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Endnu et år er gået, hvor Covid-19 har fyldt rigtig meget. Årsberetningen er derfor skrevet i skyggen af 

Covid-19, men også med en glæde og stolthed over alt det, vi alligevel nåede i 2021. 

Første halvår af 2021 var hårdt præget af restriktioner, nedlukning, zoneindddeling. mundbind, genåbning 

og andre tiltag blev fejet ind over os og blev en fast præmis i vores hverdag. Vi har hele tiden valgt at følge 

DIF´s anbefalinger, det har været en god støtte undervejs. 

I 2021 har hverdagen i klubben været præget af afstand og afspritning. Tiltag, som vi i fremtiden har som 

værktøjer og virkemidler, så vi kan få en naturlig afbalanceret måde at omstille vores træningsmuligheder 

når smittebølger rammer os og vi skal passe ekstra godt på hinanden. 

Vi har i det første halve år været hårdt ramt af nedlukningen med aflysninger af træninger, 

gymnastikopvisningen og stævner. Det var en stille vinter og forår, hvor vi alle ventede på genåbning af 

aktiviteterne. Motionscentret har også været hårdt ramt og fik først lov at åbne efter sommerferien. Senest 

har volleyudvalget for anden år i træk måtte aflyse deres nytårsstævne. 

I forbindelse med nedlukningen besluttede SKIF at følge DIF´s anbefalinger om at beholde indbetalt 

kontingent, da kontingent er betaling for et medlemskab og ikke for en ydelse. Vi anerkender, at nogle kan 

være uenige i denne beslutning, men vi valgte at udbetale vores trænere det lovede vederlag og samtidig 

passe på foreningen SKIF. Vi har i år bibeholdt samme kontingentsatser, som et plaster på såret. 

For at skyde sæsonstarten godt i gang brugte vi i år filmene fra Karsten Plauborg, som kan ses på SKIF’s 

hjemmeside og FB. Som et nyt tiltag i år lavede foreningen i samarbejde med Costumeline og Karsten 

Plauborg et fælles reklameindslag om alle SKIF’s aktiviteter samt en efterlysning af flere frivillige. Reklamen 

blev delt på FB, Midtjysk Ugeblad, på hjemmesiden og flyers blev delt rundt i byens postkasser. Om det har 

haft indvirkning på medlemmer, vides ikke men vi har fået markeret vores forening. 

Aflysninger af arrangementer, nedlukning af aktiviteter og motionscentret har igen i år medført en nedgang 

i medlemmer fra 646 til 525 medlemmer.  Som et nyt tiltag har vi i november/december en survey på 

Stenderup/Krogagers FB-side, hvor vi er undersøgende på, hvilke aktiviteter byens borgere kunne tænke 

sig. Vi vil gerne udvikle og tilpasse vores udbud af aktiviteter så det passer med byens ønsker og er absolut 

ikke færdig med denne snak og undersøgelse. 

Sideløbende med dette tiltag valgte vi at deltage i Foreningernes dag i Billund Kommune den 3.oktober. Vi 

afholdte SKIF-dag, hvor alle afdelinger bød ind med aktiviteter. Arrangementet var velbesøgt og alle 

besøgende blev tilbudt pølsehorn, kage, saft og kaffe i Værestedet, hvor bobtimisterne også deltog. Vi har 

evalueret på dagen og besluttet, at det er et tiltag, som vi fremover vi gøre brug af 2 gange årligt, forår og 

efterår.  

Sommerskolen blev desværre grundet covid 19 udsat. Ideen om en sommerskole lever heldigvis stadig 

videre og arbejdsgruppen er i fuld gang med at lave en sommerskole for børn i Stenderup/Krogager og 

omegn i uge 26 2022. Sommerskolen er tænkt, som en uge i sommerferien, hvor de enkelte udvalg, står for 

en hel/halv dag gerne sammen med FDF og KB.  

I efteråret har der igen kunne bestilles SKIF-tøj. Der har dog ikke været den store interesse. 
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Igen i år, har alle udvalg og ikke mindst deres formænd kæmpet for at holde gang i aktiviteterne med 

diverse Corona restriktioner. I skrivende stund forsvinder restriktionerne og lad os håber, at det er 

startskuddet til en mere almindelig hverdag i vores forening. 

Der har de seneste 2 år været trukket store veksler på formænd, trænere, hjælpetrænere og forældre. Jeg 

vil på SKIF’s vegne gerne takke alle, som har bidraget og bakket op. Tak for jeres trofasthed og engagement, 

I er med til at gøre SKIF til en velfungerende forening. 

Vi kan være stolte af den fællesskabsånd vi sammen knytter i SKIF. 

Formand for SKIF 

Mette Kragh 

 

 

 


