
 

SIF gennem 75 år. 
 
 

Hvordan er SIF opstået 
Arne Larsen skriver ved 40 års jubilæet en artikel 
En bold-et mirakel som Ballerup Bladet bragte den 22. februar 1978. 
Jeg referere nogle afsnit fra denne artikel:  
Bolden 
Det hele begyndte vel, da ”Den gamle” (vores far)  fandt en tennisbold, som han forærede os. Tage 
Christiansen, der dengang var omkring 14 år, kom tit på besøg. Tage begyndte tålmodigt den tilsyneladende 
håbløse opgave at give instruktion i det ædle fodboldspil på slaggevej – og med tennisbold. Det sorte støv 
fra slaggevejen skabte en meget behagelig ramme om kamphandlingerne. En dag trådte en klodset fod på 
bolden så den gik midt over. Krisestemningen bredte sig. I har vel en gammel cykel slange sagde Tage. Det 
havde vi, og nu blev den klippet ud i småelastikker, som blev trukket uden på en klump avispapir. Resultatet 
var fremragende, nu kunne vi selv fremstille en bold, der havde omtrent alle forventede egenskaber. 
 
Miraklet  
Så en dag  og det må have været den 22. juni 1936 , skete et mirakel. Det var min brors fødselsdag og 
blandt gratulanterne var Poul Lond, der, som det siden vil fremgå, fik en helt afgørende indflydelse på 
foreningens start. 
Poul bragte med sig en kuglerund læderfodbold med blære og snøre samt alt nødvendigt. Det var i 
virkeligheden en overdådig gestus af Poul. Det bekymrede os nu ikke så meget, men det , at vi nu havde en 
rigtig bold, betød et vendepunkt i vores tilværelse. 
Det at gøre noget med en bold fik en så central placering i livet, og i dag, 40 år senere, hvor man tænker 
tilbage på alle genvordighederne, må det blankt erkendes, at højdepunkterne i tilværelsen knytter sig til 
noget med en bold. 
Imidlertid havde naboerne en lidt anderledes prioritering af tingene, og det blev hurtigt klart, at 
grundejeren værdsatte sine blomster og nytteplanter mere end en forvildet fodbold, der bare ødelægger 
det hele. 
Med andre ord: Bolden som vi så inderligt havde manglet, blev, da vi fik den, direkte årsag til konflikter med 
naboerne. Et behov var dækket med den virkning, at et nyt og større behov opstod : En bane.  
 
Ved foreningens 40 års jubilæum fortalte Poul Lond i sin tale følgende om foreningens stiftelse: 
Citat fra artikel i Ballerup Bladet : 
Med en vis bittersødme skildrede han, hvordan det hele gik til: Han havde diskuteret behovet for én 
idrætsforening i Skovlunde med mange forældre, og man var blevet enige om at samles til et orienterende 
møde. 
Jeg købte kaffe og kringle og satte mig til at vente. Men jeg fik lov at vente forgæves og inden jeg havde 
fået mig spist gennem kaffen og kringlen, havde Arne Larsen og en håndfuld andre drenge taget sagen i 
deres egen hånd og dannet ”Skovlunde Drengesportsforening. De var blevet trætte af at vente på os voksne, 
sukkede Poul Lond, som i øvrigt efter stiftelsen blev den helt uundværlige hjælper og organisator. 
 
 
 
 
 
 
 



Stiftende generalforsamling 
I Skovlunde sporten, der var foreningens klubblad ved 25 års jubilæet, står følgende om denne stiftende 
generalforsamling skrevet af daværende formand Ole Dahm: 
Klubbens ”Fader” Arne Larsen bød velkommen og bad forsamlingen vælge en dirigent, hvortil valgtes 
Svend Christiansen. 
Punkt 2  på dagsordenen var vedtagelse af Love. Arne fremsatte lovforslag, som vedtoges med nogle få 
ændringer og ser således ud.: 
   
Håber at udskrift af Drenge sportsklubbens stiftende generalforsamling kan affotograferes fra 50 års 
jubilæumsskriftet ellers afskriver jeg den. 
 
Tænk ved hjælp af Poul Londs tale og Arne Larsens artikel:” En bold  - et mirakel” ved 40 års jubilæet, har 
det  været muligt at få svar på:  Hvordan opstod Skovlunde Idrætsforening eller som de dengang hed   
Skovlunde Drengesportsklub , med deres egne ord.    
  
Tanker. 
Jeg har tit tænkt over og sagt det til Arne, hvordan kunne du dog finde på at stifte en klub i så ung en 
alder?.  
Hvor var  det godt,  at det blev gjort, for tænk, hvor mange sportsfolk,  unge som ” gamle” som  har haft 
glæde og gavn  deraf. Tænk, hvis man kunne gøre op, hvor mange,  der har dyrket sport i foreningen 
igennem de 75 år og hvor mange timer de har været beskæftiget med sport, sociale ting, oplevelser mm.  . 
samt hvor mange timer frivillige ledere har stillet sig til rådighed , for at foreningen d. 6. marts 2013 kan 
fejre sit 75 års jubilæum. 
 
 
 
Klubbens første ansøgning om baner. 
Skovlunde Drenge Sportsklub havde søgt Ballerup - Maaløv Sogneraad  om tilladelse til at benytte 
Boldbanen ved Skovlunde skole 1 eller 2 dage om ugen i den kommende sommer. 
Den 1. april 1938 kom der svar fra Ballerup Maaløv Sogneråd til Skovlunde Drenge Sportsklub. 
Nedenstående er en afskrift af klubbens første tilladelse til at dyrke sport. 
 
Ved skrivelse af 13. f.M. har den ærede Klub ansøgt om Tilladelse til at benytte Boldbanen ved Skovlunde 
Skole  1 a 2 Dage om Ugen i den kommende sommer. 
Saaledes foranlediget skal man herved tillade sig at meddele, at Raadet i Mødet. D. 25. f.M  har vedtaget, at 
da Græsbeklædningen på Boldbanen ikke er stærk nok endnu, kan man ikke give den ønskede tilladelse. 
Derimod skal man tilbyde, at klubben i Sommeren 1938 vederlagsfrit maa benytte den Kommunen 
tilhørende Grund ved Hanevadsvej, Matr, Nr, 17 b Skovlunde By , Ballerup Sogn 
 
Fodbold udgår og aktiviteten bliver nu håndbold.  
Lørdag den 21. maj afholdtes bestyrelsesmøde, hvorpå det besluttedes, at holde op at spille fodbold og i 
stedet spille håndbold.  
 
Første håndboldkamp. 
22. juni 1938 spillede Skovlunde Drenge Sportsklub sin første håndboldkamp mod Herløv 
Gymnastikforening. 
Resultatet blev 5.2 til Herløv. 
 
 
 



Klubfarve. Gul. 
Der var dog et stort problem inden kampen. Skovlunde havde hele tiden spillet i hvide bluser – eller rettere 
skjorter – og nu kom Herløv, de  spillede også i hvidt. Poul Lond havde imidlertid nogle skjortebluser 
liggende og dem blev man enige om at benytte.  Men farven ???. Man fandt hurtigt ud af, at den letteste 
farve, man kunne indfarve disse bluser med, var gult – hvilket derefter blev foreningens farve. 
 
Piger. 
Næsten umiddelbart efter at Skovlunde Drenge Sportsklub var startet, inviterede drengene 14 piger til at 
overvære deres træningsaften og derefter havde man altså hurtigt piger med i klubben. 
Pigernes dragter så lidt anderledes ud. Pigernes første dragter bestod af et stykke brunt stof med gule 
prikker !!! der var syet lige op og ned, kun med elastik i buksebenene. Denne dragt holdt dog kun 2 år, 
hvorefter man gik over til den to - delte med gul trøje og hvide shorts. 
 
Foreningen ændre navn til SIF 
På en ekstraordinær generalforsamling den 19. juli ændres klubbens navn til:  
 Skovlunde Idrætsforening. 
 
På denne ekstraordinære generalforsamling besluttede man også at optage aktive seniores  som 
medlemmer. Man nedsatte tillige et udvalg med det formål at få gjort sognerådet interesseret i foreningens 
arbejde, et ganske klogt skaktræk, da alle de forskellige tilladelser foreningen skulle have, skulle komme 
gennem sognerådet. 
 
Bordtennis og gymnastik . 
Den 20 august 1938 blev det på den ordinære generalforsamling vedtaget, at vinterprogrammet ville 
komme til at bestå af bordtennis på eternitplader (de var billige) og gymnastik. 
Ligeledes ville man forsøge af lave sammenkomster i vinterens løb, hvor man ville flette net til målene. 
Foreningen fik også ny formand på denne generalforsamling. Det blev Poul Lond der overtog ”embedet” 
som klubbens formand – en post han bestred til efteråret 1943, med en lille pause i 1939 grundet 
militæret. 
Ballerup-Måløv sogneraad meddelte imidlertid foreningen ved skrivelsen af 13 oktober 1938, at foreningen 
kun måtte benytte salen 2 aftener om ugen fra 15 oktober 1938 til 1. april 1939 gymnastik, men ikke til 
bordtennis og håndbold. Leder af gymnatikken blev Poul Lond. Lederen skulle godkendes af kommunen.. 
I leje af salen skal betales 1,50 kr. for den første time og kr. 1,00 for efterfølgende time, beregnet pr. aften, 
og i denne betaling er indbefattet afgift for benyttelse af brusebadet.  
I 1940 fik man ansat en gymnastiklærerinde til kr. 3,00 i timen. 
  
Håndbold. 
Det fremgår klart af protokollerne fra 1938 og fremefter, at håndbolden er det der har størst interesse. 
Allerede i 1940 blev herrerne kredsvindere i den dengang kaldte Nordsjællandske Håndboldunion. Her 
vandt de foreningens første faneplade. Også damerne klarede sig godt. De blev kredsvindere i 
Frederiksberg Amts Gymnastik- og Idrætsforeningers turnering. 
Ret hurtigt gik man også i gang med at arrangere sommer håndboldstævner. 
Det første afvikledes den 17. september 1939 med deltagelse fra de omkringliggende byer.  Dette blev en 
Succes  og året efter inviterede man flere fremmede klubber til stævnet. Efter det sportslige samledes man 
på Ballerup kro til fælles kaffebord og dans til kl. 01,00. 
Da de første stævner gik godt, fik man blod på tanden og foreningen har afviklet stævner med 7-800 
deltagere inden foreningen holdt 25 års jubilæum. 
 
 
 



Billet til Stiftelsesfest. 
 
Skovlunde Idrætsforening 
 
        Billet til  
1-aarig Stiftelsesfest 
Fælles Kaffebord og Dans 
    Skovlunde gl. skole 
Skærtorsdag den 6. April Kl. 20,00 
            Pris: Kr. 1,25.                  
 
 
Orienteringsløb og fri idræt 
I 1941 tog man også orienteringsløb og fri idræt på programmet. 
 
Krigsårene. 
Det var svære tider i krigsårene. Man forsøgte at lade afholde forskellige arrangementer bl. Filmaftener, 
foredragsaftener, fastelavnsfester for børn og voksne. Revyen ”Hiv og Sving” i 1943. Denne revye 
indledtes med en Pronolog. 
Godaften! Vel mødt til den fest og kommers, 
Som vi serverer paa Prosa og Vers. 
Vi vil forsøge med muntert humør 
At give Aftenen  Liv og Kulør. 
De skal se Løjer i fyldige Salver 
Hist og her med et Islæt af Alvor. 
 
Man opførte også revyen ”Torne uden Roser” begge skrevet og iscenesat af Ole Larsen 
 
Revyerne blev en succes. Der var fulde revyen ”Hiv og Sving”  og den gav et overskud på kr. 57.oo. I 1945 
blev der arrangeret asfaltbal m.v. Det var meget vigtigt at holde sammen på medlemmerne i disse svære 
tider. 
Bl.a. startede man i 1943 en konkurrence blandt medlemmerne om at skaffe nye medlemmer. Dette gav til 
resultat, at man i 1943 var ca. 130 medlemmer. 
 
SIF-fanen 
Allerede i 1941 søgte SIF Danmarks-Samfundets Overstyrelse om en fane. Fanen kostede kr. 150,- Der var 
problemer med at skaffe fanedug. Den 10.marts 1946 besluttedes at købe fanen og ved foreningens 10 års 
jubilæum startede festen med faneindvielse. 1. søm blev slået i af foreningens mangeårige formand Poul 
Lond. 2. søm af daværende formand Carl Thaulow og 3. søm af foreningens første formand Arne Larsen.  
 
”NYT” , ”Budstikken og Skovlunde Sporten og Hopskud. 
På et tidligt tidspunkt i SIF (omkring først i 40`rne) startede man udsendelsen af klubblade. Foreningens 
første klubblad hed ”NYT” . Bladet ophørte efter nogen tid. 
1955 forsøgte man igen at starte et klubblad og denne gang hed det ”Budstikken”  
Det fik en stor velkomst. I  det første blad stod bl.a. Det er vort håb, at erhver borger i Skovlunde, i 
forståelse af den betydning som pressen har i et moderne samfund, vil medvirke til at værne om vort blad, 
således at dette, styrket af sin popularitet, kan blive et virkeligt meddelelsesmiddel for et bredt udsnit af 
byens befolkning. Med disse ord byder vi ” Budstikken” velkommen som en værdifuld forbundsfælle i vore 
bestræbelser for at føre sportsungdommen i Skovlunde frem til dåd. 



Trods de gode intentioner stoppede man hurtigt med at udgive Budstikken. Men allerede i 1956 opstod et 
nyt klubblad Skovlunde Sporten. Dette blad udkom ”næsten hver måned til langt op i 60erne. Men iflg. 
Protokollerne kneb det – også den gang . med at få medlemmerne til at komme med stof til 
medlemsbladet, og Skovlunde Sporten afgik ved døden 9/11-1969. 
Formanden Arne Skouboe kunne d. 30/1-1980 meddele at Cris (Christian Sørensen) Bjarne Jensen og John 
Madsen fremover havde påtaget sig at lave klubbladet ”HopSkud   
 
SHF. 
I 1943 blev Nordsjællands Håndboldunion og Sjællands Håndbold Forbund slået sammen og det resulterede 
i, at man skulle til at spille håndbold efter internationale regler. 
Det gav SIF et problem, idet vore mål manglede en halv meter i længden. Man besluttede at købe en ny 
overligger og selv forlænge de bagerste stolper. 
Det første år i SHF`s turnering blev vore herrer amtsmestre. For de andre holds vedkommende, var der også 
stor aktivitet, idet såvel børnehold som voksenhold drog afsted på deres cykler til stævner rundt om på 
Sjælland. 
 
Kurser 
SIF har altid været opmærksom på, at deres trænere og ledere skulle dygtiggøre sig. 
Den første foreningen sendte på kursus var Tage Christiansen i 1941. Tilmeldingsgebyret var kr. 2. 
I 1943 kom der invitation til et håndboldlederkursus på Gerlev Højskole. Kurset kostede kr. 15,00. + 
rejseomkostninger. Arne Larsen blev sendt afsted. 
Nu fylder SIF Håndbold og Gymnastik 75 år og det er rigtig mange ledere og trænere, der er sendt ud 
igennem de 75 år for at dygtiggøre sig til, gav for alle vore medlemmer. 
 
Brevpapir 
Korrespondancen blev meget hurtigt ret omfattende. Man var opmærksom på, at man måtte have kopi af 
al korrespondance, og kopimaskinen var jo ikke opfundet, så derfor indførte man samtlige breve og 
afsendte skrivelser i en protokol. 
Sammenslutningen der førte til SHF, gav Skovlunde Idræts Forening flere problemer bl.a. de tidligere 
omtalte mål samt klubbens brevpapir. 
SIF havde ikke haft noget trykt brevpapir, men i 1943 lykkedes det at få trykt 500 stk. med 
idrætsforeningens navn samt påført, at vi var medlemmer af Sjællands Håndbold Forbund. Iflg.  SHF`s love   
krævedes det, at foreningernes brevpapir var påtrykt dette medlemskab. For disse 500 stk. brevpapir 
betaltes Kr. 17.50. 
 
Badminton, Fodbold og Bordtennis 
Flere aktiviteter kom til. I 1947 startede badminton. Allerede i 1948 var der 33 spillere.  I 1953 begyndte 
man at tale om det var muligt at oprette en fodboldafdeling. Det lykkedes i 1956 og i 1954 kom 
bordtennisafdelingen i gang igen, efter at have ligget stille nogle år. Der var meget stor tilslutning til 
borttennis. 
 
Håndbold 1948. 
Året 1948 blev et mærkeår for foreningen – både sportsligt og klubmæssigt. Det lykkedes nemlig her for 
herreholdet at spille sig op i herremesterrækken og foreningen stod nu med både herre- og damehold i den 
fornemste række på Sjælland. 
 
Østermarka 1950 
I foråret 1950 indledte man samarbejde med den norske forening ”Østermarka” hvor man havde 
foreningen på besøg hernede først, og hvor foreningen året efter havde en fortræffelig tur til Norge, en tur, 



der af mange mindes med glæde. Året efter var nogle af Østermarkas medlemmer på privat besøg her igen, 
men kontakten blev desværre ikke holdt vedlige. 
 
Håndboldstævner og Flyvepladshangaren. 
I 50`erne stod SIF som arrangør af mange store håndboldstævner og flere af dem sluttede af med fest på 
Skovlunde Flyveplads. Det var  den  ”Flyvepladshangar” vi i årene 1983-84 kæmpede meget for at bevare og 
få indrettet til sportshal. Men desværre forgæves. 
 
Stop for idrætten. 
I midten af 50èrne kom der gang i udbygningen i Skovlunde, hvilket resulterede i en strøm af tilflyttere, 
hvoriblandt der var mange sportsinteresserede. Foreningen spillede på banerne ved Skovlunde skole. 
Denne skole besluttede nu at udbygge, hvilket resulterede i, at vort sportsareal blev formindsket. 
Foreningen forsøgte at få kommunen til at anvise SIF nye muligheder, men vandt dog ikke i første omgang 
genklang for de fremførte synspunkter. I året 1955 gik det helt galt for sporten. En bold havde forvildet sig 
ind i en rude på Skovlunde skole. Det var ikke første gang. Herefter udspandt sig en del skriverier mellem 
kommunen og SIF. Indholdet i disse breve (beskyldningen og tonen) kunne man ikke bliver enige om og på 
et kommunalbestyrelsesmøde den 12, september 1955 besluttedes det, at SIF ikke længere havde adgang 
til gymnastiksale og boldbaner i Ballerup-Måløv kommune. Dette faldt en del borgere, i denne del af 
kommunen for brystet og de iværksatte en protestskrivelse til støtte for SIF. Udelukkelsen fra at benytte 
sale og baner varede i ca. 4 uger. Den 10. oktober trak kommunalbestyrelsen sin beslutning om udelukkelse 
tilbage. 
 
Fodboldbane. 
 Imidlertid var det stadig så som så med mulighederne for at kunne dyrke de idrætsgrene man ønskede, 
idet der kun fandtes en enkelt gymnastiksal samt et meget lille græsareal ved Skovlunde skole. Foreningens 
bestyrelse samt borgerne pressede på, og det lykkedes at få udvidet arealerne man kunne benytte, idet det 
lykkedes at få stillet en ubenyttet mark ved Harestrupvej (ved Rosenlund) i det gamle Skovlunde til 
rådighed. Banen blev planeret og tilsået ved frivilligt arbejde af foreningens medlemmer. 
Den 6.maj 1956 kunne SIF indbyde til fodboldtræning for første gang. Allerede første sæson tilmeldtes 1 
drengehold, 1 juniorhold og 1 herreseniorhold til DBU`s turnering. 
 
Strukturændring. 
I 1956 havde foreningen ca. 225 medlemmer, heraf var 50 passive. Foreningens struktur havde indtil videre 
været, at generalforsamlingen valgte bestyrelsen og denne nedsatte derefter diverse udvalg. Denne 
struktur kunne ikke fortsætte og ved en ekstraordinær generalforsamling den 8. oktober 1956 vedtoges 
det, at foreningens øverste ledelse fremover ville bestå af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt 
formændene for de forskellige afdelinger. Økonomien var fælles og ingen underafdeling kunne foretage 
dispositioner, som ikke var budgetteret, uden at dette godkendtes af hovedbestyrelsen. 
 
Ballerup Måløv Skovlunde Idrætsunions fødsel. 
Alle foreninger i kommunen manglede sportsfaciliteter m.m. i 50.erne, og man syntes ikke forhandlingerne 
med kommunen gik alt for godt. Vagn Henriksen foreslog på et bestyrelsesmøde i SIF d. 14. december 1957 
at SIF`s  bestyrelse  skulle tage skridt til opstart af en idrætsunion for kommunens idrætsforeninger. 
Den  25  september 1959 stiftedes BMSI med SIF`s  formand Arne Larsen, som formand. Arne Elers Nielsen 
som næstformand. Nu kunne idrætten henvende sig samlet til kommunen og fik også sæde i 
idrætsudvalget. I de første år af dens levetid kom der gang i anlægggelse  af flere boldbaner, tilskudsregler 
blev ændret, Ballerup Hallen blev bygget og indviet i 1962 og meget mere. 
I årene forinden havde SIF håndbolds herre og dame seniorhold trænet i   vintersæsonen  i  Jonstruplejren 
og havde træningstider fra kl. 21-ca 23, så det var dejligt, da Ballerup Hallen stod færdig. 
I årene forinden havde vi spillet vores turneringskampe i Helsingør Hallen og Holte Hallen. 



 
Gymnastik. 
I nogle år havde det ikke været muligt at få gymnastikken til at fungere. Den var helt udgået af foreningens 
program. Men i 1958 tages gymnastikken atter på programmet. Gymnastikken blev tilknyttet 
håndboldafdelingen og derfor ændredes navnet til SIF Håndbold og Gymnastik nogle år senere. Den 21 
marts 1961 holdt gymnastik opvisning i gymnastiksalen på Skovlunde skole. Det var kun vore små 
pigegymnaster der deltog og der var meget at glæde sig over. Der havde i vinterens løb været rigtig stor 
tilslutning af pige gymnaster. Senior gymnasterne ønskede desværre ikke at være med til opvisningen. 
Ærgerligt, de ville jo have været en propaganda for gymnastik idrætten, så endnu flere ville have meldt sig 
til næste vintersæson 
 
Opdeling af SIF 
I idrætsunionen blev SIF betragtet som en forening og dette kunne SIF ikke leve med, så derfor beslutttedes 
det at dele foreningen op i 5 selvstændige foreninger. Dette skete d. 29- januar 1960. 
Opdelingen blev følgende: 
SIF håndbold 
SIF fodbold 
SIF badminton 
SIF bordtennis 
SIF oldboys 
 
“Skovlunde Sporten” og SIF`s byggefond 
For de 5 nye foreninger fungerede et forretningsudvalg, der redigerede medlemsbladet ”Skovlunde 
Sporten” og som havde til formål at administrere SIF`s bygefond. 
Gennem en række arrangementer, lotterier, flaske- og papirindsamlinger, bankospil og store sommerfester 
bl. Pariserfest d. 18 og 19 juni 1960, hvor festens vartegn var den berømte ”Moulin Rouge” mølle, i 1962  
23 og 24 juni var sommerfestens tema: Wild –Vest og i 1963 7 og 8 september: Høstfest.  Med alle disse 
aktiviteter lykkedes det at skaffe en pæn kapital til SIF`s byggefond, der var stiftet i 1958 med formålet, at 
skaffe midler til et klubhus. Fra forskellige sider f.eks, banker, sparekasser, handlende m.v. blev indbetalt 
beløb til byggefonden, og fra tipsmidlerne kom der tilskud. Offentligheden blev holdt orienteret ved hjælp 
af et stort termometer, der var opstillet på Butikstorvet i Skovlunde. Den røde streg blev malet højere og 
højere efterhånden, som der indgik nye beløb. I alt indsamledes der ca. kr. 11.000,- af de 5 SIF foreninger. 
Klubhuset ved Torvevej er resultatet af disse anstrengelser. Det første afsnit er tegnet af et af SIF`s 
daværende medlemmer Alfred Henriksen. Klubhuset blev indviet den 4. november 1962.   Her havde 
foreningen nu fået det længe eftertragtede samlingssted, og det blev flittigt benyttet. 
 
Baneindvielse ved Skovlunde skole, august 1961 
Som tidligere nævnt, arbejdede foreningerne på at få flere baner, så det var en lykkelig dag, da banerne ved 
Skovlunde skole kunne indvies. Borgmester Ove Hansen holdt indvielsestalen og gav løfter for fremtiden, 
med sin omtale af det stadionanlæg som kommunen agtede at anlægge på et areal mellem Skovlunde og 
Ballerup(senere Ballerup Idrætspark). 
Også SIF`s  formand Arne Larsen gav sportsfolkene et par ord med på vejen, og udtalte håbet om, at det 
nye anlæg ville blive til gavn for sporten i Skovlunde. 
25 års jubilæum. 
I anledningen af 25 års jubilæet blev Skovlunde Sporten til et jubilæumsnummer, hvori daværende formand 
Ole Dahm skrev om foreningens første 25 år.  
Ved jubilæumsfesten som blev afholdt d. 9. marts 1963 uddelte formanden de første 2 ” Æsler”. De blev 
uddelt til Arne Larsen og Tage Christiansen. Det var en rigtig god fest. 
  
 



Bornholm. 
I 1963 indledte ungdomsafdelingen et pragtfuldt samarbejde med håndboldklubberne Rønne, Hasle og 
Klemensker. Vi var der ovre i alt 3 gange i 1963, 1968 og 1979. Vi havde både pigehold og drengehold med 
første gang,  hvor vi sejlede derover og anden gang pige hold og damehold  og 3 gang var der pigehold og et 
gymnastikhold. De sidste 2 gange fløj vi derover, Der blev spillet nogle dejlige venskabskampe og sidste 
gang, da der var gymnaster med, lavede de en opvisning i Hasle Hallen mellem håndboldkampene. Hasle 
arrangerede en hel festaften efter de sportslige arrangementer. 3 pragtfulde ture. 
 
Skovlunde Hallen   
Den største begivenhed i 1966 var utvivlsomt færdiggørelsen af Skovlunde Hallen. Foruden at foreningen 
kunne henlægge træningen til Skovlunde Hallen fik vi også henlagt 7 turneringssøndage til Skovlunde 
Hallen. Hvert bestyrelsesmedlem tog én søndag som halleder. Der skulle også bruges folk til dommerbord. 
At skaffe mandskab hertil var svært, hvilket også fremgår af referatet fra generalforsamlingen 1967, idet 
der iflg.  formanden Ole Dahms  beretning står (citat): Det har været noget beskæmmende. At se kun nogle 
få medlemmer, som vi roligt kan betegne som Tordenskjolds soldater samt bestyrelsesmedlemmerne sidde 
til dette job. Jeg mindes, at foreningens bestyrelse ved sidste generalforsamling blev lovet al mulig støtte 
fremover. Også i årene fremover har det ikke været nemt at skaffe frivillige ledere. 
 
Navneændring til: Skovlunde Idrætsforening håndbold og gymnastik 
Foreningens officielle navn var Skovlunde Idrætsforening Håndbold, dette navn ville man gerne have 
ændret til Skovlunde Idræts Forening håndbold og gymnastik på grund af forventet optagelse i Dansk 
Gymnastik Forbund.- Det blev på generalforsamlingen d. 11.02.1967 vedtaget, at foreningens navn for 
fremtiden er : Skovlunde Idrætsforening håndbold og gymnastik. 
 
Skolernes blå betænkning 
Projektet gik ud på, at skolerne i vid udstrækning skulle beskæftige børnene efter skoletid efter selvvalgt 
fag, herunder bl.a. håndbold. Dette kostede foreningerne eftermiddagstimerne. Idrætsunionens folk 
fremkom med mange gode argumenter i forhandlingerne, men disse vandt desværre ikke gehør. 
Anno 1987 har foreningerne fra skoledirektøren fået ”Oplæg til debat i Uddannelses- og 
beskæftigelseskommissionen i fritidslivet”.  
Dette oplæg har ligesom det, der kom i 1966 givet anledning til et vældigt røre inden for foreningerne, og 
idrætsunionen står over for en stor opgave. 
 
Kommunalt tilskud 
Førhen skulle foreningen betale for brug af lokale samt rengøring heraf, men i løbet af 60èrne ændrede 
dette sig, således at man kunne søge kommunen om tilskud til ungdomsspillere + ulønnede trænere. Dette 
gode som kommunen hermed ydede til klubberne var kærkomment. Idrætsunionen havde arbejdet længe 
for dette, der nu er lykkedes. Træningsplads d.v.s. haller og sale blev også  stillet gratis til rådighed.  
 
Hollandstur i 1977. 
I 1977 gennemførtes et meget vellykket 5 dages busarrangement til Holland for ungdomsspillere. Forinden 
havde man skaffet penge gennem lotterier, 21 spil, Sparekassen SDS samt Den danske Bank havde ydet et 
tilskud på kr. 500,- hver. Deltagerne boede på et ungdoms herberge. Inden afrejsen havde de fået lavet 
gule bøllehatte, så de var lette at kende. Den ene af trænerne, Leif Hansen, beretter bl.a., at han var ude at 
løbe med pigerne og pludselig opdagede de, at de havde forvildet sig ind på en kirkegård, de kom hurtigt ud 
igen.  
Det rent sportslige kneb det lidt med, idet holdene kun fik spillet en kamp hver og her vandt de stort. En 
virkelig god tur og lederne Birte og Ole fik ros for dette arrangement. 
 
 



Skottebesøg i 1980 
I 1980 kom East Kilbride fra Skotland på besøg i juni måned. Trods visse problemer, blev arrangementerne 
heromkring dog en succes. Selv om hovedvægten lå på det mere turistprægede, blev der dog afviklet 2 
stævner i forbindelse med besøget. Torsdag aften var der arrangeret et mini-stævne i Skovlunde-Hallen 
kulminerende med en kamp mellem de 2 klubbers bedste hold. Forventningerne var skruet op, men 
kampens dommer, Hans Klint, klarede opgaven perfekt, i denne hans internationale debut. Skotterne med 
flere landsholdsspillere på holdet vandt efter en meget spændende kamp. 
Aftenen blev, i al fordragelighed, afsluttet med en fest hos Vita og Arne som velvilligt lagde hus til. Der blev 
hjemmesmurt og spist ca. 200 sandwich. Vita har ikke smurt sandwich siden. 
Om søndagen var der arrangeret et heldagsstævne i hallen. Der blev spillet meget håndbold og vindere blev 
HCEK`s herrer og SIF`Dame seniorhold. Præmierne var en samali , som tegn på værdigheden.    
 
 
Da svømning kom til SIF i 1970. 
Der var kommet svømmehal på Skovlunde skole. 
Citat fra vor tidligere formand Arne Petersens indlæg i 50 års jubilæumsskriftet: 
”Jeg var foreningens formand fra 1967-1972 og det var i denne periode svømningen blev startet op-. Der 
blev skrevet idrætshistorie i Ballerup-Måløv Kommune, som det hed. Vort initiativ med klubsvømning var 
nemlig det første af sin art i kommunen og så blev det endda startet i vor gymnastikafdeling. Når vi fra 
bestyrelsen var ovre at se på gymnastik på Skovlunde skole så kom Flemming E. Larsen (gymnastiktræner) 
altid ”prikkende” med sin bemærkning om den dejlige , tomme svømmesal som lå ved siden af.” 
Foreningen forsøgte at søge kommunen om tilladelse til at oprette svømmetræning, men fik i første 
omgang afslag men i 1. halvår af 1970 fik vi tilbud om at undervise i svømning på en forsøgsordning. 
Ved indtegning meldte 126 nye svømmemedlemmer sig. Flemming og Jette Understrup tog sig af 
svømmeundervisningen og var et par populære undervisere. Status ved årsskiftet 1970-1971 blev, at der 
var 321  svømmemedlemmer fordelt på 21 hold. 
Der blev bygget et stort friluftsbad-byggeri i Ballerup Idrætspark. Svømmeklubben Triton havde søgt 
kommunen om at komme herud og svømme og i maj 1971 blev efter ekstraordinære generalforsamlinger i 
Triton og Skovlunde Idrætsforening håndbold og gymnastik, dannet svømmeklubben Triton/Skovlunde. 
 
Old girls hold 
D. 6. maj 1971 startede foreningen et old girls hold op under ledelse af Per Boesdal. 
 
4 ungdomshold kredsvindere i sæsonen 1976/77.  
For ungdomsasfdelingen var 1977 et godt år. 4 hold blev kredsvindere, det var puslinge, småpiger, piger og 
damejunior.  
2 gange er ungdomshold blevet Sjællandsmestre det var pigeholdet i 1976/77 som Leif Hansen havde 
trænet og småpigeholdet i 1961 som Vita trænede. 
 
40 års jubilæumsfest 1978 forberedes og afholdes. 
Alex Nielsen og Arne Skouboe tog sig af det idrætslige og festlighederne heromkring. Bestyrelsen tog sig af 
receptionen og Helle Andersen og Arne Larsen tog sig af selve festen. Her var tordenskjolds soldater vist 
atter i gang. Alle programmer blev udfærdiget med 40 års bomærker på. Alle deltagerne i stævnet fik et ”40 
års” jubilæumsglas. Det sportslige arrangement kom til at bestå af håndbold, gymnastik, rulleskøjteløb, 
karate og trambolin. Det sportslige arrangement forløb over al forventning. 
Klistermærker blev også fremstillet. 
Jubilæumsfesten blev afholdt i Lundebjergskolens festsal. Per Parbst 6. mands orkester spillede og alle fik 
en rigtig dejlig jubilæumsfest. 
Tænk nu er vi ved at planlægge 75 års jubilæet og her vil navnene Alex Nielsen og Arne Skouboe atter 
dukke op. 



 
Arne Rasmussen går af som formand i 22.03.1976. 
Arne Rasmussen var ikke til at overtale til at fortsætte som formand. Han ønskede at gå af, men når man 
ser tilbage på hans tid som formand, må man erkende, at Arne Rasmussen nåede det mål  han satte sig,  da 
han sagde ja til formandsposten. Han ønskede at forbedre foreningens økonomi, hvilket også lykkedes, idet 
han overtog et fallitbo rent økonomisk ved sin tiltræden 01.02.1973 og i dag  har han overskud på 
foreningens regnskab på et driftsoverskud i 1976 på  kr. 15.888,98. En dygtig kasserer der passede på 
pengene blev også indvalgt som kasserer 21.03.1974 og sad til 24.03.1962. Det var Erine Persson. Erine fik i 
1982 foreningens højeste anerkendelse ved at få overrakt foreningens annerkendelse et SIF-Æsel. Det var 5. 
gang det blev uddelt. 
Vita  fungerede som formand indtil Ole Kristensen blev valgt 23.09.1977    
 
Ny formand. 
Den 16.03.1978 stod foreningen atter uden formand, idet Ole Kristensen skriftligt meddelte foreningen, at 
han måtte trække sig som formand. Vita fungerede atter som formand de 8 dage indtil den ordinære 
generalforsamling skulle finde sted 29.03.1978, hvor det lykkedes at få valgt Arne Skouboe som sad som 
formand til 22.03.1983. Her blev Bjarne Jensen valgt og sad til 10.03.1987 hvor Vita igen var fungerende 
formand,  
 
 
 
Mødereferater 
 
Ved det første bestyrelsesmøde efter Arne Skouboes tiltræden som formand, besluttedes det, at samtlige 
bestyrelsesmedlemmer fremover skal have udsendt mødereferat fra bestyrelsesmøderne, så ingen er i tvivl 
om, hvad der var behandlet/vedtaget. 
 
HopSkud.  
Arne Skouboe var sammen med flere andre initiativtagere til at foreningen i 1978  fik startet HopSkud op.  
 
 
Minier. 
Citat af Birgitte Dellgren og Sonja Nielsens artikeI i 50 års jubilæumsskriftet.  
Skovlunde startede allerede i 1978 med minihåndbold. Det var kort tid efter at minihåndbold var opfundet. 
Faktisk var vi i Skovlunde så forudseende at planlægge et mini-hold allerede 5-6 år tidligere, da 6 af os 
damespillere fik babyer omtrent samtidig, så vi i 1978 havde stammen til et hold. De sidste år har 
minikampe været et af de helt store publikums træffere ved ungdomsstævnet om foråret. 
 
Så lykkedes det-  endelig, 
Et stort til lykke skal lyde til ”drengene” på SIF`s herre A-hold med oprykningen.  
 
I 1981 rykker damerne op. 
Dame-senior har i denne sæson haft stor sportslig fremgang, da første holdet blev kredsvinder og rykker op 
i serie 3 fra næste sæson. 
Nu gælder det om at fortsætte holdindsatsen, og ikke hvile på laurbærène, idet modstanden bliver noget 
større i næste sæson. 
 
Juleløbet 
Gennem mange år har nogle medlemer af foreningen – med Chris som primus motor- stået for 
arrangementet Juleløbet .Mange har deltaget, men desværre så det ud til sidste år at interessen herfor var 



meget ringe, lad ikke en sådan tradition uddø, mød op og vær med, få diverse kalorier der er indtaget i 
julen løbet lidt af, og en anden ting som Criss skriver i HopSkud nr. 25 jan.1985: ”De der ikke  kommer til et 
sådant arrangement snyder sig selv for et par dejlige timer sammen med sine venner”. Det er socialt 
samvær i renkultur.  
 
SIF Platten og SIF Kruset. 
Foreningen havde længe gået og funderet over tanken om at have en gave som  var et særpræg for vor 
forening. Sonja Nielsen og Vita Larsen tog ud og talte med Lise porcelæn og i samarbejde med dette firma 
blev den første SIF platte til.  
John Madsen udvidede sortimentet med at få ideen til et SIF krus. Dette krus blev første gang fremstillet i 
2o eksemplarer. 
SIF platterne og SIF kruset er ændret lidt hen af vejen bl.a. er det i dag Weidingerglas , der står for 
fremstillingen. 
SIF kruset er en dejlig ting at komme med, og det er flot, når det bliver pyntet med blomster. 
SIF kruset gives til receptioner, anerkendelse til ledere, bestyrelsesmedlemmer der afgår, bryllupper, runde 
fødselsdage m.m. I 2012 er der blevet vedtaget et nyt gaverregulativ. 
 
Hangaren.  
Foreningens formand Arne Skouboe måtte desværre på klubbens generalforsamling 22.03.1983 meddele 
foreningens medlemmer at vore ønsker om at indrette ”Hangaren” på den nedlagte flyveplads i Skovlunde 
måtte anses for bristet og 5 års arbejde for spildt. Det startede i 1978 med div. korrespondance, og 
efterfølgende blev der i 1981 udarbejdet et projekt med håndværker tilbud og økonomiberegninger, og i 
1982 blev der arbejdet i en studiegruppe i forbindelse med debat om kommuneplanlægningen. BMS og SIF 
håndbold og gymnastik havde brugt en masse tid der nu fuldkommen er spildt. Klubberne i Skovlunde 
området havde håbet at få rådighed over flere træningsfaciliteter. Måtte det dog lykkes at få bygget en hal 
mere i Skovlunde. 
 
Operation landskamp.    
I Skovlunde-Hallen afvikledes søndag d. 8. juli 1984 håndboldlandskamp mellem Danmark og 
Tjekoslovakiet. Resultatet blev 22-20 i tjekkernes favør. Et flot arrangement af foreningen 
 
 
På SHF´s udvalgte hold. 
2 af foreningens damejuniorer blev udtaget til SHFs udvalgte hold. Navnene på de dygtige spillere var Lone 
Tue Nielsen og Janne Pankoke. 
 
Klubaftener   
Klubaftener i 1980-84. Tidligere i foreningen havde man forsøgt med klubaftener med mere eller mindre 
held. Men det afholdt ikke formanden Arne Skouboe til atter at forsøge dette. Det første emne var 29/9 
Håndboldreglerne. Mange mødte op og fik en lærerig aften. 24/9 -80 blev der vist håndbold VM-film. Man 
hyggede sig derefter og drengekredsvinderne fik uddelt præmier. Den 14/9-81 afholdtes atter en klubaften, 
hvor de nye håndboldregler blev gennemgået. Denne aften blev en stor succes, da i alt ca. 140 medlemmer 
deltog. Senere klubaftener i 83/84 omhandlede idrætsskader, Morten Stig Christensen kom ud og fortalte 
om fordele og ulemper ved at være topidrætsmand (denne aften var særlig mange piger mødt op). Gunner 
”nu Hansen” fortalte om et udpluk af sine mange oplevelser indenfor sporten og ikke blot hvad der havde 
kunnet læses i aviserne. Hele klubhuset var fyldt denne aften. 
 
6. SIF- Æsel 
I 1983 modtog Arne Skouboe foreningens højeste annerkendelse et ”SIF Æsel” for det fantastiske arbejde, 
Arne gennem rigtig mange årr har udført i foreningen som formand og dirigent m.m..  



   
Sportslige resultater i 1985/86   
Oldboys, Dame B og Drenge blev kredsvindere. 
Grand Oldgirls snuppede sølvet i år. 
Dame Serie 3 vandt oprykningskampen til serie 2  
Herre A fik en ”gratis” chance for at spille om oprykning – vandt og rykkede op i Serie 5 
Dame B blev Sjællandsmestre. 
 
Grand old girls 
I sæsonen 1984/85 deltog foreningen med et  grand old girls  hold for første gang. Dette blev en succes idet 
de vandt SHF`s guldmedaljer, 
I sæsonen 1985/86 blev de nr. 2 og fik sølvmedaljer og i 1986/87 kæmpede de sig atter frem til at erobre 
SHF`s guldmedaljer. 
 
Oprykning. 
I 1988 lykkedes det vor herrehold at blive Sjællandsmestre og rykke op i Serie 3. 
 
50 års jubilæet. 
Foreningen holdt jubilæum i pomt  og pragt. Mange frivillige ledere deltog og gjorde dette jubilæum til en 
uforglemmelig begivenhed. Mange ”gamle” medlemmer og daværende medlemmer mødtes til receptionen 
og fik nogle hyggelige stunder sammen. 
Et meget stort og flot jubilæumsskrift var blevet husstandsomdelt i Skovlunde. Et jubilæumsgavespil (banko   
bingo) blev afviklet i festsalen på Lundebjergskolen. 
Den 12 marts afviklede ungdomsafdelingen et flot optog gennem byen og i centrene. De var alle klædt ud i 
hvide, gule og grønne farver Optoget sluttede på parkeringspladsen hvor der blev spillet en 
minihåndboldkamp af foreningens 2 minihold. 
I jubilæumsfesten deltog ca. 160 personer. Ballerup garden sørgede for velkomst-musikken. Sven Bjerre var 
konference og Vat 69 sørgede for musikken. På jubilæumsaftenen blev foreningens højeste anerkendelse 
”SIF-Æslet uddelt for syvende gang til Erik Pedersen fra gymnastikafdelingen. Vita Larsen blev valgt som 
”Årets idrætsleder” af Ballerup kommune og Arne Larsen blev årets ”Skovlunde borger” af Lions Club i 
Skovlunde.  
Jubilæumsstævne blev afviklet over et par weekend. Alle SIF hold spillede i en specielt fremstillet 50 års 
jubilæumsbluse, som de fik til ejendom. 
Den 24 april afvikledes SIF jubilæumsgymnastikopvisning i Skovunde Hallen. Efter indmarchen blev  
foreningens fane beriget med endnu en flot faneplade. Herefter kom småbørnsholdene på gulvet med et 
festligt ballonsangprogram. Derefter fulgte flotte opvisninger af foreningens hold og gæstehold.  
Elegante og professionelle dansere gav en flot opvisning i både standard og latinamerikanske danse. Hele 
arrangementet forløb festligt, flot og elegant. 
 
Ledermøde. 
Foreningen forsøgte sig med et stort ledermøde hvor bestyrelsen, diverse udvalg, trænere, redaktør m.m. 
deltog. Bestyrelsen betragtede dette møde som meget vellykket, idet mange ting blev drøftet og nogle af 
de misforståelser/uvidenhed, som lå og ulmede i foreningen, kom op til overfladen. Det var da også et 
udspring fra dette møde, at man fik arrangeret et stort sportsstævne for seniorerne, som fandt sted 10. og 
11. juni.  
 
 
 
Fritidsmesse i Baltorphallen. 



Vor forening deltog i Fritidsmessen i Baltorphallen i 1988. Det var PR-udvalget der havde påtaget sig denne 
opgave og de kom meget flot fra denne opgave og fik præsenteret foreningen på aller bedste måde. Vore 
mini-spillere var også derude og de spillede opvisningskamp med BHC.     
 
Gammeldags juletræsfest 1988. 
Gymnastikafdelingen arrangerede en ”gammeldags” juletræsfest med julenisser, gaver, æbleskiver, gløgg 
og julehygge. Julearrangementet startede med gymnastik i Skovlundehallen og efter omklædning samledes 
alle foran festsalens dør. Da dørene blev åbnet, afleverede alle deltagerne (112 voksne og 77 børn) hver en 
lille pakke, fortsatte derefter frem til juletræet og satte hver et stykke julepynt på træet, så til sidst stod 
juletræet flot pyntet og oplyst med 5 lyskæder. Efter et par hyggelige og dejlige timer, var både børn og 
voksne ved at være trætte og det var tid til at slutte af. En dejlig dag var omme. 
 
1988. 
Året 1988 var et meget stort år i foreningens historie. 
 
1989 Markaryd i Sverige.  
Der deltog 35 glade gymnastikpiger og 2 drenge i alderen 9-16 år samt 5 ledere. En rigtiog dejlig tur og 
allerede i november samme år arrangerede man endnu en tur til Markaryd. 
 
Sjællandsmestre 
Foreningens oldgirls B gik hen og blev Sjællandsmestre. Foruden SHF`s guldmedaljer modtog holdet 
foreningens ”Holdpokal” samt SIF krus, 
 
Karneval i København. 
DS og HS var så heldige at få en ølbod ved karnevallet i København. Boden lå ved Rundetårn. 
Man var lidt betænkelige thi ”Hvad var det dog, de havde sagt ja til?” Skulle de tage køller med, hvis der 
skulle opstå uroligheder eller hvad. Det var med lidt bange anelser de troppede op. Men tjuhej hvor det gik. 
Øllerne gik som smør og disken og samba musikken gik lige i benene, man kunne ikke undgå at danse med 
til rytmerne. Alt i alt en herlig weekend, hvor der blev tjent 11.000,00 til kassen og hvor DS og HS var 
sammen på en lidt anden måde, der skulle arbejdes og samtidig var der tid at hygge sig. 
  
 
SIF-Cup 
SIF- Cup for håndbold ungdommen blev traditionen tro afholdt over 2 weekender. Den. 29 og 30 april 
spillede juniorerne og ynglingene. Den efterfølgende weekend d. 6 og 7. maj spillede de resterende 
ungdomshold. Det blev et meget vellykket stævne og også præmierne man havde valgt, faldt i god smag  
 
1990 Landsstævne i Horsens 
I 1990 deltog vor forening for første gang i et landsstævne. Det blev afholdt i Horsens Vi havde 3 deltagere 
med fra gymnastikafdelingen. Dette var den spæde start til foreningens deltagelse i Landsstævner. 
Vi har siden deltaget i: 
1994 Svendborg, 1998 Silkeborg, 2002 forlandsstævne samt selve landsstævnet i Rønne, 2006 Haderslev og 
2009 i Holbæk og nu skal vi i 2013 afsted til Esbjerg. 
Gymnastik har deltaget i dem alle, mens håndbold og  Ældreidræt har deltaget i nogle af dem. 
Mange dejlige minder knytter sig til disse landsstævner. 
 
 
 
 
 



Baltorphallen 
Baltorphallen blev nedlagt og dette gav problemer, thi vi fik tildelt mindre haltid. Tanker om at bygge den 
tomme scene i Skovlunde Hallen om til idrætsrum blev fostret, men i første omgang fik vi afslag. Der 
arbejdedes videre med sagen. 
 
1991 Rekordår for gymnastik. 
1991 blev rekordår for gymnastikafdelingen. Der skete en vækst på 33%  fra 1990-1991 eller sagt i tal fra 
370 til 547 gymnaster. Årsagen til denne succes, var den almindelige vækst hos  motionisterne,  
springgymnastikkens udvikling og aerobic blev den helt store hit.   
 
Boldbanerne ved SIF`s klubhus v/Torvevej 
Af udadvente aktiviteter blev der lagt mange kræfter i det lokale arbejde. Vi var med til at sikre 
boldbanerne ved SIF`s klubhus v/Torvevej. 
 
Rapport om ” En dansk idrætsforening” 
SIF deltog i en minirapport om ”En dansk idrætsforening” udarbejdet af lektor Bjarne Ipsen fra Danmarks 
Højskole for legemsøvelser. Et par små uddrag fra rapporten skal nævnes: Under afsnittet om ”Frivilligt 
arbejde ” står: Der er sket en professionalisering af dele af foreningsarbejdet – instruktørerne lønnes i 
højere grad end tidligere. Alligevel tillader jeg mig at sige, at frivilligt arbejde er mere udbredt end nogen 
sinde tidligere og har en strålende fremtid – hvis man vil acceptere de præmisser frivilligheden fungerer 
under. Et andet afsnit siger: Foreningens mål, interesser og aktiviteter skal være sammenfaldende med 
medlemmernes motiver. Strukturen i foreningen skal være tilpasset det frivillige arbejdes forudsætninger. 
Høj grad af frihed til at gøre, hvad man er engageret i og har lyst til at arbejde med. Et kæmpe arbejde, at 
udarbejde en sådan rapport, hvori vi var en lille brik. 
 
Gymnastrada  
I 1991 afvikledes også Gymnastrada i Amsterdam . 28 lande deltog og vor forening havde 2 gymnaster med. 
En kæmpe oplevelse for vore 2 deltagere og som allerede så frem til næste gymnastrada i Frankfurt 1995 
 
Ombygning af scene i Skovlunde Hallen 
Vi sendte atter ansøgning om ”Ombygning af scenen i Skovlundehallen” men vi fik ingen respons. 
 
Ved afslutningsfesten i 1991 uddeltes det 8. æsel, som Vita Larsen fik overrakt. 
 
Zoneterapi 
Zoneterapi- et tilbud til dig. Sådan kunne man læse i ”HopSkud” dec. 1991. Et samarbejde blev indledt med 
Ole Høgsborg. Mange medlemmer nød godt af dette samarbejde. 
 
Stævne Såby Hallen. 
Lørdag d. 28 december drog et drenge og et pigehold til julestævne i Såby. Efter en lang dag i Såby Hallen 
med mange kampe, havde de gjort sig positivt bemærket. Bedste fighter i pigerækken blev Berit Sonne og i 
drengerækken blev Kenneth Hansen udråbt. I øvrigt blev drengene nr. 2 og hver spiller fik en personlig 
præmie for den fine indsats.  
 
1992 Teramo. 
Årets tur gik til Teramo i Italien i 16 dage. Mange højdepunkter var der, uanset om man taler om sport, 
kammeratskab, turistture eller afslapning ved stranden.  
 
I 1993 blev ungdomsafdelingen hjemme i Danmark, hvor hele ungdomsafdelingen var til stævne i Faxe. 
 



Square dans. 
I 1993 tog gymnastikken square dance på programmet. Dette blev en meget stor succes. Højdepunktet 
dette år for gymnastik var gymnastikopvisningen i Skovlunde Hallen. Hele hallen var fyldt  til bristepunktet 
med glade positive tilskuere, der fik sig en herlig eftermiddag. 
Ikke et øje var tørt, da de små piger og drenge kom ind på deres trehjulede cykler med cykelhjælme til 
tonerne fra ”Kykkelig Ky” sangen. 
 
HopSkud 
Vort medlemsblad ”HopSkud” gennemgik en forandring, idet Pr-udvalget overtog redaktionen efter Chriss 
Sørensen som i mange år havde udført dette vigtige arbejde. En svær opgave at overtage. 
 
1994 Foreningens fremtid ? 
Året 1994 blev på ledelsesplan en svær opgave. Foreningens fremtid var et åbent spørgsmål. Der skulle bl.a. 
vælges ny formand og kasserer og på generalforsamlingen var indkommet forslag til strukturændring. Efter 
megen diskussion på generalforsamlingen, nedsatte man et strukturudvalg som kom med et forslag hvor 
håndbold og gymnastik på udvalgsformænds poster var ligeligt repræsenteret, det vil sige 3 til hver. Der 
afholdtes en ekstraordinær generalforsamling i juni og her blev strukturudvalgets forslag vedtaget og en hel 
bestyrelse blev valgt. Reorganisationen krævede også, at de enkelte udvalgsformænd nøje overvågede 
økonomien, idet der ikke måtte sættes noget i sving, hvis finanserne ikke var dertil. 
 
Gevninge 
Med store forventninger drog håndboldafdelingen til Gevninge ved Roskilde en søndag i august. Det var 
ikke så lidt af deputationer, som dagen igennem arriverede til stævnet fra Skovlunde. Aldrig i foreningens 
dengang 56 årige historie, har SIF deltaget med så mange hold, Og et dejligt syn var det at se,  et af vore 
ungdomshold få hængt guldmedaljer om halsen og få overrakt en T-shirt for 1.pladsen. Alt i alt en herlig 
dag. 
 
Herre 1 
Herreholdet spillede i serie 1 og har i sæsonen spillet mange inspirerende kampe, hvor alle kæmpede for 
alle og hvor spillet virkelig lokkede mange tilskuere til. 
 
1995 Springpiger Sjællandsmestre 
En virkelig stor begivenhed skete i 1995. Gymnastikafdelingens springpiger under ledelse af Bent Balling, 
deltog for første gang i Sjællands  mesterskaberne. Vi deltog med 2 hold. Det ene hol overraskede alt og 
alle. De strøg forbi de andre og blev Sjællands mestre. Et stort tillykke lød fra foreningen. 
 
9.. SIF Æsel 
På generalforsamlingen d. 21.03.1995 uddelte formanden det niende ”SIF Æsel” . Modtageren der blev 
hædret med tildelingen af foreningens højeste lederpris var Birgitte Dellgen, der har og stadig udføre et 
kæmpe stykke arbejde for foreningen. Mangler man hjælp, kan man altid komme til Birgitte og der er 
næsten altid et positivt svar. 
 
Idrætspolitiken frem til år 2010. 
Ninna Olausson repræsenterede vor forening. 
 
 
 
 
 
 



Lang Lørdag. 
Lang Lørdag så ”dagens lys”. Det var et tilbud til unge teen-agere  i kommunen, et arrangement uden 
stoffer og alkohol – masser af spændende oplevelser samt fysiske og sociale udfoldelser. Det blev en stor 
succes, hvor ledere var fra SIF Håndbold og gymnastik tog et stort slæb. 
 
Brugerråd   
Kulturforvaltningen overtog driften af kommunens haller og i 1995 nedsattes brugerråd på skolerne. 
 
Store Legedag 1996. 
I forbindelse med Kulturby 96, blev DGI`s ”Store Legedag”  afholdt i Byparken i maj måned – en dag 
arrangørerne sent vil glemme. Det var bidende koldt og stormede, men børnene havde det herligt og det 
var det vigtigste. 
 
Den positive udviklíng i ungdomsafdelingen fortsætter stadig. Af stævner  har ungdommen atter deltaget 
med 5 hold i Haribo-cup i Faxe  
I ungdomsafdelingen er der en ting der er meget vigtig og glædeligt, især for de helt unge, nemlig 
opbakningen fra forældrene. 
Dameynglinge drog til stævne i Prag. De havde en morsom og god tur. 
Både ungdomshold og seniorhold tog atter til stævne i Gevninge. Atter et dejligt stævne. 
 
Skovlunde Festival 
I august måned deltog foreningen i Skovlunde Festival. Foreningen havde 2 aktiviteter. Foreningens 
springpiger gav et par flotte opvisninger og vore square-dansere viste deres kunnen.  
 
Lotteri. 
For at skaffe penge til foreningen gennemførtes et par tiltag. Vi iværksatte et kuvertlotteri og senere kom 
så Super-Chancen. Begge lotterier gav et pænt overskud. 
 
”De 3 folkelige dage”   i København. 
Gymnastikafdelingen deltog i DGI arrangementer ”De tre folkelige dage” i København. Vore gymnaster var 
med i en opvisning på Rådhuspladsen. Herudover hjalp vor  faste kerne til med at afvikle arrangementet. 
Nogle  havde  endog taget ferie fir at kunne give en hånd med. 
DGI`s formand udtalte: Dansk foreningsarbejdes fremtid afhænger af den frivillige indsats, ildsjæle og 
medansvar. Mere rigtigt kan det næppe siges. 
 
Hygge EM i håndbold  
EM i håndbol blev jo afholdt i 1997. Ungdomstrænerne fik den gode ide  at stille et fjernsyn op i forhallen 
Skovlunde Hallen. Her samlede man så ungdomsafdelingen til en hyggeaften, hvor de så en af VM 
kampene. En rigtig hyggeaften, hvor vor sponser Glarmester ”Buller” sponserede sodavand til alle 
deltagerne. 
 
Renovering 
Klublokalet, køkken og mødelokalet blev invaderet af et ”vaske” og et malerhold m.m.. Lokalerne står nu 
pæne og nymalede, et dejligt syn. 
 
Koncerter i Byparken 
Et nyt initiativ i samarbejde med Skovlunde ”Kulturråd” var i Byparken. Her har været 3 arrangementer , 
hvor vi har deltaget med arbejdskraft samt vore springpiger givet opvisning. 
 
 



Holland. 
I påsken var ca. 30 medlemmer fra ungdoms of seniorafdelingen på påsketur til Holland. 
Turen blev en rigtig dejlig tur med masser af socialt samvær, håndbold, talen med mange spillere fra andre 
lande kortspil mm.   
 
Ældre-Idræt 
En ny aktivitet der så dagens lys  den 6. oktober 1997 er  Ældre-Idræt. Det er træning for dem, der er over 
60 år. Efter ældreidrætten er der hyggeligt samvær i klublokalerne. Det er blevet en mægtig succes. 
En aktivitet der startede som en forsøgsordning i foreningen og  i kommunen, og hvor der til den 
førstetræning i Skovlunde Hallen kom 34. Det var man i og for sig godt tilfredse med. Læs historien om 
Ældre Idrætten andet steds i dette jubilæumsskrift. 
 
Idrætspolitik. 
Den arbejdsgruppe der blev nedsat af kommunen i 1995 til at komme med et oplæg til en Idrætspolitik, har 
nu fuldført sit arbejde og fremlagt et idrætspolitisk oplæg, som kommunalbestyrelsen har vedtaget  
 
60 års jubilæet. 
Nu nærmer vi os 60 års jubilæet og et fødselsdagsudvalg er nedsat: 
Knud Beck, OB 
Jens Bergholdt. HS. PR-udvalget 
Bjørn Espersen, formand 
Eigil Hansen OB tidl. kasserer 
Alex Nielsen OB tidl. Formand 
Arne Skouboe. Passiv, tidligere formand. 
 
Alex Nielsen og Arne Skouboe var også med ved 50 års jubilæet. (Tordenskjolds soldater) 
  
Bjørn Espersen, der var foreningens formand beskriver arrangementer omkring 60 jubilæet i sin beretning: 
Gymnastikkens fødselsdags afslutningsstævne den 5. april 1998 blev et godt tilrettelagt stævne med mange 
flotte og næsten professionelle indslag 
Fødselsdagsstævnet i håndboldens tegn blev også en stor succes. Det blev afviklet den 2- maj 1998 og 
samme dag løb afslutnings- og fødselsdagsfesten af stabelen, og glædeligt at se så mange til denne fest, 
hvilket gjorde at det blev en stor succes.  
Festens højdepunkt var uddelingen af 2 ” Æsler” som Bjarne Hansen fra gymnastik og Alex Nielsen fra 
håndbold og Ældre Idræt modtog, for lang og uvurderligt arbejde for foreningen 
Den 5. september 1998 var en rigtig ungdomsdag i håndboldens tegn, her blev vist meget fint og godt spil. 
Juletræsfesten den 28. november 98 var en gammel tradition der her blev taget op, og det blev en stor 
succes. Der var livlig aktivitet og et højt humør hos alle børn og forældre, ikke mindst da julemanden kom 
og delte julegaver ud til alle børnene og tryllekunstneren kom og underholdt os  allesammen. 
Man må sige at foreningen i fødselsdagsåret har været meget aktivt, så vi fyldte 60 år med maner. 
Formanden takkede alle for deres deltagelse, både dem der har ydet lidt, men især til dem der har udført 
meget arbejde. Det kan nævnes at uden et fødselsudvalg havde det ikke gået så godt som det gik.  
 
Landsstævnet i Silkeborg 1998 
Til dette landsstævne drog 25 medlemmer fra gymnastikken og håndbold afsted. Det er det højeste  antal vi 
her deltog med - meget flot. 
 
Opfordring  fra formanden 
Formanden opfordrede medlemmerne til at skrive i HopSkud om alt, hvad der foregår i foreningen. 
 



Mindeord om Bjarne Hansen. 
Det var med meget stor sorg, vi i Skovlunde Idrætsforening . Håndbold og Gymnastik den 16 oktober 1998 
fik meddelelsen om, at et 
 af vore bestyrelseskammerater, Bjarne Hansen, var afgået ved døden, efter længere tids sygdom. 
I en alder af kun 54 år mister vi en arbejdskraft i foreningens gymnastik afdeling, som bliver meget sværd 
meget svær at erstatte. 
Bjarne havde ildhu i sit lederarbejde, han havde altid nye tanker og ideer, og de blev tit og ofte ført ud i 
livet i afdelingen 
Æret være hans minde .    
            Bestyrelsen. 
(Uddrag af mindeord.) 
 
Vedtægtsændring 23. marts 1999.. 
Punkt 4 på generalforsamlingen var et forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer idet Ældre-Idrætten 
ønskes optaget i foreningens love. Alex Nielsen redegjorde kort for Ældre Idrættens kår. Der er for 
nuværende 74 medlemmer i afdelingen. Forslaget blev gennemgået og vedtægtsændringer blev 
enstemmigt vedtaget. 
§ 21 ÆldreIdræts-udvalg. 
Stk. 1. Ældreidrætsudvalgets hovedopgave er under ansvar overfor bestyrelsen og i samarbejde med denne  
at varetage alle forhold vedrørende foreningens ÆldreIdræts.afdeling. 
§ 8 Dagsorden for ordinær generalforsamling. 
Pkt. 6.1 
Ulige år 
e. ÆldreIdræts-udvalgsformand.  Alex Nielsen blev valgt. 
 
Skovlunde 750 år i 1999. 
Det er helt sikkert, at vi fra SIF H&G vil deltage i nogle af arrangementerne bl.a. S-toget 50 år i Skovlunde. 
Vi har i skrivende stund allerede et arrangement, som vi har givet tilsagn om at deltage i, nemlig den dag, 
hvor det fejres, da S-toget første gang kørte til Skovlunde for 50 år siden d. 15. maj 1999. 
 
Harpiks. 
Harpiks var blevet lovligt i Skovlunde Hallen. Birgitte oplyste på generalforsamlingen, at det kun var 
førsteholdene, der havde lov at spille med harpiks. Hvis alle holdene fik tilladelse, ville gulvet blive ødelagt. 
Her i anno 2013 må alle holdene spille med harpiks, og det skaber mange store problemer med rengøring.  
 
Klublokaliteterne. 
Klublokalet, køkkenet og mødelokalet er nu blevet renoveret. Nu må vi behandle det som vores kæreste 
eje, hvad det i teorien jo næsten også er. 
Bestyrelsen meddelte at når I låner /bruger lokaliteterne skal ordensreglementet og bordopstillingen nøje 
overholdes.  
Det kan ikke være rigtigt at der er nogle der skal rydde op efter andre, der ikke gider at  stille på plads. 
Behandl det godt. 
 
Kræmmerfestival 22.juli til 25. juli 1999.  
Så er det atter sommer og Kræmmerfestivalen skal løbe af stabelen. 
Alex varmer op til at der melder sig rigtig mange hjælpere disse dage og at det bliver en succes, og som 
følge deraf vil der tilflyde foreningen mange penge bl. A. fordi vi er medlemmer af Støtteforeningen 
Ballerup kræmmerfestival, penge som vil komme os alle til del. Kræmmerfestivalen bliver en tilbage  
kommende  aktivitet hvert år. Læs Alex artikel andet sted i 75 års jubilæumsskriftet, 
  



DHF-formanden gik på pension. 
En institution i dansk håndbold DHF`s formand gennem 18 år, Gunnar Knudsen, har takket af efter et meget 
langt liv i dansk håndbold 
Gunnar Knudsen havde i sin tid, som formand for DHF, utrolig stor betydning for håndbolden i 
almindelighed og især for dansk håndbold. 
Her fra SIF H&G lød en stor tak til Gunner Knudsen for hans arbejde for os alle. Dette indlæg skrev 
Redaktionen af HopSkud marts 1999. 
 
Damesenior 1. 
Årets bedste præstation er vores dameserie 2 der skal spille om oprykning fra serie 2 til serie 1 den 28. 
marts 1999.  
 
 Afslutningsfest 17 april 1999. 
Denne dag blev afslutningsfesten afholdt og det var glædeligt at se så stor tilslutning fra både håndbold og 
gymnastikafdelingen, hvilket selvfølgelig gjorde festen blev en stor succes. 
I år blev Foreningens lederpokal uddelt til Lars Ginderskov som havde overtaget formandsposten i 
gymnastikafdelingen. Mange nye tiltag er sat i gang.   
 
Håndbold 
I ungdomsafdelingen er der fuld fart på, der er blevet oprettet en konto, hvor forældrene kan indbetale et 
aftalt beløb som opsparing til stævner og arrangementer. 
Fælles har håndbolden været til det årlige Gevninge stævne, Haribo cup mm. 
  
Kasserer. 
Efter ar Susanne Deis havde bestridt kasserer posten i mange år, ønskede hun at fratræde. Det er ikke bare 
lige at få en ny kasserer men efter nogen  snakken  frem og tilbage stillede  Jan Magnusson sig til rådighed 
for 1 år på generalforsamlingen 1998. Jan var alle tiders kasserer og efter mange års virke ønskede Jan at gå 
af,  men han skaffede selv sin afløser datteren Rikke Magnusson. Rikke fungerede også som en god kasserer 
i mange år indtil hun stiftede familie. 
 
Gymnastikkens motionstur m/k til Bøtø Strandpark. 
29.9 til 1.10 2000 drog 31 motionsgymnaster på tur til Bøtø. Det blev alle tiders hyggelige weekend med 
stor aktivitet og dejligt socialt samvær. Morgenerne startede med morgengymnastik, hvorefter der var 
morgenmad. Bente og Jørgen havde lejet 4 kanoer igennem DUI samt taget deres egne kajakker med. 
Vejret var pragtfuldt og vi kørte alle sammen til et lille fiskerleje, hvor de der havde lyst prøvesejlede 
kanoerne og andre gik ture eller nød solen. Der blev talt med de lokale fiskere, der godt nok syntes, at de 
”tovlige” københavnere efter 2 timer ”på havet” igen lagde kanoerne på trailerne, for at køre tilbage til 
Bøtø. Et stort program var planlagt. Der blev leget 2 mand frem for en enke, dåseskjul, gået på ski, der var 4 
mand på hver ski, så det gjaldt om at koordinere gangen. Sjovt så det ud. Rundbold og volleyball samt 
orienteringsløb fulgte efter. Næste morgen var der nogle friske piger, Gurli og Vita, der stod op kl. 5.30 for 
at se håndboldkampen fra OL (Korea-Norge). Så kom den spændende kamp med Danmark, hvor mange  
mere  eller mindre søvndrukne stod op for at se kampen. Flere af gymnasterne gik igen før kampens 
slutning, da de ikke mente, at Danmark kunne vinde, da de var så meget bagud. Nogle holdt ud og fik den 
dejlige oplevelse at se Danmark få guld. Bestyrerparret på Bøtø, der viste sig at være ivrige 
håndboldspillere, fandt hurtigt Dannebrog flag frem  samt morgenbitter, så der kunne skåles. De gymnaster 
der var gået, kiggede noget, da de kom tilbage og så alle de glade gymnaster m.fl. der festede. 
En rigtig god tur som damemotionsholdets træner Nanne var initiativtager til. Karen-Margrethe skrev om 
turen og afsluttede artiklen med ordene: Til gymnasterne som ikke har prøvet en sådan weekend, vil jeg 
bare sige: Prøv det, I vil ikke fortryde det. Det er socialt, sjovt og giver sammenhold. 
 



Håndbold. 
I sæsonen 2000/2001 blev det en sæson med både ligeved og næsten for seniorerne. Forstået på den måde 
at 1. holdet hos herrer og damer næsten rykkede op og 2. holdene var lige ved at rykke ned. En oprykning 
var der, det var DS 3 som ønskedes tillykke med oprykningen. 
I ungdommen har der været en udvikling som længe har været savnet (ikke fordi der ikke er blevet arbejdet 
i afdelingen, det ville være synd at sige, for netop i den afdeling bliver der altid arbejdet meget med de 
unge) det er nok fordi, at de store årgange er kommet i den alder, hvor vi har aktiviteter – se bare på mini 
og puslinge holdene. 
 
Det  frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. 
Formanden Bjørn Espersen skriver i sin aflagte beretning på generalforsamlingen. 
En ting jeg ved, det er, at det bliver sværere og sværere ar være forening drevet med frivillige 
arbejdskræfter. 
Et af de nyeste ting er den nye folkeoplysningslov, der stiller krav om, at man skal deltage engageret i 
foreningen og ved det menes ikke kun at komme til træning, næh for som det er beskrevet i § 14 i Det 
frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (Formålet med det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde er 
med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed 
medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget lov og til at deltage aktivt og engageret i 
samfundslivet)  
Andre særlige krav. 
Demokrati – Reelt demokrati til alle medlemmer, Dvs.at alle har stemmeret, børn ved deres forældre. 
Forældrene har ret til at indgå i foreningens demokratiske struktur på deres børns vegne. 
Det giver meget arbejde til foreningen. Lovene skal laves om, samt en masse papirarbejde for de frivillige 
medlemmer, da der årligt skal beretning til kommunen mm. 
 
Målaktier. 
Seniorudvalget lancerede i 2001 Målaktier, for at skaffe penge til klubben. Der blev solgt lige over 400 stk. a 
kr. 100,-. Der har været en udbredt velvilje til at sælge til familie, venner og bekendte.  Seniorudvalget 
takkede for opbakningen og takkede sponcorene  for de fine præmier. Alle hold var velkomne til at søge 
tilskud til diverse aktiviteter, henvendelse skulle ske til Seniorudvalget.  
 
Gymnastikken tog til Fod på livet i Store Heddinge.   
Gennem mange år har DGI været arrangør af Fod på livet. Se andetsteds i bladet gymnastiks indlæg. 
 
Tyverier         
Desværre er der sket nogle tyverier fra Skovlunde Hallens område, men det mest frække må da være det 

der skete for  Old-boys  afdelingen efter kamp mod Skibby. Der var et par af vor forenings oldboys der kom 

op i gården og der stod nogle gutter fra Skibby og deres bil var væk. Det viste sig så, at der havde været  

nogle knægte inde i omklædningsrummet og de havde fundet frem til et sæt bilnøgler, som en af Skibby-

spillerne havde glemt at tage med ind i hallen. Nu var det en af den slags biler, der havde disse meget    

anvendte låsesystemer, hvor man trykker på nøglen, ja så blinker bilen til dig og signalerer, at ”her står jeg. 

Det gjorde den også for disse knægte, så derfor var det nemt at finde frem til bilnøglens rette bil. Så kørte 

de bare, men ”fornøjelsen” varede kort, allerede på Bybjergvej gik det galt, bilen blev ”smadret” og en 

måtte på skadestuen, men det er f……….ærgerligt man ikke kan have sine ting i fred. Knægtene var mellem 

14-16 år, så der må være nogle forældre, der har særdeles røde ører. 

 

 

 



Uddeling af fondsmidler fra Ballerup Kræmmerfestival. 

Den 7. maj var en stor dag for SIF H&G, det var dagen, hvor Fonden Ballerup Kræmmerfestival delte penge 

ud, fra det store overskud i 2001. 

Ungdomsafdelingen i Håndbold ved Klaus Harlev havde i april ansøgt fonden om støtte til arbejdet i bl. a. 

den afdelin, hvor han er træner. Fondsbestyrelsen var af den opfattelse, at det var et godt initiativ, og den 

besluttede at tildele afdelingen kr. 15.000.-Det var Ballerups borgmester Ove E. Dalsgård der forestod 

uddelingen og Susanne og Klaus modtog beløbet på foreningens vegne. 

 

Oprykning til Serie 2.  

Damesenior skulle spille kamp mod Ledøje-Smørum om oprykning fra serie 3 til serie 2. Skovlunde vandt og 

det gjorde denne dag til en rigtig festlig dag. 

 

De unge håndboldspillere i foreningen 

Alex beretter at et par aftener i november var jeg forbi Skovlundehallen, der var træning for klubbens helt 

små spillere, d.v.s. dem på 5-8 år, og dem der var lidt ældre. 

Kors hvor var det herligt, det var dejligt at se den ildhu børnene gik op i det på, og hvor trænerne virkelig fik 

børnene til at lege med på alle de herlige aktiviteter de fandt på. Når jeg siger alle, så er der ikke mindre 

end 26 minier, det er mange at holde styr på, men jeg må nok sige, at der er disciplin så det forslår. 

 

Problemer med at finde ny formand. 

Bjørn Espersen havde for 2 år siden meddelt, at han ønskede at fratræde, som formand. Det havde ikke 

været muligt at finde en ny. Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen at finde emne, der fungerede 

til næste års generalforsamling. Bjørn indvilligede i at modtage posten i indtil 2 mdr. endnu.  

Marianne Rathleff, der havde været ungdomsudvalg formand i mange år, havde også meddelt at hun 

ønskede at gå af som ungdomsudvalgsformand. Hun havde ligget i kraftige forhandlinger om ny 

ungdomsformand, men endnu er emne ikke helt klart. Marianne meddelte, at hun ikke slap tøjlerne før der 

var fundet en anden. Hverdagen skal fungere. Ja, nemt er det ikke at finde frivillige ledere. 

Først ved generalforsamlingen i 2004 lykkedes det af få besat formandsposten. I det forgangne år havde 

Birgitte Dellgren og Vita klaret de administrative opgaver. Bestyrelsen havde kun kunnet klare at køre uden 

formand, da afdelingsformændene og deres udvalg havde fungeret godt. 

Med hensyn til ny ungdomsformand blev dette problem også løst på denne generalforsamling, idet 

Marianne oplyste, at der var unge kræfter der ville samarbejde om denne post . Det var Sara Hansen og 

Helle Pedersen. Sara blev ungsdomsudvalgsformansd.   

 

Stavgang en ny aktivitet. 

Ældreidrætten startede en ny idrætsgren op. Det var stavgang også kaldet Nordic Walking. Det var en 

særdeles populær aktivitet i de nordiske lande og det blev det også i Skovlunde , da der hver uge helt op til 

dato er stavgængere, der mødes hver uge og går ture rundt i Skovlunde. 

 

Foreningens blæksprutte 2004. 

Foreningens blæksprutte Ninna Olausson der er forningens registrator, dvs. fører regnskab med alle 

foreningens medlemmer. Det er også Ninna der sørger for at alle foreningens medlemmer får HopSkud og 

sørger for, at kommunen får de rigtige medlemstal når vi bl.a. skal have aktivitetestimer. Ninna sørger for 



at give forbundene meddelelser om medlemstal. Stiller sig også til rådighed for Skovlunde Byfest og 

Ballerup Kræmmerfestival mm. Ja sådan kunne vi blive ved, men superlativerne må have en ende så derfor 

”kære Ninna” . Rigtig hjertelig tillykke med de 60 år. Vi håber vi kan trække på dig og din ekspertise mange 

år frem du er jo stadig en ung pige.(skrevet af redaktøren.) Jeg kan da oplyse, at foreningen er så heldig at 

Ninna arbejder den dag i dag som foreningens registrator.   

 

Årets leder 2005 for øvrige foreninger. 

Alex Nielsen blev i 2005  i Baltorphallen kåret som Årets leder indenfor øvrige foreninger og borgmester 

Ove E Dalsgård uddelte prisen og holdt en flot tale over alle dine aktiviteter i øvrige foreninger. Det skal dog 

nævnes at Skovlunde Idrætsforening H&G også havde indstillet Alex Nielsen til at modtage Årets leder, men 

indenfor idrætten. Alex takkede i HopSkud SIF H&G bestyrelse for den meget flotte indstilling. 

 

Birgitte Dellgren modtager SHF`s æresnål i sølv. 

På Gymnastiksafdelingens opvisning den 2. april blev foreningens formand Birgitte hædret med SHF`s 

ærestegn i sølv. En repræsentant fra SHF kom ud og overrakte sølvnålen. Uddrag af foreningens indstilling.: 

Skovlunde Idrætsforening Håndbold og gymnastik indstiller herved Birgitte til at modtage SHF`s ærestegn i 

sølv efter mange års fortjenstfuldt arbejde for vor forening og dermed også for SHF. I indstillingen stod 

yderligere at Birgitte har været en sand ildsjæl. Hun har virket som træner, festudvalgs medlem,aktiv spiller 

indtil for nylig, repræsenterer vor forening når  Ballerup kommune afholder den årlige halfordeling, altid 

parat til at give en hjælpende hånd med, bestyrelsesmedlem siden 1971 kun afbrudt af nogle få års fravær. 

I 2004 var Birgitte foreningens formand og foreningen har draget stor nytte af Birgittes energi orden samt 

hendes enorme viden. En værdig repræsentant til at modtage SHF æresnål i sølv. 

Birgitte fik i 1995 vor forenings højeste lederpris ”SIF Æslet” der uddeles som påskønnelse af særlig god 

ledervirke for foreningen. 

 

Foreningens stifter fylder 80 år. 

Den 22, august fyldte foreningens stifter 80 å, det blev fejret i SIF-klubhus på Torvevej, et hus som Arne selv 

har været med til at bygge og indviet i 1962. Alex holdt en meget flot tale som sluttede sådan: Vi takker dig, 

for det store arbejde du har lagt i SIF H&G i 80% af alle dine 80 år. Rigtig hjertelig tillykke, kammerat. 

 

Foreningens stifter død. 

Foreningens formand Birgitte Dellgren skrev følgende på bestyrelsens vegne: 

Mandag den 26. september 2005 var en sorgens dag for SIF. Den dag mistede vi vores stifter og 

æresmedlem Arne Larsen. Arne havde gennemgået en stor hjerteoperation og var i første omgang kommet 

godt over det. Desværre varede det ikke ved, Arne fik det dårligere 

med en følgesygdom og blev indlagt, hvor han efter nogle dage, ikke magtede det mere og sov stille ind. 

Vore tanker går til Vita, børn og børnebørn. Æret være hans minde. 

 

Ældre Idræt var med…. 

Alex Nielsen skrev:Det var en meget stor oplevelse at være med , da Ballerup Super Arena torsdag d. 13. 

september slog sine porte op til det største arrangement i sundheds-ugen som var i uge 41. 

Der var cirka mellem 5-600 ældreidrætter og mange andre over 60 år, der deltog på gulvet under ledelse af 

den inspirerende instruktør Finn Bygballe. Det var særdeles flot at se næsten 100 af vore egne ældre 



idrætter, hvor langt de fleste havde taget deres bordaux  farvede T-shirt på, det var et herligt syn for en 

afdelingsformand og for alle andre, 

Alle der var tilstede syntes vi var flotte , og det var vi . Dagen sluttede af med kaffe og hjemmebagt brød. 

 

Vita Larsen. 

Ved gymnastikopvisningen 1. april 2006 blev undertegnede hædret for 50 år som aktiv idrætsudøver og 

som leder i SIF H&G. Alex holdt alle tiders flotte tale. Tak for gaverne samt de gule tulipaner (foreningens 

farver) som blev overrakt mig af nuværende og gamle bestyrelsesmedlemmer. 

 

Ungdoms afslutningsfest  

Lørdag d, 10 april 2006 holdt ungdommen sin årlige afslutningsfest. Kl. 15. kom alle spillerne med deres 

forældre, denne gang havde hver familie fået besked på at skulle medbringe mad, da vi ikke længere selv 

må stå for tilberedning af mad i køkkenet. Der var mad og kager i lange baner. Tak til forældre for god mad. 

Det var Saras sidste optræden (for denne gang) i Skovlunde Håndbold. Sara er som bekendt rejst til Jylland, 

vi håber alle at hun falder godt til deroppe. En stor tak skal lyde til Sara for hendes indsats i 

ungdomsafdelingen. 

Sara bød velkommen til spillere, trænere og forældre. Der blev drukket kaffe og spist kager og derefter 

uddeltes pokaler. Herefter gik forældrene hjem så spillerne kunne få lov  at feste . Kl. 23.  stoppede 

musikken og børnene blev hentet og nogle trætte trænere og hjælpere gik hjem.  

 

Nødråb! Til alle medlemmer i SIF 

Gymnastikafdelingen meddelte at på generalforsamlingen den 2o marts 2007 afgår 

gymnastikudvalgsformand og ungdomsudvalgsformand Poul Erik Verdier. Gymnastikafdelingen står måske 

herefter uden ledelse, idet ingen emner i skrivende stund har meldt sig. Derudover mangler vi fra den 1. 

april 7 gymnastikinstruktører. Foreningen holdes udelukkende i gang ved frivillige kræfter. Såfremt nye 

frivillige ikke melder sig, vil det resultere i lukning af yderligere hold og på lidt længere sigt kan det true 

gymnastikafdelingens eksistens. Dette er en meget alvorlig situation for  gymnastikken. På 

generalforsamlingen var der ingen der meldte sig til gymnastikudvalgsformand. Det besluttedes at Erik 

Pedersen og Erik Graff sammen varetager gymnastikkens interesser under punkt c og d. Det besluttedes , at 

bestyrelsen kan konstituere sig selv i årets løb. Generalforsamlingen giver bestyrelsen fuldmagt til næste 

generalforsamling.  Ved generalforsamlingen i 2008 meddelte Erik Graff, at hverken han eller Erik Pedersen  

ønskede posterne som gymnastikudvalgsformand og ungdomsudvalgsformand. Nu får vi mulighed for at 

kunne overdrage posterne til en ny generation. For onsdag d. 27. februar holdt vi møde med nogle ildsjæle 

blandt vore unger trænere og 2 af dem stiller op til disse poster, såfremt at Erik Graff, Erik Pedersen og 

Bent Mogensen stadig  lovede at bistå med råd og dåd. 

På generalforsamlingen blev Casper Ginderskov ungdomsudvalgsformand- Gymnastik og 

Gymnastikudvalgsformand blev Morten Tillich.  

 

Ungdoms ”Holdfællesskab” 

I flere år har der været holdfællesskab for nogle af ungdomsholdene  i håndbold med bl. a. Ballerup, 

Rødovre og nu Ledøje Smørum. Læs artikel herom andetsteds i Hopskud. 

 

 



Hjemmeside. 

I 2007 fik foreningen sin første hjemmeside. De af medlemmerne der havde mulighed for at komme på 

nettet kunne se mange oplysninger om foreningen på www.sif-hg.dk 

 

”Gamle håndboldtøser. 

Formandens Birgittes beretning fra en hyggeaften med oldgirls. En flok ”gamle ” håndboldtøser til 

arrangement hos Else Weidinger, Et flot bord var dækket ude i gården. Fem minutter før vi skulle gå til 

bords åbnede sluserne sig foroven og regnen væltede ned. Som Vita sagde, at det er første gang at hun 

stod og tørrede service op efter regnvand i stedet for opvaskevand, Vi havde trods en vældig hyggelig aften 

alligevel. Borde blev stillet op mellem reolerne på fabrikken og indpakningspapir som Weidinger normalt 

pakker gaver ind i, blev rullet ud på bordene som duge.  Konkurrencer blev afviklet og dejlig mad fik vi og til 

sidste en rund ostekage som Erik Weidinger havde bagt med SIF designet på toppen.   

 

Festlig dag i Skovlunde Hallen. 

 Alex Nielsen skriver: Det var med spænding man mødte frem mandag den 22. oktober 2007 for at se og 

høre en af landets bedste håndboldtrænere i aktion, nemlig Peter Bruhn Jørgensen Det var et arrangement 

der kun kunne lade sig gøre, idet SIF H&G var så heldig, at få tildelt et legat fra overskuddet efter 

Kræmmerfestival 2007. Det blev en rigtig god aften, med en fantastisk inspirerende træner, som også holdt 

et foredrag om sig selv og hele hans karriere, samt ikke mindst 16 elite herrejuniorspillere fra SIF og RH, 

som gav den hele armen under hans ledelse. Det ville være rart, hvis det var noget i den retning man kunne 

gentage på et senere tidspunkt med en anden personlighed og en ny form. 

 

70 års fødselsdagsfest. 

Lørdag den 8. marts 2008 afhold hele foreningen 70 års fødselsdagsfest i festsalen på Lundebjergskolen. 

En rigtig dejlig aften med glade mennesker og et af højdepunkterne var da der blev uddelt 2”SIF Æsler” 

De 2 modtagere af Æslerne var foreningens administrator Ninna Olausson og vor håndboldudvalgsformand 

Annette Bennedsen. 2 personer som i en lang årrække har været ledere mm. i foreningen.  De sidder her i 

2013 stadig i vor ledelse. 

 

  

 

Endnu en mærkedag. 

1. september 2008 havde Anni Loop været medlem af vor forening i 40 år. Anni startede med at gå til 

mor&barn gymnastik med sine børn og dernæst selv som aktiv motionist. Senere hen startede hun et hold 

op for M/K senior, som hun i dag med storsucces stadig er instruktør for. Sprang til som instruktør på 

damemotionsholdet en halv sæson, da instruktør Winnie blev syg. Da foreningen stod og manglede en 

instruktør til Aqua-holdet var det igen Anni der tog over. Landsstævnerne er Anni fast deltager til og hun 

har også meldt sig til landsstævnet i Esbjerg her i 2013. Et stort tillykke med de 40 år i SIF H&G og tak for dit 

aktive og hjælpsomme arbejde igennem, 40 år i foreningen. 

 

Atter ledermangel 2008. 

Nu var den gal igen med at skaffe bestyrelsesmedlemmer, idet vor kasserer Rikke Magnusson ønskede at 

fratræde ligesom vor ungdomsformand Helle Petersen og vor ungdomsformand i gymnastik også ønskede 

http://www.sif-hg.dk/


at stoppe.  Der blev skrevet en appel i Lederen i Hopskud, der sluttede med følgende ord: Derfor slut op om 

SIF H&G   -  find de mennesker der skal bruges til disse poster. Det er 3 uhyre vigtige poster der skal 

besættes med kvalificerede folk.  Det drejer sig ikke mindst om foreningens fremtid. 

 

Generalforsamling den 24. marts 2009. 

Formanden Birgitte Dellgren startede med at byde velkommen til denne vores årlige generalforsamling. Det 

bliver en spændende aften, men forhåbentlig med en lykkelig afslutning. Da valg startede, var der 5 poster, 

hvortil der ingen kandidater var. Efter at mødet havde været suspenderet et par gange under valg og 

foreningens medlemmer rigtig holdt summemøder, lykkedes det efter lange overvejelser at vælge en 

bestyrelse. Kasserer blev Helle Petersen, Gymnastikudvalgsformand Bent  Mogensen. 

Ungdomsudvalgsformands posten havde været ubesat siden efteråret, Helle Petersen havde som valgt 

suppleant udført arbejdet. Nyvalgt blev Hanne Madsen. Ungdomsudvalgsformand i gymnastik blev Erik 

Pedersen og den sidste ubesatte post var Suppleantposten, da Helle Petersen gik af og Pernille Jensen blev 

nyvalgt. Aftenen endte lykkeligt og dirigenten takkede herefter for god ro og orden og generalforsamlingen 

sluttede af med at forsamlingen rejste sig og traditionen tro afsluttede med: Hurra – Hurra- S-I-F. 

Generalforsamlingen 23.marts 2010 gik smertefrit, alle poster var besat. 

 

HOPSKUD 

Hopskud har tit været diskuteret, om det skulle nedlægges,  da nye tider med teknologien nu er så 

fremskreden, at videre information, vil komme til at foregå gennem vores hjemmeside. På 

bestyrelsesmødet d. 22. februar 2011 var et særskilt punkt på dagsorden om HopSkud. Bent Mogensen 

havde talt WEB redaktøren, om han kunne påtage sig lidt mere arbejde. Det skulle kun være lidt . Bent og 

WEB.redaktøren ville tage endnu en snak, da den fulde arbejdsbyrde ikke ligger helt klar. Hopskud 

gennemdiskuteredes. Vita mente ikke, vi helt skulle ophøre med HopSkud, før vi havde hjemmesiden på 

plads. På et tidligere bestyrelsesmøde, havde vi da også sagt, at der skulle udkomme 1 Hopskud årligt med 

indkaldelse til generalforsamling mm. Alex konkluderede, at 1 Hopskud skal fortsat udkomme og så tager vi 

spørgsmålet omkring Hopskud op om et halvt års tid. I HopSkud  januar 2011 redegjordes for at HopSkud 

måske lakker mod en afslutning.  

Susanne Harlev skrev et indlæg  i marts nummeret 2011 om Tiderne skifter. Her er nogle uddrag. Lige siden 

undertegnede var  

en lille pige (og ja det er ved at være et par dage siden) har der i SIF eksisteret et klubblad, et blad som jeg 

altid har syntes det var dejligt at modtage, fordi det jo handlede om de mennesker, man omgik i sin  fritid, 

den klub man spillede i og det sted man lægger rigtig mange ”arbejdstimer”. Men fremskridt og nye 

teknologier har også gjort sit indtog i en gammel håndboldklub. Lige som i vores forening, som i mange 

andre klubber, skippes klubbladet nu til fordel for en hjemmeside, som jo er billigere i drift og 

kommunikationsformen bevirke, at budskaber kommer hurtigere ud til klubbens medlemmer. Derfor kære 

redaktør tusind tak for dit kæmpe arbejde gennem ALLE  årene. Det er og har været prisværdigt.  

Alex  forelagde bestyrelsen ved et kommende bestyrelsesmøde, at han ville, såfremt bestyrelsen syntes det 

var en god ide,  lave en 3 sides folder med stof om forening tre gange om året.  Bestyrelsen var begejstret fr 

ideen, Folderen er blevet taget meget flot imod. 

 

Hvert år er der mange arrangementer der bliver gentaget: ungdommen tager på ture i indlandet eller 

udlandet, årlig gymnastikopvisning, afslutningsfester for ungdom, afslutningsfest for foreningens seniorer i 



håndbold og gymnastik, fester og rejser i Ældre Idrætten, stævner, juleafslutninger, bankospil  og meget 

mere.  

  

Dette var lidt historieskrivning efter gamle protokoller, klubblade, artikler i aviser m.m. 

Nu er der kun at ønske SIF H&G hjertelig tillykke med 75 års jubilæet og held og lykke i årene der kommer 

for sporten i Skovlunde.  

Vita Larsen  


