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Endnu et år er gået og det giver anledning til en årsberetning for året 2022. 

Endelig slap covid-19 taget i os og vi kunne igen træne, øve, komme til stævner, gå i motionscenter, spille 

petanque, komme på tur med juniorklubben og være sammen og nyde fællesskabet, som er så unikt for 

forenings Danmark. 

Volley startede 2022 med at aflyse nytårsstævnet for 2. gang, men stille og roligt fik vi startet de enkelte 

aktiviteter op igen og i marts glædede vi os alle over, at der igen kunne holdes gymnastikopvisning.   

Til sommerfesten deltog SKIF med aktiviteter for børnene og det var rigtig godt besøgt. 

I juni 2022 afholdte vi sommersjov for første gang. Sommersjov foregik i uge 26 og i alderen 7-12 år fra 

Stenderup/Krogager og omegn prøvede forskellige aktiviteter, som de enkelte udvalg, sammen med KB 

stod for. Middagsmaden var en del af ”pakken” og den blev hver dag anrettet og serveret af lokale, som gav 

en hånd med. Børnene havde en fantastisk uge. Sommersjov har pause denne sommer og om den kommer 

tilbage i en fornyet udgave, har vi endnu ikke besluttet.  

Til sæsonstart i år, valgte vi igen at reklamere på FB, Midtjysk Ugeblad, på hjemmesiden og med flyers. 

Videoerne til de enkelte idrætsgrene er efterhånden alle uploadet til hjemmesiden. Om denne strategi 

giver os flere medlemmer end vi havde fået uden reklame ved vi ikke, men vi håber, at vi har fået gjort 

opmærksom på vores eksistens og markeret vores forening. 

Efterårets økonomiske krise og covid 19 har igen i år givet faldende medlemstal. Vores medlemstal er fra 

2020 til 2022 faldet fra 646 til 487 medlemmer. Nogle har fået andre motionsvaner og andre har ganske 

enkelt stoppet og sparet kontingentet. Det faldende medlemstal har især ramt Motionscentret, hvorimod 

gymnastikafdelingen kan se det stigende antal børn i byen på deres medlemstal. Så vi glæder os over de 

nye større årgange af børn, der er på vej.  

I SKIF er vi stolte af at kunne præsentere aktiviteter for alle mellem 1 og 99 år. Dog må vi konstatere, at vi 

stadig har meget få medlemmer mellem 18 og 25 år, men vi er meget åbne og nysgerrige for forslag til 

aktiviteter, de kunne tænke sig, så vi kan blive en forening med tilbud til alle. 

Også i år deltog vi i Foreningernes dag i Billund Kommune den 2.oktober. Vi afholdte SKIF-dag, hvor alle 

afdelinger bød ind med aktiviteter. Alle fik tilbudt pølsehorn, kage, saft og kaffe i værestedet. Der kom 

desværre ikke så mange som håbet, det kan der være mange årsager til, men vi genovervejer vores 

deltagelse eller måske skal vi tænke nyt?  

Der er igen i år lavet et stort stykke arbejde i alle udvalg af 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. 
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