Beretning & regnskab
Repræsentantskabsmøde

Mandag den 24. august 2020, kl. 17.00
NORDKRAFT ● DGI Husets lokaler ● Niveau 6
Teglgårds Plads 1 ● 9000 Aalborg

DAGSORDEN for SIFA’s
Repræsentantskabsmøde 2020
1.

Valg af dirigent

2.

Bestyrelsens beretning til godkendelse

3.

Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til
godkendelse
• Fastsættelse af indskud ved optagelse i SIFA
– foreslås uændret
• Fastsættelse af det årlige medlemskontingent – foreslås uændret

4.

Behandling af indkomne forslag
• Ingen forslag indkommet

5.

Valg af formand
• På valg er Keld Jensen – modtager ikke genvalg
Bestyrelsen foreslår i stedet Ole Nielsen, Aalborg Rugbyklub Lynet

6.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
• På valg er Inge Kjær, Visse IF – modtager genvalg
• På valg er Poul Erik Wagner, Gug Badmintonklub – modtager
genvalg
• Hvis Ole Nielsen vælges til ny formand – skal der vælges 1 nyt
bestyrelsesmedlem.
Bestyrelsen foreslår i stedet Henriette Holm, Hals Forenede
Sportsklubber
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7.

Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
• På valg er Claus Tommerup Sørensen, Svenstrup Godthåb IF
– modtager genvalg

8.

Valg af 2 revisorer
• På valg er Gitta Thorup Sørensen, IH Aalborg
– modtager genvalg
• På valg er Tom Lorenzen, Aalborg Svømmeklub
– modtager genvalg

9.

Valg af 1 revisorsuppleant
• Nyvalg - bestyrelsen foreslår Karsten Eriksen, Cykelglæden

10.

Eventuelt

PROGRAM for SIFA’s
Repræsentantskabsmøde 2020
Et anderledes Repræsentantskabsmøde i SIFA
Mange ting har - grundet Corona/COVID 19 - gennemgået en væsentlig
forandring i vores dagligdag - og således også SIFAs årlige Repræsentantskabsmøde i DGI-Huset i Nordkraft.
Når vi slår dørene op til mødet, bliver det i en noget afdæmpet udgave.
Vi har valgt af ”barbere” indholdet ned til det absolut nødvendige
– nemlig dagsordenen ifølge vores vedtægter.
Det betyder:
• at vores klubber kun kan tilmelde sig med det antal
stemmeberettigede repræsentanter, man har.
• at SIFA ikke inviterer yderligere gæster.
• at der ikke kommer andre spændende indlæg.
• at der ikke er buffet på programmet
(men der serveres en indpakket sandwich).
• at vi selvfølgelig følger alle relevante retningslinjer og overholder alle
restriktioner.

Program:
17.00 Check in – og udlevering af stemmesedler
17.05 Velkommen – SIFAs formand Keld Jensen
17.10 Repræsentantskabsmøde
18.30 Afslutning
Vi håber på jeres forståelse for denne beslutning og ser frem til et godt møde.

Med sportslig hilsen

Keld Jensen
Formand/SIFA
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Aalborg Kommune vokser stadig, og med ejen‐
domsudviklerne indgås heldigvis flere aftaler om
”åbne byrum”, arealer til idrætsaktiviteter og –
faciliteter!
Men stadig ser vi, at man ikke holder sig for gode
til at nappe åbne byrum og de få grønne pletter
til en p‐plads.
Seneste angreb/indgreb er Aabos Plads, hvor
tennisbane, skaterbane mv. veksles til p‐pladser.
Hvor ”de åbne rum” til idræt og bevægelse så lige
findes, har man pt. ikke på plads…
Så endnu engang herfra:
Pas nu på os!

3. Indledning
2019 ‐ ét hektisk år efterfulgt af store udfordrin‐
ger for idrætten i Aalborg 2020
2019 bød på kolossal udvikling og nye aktiviteter
for idrætten i Aalborg.
”Bevæg dig for livet” (BDFL) og Aalborg som Visi‐
onskommune har i den grad skabt landsdækken‐
de, og ikke mindst lokal politisk interesse og op‐
bakning fra borgerne.
Vi oplever partnerskaber om bevægelse og sund‐
hed, som ikke tidligere er set.
Alle griber stafetten… også udenfor foreningerne.
Nye partnerskaber opstår… boligselskaber, aften‐
skoler.
Helt dugfriske tal dokumenterer, at flere danske‐
re bevæger sig mere, og at rigtig mange idrætter
vokser i medlemstal.
I Aalborg er tallet vokset med 4.569.
Det er forrygende.

Heldigvis har prioriteringen af idræts‐ og fritidsfa‐
ciliteter en høj stjerne i Aalborg Kommune, hvil‐
ket kommer til udtryk både på drifts‐ og anlægs‐
siden.
Budgetterne for fritid fik et pænt løft.
Der blev plads til store investeringer, bl.a. udvi‐
delse af Gigantium, men også til et væld af
idrætsfaciliteter, større og mindre over hele
kommunen med det fantastiske Prioriteringskata‐
log som affyringsrampe.
Senest kan vi glædes over at Aalborg Kommune,
pga. Coronaen og manglende beskæftigelse, har
besluttet at fremrykke vedligeholds‐ og facilitets‐
projekter for kr. 400 mio., hvilket bl.a. indebærer
flere fine tiltag for idrætten.
Bl.a. en renovering af Idrætshallen Østre Allé,
Kongerslevhallen, Gughallen, højvandssikring ved
roklubberne på Søsportsvej m.v.

Er der trods den positive udvikling grund til at
være mere end en anelse bekymret både nu og
efter Coronaen?
Hvad bliver facit, og hvordan åbner vi igen ”bik‐
sen”, når vi forhåbentligt inden for overskuelig
fremtid får styr på Coronaen?
Ja ‐ det gælder om at holde fokus for de tusindvis
af fællesskabshungrende foreningsmedlemmer,
men også at være klar til at tage godt imod en ny
potentiel ”kundekreds”, som ligger lige for qua
indsatsen med BDFL.
Er alle de fantastiske ledere og tusindvis af frivilli‐
ge klar til igen at holde hånden både over og un‐
der vore foreninger ‐ er kampånden intakt?
Aalborg er langt fremme i bussen, når det gælder
idrættens udvikling, faciliteter og grebet om nye
partnerskaber.
Fællesskab på tværs af foreninger, former og
interesser… det er det, vi kan i Aalborg, og det er
de redskaber, der skal til for at efterveerne fra
Coronatiden hurtigt bliver fortid.

Idrætsmødet i Aalborg 2019
Idrætsmødet blev en kæmpesucces på konferen‐
cedelen.
Stor, stor tilfredshed og tilslutning.
Ikke helt så godt på selve den folkelige del, i cen‐
trum, i byens rum og faciliteter langs fjorden.

I

publikumsidrætter fodbold, håndbold og ishock‐
ey.

Den greb man, og forbedringer var klar til en ny
runde i juni i år, men også den måtte udskydes
qua Coronaen.
Men stort tillykke til Morten Arvidsson og Fritids‐
forvaltningen med den første udgave af Idræts‐
mødet.
Vi ser frem til næste runde i 2021.
DM–ugen 2021
Der skulle afholdes en folkefest i eliteidrættens
tegn i Aalborg i uge 25 i år 2021.
DM‐festen skulle være en del af DIFs 125‐års jubi‐
læum i 2021 og blandt andet bestå af DM i tennis,
cykling, klatring, fægtning, atletik osv.
Over 30 ud af DIFs 62 specialforbund har allerede
vist interesse for at være en del af DM‐ugen.
Jubilæet består, men skal nu forhåbentlig fejres
med store danske præstationer ved OL og PL i
Tokyo 2021.

Aalborg Håndbold er kåret til danske mestre på
den nuværende pointstilling ‐ men uden at have
færdigspillet turneringen.
En flot… men flad fornemmelse for et hold, der
havde fortjent at blive badet i guldkonfetti og
hyldet af et fantastisk hjemmepublikum.
Danske mestre 2 år i træk og nu for 5. gang.
Det er ”verdensklasse”!
Aalborg Pirates måtte desværre se, at den suve‐
ræne førsteplads i grundspillet blev til ”en flot
sæson uden afslutning”.
Man opgav simpelthen at spille slutspillet og
uden at kåre en dansk mester i ishockey.
Danmarks plads i Champions Hockey League blev
tildelt grundspilsvinderen Aalborg Pirates, hvilket
også er høj, høj klasse!
AaB nåede den top‐6 placering, de spillede efter,
og uanset med eller uden publikum på lægterne
en godkendt sæson, hvor en tabt pokalfinale blev
det ypperste.
Talenterne har funklet, og fremtiden tegner lys og
lovende.
Nævnes skal det også, at AaBs kvinder nu har
kvalificeret sig til kvindeligaen.

DM‐festen udskydes til sommeren 2022.
Årsagen er, at sportssommeren 2021 bliver me‐
get omfangsrig med de mange udskudte idræts‐
arrangementer fra 2020 til 2021 på grund af Co‐
ronakrisen.
Frygten er derfor, at den nye DM‐uge vil drukne i
de mange store internationale idrætsevents.

Så et flot og godt samarbejde klubberne imellem
og med ESA, som absolut har stærke ”aktier” i
succesen.
Læg hertil at Aalborg har potentielle deltagere i
flere idrætter til både OL og PL i Tokyo, der lige‐
ledes er udskudt til 2021.

4. Generelle betragtninger

ESA er en ubetinget succes, som ligger langt over,
hvad en by som Aalborg kunne forvente, set ud
fra den forholdsvis spinkle økonomi, man spæn‐
der ud under ESA.
Her kan tales om rettidig omhu, hvis budgetterne
blev justeret op og sammenlignet med de byer, vi
gerne fortsat vil tryne.

SIFA er en del af Elite Sport Aalborg (ESA)
Det en fornøjelse at konstatere, hvad flere års
partnerskab med ESA har givet i afkast af talent‐
masse.
Fantastisk arbejde af Torben Sørensen over årene
har frembragt talenter ikke mindst i de tre store
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Vi har også fået bekræftet vores berettigelse på
tv‐markedet, fordi de mange ældre, der i denne
skrækkelige tid, er tvunget til at blive indendørs.
Sat lidt i relief.
Vi piver ikke ‐ men SIFA TV BINGO – Danmarks
ældste underholdningsprogram på TV – har aldrig
nogensinde modtaget støtte til det – hvis man
turde – med god ret kunne kalde en ”kulturinsti‐
tution.

5. Administration og indtjenings‐
aktiviteter
‐ 2019 var et dårligt år for SIFAs TV BINGO –
men...
Vi har endnu en gang brugt alt for mange kræfter
og penge på afgifter, godkendelser, adfærdsko‐
deks, vejledninger og sidst, men ikke mindst,
udvikling af helt nyt TV BINGO‐system.

Bemandingen på kontoret i SIFA er forsat bestå‐
ende af 3 fastansatte:
Idrætskonsulent Søren Larsen, Annette Michael‐
sen, bogholderi og så selvfølgelig Peter Skram.

6. Årets aktiviteter
Ungdomslege 2019 – Aalborg
‐ venskab over alle grænser…

De grove tal siger sig selv!
Nedgang i omsætning på TV BINGO ‐ nogenlunde
status quo på vores onlinespil – og små 2,9 milli‐
oner kroner i afgifter til SKAT.
Penge der i de gode gamle dage ville være gået til
vores medlemsklubber.
Desværre er der ovenikøbet varslet yderligere
afgiftsforhøjelser i 2020.
Vi er dog i dialog med SKAT og håber på, at en
lille spiludbyder med gode formål, som SIFA, vil
kunne slippe lidt billigere.

Den 30. juli ankom godt 900 udenlandske delta‐
gere fra 19 af vores venskabsbyer til de 12. Ung‐
domslege i Aalborg.
De blev alle indlogeret på skoler og i klubber – og
skulle dyste i 15 idrætter.
Bespisningen foregik denne gang dels i idrætter‐
ne og dels i hallen på Aalborg Frejas anlæg.

‐ …men:
Coronakrisen har i den grad givet TV BINGO vind i
sejlene i 2020.

Som noget nyt var Fjordparken omdrejningspunkt
for både åbning og afslutning af legene – ligesom
der blev afholdt en fælles aktivitetsdag derude.
Fjordparken viste sig heldigvis fra den bedste side
til alle 3 aktiviteter.
Specielt var vejret helt perfekt til vores aktivitets‐
dag, hvor samtlige deltagere var i gang med
Beachminton, Beach håndbold, Beach volleyball,
Stand Up Paddle og meget, meget mere.

Mange garvede bingospillere har fundet vej til os
– fordi de ikke kan komme ud og spille i de lokale
bingocentre.
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Men også dette blev sat i stå af Coronaen…
Vi har dog ikke glemt de tilkendegivelser, vi har
fået – og vil selvfølgelig vende tilbage til de klub‐
ber, som har ønsket besøg, når det hele har fun‐
det sit nye normale leje.

Flere af de besøgende borgmestre var vildt impo‐
nerede over Fjordparken – og ville gå hjem og
arbejde på at få en lignende etableret i deres
byer.
I samtlige idrætter blev der under legene vist
kampgejst, højt humør og ikke mindst lyst til at
knytte venskaber på kryds og tværs.

Bogholderihjælp
SIFAs bogholderihjælp eksisterer stadig.
Klubberne har muligheden for at få assistance
over kortere tid af SIFAs bogholder, Annette – alt
efter behov og efter nærmere aftale.

Vores arrangerende klubbers store engagement
betød, at der var mange hænder til at løfte både
det sportslige og det praktiske for legenes afvik‐
ling.
Her skal endnu en gang lyde en STOR tak for det!

Klubrådgivning
Opstår der problemer i klubben, så er SIFA også
klædt på til at håndtere dette.
SIFA vil på bedste måde løse disse eller formidle
kontakt videre til de helt rigtige eksperter.

I gjorde et utroligt godt stykke arbejde, således at
vi kunne få det hele til at virke!
En særlig tak skal lyde til Freja, der foruden be‐
spisning, afvikling af fodboldturnering også huse‐
de legenes sekretariat.

Kultur‐, sports‐ og fritidsmesse for nye aalbor‐
gensere
‐ den 2. oktober 2019 på NORDKRAFT.
Årets udgave havde igen tiltrukket omkring 300
deltagere – og de kunne besøge ikke mindre end
56 stande (31 SIFA klubber) i Kedelhallen.
Her kunne deltagerne få en snak med og om
klubberne – ligesom der kunne aftales deltagelse
i træning.
Evalueringen fra klubberne har igen været posi‐
tiv, men at der i årets udgave var for mange stan‐
de – og dermed for lidt plads at boltre sig på.

Ungdomslege 2020 – Rendsburg
Som så mange andre arrangementer i 2020 blev
UL også ramt af aflysning pga. Coronavirus.
Så desværre måtte vi skuffe 86 unge mennesker,
der skulle have deltaget i legene.
Men i stedet afvikles legene i Rendsburg næste år
– således at vi bare forskyder legene med 1 år –
dvs. at næste gang Aalborg er vært bliver i 2024.
Legene afholdes således i Rendsburg næste år fra
den 22. juli til den 27. juli.

Vi vil endnu en gang gerne sige tak til klubberne
for deltagelsen – hvordan det bliver i 2020 – vides
endnu ikke – men forventer at afvikle messen i
starten af oktober måned.

7. Samarbejder/nye tiltag
Bevæg dig for livet – Aalborg Kommune
Aalborg Kommune, DGI og DIF har i 2,5 år samar‐
bejdet omkring en fælles visionsaftale i regi af
Bevæg dig for livet.

Besøg i klubberne
Glæderne og udfordringerne er stadig mange for
den frivillige leder i foreningsidrætten, og derfor
ville SIFAs bestyrelse gerne bruge lidt tid sammen
med de klubber, som måtte ønske det.
Dels for at høre – hvilke udfordringer klubberne
står med – og dels for bedre at kunne diskutere
idrættens vilkår og muligheder med politikerne i
Aalborg Kommune.
Endnu et plus ‐ også for at lære klubberne bedre
at kende og dermed styrke samarbejdet.

Halvvejs igennem det 5‐årige fælles projekt er der
allerede sket positive forandringer.
Det går f.eks. rigtig flot i samarbejdet og det har –
sammen med det store arbejde, der bliver gjort i
foreninger – været med til at få endnu flere med‐
lemmer i foreningslivet.
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al den bevægelse og fysisk aktivitet, der fore‐
går
i særligt korpsene.
Mærket består af et
guld, sølv og bronze‐mærke.

På landsplan skal det nævnes, at nu er over 20
kommuner blevet Bevæg dig for livet Visions‐
kommuner ligesom Aalborg.
I det forgange år har der været flere forskellige
indsatser igangsat eller understøttet ‐ nogle af
dem er fremhævet herunder:


Idræt og Botilbud ‐ Parasport Danmark, DAI
og DGI har sammen med Aalborg Kommune
og flere foreninger samarbejdet om at få flere
borgere på botilbud med udviklingshandicap
til at være mere aktive og møde foreningsli‐
vet.
6 botilbud har været med og de deltagende
foreninger har oplevet stort succes med at
samarbejde med de kommunale botilbud.



Jump4Fun ‐ I mange år har Aalborg Sund‐
hedscenter haft tilbuddet ”Vanebryderne” til
børn med overvægt og deres familier.
Selve den fysiske træning er via DGI projektet
”Jump4Fun” blevet rykket ud i foreningerne
her i starten af 2020 (pt 2 foreninger).
Projektet er stadig for nyt til at have gjort sig
erfaringer – men der er fra Aalborg Sund‐
hedscenter stor interesse i samarbejde gene‐
relt omkring forebyggende og rehabiliterende
træning i foreningslivet.







Alle op på Cyklen ‐ I mange år har Danmarks
Cyklistforbund og Aalborg Cykelby uddelt
morgenrundstykker som en del af den natio‐
nale kampagne ”Vi cykler på arbejdet”.
I 2019 var Bevæg dig for livet med og kam‐
pagnen fik en lokal udgave ”Alle op på Cyklen
‐ Aalborg Turen”, som bl.a. bød på ”Tour de
France‐stemning” på Limfjordsbroen, samt
forskellige initiativer, der skulle få flere til at
vælge cyklen f.eks. Cykelkørekort for indvan‐
drerkvinder i samarbejde med DGI, arrange‐
rede cykelture med Cyklistforbundet m.m.
Alle op på cyklen gentages i september i år.

Skole‐ og foreningssamarbejder
Samarbejder mellem folkeskoler og foreninger
udviklede sig fortsat i 2019 – og nye metoder blev
taget i brug.
Blandt andet blev der, i forbindelse med Idræts‐
mødet, samlet 1500 udskolingselever i Vestre
Fjordpark, til en dag fyldt med aktiviteter vareta‐
get af mere end 20 forskellige foreninger og fri‐
tidsaktører.
I samme forbindelse kom lærerne på kursus, hvor
de fik inspiration til at inddrage idræt og bevæ‐
gelse i skoledagen.
Ud over det store arrangement er der i 2019 af‐
viklet adskillige Skole OL, og DHL løb for børn så
også dagens lys.
Foreningsbesøgene blomstrer fortsat og foregår
både i foreningens rammer, og hvor foreningsin‐
struktøren besøger skolerne.

Bevægelsens År ‐ Aalborg Kommunes skoler
har i næste skoleår fokus på bevægelse.
I januar i år udråbte Skolerådmand Tina
French Nielsen skoleåret 2020/2021 for ”Be‐
vægelsens år” på kommunens skoler.
Nogle af de ting der vil komme ud af det vil
bl.a. øget fokus på Åben Skole (Playmaker),
hjælp og support til lokale initiativer på de
enkelte skoler til at sikre de 45min bevægel‐
se.

Også for børnehaverne blev der i slutningen af
august afviklet fem aktivitets‐ og kompetenceda‐
ge, hvor børnene blev aktiveret af lokale instruk‐
tører samtidig med at pædagogerne gennemgik
teori og øvelser, der kunne inspirere til bevægel‐
se og idræt i børnehaven.

BDFL Spejdermærke ‐ Sidste år indgik aften‐
skolerne en partnerskabsaftale med Aalborg
Kommune omkring Bevæg dig for livet – og i
efteråret 2019 kom også spejderne/korpsene
med.
BUS (Børne‐ og Ungdomsorganisationernes
Samråd i Aalborg Kommune) udarbejdede et
Bevægelsesmærke, der skulle sætte fokus på

Læs mere om skole‐/institutionssamarbejde på:
http://aabenaalborg.dk/inspiration
Kontakt også gerne kommunens foreningsplay‐
maker:
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bifalder og understøtter med medfinansiering af
elitekoordinatorstillingen i ESA.

Sanne Fremlev ‐ sanne.fremlev@aalborg.dk
Erhvervsuddannelser har set lyset i
foreningssamarbejde
I 2018 blev indledt et samarbejde med VUC, SO‐
SU og TECH om at sætte foreningsidræt på skole‐
skemaet.
I sin spæde start blev udvalgt få klasser som i 12
uger modtog instruktion i en foreningsidræt i 2
timer ugentligt.
Det er sidenhen vokset sig meget større, således
at størstedelen af de nye elever i dag får mere
idræt og bevægelse i skoledagen, og en stor an‐
del varetaget af kompetencer fra foreningslivet.
Tiltaget er kaldt KICK – Bevægelse på Erhvervs‐
skolerne, og er et samarbejde mellem DGI Nord‐
jylland, Erhvervsskolerne og Aalborg Kommune ‐
og med støtte fra Nordea‐Fonden.
Aalborg er sammen med Roskilde og Aabenraa de
første kommuner i landet, der igangsætter tilta‐
get, og tilbagemeldingerne er så positive, at man
2020 oplever en markant udvidelse.

Vi ser med tilfredshed på udviklingen i Aalborg,
hvor de unge udøvere med potentiale har gode
rammer og muligheder.
Det er bl.a. Idrætsklasser på Sønderbroskolen for
de yngste udøvere, et velfungerende samarbejde
med de Team Danmark‐godkendte uddannelses‐
partnere på ungdomsuddannelserne med mulig‐
hed for fysisk morgentræning, en sikker ramme
med bolig, bespisning og koordinering på Aalborg
IdrætsCollege og samarbejde med en lang række
partnere og interessenter.
Med 2 ugentlige morgentræninger for 150 udø‐
vere i Idrætsklasserne på Sønderbroskolen og 50
udøvere på ungdomsuddannelser gør ESA en
forskel.
Vi glæder os også over, at ESA ‐ i samarbejde med
Sundheds‐ og Kulturforvaltningen og med Skole‐
forvaltningen ‐ med bl.a. Gymnastikskole og Is‐
hockeyskole ‐ tænker i helheder med fokus på at
introducere børn og unge og samtidig understøt‐
te disse klubmiljøer med ressourcer til talentud‐
viklingen.
Man ser også potentielle muligheder i, at der kan
udvikles modeller i andre idrætsgrene.
Som nævnt andetsteds så uddeler vi I samarbejde
med Spar Nord den årlige Talentpris, hvor vi også
samarbejder med ESA.
De sidder med den store viden og indsigt i, hvilke
unge udøvere, der er i de forskellige idrætsgrene
og ‐miljøer – og kan således indstille udøvere, der
har haft glæde af mulighederne i elite set‐up ’et.

Flot skulderklap til vores foreninger!
Har din forening lyst til at høre mere om mulig‐
hederne for samarbejde med erhvervsskolerne,
så foregår det også via foreningsplaymaker:
Sanne Fremlev ‐ sanne.fremlev@aalborg.dk
Elitesport Aalborg
I vores vedtægter står der:
”SIFAs formål er at skabe optimale forhold for
idrætten i Aalborg Kommune”.

To overordnede punkter – ressourcer og effektiv
organisering – er jf. international forskning afgø‐
rende for internationale resultater inden for elite‐
idrætten.
Det gælder selvfølgelig også arbejdet med talent‐
og eliteidræt, og derfor har vi været med hele
vejen omkring Elitesport Aalborg (ESA) – fra det
indledende arbejde og etablering omkring årtu‐
sindeskiftet frem til nu med både idrætspolitisk
opbakning og ressourcer.
Aalborg Kommune har siden 2001 formelt sam‐
arbejdet med Team Danmark med primær fokus
på talentudviklingen – et samarbejde som SIFA

ESA organiserer og udvikler talentudviklingsar‐
bejdet i Aalborg med en klar bevidsthed om, at
man for alene at fastholde ‐ og i særdeleshed for
at udvikle og lave nye nødvendige tiltag ‐ har et
akut og markant behov for yderligere og nye res‐
sourcer!
Det er afgørende for de unge aalborgensiske ta‐
lenter, for foreninger/klubber i kommunen, for
specialforbund og for Team Danmark, at vi er
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Med denne strategi er det ambitionen at lytte til
de unges tanker og behov, når det gælder den
aktive og varierede sportsuddannelse.
Strategien sigter også mod at finde ud af, hvilke
særlige linjer, der kan få nye generationer af unge
til at slå vejen forbi SPH.

med helt fremme ‐ og således sikrer Aalborg som
et toptalentudviklingsmiljø ‐ også i fremtiden.
VIP Ildsjæle U25 2019 og Årets Talentpris
Begge priser skulle have været overrakt ved fej‐
ringen af Aalborgs Bedste den 17. marts 2020 i
Aalborg Kongres & Kultur Center.

Skolen har igen i 2019 udbudt og gennemført
korte højskolekurser for golfspillere med en im‐
ponerende tilslutning.
Tilslutningen til politi‐ og Falckredderlinjerne
samt E‐sportslinjen viser stadig en flot tilslutning,
men strategisk er det en løbende opgave at få
lavet forbedringer og justeringer, så linjerne også
i fremtiden kan bidrage til SPHs samlede porteføl‐
je af uddannelsestilbud.
Det er en selvstændig udfordring, at kendskabs‐
graden til SPH ikke altid er lige høj.
Skolens markedsføringsteam her sammen med
de studerende fundet nye veje via de sociale me‐
dier til at gøre noget ved denne udfordring.

Grundet Coronavirus blev arrangement, som
bekendt udskudt (er planlagt til den 7. oktober) ‐
og vi kan derfor ikke i skrivende stund løfte sløret
for, hvem der skal modtage priserne.
Det vil selvfølgelig blive offentliggjort efter over‐
rækkelsen.
Aalborg Sportshøjskole
I det samlede idrætslandskab spiller Aalborg
Sportshøjskole (SPH) en betydelig rolle ‐ man
tænker nemlig sport og dannelse sammen.
Man skaber et frirum, hvor mennesker mødes og
relationer mellem dem kan vokse gennem sport.
Ikke mindst med det mål at skabe fremtidens
ledere og trænere.

SPH var i 2019 en aktiv medspiller til Idrætsmødet
‐ som jo er en yderst interessant platform til både
at øge kendskabsgraden og samtidig selv få nye
input.
Man var således var repræsenteret både som
deltager og som bidragsyder til paneldebatterne,
informationsstandene, ved opvisninger og de‐
monstrationer i Vestre Fjordpark.
SPH ser således frem til igen at kunne bidrage til
Idrætsmødet.

I 2019 blev SPHs nye Klatre‐ og Styrkeunivers
formelt indviet med en begivenhedsrig og velbe‐
søgt event den 23. maj.
Forstander Erik Sidenius kunne i sin tale fortælle,
at der har været masser af besøg fra andre
idrætshøjskoler, som samstemmende melder
tilbage, at Aalborg Sportshøjskole har tænkt rig‐
tigt med Klatre‐ og Styrkeuniverset, og indtager
på landsplan pladsen som en foregangsskole.
Det vidner de mange klubber, der gæster Klatre‐
og Styrkeuniverset også om ‐ bl.a. Aalborg Hånd‐
bold, EH Håndbold og Aalborg Volley.

Sportshøjskolen kunne i 2019 fejre bestyrelses‐
formand Jens Holm Danielsens runde fødselsdag,
med tak for det store bidrag formanden fortsat
yder med sin store entusiasme.
SPHs rolle i det aalborgensiske idrætslandskab
har måske ændret sig over tid ‐ men man bidra‐
ger fortsat gerne til at finde og skabe gode snit‐
flader til foreningsidrætten og dermed SIFAs
medlemsklubber.

Klatre‐ og Styrkecentret har også været en vigtig
brik i skolen og lærernes arbejde på at hente
yderligere aktiviteter til.
Gennem forhandlinger med DIF har dette arbejde
betydet, at både DM i vægtløftning og i styrkeløft
skulle have været afholdt på Sportshøjskolen i
foråret 2020.

Aalborg Antidoping
Aalborg Antidoping (Aalborg Kommune) og sam‐
arbejdsprojektet mellem øvrige modelkommuner
og Antidoping Danmark ”gik i dvale” efter pro‐
jektperiodens udløb i 2018, men dermed for‐
svandt dopingproblemerne jo ikke.

SPH arbejder løbende på at sørge for, at strategi‐
en for skolens virke er i den bedst mulige form.
I 2019 har strategiarbejdet udmøntet sig i flere
tiltage, der alle er samlet under sloganet:
"You have to feel it!"
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ne, som i dag oplever mange aflysninger pga. det
store pres på faciliteterne.
Derudover er der i juni 2020 fejret rejsegilde ved
Skipperen Idræts‐ og Foreningshus, og i Vestbjerg
samles idrætsaktiviteterne omkring Vestbjerg
Skolehal, hvor boldbanerne forventes at kunne
benyttes fra efteråret 2020, hvor også udvidelsen
af hallen igangsættes.

Vores projektansvarlige Anders Schmidt Vinter er
nu ansat ved Aarhus Universitet, og god viden
forsvundet ud af byen, men han sørgede for at
redskaberne til dopingbekæmpelse var klar.

Prioriteringskataloget
Der er fra foreningernes side fortsat stort fokus
på idrætsfaciliteter, som understøtter den daglige
foreningsdrift og selvfølgelig udvikling af eksiste‐
rende og nye aktiviteter.
Folkeoplysningsudvalget modtager, via Priorite‐
ringskataloget, derfor mange ansøgninger, som er
med til at understøtte den fortsatte udvikling af
faciliteterne – og med foreningernes egenfinan‐
siering og fondsarbejde, lykkedes det at indfri
mange projekter.
Prioriteringskataloget understøttede i 2020 bl.a.
tilskud til:

Aalborg Antidoping og modelkommunerne har i
samarbejde med Antidoping Danmark udviklet et
undervisningsmateriale målrettet eleverne i fol‐
keskolens 8. 9. og 10. klasse.
Materialet hedder: ”Unge, krop, træning og do‐
ping”.
Materialet blev sendt til samtlige folke‐ og privat‐
skoler i Aalborg Kommune og kan bl.a. anvendes i
fagene dansk, idræt, samfundsfag og biologi.
Link til undervisningsmateriale:
www.aalborg.dk/media/7075034/unge‐krop‐
traening‐og‐doping.pdff



Fra SIFA har vi skubbet til Sundheds‐ og Kultur‐
forvaltningen, da vi gerne så samarbejdet og erfa‐
ringsudvekslingen i den unikke styregruppe gen‐
optaget i en eller anden form.
Det er simpelthen for godt til at droppe.
Her har aben så sprunget fra skulder til skulder,
og landede så lykkeligt (håber og tror vi) hos Fri‐
tidsforvaltningen, der atter har sat sig for bord‐
enden!
Det vil vi glæde os til…









8. Folkeoplysningsudvalget
‐ Fritidsområdet

Aalborg Styrkeløfter Klub – udvidelse af træ‐
ningslokaler
Ulsted Boldklub – ombygning / renovering af
klubhus
Sejlklubben Limfjorden – nyt bådhus
Hals Forenede Sportsklubber – renovering af
omklædningsrum
Aalborg Cricketklub – etablering af depotfaci‐
liteter
Aalborg Golfklub – vintertræningshal
Single Track MTB – Storvorde Outdoor Center
Nibe Rideklub – velfærdslokaler

Facilitetsstrategi
Folkeoplysningsudvalget godkendte i juni 2020 et
Kommissorium for en Fritidsfacilitetsstrategi i
Aalborg Kommune som blandt andet skal under‐
støtte bæredygtig drift, udvikling af nye og eksi‐
sterende faciliteter samt samarbejde på tværs af
aktører og faciliteter.
Udarbejdelse af strategien vil ske i en inddragen‐
de bruger‐ og borgerorienteret proces i løbet af
det kommende efterår og vinter.

Idrætten er fortsat repræsenteret i Folkeoplys‐
ningsudvalget ved Susan Roulund, Sebber Kloster
Golf Klub ‐ Ole Nielsen, Aalborg Rugbyklub Lynet
og Keld Jensen, Idrætsklubben Aalborg Freja.
Keld Jensen er som bekendt også formand for
udvalget.
Nye idrætsfaciliteter
På facilitetssiden er der gang i flere spændende
byggeprojekter.
Blandt andet ombygning i Gigantium med to nye
haller, som vil forbedre vilkårene for foreninger‐

Idrætsmødet
Som beskrevet andet steds – så blev Idrætsmødet
afviklet for første gang i Aalborg og blev en stor
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succes med en stor konference i AKKC med over
700 deltagerne fra hele kongeriget.
Derudover bød mange foreninger og andre aktø‐
rer i idrætsområdet ind med aktiviteter og rele‐
vante indlæg i folkemødedelen på blandt andet
havnefronten og i Vestre Fjordpark.
Der var set frem til at gentage og udvikle på suc‐
cesen i 2020, men det satte COVID‐19 en stopper
for.

Udstillingen kunne frem til marts måned ses på
museet i en fin opstilling sammen med en lang
række effekter fra Samlingen.
Herfra skulle udstillingen egentlig have været
rundt til forskellige arrangementer og institutio‐
ner, men dette satte Corona‐krisen en brat og
effektiv stopper for.
Efterhånden som vi nu igen får åbnet op for lo‐
kalsamfundet og idrætslivet i Aalborg, er den
mobile udstilling, der består af 18 flotte såkaldte
”Roll Ups”, som det er ganske let at stille op og
tage ned igen – helt klar til at komme på rundtur i
foreninger og hos andre interesserede.
Hvis det er noget for jeres forening, eller I har
andre ideer til præsentation af udstillingen, så sig
til! (Ring eller send en e‐mail!)

COVID‐19
I Folkeoplysningsudvalget har foråret, som for
mange andre, været påvirket af COVID‐19, og det
har generelt, i et folkeoplysende perspektiv, væ‐
ret et fattigt forår med lukkede foreninger og
faciliteter.
Heldigvis er foreningslivet åbnet op igen med fuld
fart på aktiviteterne.
I den forbindelse skal der lyde en stor tak for
klubbernes indsats, hvad angår nedlukningen i
marts samt opstarten i maj/juni, som er løst med
stor seriøsitet og positivitet.

Ved denne lejlighed sagde vi også farvel og en
stor, varm tak til Inga Højmark, der afsluttede sin
meget lange periode som styrelsesmedlem i
Idrætshistorisk Samling helt fra stifteren Leo Møl‐
lers tid.
Som ”nyt” styrelsesmedlem er SIFAs formand,
Keld Jensen, indtrådt.

9. SIFA Idrætshistorisk Samling
2019 har været et helt særligt år for SIFA Idræts‐
historisk Samling.
Det hele startede som ”SIFAs Idrætsarkiv” i efter‐
året 1979, og derfor fejrede vi 40 års fødselsdag i
november måned med en festlig sammenkomst,
hvortil alle tidligere og nuværende medarbejdere
samt andre gæster var inviterede.
Jubilæet blev afholdt på ”Springeren” – Maritimt
Oplevelsescenter – og der kunne man samtidig se
Samlingens flotte fødselsdagsudstilling – en serie
på 18 flotte roll ups med hurtigudgaven af SIFAs
historie.

Idrætshistorisk Samling har nu i snart 11 år haft til
huse på Harald Jensens Vej, hvor der igen er be‐
gyndt at komme gæster forbi i åbningstiden, hver
onsdag eftermiddag fra klokken 13‐16.
Også uden for denne åbningstid finder en del
interesserede vej til Samlingen, og der aftales
besøg af grupper af interesserede, enten fra
idrætsforeninger eller fordi de på anden vis har
interesse i at se, hvad vi kan byde på. Også i det
forløbne år har vi yderligere haft besøg fra andre
arkiver eller samlinger, som har specialiseret sig
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på samme måde som vi – f.eks. fra Danmarks
Idræts‐Forbunds museum i København, hvis leder
var passende imponeret over, hvad vores Samling
kan byde på. Sådanne besøg er altid en fornøjelse
og en udfordring for medarbejderne.
Samlingen har på mange måder rigtig gode for‐
hold, og en fantastisk placering, men alligevel ER
det hos medarbejdere og styrelse et stort ønske
på et tidspunkt at finde nye, mere tidssvarende
rammer – helst i ét plan og med sikkerhed for, at
der ikke kan ske fugtskader.

Dette besøg på ”Springeren” var klart en medvir‐
kende årsag til, at vi her i efteråret indledte det
samarbejde, der førte til, at vores førnævnte 40
års fødselsdags‐udstilling blev lanceret på netop
”Springeren” – et samarbejde, som vi har været
glade for og skylder især ”Springerens” direktør,
Mads Sølver Pedersen samt historiker Andreas P.
Hansen stor tak for.
Hen over efteråret arbejdede medarbejderne,
med Leif Bruno Sørensen som den absolutte an‐
kermand, på årets udgave af ”Veteranen”, den
17. og hidtil største udgave af Idrætshistorisk
Samlings populære årsskrift, der stadig kan fås
ved besøg på Samlingen.

Medarbejdere
I det sidste års tid er medarbejderstaben udvidet
med flere nye medarbejdere, der er ved at kom‐
me godt ind i arbejdet på Samlingen.
Medarbejderne lægger et stort arbejde i opga‐
verne enten med at modtage og registrere de
mange effekter af forskellig art, der doneres til
Samlingen fra især Aalborgs idrætsverden samt
fra enkeltpersoner ‐ eller på anden vis, f.eks. med
modtagelse og rundvisning af gæster, udarbejdel‐
se af artikler o.l.

Samlingens Facebook‐side har efterhånden over
1.400 medlemmer, og flere kommer løbende til.
Ad denne vej lykkes det tit at få sat navne på
personer, som vi har billeder af i Samlingens arki‐
ver.
Samlingens hjemmeside har stadig et lidt ”stille
liv”, men den bliver løbende opdateret med assi‐
stance fra idrætskonsulent Søren Larsen, og for‐
håbentlig vil der snart igen komme nye, små ar‐
tikler om forskellige relevante emner og personer
på den.
Prøv selv at kigge ind på:
www.sportshistorie.dk.

Samlingens medarbejdere har indtil videre ønsket
fortsat at arbejde kollektivt i det daglige ‐ i sam‐
arbejde med SIFAs to repræsentanter i styrelsen,
og koordinering af aktiviteten foregår på jævnlige
”medarbejdermøder”.
Under Corona‐ situationen har aktiviteten været
ret nedsat, der er stort set ikke kommet besø‐
gende, men flere af medarbejderne har trofast
”holdt skruen i vandet” og løst de løbende opga‐
ver.
Året der gik
Den traditionelle sommerfest for medarbejdere
med ledsagere afholdes som tak for indsatsen i
det daglige.
Arrangementet har altid – foruden hyggelige ti‐
mer med god mad og godt samvær, gerne sam‐
men med repræsentanter fra SIFAs bestyrelse ‐
også et ”museumsmæssigt” indhold.

Julekomsammen for idrætsveteraner
Den årlige julesammenkomst for de idrætsvete‐
raner i Aalborg, der ved donationer til Idrætshi‐
storisk Samling eller på anden vis har ydet en
særlig indsats for SIFA og dermed for idrætten i
Aalborg, havde igen i 2019 Aalborg Frejas klubhus
som ramme for en dejlig og hyggelig december‐
eftermiddag.

I 2019 blev arrangementet både vellykket og vel‐
besøgt, såvel af medarbejdere som af SIFAs næ‐
sten nyvalgte bestyrelsesmedlemmer – først med
besøg og rundvisning på ”Springeren”, besøg i
Fjordbyen samt travetur gennem Vestre Fjord‐
park, efterfulgt af færgefart til Egholm og middag
på Restaurant ”Kronborg”.
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overrakt i tv studiet ‐ forbindelse med TV BINGOs
35 årige fødselsdag.
I studiet havde vi besøg af flere prominente gæ‐
ster med udviklingsminister Rasmus Prehn og
rådmand Mads Duedahl i spidsen.

Arrangementet, der havde omkring 170 deltage‐
re, startede med en hyggelig frokost og fortsatte
med alle de traditionelle aktiviteter:
Interview‐samtale mellem ex‐borgmester Hen‐
ning G. Jensen og Jørgen Pyndt – om Hennings liv
og Aalborgs fortræffeligheder – bingospil med
Peter Skram, stort lotteri med masser af sponso‐
rerede gevinster samt musikalsk underholdning ‐
endnu engang lagt i
hænderne på den lokale gruppe, ”Gårdsangerne”.

SIFAs bestyrelse besluttede tilbage i 2018 at hen‐
sætte kr. 125.000 til puljen til udbetaling i 2020,
men på mødet i juni 2020 tilføjede man pga. Co‐
ronakrisen yderligere kr. 100.000 – således at der
i alt er kr. 225.000 til disposition.
Ansøgningsfrist den 15. november 2020.

Til sidst skal der lyde en stor TAK til alle medar‐
bejderne på Idrætshistorisk Samling for det store
engagement, de lægger i deres frivillige indsats
for at bevare Aalborgs idrætshistorie, til Aalborg
Stadsarkiv for et rigtig fint samarbejde, samt til
Aalborg Kommunes Sundheds‐ og Kulturforvalt‐
ning og medarbejderne her for et ligeledes meget
fint samarbejde.

Kontingentpuljen
Da vi i 2016 bad om en hjælpende hånd til at
oprette puljen, fik vi en flok hænder, som alle bød
sig hjælpende til.
Vi fik midler fra fonde, institutioner og samar‐
bejdspartnere og venner af SIFA, i alt 190.000 kr.
Denne kapital er opbrugt, godt og vel, og derfor
har vi været ude og søge samarbejdspartnere,
som ville være med til at videreudvikle dette pro‐
jekt med os.
Det har igen været en succes!
250.000 kr. er der givet tilsagn om ‐ og flere er på
vej...
Tusind tak for det ‐ for det underbygger, at vi tror
på, at vi kan gøre det til noget større og endnu
mere bæredygtigt.
På bestyrelsesmødet i juni måned har bestyrelsen
bevilget yderligere kr. 100.000 til puljen, så også
den kan være med til at få sparket gang i klub‐
berne efter Coronakrisen.

10. Tilskudsmuligheder for klubberne
‐ SIFA har i 2019 bidraget med knap 2.1 mio. kr. til
idrætten i Aalborg!

TV BINGO Puljen
2019 bød på lidt over 200 ansøgninger fra 85
klubber om hjælp til deltagelse i/afholdelse af
stævner.
Der blev bevilget lige knapt 945.000 kr. til formå‐
lene – så det må igen siges at være en rigtig god
hjælp til klubberne.
Der kan stadig søges tilskud til disse formål – og
du finder mere information og ansøgningsskema
på vores hjemmeside.
Lind Puljen
‐ uddelte i alt 123.750 kr. fordelt på
19 klubber
Lind Puljen var for tredje gang i aktion i 2019 – og
tilskuddene blev denne gang – som noget nyt ‐
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Fik din klub ikke søgt – eller har I endnu et projekt
– så er det med at komme ud over stepperne –
for der kan søges 1 gang pr. kalenderår.
Der er ikke mange begrænsninger på – hvad der
kan søges til…
45 millioner skal uddeles til idrætsforeninger i
årene fremover.
Alle idrætsforeninger kan søge om midler fra
puljen til at støtte fællesskaberne i klubben og til
at skabe rum til udvikling.
Hvis en forening har gået og drømt om at gen‐
nemføre et projekt, men ikke har haft pengene til
det, så er der her en oplagt mulighed for at få
projektet realiseret.

Som noget nyt kan private også donere penge til
puljen.
En af vores dejlige bingospillere efterlyste en
måde, hvor man kunne støtte vores gode formål.
Derfor har vi nu oprettet en vare på vores webs‐
hop: sifashoppen.dk – der hedder: ”Donation til
SIFAs Kontingentpulje”
– her kan man donere fra kr. 100 og opad.
På nuværende tidspunkt har vi på den konto
modtaget kr. 6.000.
Vi er selvfølgelig glade for alle donationer – store
som små…
Udbetalingerne fra puljen har været en noget
sparsom affære her i 2020 – da der jo ikke er
aktiviteter i klubberne, men forhåbentlig kan
også denne pulje være med til at hjælpe klubber‐
ne i gang igen, når Corona‐krisen forhåbentlig
snart er helt overstået.

EKSTRAORDINÆR SÆRPULJE:
Sommerpuljen
Efter et forsømt foreningsforår er DIF og DGI med
midler fra Folketinget klar til at hjælpe idrætten
godt i gang og tilbage i topform.
Foreninger kan søge økonomisk hjælp til at sætte
gang i nye sommeraktiviteter, til at byde nye ak‐
tive og frivillige velkommen eller til at række ud
til de medlemmer, der holder en rigeligt lang
Corona‐pause?
Sommerpuljen er en ekstraordinær særpulje un‐
der DIF og DGIs foreningspulje, som lokale
idrætsforeninger kan søge til at skabe aktiviteter
og oplevelser for danskerne i sommeren 2020.
Målgruppen er børn, unge, voksne, familier og
ældre, og aktiviteterne skal både være med til at
højne den enkeltes livskvalitet og øge den sociale
sammenhængskraft ved at skabe fælles oplevel‐
ser for danskerne.
Aktiviteterne skal være uden deltagerbetaling og
aktivere brugerne gennem deltagelse i de støtte‐
de aktiviteter.
Herudover er det næsten kun fantasien, der sæt‐
ter grænser for, hvordan Sommerpuljen kan støt‐
te idrætsforeninger.
Sidste dato for ansøgning til Sommerpuljen er 23.
august 2020.

Skrabelodder
SIFAs medlemsklubber havde i 2019 mulighed for
at tjene penge på salg af vores Juleskraber.
Klubberne kunne tjene 10 kr. pr. solgt lod til en
20’er.
Alle udgifter klaret, og fuld returret på ikke solgte
lodder…
Desværre er der flere og flere, som vælger ikke at
sælge Juleskraberen, og dermed er salget også
vigende.
Vi har derfor besluttet, at der ikke bliver produce‐
ret en Juleskraber 2020 – fordi det store arbejde
med skraberne ikke længere står mål med beløn‐
ningen.
Derfor vil vi hellere fokusere indsatsen på at kon‐
solidere vores øvrige spil ‐ så vores medlems‐
klubber kan få gavn af et forhåbentligt større
overskud herfra.

DIF og DGIs Corona‐hjælpepulje
Et bredt udsnit af folketingets partier besluttede
den 7. april at yde et ekstraordinært tilskud på 50
mio. kr. til lokale idræts‐ og spejderforeninger og
fortrinsvis til de foreninger, der er hårdest ramt
af medlemstilbagegang og aflyste mindre arran‐
gementer med under 350 deltagere.

DIF og DGIs Foreningspulje
‐ 63 Aalborg klubber har i 2019 søgt puljen og
tilsammen fået over 1,9 mill.
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Det er blevet til mange uddelinger i de knap 40
år, fonden har eksisteret ‐ men i 2020 nedlægges
fonden, og derfor skulle de resterende midler
uddeles til 75 ildsjæle i det nordjyske foreningsliv.
Priserne skulle have været uddelt på DGIs årsmø‐
de, men det blev som bekendt udsat – så derfor
har samtlige modtagere i stedet for de oprindeli‐
ge kr. 5.000 i stedet fået udbetalt kr. 6.000.
Diplom til modtagerne er afsendt til foreningerne
i slutningen af juni måned.

Midlerne blev fordelt forholdsmæssigt i de tre
lokalforeningspuljer, der allerede eksisterer på
idræts‐ og spejderområdet.
DIF og DGI modtog i alt 44 millioner kroner, som
administreres i fællesskab, og Firmaidrætten fik
3,5 millioner til uddeling blandt sine foreninger.
I starten af maj opfordrede vi alle vores medlems‐
foreninger til at søge puljen, hvis Corona‐
nedlukningen havde haft økonomiske konsekven‐
ser.
Hvor regeringens kompensationsordning for af‐
lysning ved større arrangementer kun kompense‐
rede for udgifter – kunne denne pulje være med
til at kompensere for manglende indtægter.
Det gjaldt også manglende indtægter ved frivilligt
arbejde ved f.eks. Aalborg MTB Marathon, Svane
Cup, Aalborg Halvmarathon, Nibe Festival osv. –
og for manglende kontingent‐ og sponsorindtæg‐
ter i indeværende sæson.

11. Medlemsklubberne
Nye medlemsklubber i det forgangne år
Hen over det seneste år har SIFA sagt goddag til
hele 5 nye medlemsklubber – Ikaros, Klarup og
Omegns Cykle Klub, Foreningen Sportshøjskolen,
Vestbyens Rideklub og Båndbyernes Tennisklub.
Vi ønsker dem velkomne i fællesskabet.

Med 2966 ansøgninger på i alt 256 mio. kr. på
landsplan, så rakte de 44 mill. desværre kun som
en skrædder i helvede.
Alene i Nordjylland har 496 foreninger ansøgt om
49 mio. kr., og i Aalborg Kommune har 134 for‐
eninger søgt om 15,2 mio. kr.
Der er typisk søgt til det, der lægger bunden i
klubbernes økonomi ‐ nemlig:




Så status er 212 medlemsklubber med over
66.200 medlemmer.

12. Afslutning
Til alle de mange nye, brugte og rigtig gamle i
idrættens varme fællesskab og til alle aktive udø‐
vere:
Tak for et godt år for aalborgensisk Idræt!
I har sørget for oplevelser, topresultater, samvær,
motion, livsglæde og stolte stunder.
Vi er blevet mange flere, og vi vinder mere og
mere, hvilket klart kommer til udtryk ved Aal‐
borgs store prisfest ”Aalborgs Bedste”.
En tradition med fejringen af de skarpe resulta‐
ter, som desværre i marts 2020 også ”røg ad Co‐
ronaen til”.
Men hold ud.
Vi har som samfund om noget brug for det fæl‐
lesskab, som idrætten og I leverer året rundt.

Egne arrangementer, stævner, turneringer,
koncerter
Manglende medlemsindbetalinger, kontin‐
gent, gebyrer
Indtægter for medhjælp ved arrangementer,
koncerter, løb, markeder m.v.

Efter ansøgningsfristens udløb den 15. maj er der
endnu en gang blevet lavet et godt stykke politisk
arbejde af både DIF og DGI – og det har betydet ‐
at der den 19. juni blev føjet yderligere 50 mill. til
puljen.
I skrivende stund ved vi ikke, hvordan man vil
fordele de mange penge ‐ men vi følger selvfølge‐
lig situationen på tæt hold.

Tak til alle jer, der får tingene til at ske og til at
lykkes, til de mange frivillige i foreningerne.
I giver os i SIFA den goodwill som sikrer os en
fantastisk opbakning og samspillet med alle
kommunens forvaltninger, vort netværk af spon‐
sorer, fonde og samarbejdspartnere.

Nordjyske Service Sparekasser
Siden 1993 har Den Selvejende Fond Nordjyske
Service Sparekassers Idrætslederpris
uddelt en årlig pris på kr. 5.000 til 3 til frivillige i
Nordjylland.
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Vi har hele vejen rundt et godt, konstruktivt og
altid positivt samspil.

oplysningsudvalget siden 1997 og frem til udgan‐
gen af 2021.

Jeg ville endnu engang ønske, at jeg kunne have
talt den nu tidligere skatteminister med i regi af
idrættens venner, men desværre.
Han hverken kunne eller ville, så vi må desværre
fortsat aflevere ca. halvdelen af vort provenu fra
TV BINGO. Dvs. at halvdelen af det overskud, der
skulle hjælpe vore foreninger, nu lander hos Skat.
”Klart” at Skat mangler netop vores synlige og
”lette”2 millioner, når statskassen bliver drænet
af udbytteskattesager og momssvindel for milli‐
arder.
Hvis I har bemærket det, er Peter Skrams grå hår i
en fase af naturlig spredning og ikke blot frisør‐
snilde.
Han og bestyrelsen arbejder til stadighed på at
udbygge og ombygge vore aktiviteter, så vi også
fremover kan understøtte vore foreninger, og
opnå de livsvigtige partnerskaber der sikrer
idrætten i Aalborg.
Så vi må stadig skrue lidt ned for tilskud og afta‐
ler, hvor det er mindst mærkbart for vore klub‐
ber.
Til gengæld godt at se, at så mange lokale og
Nordjyske klubber i 2019 har søgt og fået tilskud
fra DIF og DGIs Foreningspulje, og forhåbentlig
også er med fremme i 2020.
En stor hjælp – TAK FOR DET DIF & DGI!

En stor tak til SIFAs bestyrelse, som igen for fæl‐
lesskabet har leveret et flot arbejde ‐ til SIFA og
for jer foreningerne.
Jeg efterlader fortrøstningsfuldt en organisation i
god gænge, i en god balance og ikke mindst en
meget humørfyldt bestyrelse i et godt mix af
stærke kompetencer.
Det kan I, kære medlemmer, glæde jer til.
Til slut skal der lyde en kæmpe TAK til SIFAs per‐
sonale.
Kun fortsatte piloteringer på havnefronten eller
”hoppehold” i DGI Husets lokaler kan ryste stolen
under jer.
I er simpelthen så vidende, dygtige og dejlige på
hver jeres felter.
Tak for indsatsen!

På bestyrelsens vegne

Keld T. Jensen
Formand SIFA

Ligeledes håber jeg, at alle har været opmærk‐
som på de hjælpepuljer, der fra Kulturministeriet
via DIF/DGI er lagt ud i forbindelse med Coronaen
nu ad 2 omgange.
Vel vidende at dette ikke heler alt, så er det både
i tanke og handling fantastisk at tænke sig, hvor
meget idrætten fylder i danskernes hverdag både
i op‐ og nedture.
Med denne ‐ min sidste ‐ beretning til SIFAs re‐
præsentantskab, en kæmpe tak for jeres opbak‐
ning og tillid over årene.
I løbet af et par år kan jeg fejre 60 år som frivillig
idrætsleder i Freja.
En livslang kærlighed til idrætten, og vel at mær‐
ke en kærlighed der ikke ruster.
Det har været et privilegie, ikke mindst at have
arbejdet i SIFA’s bestyrelse, men også som SIFA’s
”udsendte medarbejder” som formand for Folke‐
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Til bestyrelsen i Samvirkende Idræts-Foreninger Aalborg, SIFA
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Samvirkende Idræts-Foreninger Aalborg, SIFA for regnskabsåret
01.01.2019 - 31.12.2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2019 31.12.2019 i overensstemmelse med god regnskabsskik jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis.
Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i
revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse
regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag
for vores konklusion.
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen
Foreningen har i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår, ikke
været underlagt revision.
Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet
Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med god regnskabsskik jf. beskrivelsen i anvendt regnskabspraksis. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte
driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet
på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre bestyrelsen enten har til hensigt at likvidere
foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.
Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion.
Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i
overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af
besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis
eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af
årsregnskabet.
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Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:


Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt
opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen
for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig
fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.



Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion
om effektiviteten af foreningens interne kontrol.



Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af bestyrelsen, er passende, samt om
de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som bestyrelsen har udarbejdet, er rimelige.



Konkluderer vi, om bestyrelsen udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne
til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger
ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold
kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.



Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en
sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern
kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om bestyrelsesberetningen
Bestyrelsen er ansvarlig for bestyrelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke bestyrelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for
konklusion med sikkerhed om bestyrelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse bestyrelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om bestyrelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.
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Bestyrelsesberetning
Hovedaktivitet
Foreningens aktivitet har i lighed med tidligere år bestået i varetagelse af medlemsforeningernes interesser,
samt spilaktivitet i form af Online spil og TV-Bingo
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets resultat før tilskud, uddelinger og gaver mv. til klubber udviser et overskud på 3.200 t.kr. mod et
overskud i 2018 på 1.832 t.kr.
Årets resultat er positivt påvirket af kursstigning på foreningens værdipapirer 1.286 t.kr., og er positivt
påvirket af, at skyldige gevinster for tidligere år er tilbageført.
Til klubberne er der i regnskabsåret i form af tilskud, gaver og uddelinger mv. udbetalt 2.085 t.kr. mod 2.028
t.kr. året før, hvorefter beløb overført til resultatdisponering udgør 1.114 t.kr.
Fremtiden
Lovgivningens tiltag på hvidvaskområdet, og senest krav om at spillerne skal fastsætte et loft for indsatsen
på deres spillekonto, har en markant negativ effekt på indtjeningen fra Onlinespil og TV-Bingo.
Dertil kommer, at der fra 2021 er varslet en stigning på 40% på afgiften til Staten. Dette anslås til en årlig
merudgift for SIFA på 600 t. kr.
Forudsætningen for en anstændig fremtidig indtjening på spilaktiviteterne forudsætter derfor en væsentlig
stigning i spilomsætningen.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt væsentlige forhold, som forrykker vurderingen af
årsrapporten.
Den delvise nedlukning af samfundet som følge af Covid-19, har udmøntet sig i en forøget spilaktivitet med
deraf øget indtjening til følge. I forbindelse med genåbningen er der dog sket en delvis udjævning af stigningen.
Usikkerheden som følge af Covid-19 medførte umiddelbart et væsentligt fald i værdien af foreningens værdipapirbeholdning. Siden har kurserne rejst sig, så faldet i værdien af beholdningen er reduceret markant.
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Anvendt regnskabspraksis
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt lov om foreningers bestemmelser
om god regnskabsskik.
Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.
Generelt om indregning
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen,
og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller
faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Under posten henlæggelser i balancen afsættes endvidere beløb, som SIFA’s bestyrelse forinden regnskabets
underskrift har besluttet at anvende til specifikke formål.
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de
beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.
Resultatopgørelsen
Indtægter
Overskud af TV-Bingo mv. (SIFA, indtægter fra TV-Bingo, Online Spil og skrabelodder) er opført i henhold til
særskilt regnskab.
Indtægter indtægtsføres på spilletidspunktet
Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster
og kurstab vedrørende værdipapirer.
Udgifter
Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til foreningens personale.
Øvrige udgifter relaterer sig til foreningens drift. Tilbageførte omkostninger fra tidligere år indregnes i lighed
med præsentationen af omkostningen.
Tilskud, uddelinger mv.
Omfatter tilskud, uddelinger, gaver og bidrag til foreninger mv.
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Anvendt regnskabspraksis
Balancen
Materielle anlægsaktiver
Inventaranskaffelser og lignende udgiftsføres i anskaffelsesåret.
Finansielle anlægsaktiver
Offentligt noterede værdipapirer måles til børskursen på balancedagen (aktier og investeringsbeviser).
Unoterede værdipapirer måles til dagsværdien.
Beholdning af spilleplader og præmier
Beholdning af spilleplader og præmier måles til kostpris.
Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Gældforpligtelser
Gæld indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
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Resultatopgørelse for 2019
Ikke revideret
budget
2020
kr.
___________

2019

2018

kr.
___________

kr.
___________

148.500

142.000

2.091.412

2.936.755

Tilskud SIFA's Venner

328.977

353.452

Renteindtægter samt aktieudbytte

347.092

528.442

Note
____

150.000

Kontingenter og indmeldelsesgebyrer

530.000

SIFA, Indtægter fra TV-Bingo,
Online Spil og Skrabelodder

0
400.000
0
___________

Kursregulering mv. værdipapirer

1.080.000
___________

Indtægter

130.000

3

1.286.183
___________

(1.078.480)
___________

4.202.164
___________

2.882.169
___________

124.010

146.068

Diverse møder, herunder repræsentantskabsmøde

270.000

Administration mv.

1

241.335

294.885

560.000

Personaleomkostninger

2

546.833

536.025

90.000
___________

Idrætshistorisk Samling

89.854
___________

73.191
___________

1050.000
___________

Udgifter

1.002.032
___________

1.050.169
___________

30.000
___________

Resultat før tilskud, uddelinger mv.

3.200.132
___________

1.832.000
___________

1.121.848

1.192.556

Tilskud og gaver til foreninger m.fl.
Tilskud til talent- og eliteudvikling (koordinator, klasser)
Kontingentpulje
Bevæg dig for livet
Tall Ship Race
Fast Rek
Regnskabshjælp til klubber
Tilskud øvrige
Almere
Lind Fonden

453.299

443.518

0

117.189

0

50.000

100.000

0

0

35.000

5.238

5.300

23.831

20.161

0

61.793

130.500

102.840

___________

Ungdomslege

251.220
___________

0
___________

(3.000.000)
___________

Tilskud, uddelinger mv.

2.085.936
___________

2.028.357
___________

(2.970.000)
___________
___________

Årets resultat

1.114.196
___________

(196.357)
___________

1.114.196

(196.357)

Forslag til resultatdisponering
(2.970.000)
(500.000)

Årets resultat
Årets henlæggelse

(2.885.000)

(1.445.000)

3.000.000
___________

Anvendt af årets henlæggelse primo

2.061.000
___________

1.957.691
___________

(470.000)
___________

Overført til disponibel kapital, netto

290.196
___________

316.334
___________
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Balance pr. 31.12.2019
2019

2018

Note
____

kr.
___________

kr.
___________

3

15.256.019
___________

14.185.248
___________

Anlægsaktiver

15.256.019
___________

14.185.248
___________

Beholdning af spilleplader og præmier

65.842
___________

126.106
___________

Tilgodehavender

836.271
___________

1.175.821
___________

Likvide beholdninger

4.276.723
___________

5.373.330
___________

Omsætningsaktiver

5.178.836
___________

6.675.257
___________

20.434.855
___________

20.860.505
___________

Finansielle anlægsaktiver

Aktiver
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Balance pr. 31.12.2019
2019

2018

kr.
___________

kr.
___________

Grundkapital

9.000.000
___________

9.000.000
___________

Disponibel kapital

1.409.181
___________

1.118.985
___________

Note
____

Henlæggelser til særlige formål

5

4.933.871
___________

4.109.871
___________

Egenkapital

4

15.343.052
___________

14.228.856
___________

Skyldige omkostninger mv.

5.091.803
___________

6.631.649
___________

Kortfristede gældsforpligtelser

5.091.803
___________

6.631.649
___________

Gældsforpligtelser

5.091.803
___________

6.631.649
___________

20.434.855
___________

20.860.505
___________

Passiver
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Noter
Ikke revideret
budget
2020
kr.
___________

2019

2018

kr.
___________

kr.
___________

1. Administration mv.
24.000

Forsikringer og abonnementer

22.184

23.305

14.000

Telefon og Internet

13.867

11.751

1.285

1.176

2.000

Kontorartikler og tryksager

20.000

Udgifter til trykning

18.992

16.422

35.000

Revision

30.000

55.000

15.000

Regnskabsmæssig assistance

13.156

35.750

20.000

Gaver og blomster

17.572

15.486

40.000

Huslejeudgifter

40.000

40.000

10.000

Vedligeholdelse, dørmåtter m.m.

3.859

4.540

10.000

Udgifter til edb hardware og software

14.956

471

15.000

Nyanskaffelser

0

31.050

3.956

3.191

61.508
___________

56.743
___________

241.335
___________

294.885
___________

115.870

115.870

Omkostningsgodtgørelse, bestyrelse

16.388
___________

24.858
___________

I alt honorar og omkostningsgodtgørelse
til bestyrelse

132.258
___________

140.728
___________

5.000
60.000
___________

Diverse udgifter
Gebyrer

270.000
___________

2. Personaleomkostninger
Inkluderer honorar og omkostningsgodtgørelse
Til bestyrelsen, der specificeres således:
116.000
20.000
___________
136.000

___________

Honorar, formand
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Noter
3. Finansielle anlægsaktiver
Anparter i
Investeringsforenings-

Bankaktier
_______
Kostpris 01.01.2019

15.200

Aktier AAB

beviser

nom.

nom.

nom.

11.000
kr.
_______

kr.
_______

932.400
kr.
_______

21.920

14.485.278

Årets tilgang

0

0

Årets afgang

_______0

_______0

Kostpris 31.12.2019

15.200
_______

21.920
_______

Kursreguleringer 01.01.2019
Årets kursreguleringer

Aalborg
Medieselskab

21.517

(16.187)

8.047

(3.423)

af 2002 ApS

932.400

2.931.633
(3.147.045)
_______
14.269.866
_______

(342.481)

0

_______0
932.400
_______

(932.399)

I alt
_______
15.454.798
2.931.633
(3.147.045)
_______
15.239.386
_______

(1.269.550)

1.156.174

0

1.160.798

Regulering, årets afgang

_______0

_______0

125.385
_______

_______0

125.385
_______

Kursreguleringer 31.12.2019

29.564
_______

(19.610)
_______

939.078
_______

(932.399)
_______

16.633
_______

44.764
_______

2.310
_______

Regnskabsmæssig
værdi 31.12.2019

15.208.944
_______

1
_______

2019
kr.
___________

15.256.019
_______

2018
kr.
___________

Kursregulering mv. værdipapirer:
Årets kursreguleringer/-gevinst, obligationer og aktier
Realiseret tab/gevinst

1.160.798

(1.022.954)

125.385
___________

(55.526)
___________

1.286.183
___________

(1.078.480)
___________
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Noter
2019

2018

kr.
___________

kr.
___________

Grundkapital 01.01.2019

9.000.000
___________

9.000.000
___________

Grundkapital 31.12.2019

9.000.000
___________

9.000.000
___________

Disponibel kapital 01.01.2019

1.118.985

802.651

Overført af årets resultat

1.114.196

(196.357)

4. Egenkapital

Årets henlæggelse

(2.885.000)

(1.445.000)

Anvendt af henlæggelse primo

2.061.000
___________

1.957.691
___________

Disponibel kapital 31.12.2019

1.409.181
___________

1.118.985
___________

Henlæggelser til særlige formål

4.933.871
___________

4.109.871
___________

Egenkapital 31.12.2019

15.343.052
___________

14.228.856
___________

Reguleringer/
henlagt i
2019
kr.
___________

Saldo
31.12.2019
kr.
___________

Saldo
01.01.2019
kr.
___________

Anvendt/
forbrugt
i 2019
kr.
___________

5. Henlæggelser til særlige formål
Tilskud og gaver til foreninger
SIFA’s kontingentpulje
Ungdomslege
Rådgivningsassistance til klubber

2.620.000
50.000
276.000
10.000

(1.120.000)
0
(251.000)
0

2.300.000

3.800.000

100.000

150.000

75.000

100.000

0

10.000

Eliteklasser/elitekoordinator

620.000

(410.000)

220.000

430.000

Tilskud til klubber, Tall Ships Race

100.000

(100.000)

0

0

Lind pulje

263.871

(130.000)

100.000

233.871

Visionspulje/Bevæg dig for livet

50.000

0

50.000

100.000

Idrætsmøde

50.000

0

0

50.000

Nordjysk Elitesport

40.000

(40.000)

40.000

40.000

Talent Pris

30.000
___________

(10.000)
___________

0
___________

20.000
___________

I alt

4.109.871
___________

(2.061.000)
___________

2.885.000
___________

4.933.871
___________

Idrættens styrke
er fællesskabet...
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