskud grundet lavere omkostninger end forventet og

tildeling af diverse coronapakker. Derfor har vi i denne sæson valgt at skyde en del penge i, at få startet

godt op efter en lang coronanedlukning, samt præmiere de medlemmer, der fortsat valgte at betale

deres kontingent under corona, med en tøjpakke.

● Pt. er vi 323 medlemmer i Skovbakken Håndbold.

 

3) Milepæle, særlige begivenheder og aktiviteter

● For Skovbakken Håndbold er det af stor betydning, at vi endeligt kan få gang i vores store Bakke Cup

igen, hvor 32 hold fra nær og fjern deltager. Stævnet bliver afholdt lørdag d. 8. maj, og den gode

stemning som vi kender, kan endeligt vende tilbage til Skovbakken Håndbold efter en alt for lang

coronaperiode.

● Også vores ungdomsafdeling kunne igen komme på tur, og deltog i Holstebro Cup, der blev afholdt i

påsken. Skovbakken havde en stor delegation afsted, der tilmed havde fået sponsoreret ens trøjer for

den flaskepant, som kunderne i Føtex Skejby donerer til Skovbakken Håndbold. Her skal der lyde en

stor tak til Føtex i Skejbycentret.

4) Tak til særlige personer i klubben

● Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke alle medlemmer af Team Ledelse. Det har været en hård

coronaperiode for Skovbakken Håndbold, hvor vi ikke har kunne lave alle de ting som vi elsker så højt

ved vores klub. Men alle medlemmer af Team Ledelse har arbejdet stenhårdt for at få Skovbakken

Håndbold tilbage til der, hvor vi helst vil have klubben til at befinde sig. Som en klub, hvor der er plads



til alle og hvor det sociale vægtes højt. Derfor skal alle i Team Ledelse have et stort skulderklap for den

store og ihærdige indsats, som de yder til gavn for alle klubbens medlemmer.

● Der skal også lyde en stor tak til alle vores dygtige ungdomstrænere, der både under corona, men også

efter har ydet en stor indsats for at få gang i ungdomsafdelingen igen. Der er kommet mange nye

ansigter til som ungdomstrænere, hvilket har skabt ny energi i afdelingen og de fleste har heldigvis

valgt, at tage endnu en sæson på trænerbænken.

● Derudover skal der også lyde en stor tak til Douglas Mönius, der i år er blevet kåret til årets frivillige i

Skovbakken Håndbold. Douglas stiller altid op når der mangler hjælp. Om det er som kameramand til

1. divisionsherrernes kampe, ungdomstræner, dommer, ansvarlig for Holstebro Cup-turen eller som

spiller på sit eget hold eller et af klubbens øvrige seniorhold.

Den kommende sæson:

5) Indsatsområder og udvikling

● Til sæsonen 22/23 bliver det et farvel til vores krydssystem, og goddag til en ny måde at organisere de

frivillige opgaver blandt vores medlemmer. Dette forventer vi os meget af.

● For at styrke vores ungdomsafdeling, så vi kan tilbyde hold i alle årgange, har vi valgt at ansætte både

en børnekonsulent og en ungdomskonsulent, der skal hjælpe med at skabe initiativer, så vi fortsat kan

fastholde vores medlemmer, men samtidigt rekruttere flere nye medlemmer til klubben. Vi glæder os

til samarbejdet med de to konsulenter.

6) Afdelingens nærmeste fremtid

● I den nærmeste fremtid skydes vi gang i sommertræningen for både ungdoms- og seniorhold.

● Derudover skal vi for andet år i træk være ansvarlige for Loppehuset tre uger i juni, hvor vi håber vi kan

sælge en masse loppefund for at genere penge til klubben. En opgave der i år skal varetages af de fire

højst rangerende hold i Skovbakken Håndbold.

● Sidst i juni måned afholder vi vanen tro generalforsamling.

Kristian M. Paulsen

Formand

Skovbakken Håndbold



Årsberetning 2021 for Outdoor og
Bevægelse i idrætsklubben Skovbakken til

brug på repræsentantskabsmødet.
Sæsonen der gik:

1) Resultater (2021)

o Vi har holdt fast i 2 ugentlige UD-aktiviteter, både gennem coronabølger og instruktør-

skifte.

o 1 ugentlig Walk and Talk – på ca. 2 timers, med et sted mellem 4-26 mennesker. Inkl. 6 med

fælles spisning.

o 3 uger sommersporstskole for områdets skolebørn

o Kollegieliga med fest, samvær og sport for de studerende

o Stiftende generalforsamling, åbning af egen bankkonto mv.

2) Økonomi & medlemstal

Det er budgetteret med et overskud på 1000 kr. for året 2022.

Det er dog den nuværende bestyrelsesvurdering at vi kommer til at tærer på vores ’opsparing’ i stedet. Da

vi ikke kan løfte den store ’funding’ post der er medtaget i budgettet.

Pr. 4/5-2022, 46 betalende medlemmer, og stadig en del i restance.

3) Milepæle, særlige begivenheder og aktiviteter (2022)

Vores Walk and Talk hold er begyndt at tage på udflugter af og til, vi har bl.a. været ved Tangkrogen og 15

afsted på Samsø denne weekend (d. 7. maj).

4) Tak til særlige personer i klubben

Flemming Vinther Jensen for at hjælpe os i gang som ny afdelingen, og besvare mange spørgsmål. Der vel

helt sikkert komme flere.



Den kommende sæson:

5) Indsatsområder og udvikling

- Medlemsrekruttering
- Frivillig-systematisering

6) Afdelingens nærmeste fremtid

- De vigtigste er, at vi forsat har 3 faste aktiviteter om ugen, og at foreningen bliver frivillig-bæredygtig.



Årsberetning for Svømning i idrætsklubben
Skovbakken til brug på

repræsentantskabsmødet.

Sæsonen der gik:

 1) Resultater
Først lidt baggrund fra K-afdelingen, og atletiske resultater. 
Aarhus Swim (AAS)er et samarbejde mellem klubberne VIK-Skovbakken Svømning, Lyseng IF, IHF og HEI.
AAS skaber et attraktivt og seriøst talent- og elitemiljø med en tradition og kultur, hvor vi fastholder
svømmere hele livet. Aarhus Swim har ambitioner om at skabe et talentmiljø i særklasse, med svømmere
der markerer sig både nationalt og internationalt og som kan deltage på det danske landshold til EM, VM og
OL. AAS vil være kendt for seriøs og målrettet træning i alle aldre, i et miljø hvor der er støtte og opbakning
fra trænere og svømmere.
 
Så de resultater svømmeafdelingen har opnået på konkurrenceplan, er opnået som en del af Århus Swim.
Ved konkurrencer stiller vi således op som Aarhus Swim – Skovbakken. Og har vi så markeret os i bassinet
det forgangne år? Ja, i høj grad. Svømmerne fra Vik-Skovbakken har deltaget i konkurrencer på højeste plan
både nationalt og internationalt og har fået hængt metal om halsen ved flere stævner. Det nylig afholdte
DM for juniorer var ingen undtagelse. Her udgjorde svømmerne fra VIK-Skovbakken ¾ af svømmerne i den
holdkap, der hentede bronzemedaljer. AAS og dermed VIK-Skovbakken Svømning er rykket op i 1. division i
svømning og skal således til efteråret kæmpe med om DM-titlen for hold.
 
2) Økonomi & medlemstal
 Økonomisk: 191.697
Svømmeafdelingen har grundet Corona desværre oplevet en mindre tilbagegang i medlemstallet. Den netop
nyvalgte bestyrelsen i svømmeafdelingen har selvsagt fokus på dette og vil fremadrettet med målrettede
aktiviteter i vores nærområde vende denne tilbagegang, herunder med nye tilbud til nuværende og
kommende svømmere.
 
Trods Corona og faldende medlemstal har svømmeafdelingen stadig en solid økonomi jf. det på
generalforsamlingen fremlagte regnskab. Vi har således med en fornuftig styring af økonomien og tilskud fra
diverse fonde, formået at komme helskindet gennem årene med Corona

3) Milepæle, særlige begivenheder og aktiviteter
Svømmeafdelingen afholder igen i 2022 vores årlige sponsorstævne. Et stævne som foruden at have en
konkurrencemæssig del også indeholde et socialt arrangement for alle deltagerne plus forældre og
søskende.
Herudover vil der fremadrettet også være både en sommerfest og en juleafslutning i afdeling
Herudover er der for vores konkurrencesvømmere også træningslejre i det kommende år.
Endelige skal nævnes svømmeafdelingens populære årlige Aqua-Camps, som finder sted i sommer- og
efterårsferien. Sommer Campen finder i år sted i ugerne 26, 27 og 31 og er fyldt med vandsjov,
landaktiviteter fællesspisning og meget mere. I 2021 havde vi fornøjelse af ca. 200 børn, der deltog i
aktiviteterne.
4) Tak til særlige personer i klubben



Svømmeafdelingen skylder endnu engang og ikke mindst her på bagkanten af corona stor tak til alle
forældre og svømmere for deres store engagement og opbakning til få stævner afviklet, herunder hjælp til
kørsel, madlavning, holdledertjanser, bane- vendedommer, tidtager, speaker og official opgaver generelt.
 
En tak skal der også lyde til alle trænere, hjælpetrænere og svømmeskoleleder i svømmeskolen
og konkurrenceafdelingen. De er svømmeafdelingens ansigt udadtil og enormt dygtige til at varetage
Skovbakken svømnings  høje krav til kvalitet og faglighed i arbejdet med svømmerne og forældrene.
 
Sidst men ikke mindst skal der lyde en stor tak til svømmeafdelingens afgåede formand gennem 8 år Kim
Thorsell for et fremsynet og udviklingsorienteret arbejde med svømmeafdelingen.

Den kommende sæson:

5) Indsatsområder og udvikling

Vi vil i den kommende bestyrelsesperiode arbejde på dels nye svømmetilbud samt forsøge at nå ud til flere
af de grupper, der ikke i dag benytter sig af de mange tilbud svømmeafdelingen har på hylderne. Det kunne
fx være et øget samarbejde med de øvrige afdelinger i Skovbakken om benyttelse af hinandens
kompetencer og faciliter.
 
Et af de nye projekter svømmeafdelingen barsler med, er et svømmetilbud for personer med kroniske
sygdomme, således at disse kan komme og svømme i et trygt og professionelt miljø i svømmehallen.
Formålene med svømmeholdet er forhøjet livskvalitet, mere bevægelighed samt at mindske de symptomer
som kommer fra den enkelte persons sygdom. Symptomer der kan mindskes ved bevægelse i vand. Vi er
allerede nu i dialog med Gigtforeningen, Diabetesforeningen samt flere fonden om projektet.
 
Når dette hold bliver en realitet, så vil Skovbakken være de første og eneste i Aarhus Kommune til at udbyde
denne form for svømmetræning til personer med kroniske sygdomme

6) Afdelingens nærmeste fremtid

Bestyrelsens ser med henvisning til ovenstående lyst på afdelingens fremtid.  Vi forventer derfor også i
årene fremover at kunne tilbyde svømning og et svømmemiljø af høj kvalitet. Svømmerne, trænerne og
bestyrelsen er i hvert fald klar til dette. Men for at kunne fortsætte det gode arbejde og til stadighed at
tiltrække nye svømmere, kræver det naturligvis også at faciliteterne følger med tiden. Bassinet,
omklædningen, mødelokalerne mm skal fornyes eller moderniseres, således at man som medlem føler sig
velkommen, når man træder ind i Skovbakken, hvad enten det er som medlem i svømmeafdelingen,
håndboldafdelingen osv.. Den nuværende standard er ikke ønskværdig og ej heller præsentabel for en klub
af Skovbakkens kalibre. Dette skal ses i henhold til de svømmeklubber med samme antal medlemmer og
resultater på landsplan

 



Årsberetning for Squash i idrætsklubben
Skovbakken til brug på

repræsentantskabsmødet.
Sæsonen der gik:

 1) Resultater

 Sæson for hold blev afblæst som følge af Corona

U17 danmarksmester i herrer og flere på vej u15 og u13

2) Økonomi & medlemstal

 Underskud på ca. 40 tdk. som følge af nedlukning i bedste perioder af sæsonen, klippekort alene kostede
over 60 tdk. i manglende omsætning.

Egenkapital rigelig stor, så ikke noget problem, og 2022 ser ud til at være tilbage på normal niveau.

3) Milepæle, særlige begivenheder og aktiviteter

 LED belysning i squash giver bedre lys, bedre økonomi og bedre miljø

4) Tak til særlige personer i klubben

 Den kommende sæson:

 5) Indsatsområder og udvikling

 Vinde DM i maj om 2 uger

En strategi plan for klubbens udvikling

6) Afdelingens nærmeste fremtid

 



Årsberetning for Tennis-afdeling i
idrætsklubben Skovbakken til brug på

repræsentantskabsmødet.
Sæsonen der gik:
 
1) Resultater:
1. hold Herrer inde: Manglede 1 point for at holde sig i elite div, rykker nu ned til 1. div.
Herrer ude: Forbliver i 1. div.
Damer inde: Forbliver i 1. division
Damer ude: Rykkede op i 1. division efter flot sejr mod Odense.
Junior: Har klaret sig flot i div. Turneringer, og hold U12 vandt sølv

2) Økonomi & medlemstal
Resultatet for 2021 var tilfredsstillende og forventet.
Medlemstal er 1049, kun en lille fremgang fra sidste år – skal ses i lyset af at vi mangler indendørsbaner da
vi har en lang venteliste.
 
3) Milepæle, særlige begivenheder og aktiviteter
Færre turnering pga aflysning (corona)
2 sommercamps for børn blev afholdt
Ny sponsor i klubben, Yonex samt Randers Osteopati
 
4) Tak til særlige personer i klubben
Bestyrelsen samt alle medarbejdere der har haft særlig travlt i forgangne år, dels grundet corona men også
manglende cheftræner.
De frivillige der deltager i klubbens arrangementer samt junior udvalget der arbejder med at få flere
juniorturneringer til SBT.
 
Den kommende sæson:
 
5) Indsatsområder og udvikling
Vi satser på boldskolebørn og kvindetennis, som får særligt fokus i år.
 
6) Afdelingens nærmeste fremtid
Den ser lys ud, Mark Frøslev er ansat pr. 1.5. som cheftræner, han kommer fra KB. Han har tidligeret været i
SBT så vi glæder os til at få ham ”hjem”
 



Årsberetning for Trampolin-afdeling i
idrætsklubben Skovbakken til brug på

repræsentantskabsmødet.
Sæsonen der gik:

 1) Resultater
IK Skovbakkens bedste trampolinspringer Valdemar Risak Johansen blev i 2021 individuel danmarksmester i

sin aldersklasse U17 med højeste sværhed (13,6) blandt deltagerne. Han blev ligeledes danmarksmester i

synkron i sin aldersklasse U17 sammen med Julius Almtoft Andersen fra Haslev TT. Sammen med Julius

vandt han desuden bronze i danmarksmesterskabet for synkron i seniorrækken. Det er andet år i træk

Valdemar bliver individuel danmarksmester i sin aldersklasse, i 2020 med en sværhed på 11,2, som da også

var den højeste sværhed blandt deltagerne.

Internationalt har Valdemar deltaget i junior EM i foråret 2021, som var hans første internationale

konkurrence nogensinde. Han kom hjem med to ud af to mulige gennemførte øvelser og en individuel

placering som nummer 33 ud af 50. Valdemar deltog i sin anden internationale konkurrence i efteråret

2021, hvor han deltog i junior VM (World Age Group Competition). Her scorede han sit til dato højeste

pointtal for sin frie øvelse (52,465), hvilket var det 16. højeste pointtal i gruppen af 49 springere. Valdemar

er i 2022 rykket op som senior, og er netop udtaget til Senior EM, som afholdes i Italien i juni 2022.

Seniorholdet består af 4 herrer, hvor Valdemar er eneste herre, som netop er gået fra junior til senior.

Ud over Valdemar har klubben i år fået nogle talentfulde nye springere, som er begyndt at deltage i

nationale konkurrencer.

2) Økonomi & medlemstal
 Vi har haft en betydelig nedgang i kontingent indtægter. Det medfører at vi i 2021 kommer ud med et
underskud. Dog ikke større end vi kan håndtere det da vi har en god egenkapital.
Medlemstallet er nogenlunde stabilt.

Den kommende sæson:

 5) Indsatsområder og udvikling
 Fortsætte udviklingen af vores nye unge og dynamiske leder team. 

6) Afdelingens nærmeste fremtid

 Vi forventer og kunne fastholde det nuværende medlemstal i de kommende sæsoner

24. februar 2021



Årsberetning for Veteran Idræt i
idrætsklubben Skovbakken til brug på

repræsentantskabsmødet.

Veteran - Idræt Skovbakken

Årsberetning 2021

Generalforsamling 8. marts 2022

Det er ikke så længe siden vi sidst havde generalforsamling!

Veteranerne havde oprindelig indkaldt til generalforsamlingen 23. marts 2021

Det var bare ikke muligt at gennemføre generalforsamlingen, den blev derfor udsat til

28. september 2021.

Nu fører vi tidspunktet for generalforsamlingen tilbage til marts, så det er i overensstemmelse med vores

vedtægter.

Det vi kan…

Det vi gerne vil…

Det der er muligt….

Det blev grundlaget for vores aktiviteter fra marts 2021 til marts 2022.

Året for Veteranerne

I marts 2021 var der stadig en uønsket faktor der havde stærk indflydelse på veteranernes aktiviteter.

Efter hjemmegymnastik og gymnastik i det fri måtte vi igen – fra 6. maj - komme i hallerne og vi kunne

genoptage vores aktiviteter som vi gerne ville.

En forsigtig åbning, men så skønt at det var muligt. Dog måtte vi stadig leve med visse begrænsninger i

forhold til antal, men det gik fint.

Vi forlængede forårssæsonen lidt, og føjede også lidt ekstra gange til i august, som kompensation for alle de

aflyste dage i hallerne.

3. juni

Dagen begyndte på helt sædvanlig vis! Dejlig gymnastik – og vi var jo atter samlet i hallen.



Men! Der var en helt særlig plan!

Vi var tilbage, og vi havde haft mulighed for at gøre gymnastik og deltage i alle vores aktiviteter igen, og vi

skulle afslutte forårssæsonen.

Gymnastikken blev afsluttet med en lille leg! Nogle så ret forvirret ud! Legen trak alle i en lang kæde op

ovenpå til hovedindgangen.

Her var der et flot bord med ”boblevand” og snacks – lige parat til at ønske hinanden god sommer og TAK

for udholdenhed.

God stemning og glade smil og tak for godt samvær.

Tak til Lene, som var en af initiativtagerne til boblevand mm.



Ny sæson

2. september 2021 blev en dejlig dag. Vi kunne genoptage vores aktiviteter som vi gene ville helt som før

nedlukning og restriktioner.

Det var bare spændende at se hvordan fremmødet ville blive.

Nye ansigter? Gensyn med alle de kendte ansigter?

Der var et hjerteligt velkommen til alle.

Nye medlemmer blev inviteret til lidt speciel information med bestyrelsesmedlemmer, og de fik samtidig lidt

nedskrevet information om dagligdagen hos Skovbakken Veteraner.

Vi var i gang.

Fremmødet var flot, men ikke helt så stort som før Corona. Vi kunne tælle ca. 170 på gulvet, hvilket er fint,

idet nogle veteraner endnu ikke ønskede at være til stede i helt store forsamlinger.

Henimod vinter og især i januar steg smittetallene voldsomt. Der kom ikke nye restriktioner for

idrætsaktiviteter. Restriktionerne på dette tidspunkt var rettet imod tilskuere.

Tværtimod opfordrede de store idrætsorganisationer DIF, DGI og DAI (i overensstemmelse med

kulturministeriet) til at opretholde idrætsaktiviteterne i alle foreninger.

Fremmødet er stadig ikke helt på højde med tidligere tider, men det kommer forhåbentligt når situationen

bedres.

Da smittetallet steg voldsomt indførte vi at tjekke Corona pas ved indgangen. Alle var meget villige til at få

det til at fungere så smertefrit som muligt. Og vi har hele tiden haft sprit parat i hallen.

Aktiviteter

Badminton. Yoga/elitehold. Curling. Petanque. Svømning. Volleyball.

Det er de gode muligheder vi har.

Desværre har ikke alle mulighederne været i gang helt som de plejede før Corona.

Det er især kurling og petanque som ikke har haft det sædvanlige deltagerantal.

Øvrige aktiviteter har været gennemført, næsten som før.

Svømning er jo afhængig af tilstedeværelse af en livredder.

IHÅ har stillet livredder til rådighed, men når der er lukket ned på IHÅ giver det selvsagt problemer.

Veteranerne har selv været i stand til at hjælpe, men heldigvis har vi igen en aftale med elever fra IHÅ.

Eliteholdet/yoga må desværre gå i Spring Centret efter gymnastik for at få egnede lokaler, men det klarer

alle så fint.

Både badminton og volleyball har forlænget sæsonen lidt, flot.

Kurlingstævne

I samarbejde med DAI arrangerede Skovbakken 1. november en dag med New Age Kurling.



Det var dels en introduktion og et kursus og dels et stævne.

Bagefter var der fælles kaffe og præmieoverrækkelse.

Et godt initiativ, og en sjov dag.

Volleyball

Volleyball nyder også godt af ”ekstra” tiltag.

Karsten har som sædvanlig været organisator af stævner i volleyball.

Vi har været på besøg hos VIK og der var stævne hos os 14. december med ganske mange deltagende hold

fra flere foreninger end vi har set tidligere.

Det er rigtig sjovt at møde andre foreninger til diverse stævner.

I forbindelse med afholdelse af pokalstævne i volleyball 5. februar havde Dansk Volleyball Forbund

arrangeret stævne i ”bedstevolley” (lidt tillempede regler).

Veteranerne deltog med 3 hold.

Skovbakken Veteraner vandt mesterskabet! Tillykke, og vi fik en flot pokal!

Godt klaret.

Festugegymnastik

Festugen inviterede til aktiviteter på havnefronten.

Det mente Lene vi kunne bidrage til.

En skøn sommerformiddag mødtes omkring 30 veteraner klar til gymnastik.

Der var en hel del mennesker og forskellige aktiviteter på havnefronten. Vores herlige musik og glade

gymnastik tiltrak opmærksomhed. Mange tilskuere kiggede på, og nogle unge mennesker spurgte om de

måtte prøve, så de hoppede med.

Efter vores ”opvisning” var der ”boblevand” med lidt dertil serveret af Lene – og vi nød solen og snakken.

Vandreture

Forårets vandretur

18. maj gik endnu en gang til Dollerup Bakker og de skønne omgivelser.

Betagende smukt. En veltilrettelagt tur, frokost ved naturcentret, lidt regn, men vi kunne finde husly.

Tak til holdet bag, Steen, Hanne, Hans og Birgit

Efterårets vandretur

er jo også en tradition. Men der skulle findes nye ansvarlige for den tur.

Det lykkedes. Odd og Signe klarede den korte tur og Tove og Anne-Margrethe tog den lange tur. Tak for at I

påtog jer den opgave.



De fire havde lavet et stort forarbejde og en vidunderlig tur til Mossø. Vejret viste sig fra sin allerbedste side.

Også på denne vandretur var der såvel noget for benene som for øjnene. En smuk tur, i vidunderlig natur.

Traditionen med en kort og en længere rute fungerer så fint.

Veras Veteran Vandreture er et fint tilbud i sommerperioden. Turene i Risskov er så velkomne. Tak til Vera.

Sociale aktiviteter

Igen har Corona bestemt niveauet for de sociale aktiviteter.

Efterårets sang- og foredragseftermiddag kunne ikke afvikles.

Men. I februar skal forsøget gøres. Der er aftaler om foredrag hvor folk fra AffaldVarme vil fortælle os om

håndtering af vores affald.

Vi skal også synge sammen.

Vores jubilæumsfest måtte endnu engang udskydes. Men den kommer!

Julefrokost

Det lykkedes! Det var muligt.

Vi kunne holde vores dejlige julefrokost – næsten som vi plejer. Dog savnedes både sang og dans. Lotteriet

blev gennemført, men på en ny måde.

Stemningen var god, det var så fint at mødes til den traditionelle julefrokost.

Upstairs

I efteråret kunne vi igen forsvare at spise frokost om tirsdagen og ses til kaffe om torsdagen.

Ikke helt det fremmøde som vi tidligere har set, men vi var der! I januar måtte vi aflyse frokost, ingen

madhold eller kaffehold, og ingen veteraner i Upstairs.

Det er et stort håb at vi snart kan genoptage den dejlige vane som tirsdagsmadder sammen er.

Torsdagskaffen kommer forhåbentligt også igen.

De sociale aktiviteter er en særdeles vigtig del af Veteranernes måde at være forening på.

Målet

Bladet er udkommet helt efter planen, men i sagens natur kan det jo kun uddeles når vi ses i hallen. Men

nye muligheder betyder at Målet også kan læses på vores hjemmeside. Vi har derfor nu såvel Målet på

hjemmesiden samt Målet i sin traditionelle papirform med Tonny Johansen som den der sørger for at

redigere og få bladet trykt. Tak for det.

Hjemmesiden

Megen kommunikation har været henvist til hjemmesiden. Den er et muligt bindeled for kommunikation i

og om hverdagen, men også vigtig information om Skovbakken Veteranerne.



Nye tider er kommet til idet medlemsregistrering og kontingentindbetaling er ”ramt” af nutidens teknologi.

Det fungerer.

Medlemmerne.

En forening er dens medlemmer!

Fremmødet igennem hele sæsonen har betydet at det har været muligt i højere eller mindre grad at

ophæve ”torsdags- og ventelisterne”

I hvert fald indtil nu!

Der er 301 medlemmer og 22 hvilende medlemmer.

Instruktør

Ved generalforsamlingen i september fik vi mulighed for at sige TAK til Gunnar for de mange, mange års

virke hos Veteranerne.

Han er savnet, han har været hos Veteranerne så længe.

Vi har Lene.

Vi har en særdeles seriøs og velforberedt træner, der med energi og humør ”rører og bevæger” os.

En hjertelig tak for det. Tak for den gymnastiske kunnen og indsigt du stiller til rådighed for os.

Samarbejde

Vi har god kontakt til DGI og DAI, men har også mulighed for at blive hørt andre steder så som Sport og

Fritid og Idrætssamvirket.

Sport og Fritid har afholdt kursus for foreninger om en forenings forpligtelser i forhold til myndigheder og

medlemmer.

I F Skovbakken

Selvsagt er det vores hovedforening IF Skovbakken der er vores vigtigste kontakt i foreningsregi.

Vi har deltaget i hovedbestyrelsesmøder og repræsentantskabsmødet samt endnu et par møder om den

situation Skovbakken står i og de mulige forandringer der kan ske i Vejlby-Risskov Centret.

Skovbakken skal have ny formand. Det valg kommer på repræsentantskabsmødet i maj.

Bestyrelsens opgaver

Konstituering. Efter en generalforsamling er den første opgave konstitueringen, dernæst kan der tages fat på

opgaverne.

Bestyrelsesmøder i 2021 har været afholdt:  4. marts 2021 virtuelt, 15. april, 5. august, 21. september, 28.

oktober, 2. december og 10. februar

En af opgaverne er registrering af foreningen hos Sport og Fritid, det danner grundlag for at ansøge om

tilskud til senioridræt. Derudover er vi også ”på listen” hos idrætsorganisationerne.

Det fungerer fint.



Møder med ”andre” så som hovedforeningen klares også.

Kerneopgaverne er at få Veteranernes dagligdag til at fungere. De bedste vilkår for det er god kontakt til

især vores medlemmer, men også til haller og ikke mindst vores instruktør.

Tak

Tak især til alle jer medlemmer. Sammen danner vi grundlaget for en god forening.

En forening er ikke bare et aktivitetssted, foreningen er grundlaget for det fællesskab og samvær som

gavner os alle.

Tak fordi I er der.

Tak til alle samarbejdspartnere.

Og TAK, min tak ikke mindst til jer i bestyrelsen.

I er så flittige, tingene bliver gjort, det fungerer, TAK for det.

På bestyrelsens vegne

Nina N. Møller

(formand)



Årsberetning for Volleyball i
idrætsklubben Skovbakken til brug på

repræsentantskabsmødet.
Sæsonen der gik:

1) Resultater

Begge 1. divisionshold fortsætter i samme række i den kommende sæson.

Vores Jyllandsseriehold fortsætter ligeledes i samme række, men ambitionen er at lave to herrehold i den
kommende sæson, hvor det ene kan rykke op i Danmarksserien til næste sæson. Dameholdet har ligeledes en
ambition om at kunne rykke op i Danmarksserien efter den kommende sæson.

Vi har to mix hold oppe at køre, et for intro spillere og et for mere øvede.

Dameungdom har igen i år været et rigtig stort hold, som er blevet opdelt i øvet og nybegynder. De har
deltaget i flere stævner i løbet af sæsonen.

2) Økonomi & medlemstal

Økonomien ser fornuftig ud, særligt i kraft af stigning i medlemmer.

3) Milepæle, særlige begivenheder og aktiviteter

Efter et par corona-ramte sæsoner, har det været en stor fornøjelse igen at kunne samles på tværs af holdene
og lave sociale arrangementer.

4) Tak til særlige personer i klubben

Tak til alle de frivillige, der bruger tid og energi på at hjælpe med at få klubben til at fungere! Særlig tak til
holdet af ungdomstrænere, som er lykkedes rigtig godt med at få genstartet ungdomsafdelingen over de
sidste par sæsoner, herunder skal særligt nævnes Katrine Broni Holsting.

Den kommende sæson:

5) Indsatsområder og udvikling

Vi vil gerne kunne udvide klubben med to hold i den kommende sæson. Vi håber at kunne starte et
herreungdomshold op, og så vil vi gerne oprette endnu et Jyllandsserieherrehold da der har været stor
spillertilgang her. For at kunne få den del til at lykkes og udvikle afdelingen, bliver der brug for mere haltid.

Vi har desuden fokus på kommunikation i afdelingen og aktivering af medlemmer. Dette er startet op i denne
sæson, og vi fortsat være et fokusområde ind i næste sæson.

6) Afdelingens nærmeste fremtid

Vi nærmer os afslutningen på vores sæson, så der er ikke så mange aktiviteter fra midt maj til midt august. I
bestyrestyrelsen går vi i gang med at planlægge den kommende sæson.




