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SIFA	
Bestyrelsens	beretning	2021‐22	
 
Det foreningsår, der er gået siden det udsatte repræsentantskabsmøde i 2021, har i lighed 
med det foregående ikke været normalt. 
Vi måtte i efteråret og vinteren igennem endnu en coronanedlukning og først inden for de se-
neste måneder er flertallet af vores medlemsklubber vendt tilbage til noget, der ligner nor-
male tilstande. 
Mange steder har pandemien betydet frafald af både medlemmer og frivillige ledere, så det er 
et større genoprejsningsarbejde, man er i gang med rundt om i klubberne.  
 
Da repræsentantskabsmødet 2021 blev udsat til primo september, dækker denne beretning 
mod sædvane kun en periode på cirka ni måneder. 
 
 
	
	
	
	
	
	
	

Godt	resultat	med	Aktive	Fællesskaber	
Et flertal på Christiansborg indgik i slutningen af 2020 en aftale om akut indsats mod en lang 
vinters ensomhed og isolation blandt de mest udsatte grupper i samfundet. 
Som en del af denne aftale modtog BL - Danmarks Almene Boliger – en sum til fordeling til 
projekter henvendt til beboere i almene boligområder og blandt modtagerne var boligforenin-
gerne i Aalborg og SIFAs projekt Aktive Fællesskaber. 
 
Projektet, der sluttede ved årsskiftet, aktiverede 19 af vores idrætsforeninger – og i alt fik vi 
aktiveret 8.644 personer. 
Aktiviteterne omfattede bl.a. badminton, basketball, bordtennis, cykling, fodbold, forskellige 
motionsformer, fægtning, gymnastik, ishockey, sejlads, walk & talk og yoga. 
 
Nogle aktiviteter var engangsforeteelser, mens andre havde længere forløb. 
Fælles for dem var, at de tiltrak såvel børn og unge som voksne og seniorer. 
Dertil kommer, at det lykkedes at skabe aktiviteter i både Aalborgs vestby, Nørresundby og 
det østlige Aalborg.  
 
Med til billedet hører, at flere af de medvirkende idrætsklubber kunne tiltrække og fastholde 
nye medlemmer. 
Således resulterede projektet i omkring 125 nye medlemmer, hvoraf hele 45 meldte sig ind i 
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Lindholm Badmintonklub, mens Cykelglæden bød velkommen til 35 nye medlemmer - og Aal-
borg Basket 2005 fik gennem et enkelt åbent hus-arrangement 29 nye medlemmer. 
 
I sagens natur har projektperioden været ganske begrænset og mange potentielle aktører har 
af forskellige årsager – herunder coronahensyn – været tilbageholdne med at engagere sig i 
projektet. 
 
Det lykkedes at komme i god dialog med rigtig mange idrætsklubber via ansættelsen af den 
tidligere AaB-træner Allan Kuhn, som projektleder. 
 
Projekt Aktive Fællesskaber har givet så gode resultater og har helt sikkert endnu mere po-
tentiale, så SIFA meget gerne vil føre det videre i eget regi og derigennem medvirke til at finde 
mange flere, der kan og vil dyrke idræt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
SIFA	fortsat	i	spidsen	for	FoU	
Efter 24 år på posten som formand for Aalborg Kommunes Folke- 
oplysningsudvalg (FoU) havde tidligere SIFA-formand Kjeld Jensen 
bebudet stop – og han genopstillede derfor heller ikke til FoU-valget 
i november 2021. 
Her var der til gengæld genvalg til Ole Nielsen og Susan Roulund, mens der var nyvalg til Tom 
Nygaard som sportens tredje repræsentant. 
 
FoU fastlægger principper for fritidspolitikken, afgør fordeling af kommunens tilskud til det 
folkeoplysende arbejde og er høringspart i beslutninger om kommunens foreningsliv. 
Udvalget består af i alt 19 medlemmer, hvoraf de 12 repræsenterer aftenskoler og frivilligt 
foreningsarbejde i form af idræt, korps, idébetonede foreninger og handicapforeninger. 
Dertil kommer syv politikere, hvor udvalget i den igangværende valgperiode er i den specielle 
situation, at både Radikale, Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, Venstre, Konservative og Nye 
Borgerlige er repræsenteret. 
Med andre ord er der meget bred politisk sammensætning, hvilket kan vise sig at være en for-
del for udvalgets arbejde. 
 
På det første møde i det nye FoU blev Ole Nielsen valgt som formand. 
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196.500	kr.	fra	Lind	Puljen	
I efteråret 2021 foretog vi den anden af årets uddelinger fra Lind Puljen og denne gang blev 
20 medlemsklubber tilgodeset med i alt 196.500 kr. 
 
Egentlig var det tanken, at denne uddelingsrunde skulle være den sidste fra den idrætsfond, 
som ægteparret Rikke og Peter Lind i 1980’erne testamenterede en del af deres formue til og 
som SIFA fik til opgave at administrere. 
Siden 1988 har vi hvert år uddelt penge til sportsmateriel og -udstyr, dygtiggørelse i ind- og 
udland, træner- og lederuddannelse og deltagelse i internationale arrangementer. 
Pengene fra arven er nu – ganske som det var hensigten – brugt og derfor var tanken at af-
vikle fonden endeligt, men grundet coronas påvirkning af klubbernes hverdag har vi valgt af 
forlænge fondens løbetid til og med 2022.  
 
Når Lind Puljen er borte, kommer vores medlemmer dog ikke til at mangle et sted at søge 
støtte til deres aktiviteter, idet vi fortsat vil kunne uddele penge baseret på indtægter fra TV 
Bingo. 
 
 
 
 
 
 

	
	
	
210.900	fra	TV	Bingo	Puljen	
TV Bingo Puljen uddelte i marts 210.900 kr. til en lang række gode formål. 
Nævnes kan blandt andet deltagelse i jyske og danske mesterskaber, deltagelse i en gymna-
stikfestival i Italien, gennemførelse af gymnastikopvisninger, deltagelse i stævner i Danmark 
og udlandet (blandt andet i Holland og Tjekkiet) samt gennemførelse af træningslejre i Italien 
og på Mallorca.  
 
Dejligt at der endelig er kommet gang i deltagelsen i stævner rundt om i både ind- og udland. 
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SIFA	TV	Bingo	støtter	også	staten	
Der er dog desværre en alvorligt stor sten i skoen netop med hensyn til TV Bingo. 
Trods vores ihærdige, langvarige indsats for at bringe fornuft ind i overvejelserne om fremti-
dige spilafgifter, lykkedes det ikke at få regeringen og dens forligspartier til at ændre kurs. 
Det betyder beklageligvis, at TV Bingo trods vores helt specielle spil og historie blev ramt af 
en betydelig afgiftsstigning. 
Vi skal nu aflevere ekstra millioner til statskassen i stedet for til vores medlemsklubber. 
 
Det er yderst beklageligt, men vi havde ikke andre muligheder end at lade den ekstra regning 
gå videre til spillerne og pr. årsskiftet gennemførte vi en prisforhøjelse. 
Udviklingen i løbet af 2022 må vise, om det betyder nedgang i antallet af spillere og spil – og 
dermed yderligere indtægtstab for SIFA. 
	

Nye	initiativer		
Bestyrelsen holdt det længe ventede fysiske strategimøde i begyndelsen af april 2022 og der-
med er vi i gang med iværksættelse af de initiativer, vi har drøftet – virtuelt – under corona-
nedlukningen. 
Det glæder vi os til at fortælle mere konkret om, efterhånden som det nye år skrider frem. 
	

Idrætshistorisk	Samling	
En gammel organisation som SIFA har naturligvis sine traditioner, som vi er glade for at holde 
fast ved. 
En af dem er det årlige veterankomsammen i Idrætshistorisk Samling – i daglig tale ”Arkivet”. 
Også her var vi coronaramt, idet arrangementet måtte udsættes fra december 2021 til marts 
2022, men uanset det uvante tidspunkt var der stor tilstrømning til Aalborg Frejas klubhus. 
På helt sædvanlig vis blev der spillet bingo med Peter Skram og sunget fællessange, mens 
årets gæstetaler var ingen ringere end Kirstine Langagergaard, der fortalte om etableringen af 
Aalborg Seniorsport. 
 
Sådan et arrangement viser bare igen, at idrætten kan noget særligt – og at der heldigvis ikke 
er en slutdato. 
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Aalborg	klarer	sig	fint	i	DIF‐undersøgelse	
Når vi ser på den gode dialog med politikere og embedsmænd, er det egentlig ikke så overra-
skende, at Aalborg indtager en fin placering i en kommuneundersøgelse, Danmarks Idrætsfor-
bund offentliggjorde i efteråret 2021. 
 
Med en 38.-plads til Aalborg er det i det nordjyske faktisk kun Thisted, Vesthimmerland og 
Brønderslev, der klarer sig bedre. 
Nok så interessant er, at de tre øvrige store kommuner ikke er i nærheden af Aalborgs place-
ring, da hverken København, Aarhus eller Odense er bedre end midt-80’erne. 
 
DIF-undersøgelsen vurderer kommunerne på 21 parametre inden for fire hovedområder: Fri-
villighed, faciliteter, økonomi og idrætspolitik. 
Her er Aalborg for eksempel at finde helt oppe som nr. 25, når det gælder økonomi, mens 
kommunen målt på idrætspolitik indtager en 27.-plads. 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
Kommunalt	budget	2020	og	2023	
Apropos samarbejde med Aalborg Kommune: Fra et idrætsperspektiv var der god læsning i 
det budget, som et stort flertal i byrådet vedtog i efteråret 2021.  

Der blev afsat tre mio. kr. til etablering af miljøvenlige kunstgræsbaner i Hals og et tilsvarende 
beløb til St. Restrup. 
Én mio. kr. til en ridehal i Nibe. 
En halv mio. kr. til lysanlæg på Tornhøj Atletikstadion. 
Og godt fire mio. kr. til udvidelse af Båndbyhallen i Storvorde. 
Glemmes må ikke et billetsamarbejde mellem Aalborg Kommune og Nordjyllands 
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Trafikselskab om gratis kollektiv transport ved idræts- og kulturarrangementer i Gigantium 
og på Aalborg Portland Park. 
Det kan komme rigtigt mange mennesker til gode og løse mangen en trafikal hårdknude i for-
bindelse med de største sportsbegivenheder.  

Det er også værd at nævne det såkaldte prioriteringskatalog, der gennem en lang årrække har 
medfinansieret et stort antal foreningsbyggerier. 
Dette katalog, der har sikret både nybyggerier og renoveringer rundt om i kommunen, får to 
mio. kr. årligt fra i år.  

Der er således god grund til at kvittere for politikernes prioritering af kommunens idrætsfaci-
liteter, hvilket ikke mindst i kølvandet på coronanedlukningen er af stor betydning for, at der 
atter kommer god bevægelse i det foreningsliv, der spiller en afgørende rolle for mange men-
neskers velbefindende.  
 
Inden længe skal forvaltning og politikere i gang med at fastlægge kommunens budget for 
2023. 
Det er vores håb, at byrådet med mange nye medlemmer efter valget i november 2021, fortsat 
vil prioritere et nært og frugtbart samarbejde med idrætten. 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
Spændende	idrætsmåneder	i	vente	
1. januar 2022 tog vi hul på et i idrætslig forstand særdeles spændende år med en række store 
begivenheder. 
Naturligvis er der altid forhåbninger om, at vores flagskibe – ikke mindst Aalborg Håndbold, 
AaB og Aalborg Pirates – atter er at finde i toppen af deres respektive sportsgrene.  
 
I år skal de største idrætsbegivenheder dog nok findes i en bredere sammenhæng. Det er 
netop idrætten bredt anskuet, der er i fokus, når Aalborg 23.-26. juni 2022 er vært for DM-
ugen, hvor de bedste inden for omkring 25 sportsgrene dyster om de øverste podiepladser. 
I publikumsmæssig forstand er det særligt interessante ved DM-ugen, at det er alle tiders 
chance for at stifte bekendtskab med idrætter, der ikke nødvendigvis får den store mediedæk-
ning i det daglige. 
Atletik, billard, cykling, dans, dart, krolf, minigolf, rugby, styrkeløft, svømning, wakeboard –  
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alle disse og yderligere 12-15 discipliner er på programmet, når Aalborg danner ramme om 
den første udgave nogensinde af DM-ugen. 
 
I dagene 22.-26. juni er Aalborg endnu en gang vært for Idrætsmødet, der ikke mindst rum-
mer årets vigtigste konference for alle med interesse i idræt. 
Men det er også dage, der blandt andet byder på gymnastikfestival, kampsport, parkour og 
street basket – med andre ord også her masser af oplevelser for publikum.  
 
Der er også Aalborg Halvmaraton og et gåarrangement gennem Limfjordstunnelen i slutnin-
gen af maj og Royal Run i begyndelsen af juni. 
Begge dele store magneter, både når det gælder deltagere og publikum. 
Og i anden halvdel af juli sender Aalborg omkring 60 unge sportsfolk til vores hollandske ven-
skabsby Almere, der arrangerer sin udgave af ungdomslegene. 
Det er målt på deltagerantal en knap så stor begivenhed som den tilsvarende i Aalborg, men 
oplevelsen bliver givetvis lige så god for de unge, der skal dyste i atletik, badminton, fægtning, 
håndbold og svømning. 
 
Mange tænker måske ikke på The Tall Ships Races som en sportsbegivenhed, men det er det i 
allerhøjeste grad. 
Før de mange stolte skibe ankommer for at ligge i Aalborg i fire tidlige augustdage, har deres 
besætninger nemlig i flere omgange været i intens havkapsejlads. 
Publikum kan i sagens natur kun opleve denne del af arrangementet på afstand, men The Tall 
Ships Races vil i 2022-udgaven uden tvivl også sætte sit præg på Aalborg – og de mange kilo-
meter man kan gå langs kajerne og se på skibe, ender jo også med at blive helt god motion. 
 
I relation til The Tall Ships Races i Aalborg skal nævnes, at arrangørerne har forpligtet sig til 
at benytte frivillige fra SIFAs medlemsklubber til – mod betaling – at assistere i barer, boder 
og i arrangementsområdet. Afregning vil ske direkte til de involverede idrætsklubber.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Sociale	medier		
Siden seneste beretning – på grund af coronarestriktionerne udsat fra maj til september 2021 
– er SIFA TV Bingos side på Facebook vokset til næsten 4.700 følgere. 
SIFAs Facebookside er en del yngre, så der ligger vi omkring 450 følgere, mens vores yngste 
skud på stammen i form af en LinkedIn-profil introduceret i 2021 ligger på omkring 160 føl-
gere.  
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Vi opfordrer til et besøg på både www.facebook.com/sifasport og www.linkedin.com/com-
pany/sifa-samvirkende-idrætsforeninger-aalborg, hvor vi løbende opdaterer med nyheder fra 
det aalborgensiske idrætslivs fællesorganisation.  
	
	
	

	
	
	
	
Krigen	i	Ukraine	
Den ulykkelige situation i Ukraine påvirker også SIFAs medlemsklubber. 
Måske ikke så meget endnu, men det skal nok komme. Aalborg Kommune modtager nemlig et 
betydeligt antal flygtninge fra Ukraine og som et led i at skabe en tålelig hverdag for dem, er 
det vigtigt, at idrætsklubberne er klar til at tage imod. 
Og det er de. 
Allerede umiddelbart efter invasionen af Ukraine modtog vi henvendelser fra medlemsklub-
ber, som gerne vil give en hånd og flere har meldt sig siden – både til kommunen og til os. 
 
Først og fremmest: Det er dejligt, at mange er klar til at hjælpe. 
Fra Aalborg Kommune hører vi dog, at det netop nu handler allermest om at skabe lidt ro om-
kring flygtninges situationen, hvilket ikke mindst skal ske ved at finde permanente boliger til 
dem. 
Først derefter giver det mening at få dem ud i vores foreninger. 
 
Vi arbejder aktuelt på at etablere en platform på vores hjemmeside, hvor man kan søge oplys-
ninger og gode råd på dansk, engelsk og selvfølgelig ukrainsk. 
Desuden arbejder vi på i fællesskab med Broen Aalborg og Aalborg Kommune at udvikle én 
platform til at søge om tilskud til kontingent, udstyr m.v. 
 

Tak	
En stor tak til SIFAs medlemsklubber for den tillid, de viser idrættens fællesorganisation. Til 
de gode samarbejdspartnere. 
Og ikke mindre til de frivillige ledere, der også i andet halvår af 2021 og den første del af dette 
år har kæmpet en hård kamp for at få deres klubber til at fungere under vanskelige vilkår.  
 
På bestyrelsens vegne 
 
 
Ole Nielsen 
Formand	SIFA 


