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Ny tennishal 

skudt op 

af jorden
 En ny epoke i SIF’s 100 årige historie 

 er begyndt

Bag om projektet

SIF Gruppen er døgnvagt i hele Gentofte

Gentofte kommune valgte pr. 1. april 2011 at benytte SIF Gruppen 

som 24 timers vagt til samtlige af kommunens ejendomme

Et naturligt valg

I SIF Gruppen betragter vi os selv som et naturligt valg til 

netop denne opgave, idet vi har 93 år på bagen i lokal

området, vi kender mange af ejendommene og vi har

altid flere servicebiler på vejene i Gentofte. SIF Gruppen 

varetager ligeledes servicen på alle kommunens trafiksig

naler.

Erfarne montører 

og teknologiske servicebiler til rådighed

SIF Gruppen har mere end 100 dygtige el og VVS montører 

og teknikere, som alle ønsker at yde den bedste service.

Vores erfarne servicemontører kommer i veludstyrede ser

vicevogne indrettet med den nyeste teknologi indenfor 

måleinstrumenter, værktøj og PDA scannere til elektronisk

ordre, time og lagerstyring direkte fra bilen.

Vi kan også gøre en forskel for dig

SIF Gruppen står for både stabilitet og innovation, trovær

dighed, engagement og kvalitet.  Uanset dit behov for

teknisk service er vi villige til at finde den bedste løsning

for dig.  Du kan få samme gode service som kommunen og

få glæde af hele vores palette af kompetencer. Ring eller 

skriv til os og få en uforpligtende samtale om dine udfor

dringer og mulighederne for den helt rette løsning for dig.

- og så støtter vi jo

lokalsporten i Gentofte

Vi ser frem til at høre fra dig.

39 750 750
sif@sif.dk

Carsten M. Jensen

Afdelingsleder—VVS

Pia Thenning

Fuktionsleder—EL

Både El og VVS

Læs mere om SIF Gruppen på

www.sif.dk
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Tænk solceller nu Elpriserne stiger og stiger, så der er sund fornuft i at blive selvforsynende 
- både miljø mæssigt og økonomisk

SOLCELLERKAN FAKTISK GIVEOVER 250.000 KR: I OVERSKUD PÅ 25 ÅR.- Lad os fortælle dig hvordan dette kan lade sig gøre.

SIF Gruppen A/S • Generatorvej 12 • 2730 Herlev • 39 750 750 • www.sif.dk
SIF Gruppen A/S er en næsten 100 år gammel installationsvirksomhed, som har formået at følge med den teknologiske udvikling. Vi har over 200 medarbejdere med stærke kompetencer og mange års erfaring med installation 
og service inden for både el, VVS, bygnings- og personsikring, intelligente bygningsinstallationer, komfort og energistyring, vedvarende energiløsninger, AV løsninger, IP netværk og telefoni, kontraktservice og ejendomsservice.

Fordele ved solcelleanlæg:

• Omsætter lys til strøm

• Ingen mekaniske dele bevæger sig, ingen støj eller røg

• Formindsker Co2-udledningen med typisk 2500 kg. pr.år

• Giver energi til fast lav pris og gør dig uafhængig af stigende el-priser

• Giver besparelse allerede fra første år

• Forhøjer husets værdi

• Kræver næsten ingen vedligeholdelse

• Garantiperiode op til 25 år

• Levetid i over 40 år

• Med en tilbagebetalingstid på under 8 år, er du sikret gratis strøm i mere end 30 år

Ring og få et uforpligtende

tilbud på din optimale solcelle løsning

og få foretaget en beregning

på din realistiske besparelse.

Kontakt os på

39 750 750
eller

sif@sif.dk

HUSK
at du kan få fradrag 

for installationsarbejdet
på op til 15.000 kr. pr. person over 18 år i husstanden.

Endvidere kan du få et tilskud 
til din installation 

på op til 36 kr. pr. m2.

Køb et 6 kW solcelleanlæg på 39 m2 inkl. 24 fuld sorte 
monokrystallinske solcellepaneler og inverter fra  

120.000 kr.*

og få en forventet årlig besparelse på mere end 

10.000 kr.**

* Tilbuddet gælder en standardinstallation på et 1 planshus med en 10-35 graders
taghældning og tagbelægning med eternit eller tagpap (max 3 meters højde til 
tagfod)

** Den årlige besparelse er vejledende og beregnet på en sydvendt tagflade med en    
     taghældning på 30 grader.

** Besparelsen er beregnet ud fra nuværende el-priser, som forventes at stige op med 
     5-7 % om året.

Idrætsforeningens hovedsponsorer, Skjern Bank og SIF Gruppen,  
har indgået et samarbejde til fordel for bl.a. foreningens medlemmer.
Som medlem af Skovshoved Idrætsforening, har du nu muligheden for at få installeret et solcelleanlæg, der matcher dine 
behov. SIF Gruppen leverer og installerer anlægget til en favorabel pris, og via samarbejdet med Skjern Bank, er der mulighed 
for finansiering af anlægget.

i samarbejde med

Lars Mejlby
Salgs- og servicechef

SIF Gruppen
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SIFs værdier – 
nu også på skrift
Én gang skovser – altid skovser. 
Vi siger det alle sammen. Vi føler det alle sammen.
Men hvad betyder det egentlig? SIFs værdier er nu 
trykt sort på hvidt – læs om dem inde i bladet.

én gang skovser – altid skovser
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Livet i SIF Livet i SIF er mange ting, men særligt ét ord går igen, når spillere,  

 trænere, frivillige og forældre skal beskrive SIF - det er ordet SJOVT

Roskilde:
Gl. Darupvej 5C4000 RoskildeTelefon 70 25 25 29

sif@sif.dk
www.sif.dk

Søborg:
Generatorvej 122860 Søborg

Telefon 39 750 750

sif@sif.dk
www.sif.dk

PersonsikringVi mener, at det er vigtigt at gøre en forskel
Elektrikere kan blive en mangelvareEl-branchen har de seneste år været præget af en negativ udvikling i 

optaget og uddannelse af lærlinge. Denne udvikling hænger sammen med 

fi nanskrisen, som har ramt mange virksomheder, som derfor har holdt igen 

med at ansætte lærlinge. Konsekvensen kan blive, at elektrikere på sigt 

bliver en mangelvare. 
Lærlingene er vores fremtidSelvom vi i SIF Gruppen også har været ramt af krisen, har vi valgt at opretholde 

antallet af lærlinge. Vores, kvalitets- og uddannelsesleder Ole Bech, fortæller

hvorfor: ”Vi ser det først og fremmest som et socialt ansvar i samfundet, at 

være med til at udlære elektrikere til det fremtidige arbejdsmarked. Desuden 

er det en værdifuld investering for os, da de kan blive dygtige og være med 

til at videreføre den teknologiske udvikling.” 

Det betaler sig
SIF Gruppen har altså altid haft stort fokus på lærlinge og har nu uddannet

206 svende, heraf fl ere med medalje. Vi har gjort uddannelse af lærlinge til 

en integreret del af vores medarbejderpolitik og har løbende 37-39 lærlinge 

ansat. Både lærlinge med anden etnisk herkomst end dansk og piger 

ansat. Både lærlinge med anden etnisk herkomst end dansk og piger 

er under uddannelse i SIF Gruppen. Vi er stolte af at være blevet kåret til 

årets læreplads og har modtaget fl ere hæderspriser for vores arbejde med 

integration. SIF Gruppen modtager ugentligt 30-35 ansøgninger fra unge 

mennesker, som drømmer om at blive elektrikere, hvilket er fl ere end 

nogensinde. 

Fokuseret uddannelsesafdeling for lærlinge 
For at styrke arbejdet med uddannelse af lærlinge, har SIF Gruppen oprettet

en uddannelsesafdeling under ledelse af Ole Bech. Her har ansvaret for

den samlede uddannelse af lærlingene og har et tæt samarbejde med de 

tekniske skoler og El fagets uddannelses nævn.Oplev forskellen
I SIF Gruppen tror vi altså på, at det har stor betydning at gøre en ekstraordinær 

indsats, og det er vores erfaring, at vores kunder og samarbejdspartnere 

mener det samme. Du er også velkommen til at opleve forskellen.

mener det samme. Du er også velkommen til at opleve forskellen.

”Det er en stor motivationsfaktor for mig at kunne 
bidrage til, at vores lærlinge får den bedst tænkelige 
uddannelse.”

Ole Bech
Uddannelses- og lærlingeansvarlig

> Krisen har stadig godt fat i el-branchen og der optages

og uddannes derfor færre og færre elektrikere i hele

landet. Vi, i SIF Gruppen, er dog en af de virksomheder,

som har valgt ikke at skære ned på lærlingeområdet og er

stolte over, netop at have uddannet lærling nummer 206. <

SIF Grupen har i mange år været hovedsponsor i Skovshoved Idrætsforening, og det er vi stolte af. Vi mener, at det er vigtigt 

at støtte sporten, og yde et bidrag til dem der har behov for det. Derfor støtter SIF Gruppen mange forskellige formål både 

inden for sport, men også humanitært. Derudover sætter vi en ære i, at gøre en forskel når det gælder uddannelse. 

Vi samarbejder med

• El-installationer
• VVS-service

• Personsikring
• Bygningssikring

• AV løsninger
• Vedvarende Energi

• Intelligente Installationer
• Komfort & Energistyring

• Kontraktservice
• Ejendomsservice

• IP Netværk og telefoni
• Trafiksignaler

én gang skovser – altid skovser

Lowres

I farve

Ønsker du kvalitet, effektivitet og god 

service af din lokale elektriker?
• El-installationer

• VVS-service

• Personsikring

• Bygningssikring

• AV løsninger

• Vedvarende Energi

• Intelligente Installationer

• Komfort & Energistyring

• Kontraktservice

• Ejendomsservice

• IP Netværk og telefoni

• Trafi ksignaler

Så bør du vælge SIF Gruppen som din installatør

”Er du træt af håndværkere der ikke kan overholde en aftale? 

Føler du, at du betaler for en masse spildtid når, håndværkeren lige skal hente materialer? 

Blev resultatet ikke som ønsket? 

Er det aldrig den samme person du taler med? 

Ring til SIF Gruppen næste gang. 

Jeg garanterer dig, at du får værdi for dine penge.”

Lars Mejlby, Salgs- og Servicechef

Ring til os

Ring til os og få en snak 

om dine muligheder

39 750 750 samarbejder med

Generatorvej 12  •  2730 Herlev  •  Telefon 39 750 750  •  sif@sif.dk  •  www.sif.dk
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Medalje 
regnDet blev til både

sølv og guld

Roskilde:
Gl. Darupvej 5C
4000 Roskilde
Telefon 70 25 25 29

sif@sif.dk
www.sif.dk

Søborg:
Generatorvej 12
2860 Søborg
Telefon 39 750 750

sif@sif.dk
www.sif.dk

Personsikring
støtter

”Det er blevet en helt naturlig del af os at støtte SIF, også selvom vi er flyttet ud af lokalområdet. Det har altid været et bevidst valg, fordi vi kan identifi cere os med klubbens værdier og det klubben står for.”
Lars Mejlby
Salgs-, Marketing- og Udviklingschef

Stor tak til SIF Gruppen”Jeg har været super glad for det samarbejde jeg har haft med SIF Gruppen i denne sæson. Jeg har fået en kæmpe opbakning og det sætter jeg virkelig pris på. 
D. 2. april 2015 opnåede jeg for første gang imin karriere at blive nr. 1 på verdensranglisten.Takket være sponsoratet fra og samarbejdetmed SIF Gruppen, har jeg kunne bruge almin tid på badminton og forfølge mindrøm om at blive den bedste i verden”

Joachim Fischer, Skovshoved IF

Sponsor i snart 100 år
I SIF Gruppen brænder vi for at gøre en forskel, også uden forel- og installationsbranchen. Vi har derfor i mange år støttet initiativer, der bidrager til at sikre det lokale idræts- og kulturlivs gode udviklingsmuligheder. Vi støtter derfor SIF og har gjort det stort set siden 1918, hvor SIF Gruppen blev grundlagt, som en lille lokal installationsforretning i Skovshoved.  

En hånd til Joachim
”Som hovedsponsor har vi altid kunnet støtte de overordnede aktiviteter til gavn for både badminton, tennis, fodbold og skydning. I 2014 valgte vi så at udvide sponsoratet, til også at omfatte et personligt sponsorat til en af klubbens hovedprofilerinden for badminton, Joachim Fischer. Med dette sponsorat kunne vi støtte klubben til at blive en af Danmarks bedste. Vi har i løbet af sæsonen fulgt både Joachim og resten af holdetved de fl este hjemmekampe, og senest i fi nalen mod Greve i Frederiksberg Hallen. Vi er naturligvis kede af, at det ikke blevtil en første plads i år, men vi synes alligevel at Joachim og hele holdet fortjener en stor hånd.”

Lars Mejlby, SIF Gruppen

Vi samarbejder med

• El-installationer
• Bygningssikring
• Personsikring
• AV-løsninger
• Intelligente Installationer
• Komfort & Energistyring

• IP Netværk og telefoni
• Vedvarende energi
• Energirådgivning
• Kontraktservice
• Ejendomsservice
• Trafiksignaler

Brug SIF Gruppen næste gang du har brug for en installatør. Så er du med til at støtte klubben. 

Dit Sif Kunstbane

én gang skovser – altid skovser
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Der var engang et SIF...  Det er der stadig – og nu bliver historien digitaliseret
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Fremtiden i SIF er fuld af små og store ambitioner, 
socialt fællesskab og nye muligheder.
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SIF OG 
FREMTIDEN

Roskilde:
Gl. Darupvej 5C4000 RoskildeTelefon 70 25 25 29

sif@sif.dk
www.sif.dk

Søborg:
Generatorvej 122860 Søborg

Telefon 39 750 750

sif@sif.dk
www.sif.dk

Personsikring
støtter

”Det er blevet en helt naturlig del af os at støtte SIF, 
også selvom vi er fl yttet ud af lokalområdet. Det har 
altid været et bevidst valg, fordi vi kan identifi cere os 
med klubbens værdier og det klubben står for.”Lars Mejlby

Salgs-, Marketing- og Udviklingschef

Stor tak til SIF Gruppen”Jeg har været super glad for det samarbejde jeg har haft

med SIF Gruppen i denne sæson. Jeg har fået en kæmpe 

opbakning og det sætter jeg virkelig pris på. D. 2. april 2015 opnåede jeg for første gang i
min karriere at blive nr. 1 på verdensranglisten.
Takket være sponsoratet fra og samarbejdet
med SIF Gruppen, har jeg kunne bruge al
min tid på badminton og forfølge min
drøm om at blive den bedste i verden”Joachim Fischer, Skovshoved IF

Sponsor i snart 100 årI SIF Gruppen brænder vi for at gøre en forskel, også uden for

el- og installationsbranchen. Vi har derfor i mange år støttet

initiativer, der bidrager til at sikre det lokale idræts- og kulturlivs 

gode udviklingsmuligheder. Vi støtter derfor SIF og har gjort

det stort set siden 1918, hvor SIF Gruppen blev grundlagt, som 

en lille lokal installationsforretning i Skovshoved.  En hånd til Joachim”Som hovedsponsor har vi altid kunnet støtte de overordnede 

aktiviteter til gavn for både badminton, tennis, fodbold og 

skydning. I 2014 valgte vi så at udvide sponsoratet, til også at

omfatte et personligt sponsorat til en af klubbens hovedprofi ler

inden for badminton, Joachim Fischer. Med dette sponsorat

kunne vi støtte klubben til at blive en af Danmarks bedste. Vi 

har i løbet af sæsonen fulgt både Joachim og resten af holdet

ved de fl este hjemmekampe, og senest i fi nalen mod Greve i 

Frederiksberg Hallen. Vi er naturligvis kede af, at det ikke blev

til en første plads i år, men vi synes alligevel at Joachim og 

hele holdet fortjener en stor hånd.”
Lars Mejlby, SIF Gruppen

Vi samarbejder med

• El-installationer
• Bygningssikring

• Personsikring
• AV-løsninger

• Intelligente Installationer• Komfort & Energistyring

• IP Netværk og telefoni• Vedvarende energi
• Energirådgivning

• Kontraktservice
• Ejendomsservice

• Trafi ksignaler

Brug SIF Gruppen næste gang du har brug 
for en installatør. Så er du med til at
støtte klubben. 

Dit Sif Kunstbane

én gang skovser – altid skovser
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Roskilde:
Gl. Darupvej 5C4000 RoskildeTelefon 70 25 25 29

sif@sif.dk
www.sif.dk

Søborg:
Generatorvej 122860 Søborg

Telefon 39 750 750

sif@sif.dk
www.sif.dk

Personsikring
støtter

”Det er blevet en helt naturlig del af os at støtte SIF, 
også selvom vi er flyttet ud af lokalområdet. Det har
altid været et bevidst valg, fordi vi kan identificere os 
med klubbens værdier og det klubben står for.”Lars Mejlby

Salgs-, Marketing- og Udviklingschef

Stor tak til SIF Gruppen”Jeg har været super glad for det samarbejde jeg har haft

med SIF Gruppen i denne sæson. Jeg har fået en kæmpe 

opbakning og det sætter jeg virkelig pris på. D. 2. april 2015 opnåede jeg for første gang i
min karriere at blive nr. 1 på verdensranglisten.
Takket være sponsoratet fra og samarbejdet
med SIF Gruppen, har jeg kunne bruge al
min tid på badminton og forfølge min
drøm om at blive den bedste i verden”Joachim Fischer, Skovshoved IF

Sponsor i snart 100 årI SIF Gruppen brænder vi for at gøre en forskel, også uden for

el- og installationsbranchen. Vi har derfor i mange år støttet

initiativer, der bidrager til at sikre det lokale idræts- og kulturlivs 

gode udviklingsmuligheder. Vi støtter derfor SIF og har gjort

det stort set siden 1918, hvor SIF Gruppen blev grundlagt, som 

en lille lokal installationsforretning i Skovshoved.  En hånd til Joachim”Som hovedsponsor har vi altid kunnet støtte de overordnede 

aktiviteter til gavn for både badminton, tennis, fodbold og 

skydning. I 2014 valgte vi så at udvide sponsoratet, til også at

omfatte et personligt sponsorat til en af klubbens hovedprofiler

inden for badminton, Joachim Fischer. Med dette sponsorat

kunne vi støtte klubben til at blive en af Danmarks bedste. Vi 

har i løbet af sæsonen fulgt både Joachim og resten af holdet

ved de fleste hjemmekampe, og senest i finalen mod Greve i 

Frederiksberg Hallen. Vi er naturligvis kede af, at det ikke blev

til en første plads i år, men vi synes alligevel at Joachim og 

hele holdet fortjener en stor hånd.”
Lars Mejlby, SIF Gruppen

Vi samarbejder med

• El-installationer
• Bygningssikring

• Personsikring
• AV-løsninger

• Intelligente Installationer• Komfort & Energistyring

• IP Netværk og telefoni• Vedvarende energi
• Energirådgivning

• Kontraktservice
• Ejendomsservice

• Trafiksignaler

Brug SIF Gruppen næste gang du har brug 
for en installatør. Så er du med til at
støtte klubben. 
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. Vi glæder os til endnu en spæn-

dende sæson, med gode kampe og hyggeligt samvær.

Roskilde:
Gl. Darupvej 5C4000 RoskildeTelefon 70 25 25 29

sif@sif.dk
www.sif.dk

Søborg:
Generatorvej 122860 Søborg

Telefon 39 750 750

sif@sif.dk
www.sif.dk

Personsikring
støtter

”Det er blevet en helt naturlig del af os at støtte SIF, 
også selvom vi er flyttet ud af lokalområdet. Det har
altid været et bevidst valg, fordi vi kan identificere os 
med klubbens værdier og det klubben står for.”Lars Mejlby

Salgs-, Marketing- og Udviklingschef

Stor tak til SIF Gruppen”Jeg har været super glad for det samarbejde jeg har haft

med SIF Gruppen i denne sæson. Jeg har fået en kæmpe 

opbakning og det sætter jeg virkelig pris på. D. 2. april 2015 opnåede jeg for første gang i
min karriere at blive nr. 1 på verdensranglisten.
Takket være sponsoratet fra og samarbejdet
med SIF Gruppen, har jeg kunne bruge al
min tid på badminton og forfølge min
drøm om at blive den bedste i verden”Joachim Fischer, Skovshoved IF

Sponsor i snart 100 årI SIF Gruppen brænder vi for at gøre en forskel, også uden for

el- og installationsbranchen. Vi har derfor i mange år støttet

initiativer, der bidrager til at sikre det lokale idræts- og kulturlivs 

gode udviklingsmuligheder. Vi støtter derfor SIF og har gjort

det stort set siden 1918, hvor SIF Gruppen blev grundlagt, som 

en lille lokal installationsforretning i Skovshoved.  En hånd til Joachim”Som hovedsponsor har vi altid kunnet støtte de overordnede 

aktiviteter til gavn for både badminton, tennis, fodbold og 

skydning. I 2014 valgte vi så at udvide sponsoratet, til også at

omfatte et personligt sponsorat til en af klubbens hovedprofiler

inden for badminton, Joachim Fischer. Med dette sponsorat

kunne vi støtte klubben til at blive en af Danmarks bedste. Vi 

har i løbet af sæsonen fulgt både Joachim og resten af holdet

ved de fleste hjemmekampe, og senest i finalen mod Greve i 

Frederiksberg Hallen. Vi er naturligvis kede af, at det ikke blev

til en første plads i år, men vi synes alligevel at Joachim og 

hele holdet fortjener en stor hånd.”
Lars Mejlby, SIF Gruppen

Vi samarbejder med

• El-installationer
• Bygningssikring

• Personsikring
• AV-løsninger

• Intelligente Installationer• Komfort & Energistyring

• IP Netværk og telefoni• Vedvarende energi
• Energirådgivning

• Kontraktservice
• Ejendomsservice

• Trafiksignaler

Brug SIF Gruppen næste gang du har brug 
for en installatør. Så er du med til at
støtte klubben. 

Dit Sif Kunstbane

én gang skovser – altid skovser
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ER TIDEN LØBET FRA 
DET FYSISKE BLAD?
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Det er overskriften på værdigrundlaget for vores hæder-
kronede forening, som i år runder 108 år. Værdigrund-
laget hænger rundt omkring i foreningen og fortæller 
dig, hvad der er foreningens DNA. Sociale kompetencer, 
venskaber, langtidsholdbare netværk og fællesskab er 
nøgleord. Inde i bladet finder du fortællinger fra hver af 
de 3 store ungdomsafdelinger, fortællinger som på hver 
sin måde lyser af engagement og vilje til at lære børn 
glæden ved at dyrke sport og være en del af det SIF, som 
på forunderlig vis bliver ved med at udvikle sig. 

Sportslige markeringer finder sted hos ungdommen 
i såvel badminton, fodbold som tennis. Flagskibet i 
fodbold blander sig i skrivende stund blandt opryknings-
kandidaterne til 2. division, og på en drømmeagtig aften 
i Frederiksberg-hallerne slukkede PK og Ligaholdet 48 
års tørst hos SIFs medlemmer og vandt DM for hold i 
badminton efter et fantastisk drama. 

På de indre linier har SIF fået en helt ny hjemmeside med 
vægt på fællesskabet og et imponerede historisk arkiv 
med billed og tekst, som fortæller historien om alle de 
begivenheder og personer, der gennem årene har skabt 
fundamentet i SIF. To helt centrale personer i den historie-
fortælling, Ole Mertz og Einar Pedersen begge æresmed-
lemmer, mistede vi i det forgangne år. 

Formand Bue ligger vanen tro ikke på den lade side, men 
bliver ved med at bruge sine arkitektfærdigheder til at 
finde plads til nye forbedringer på SIFs areal, som syder 
af liv, og vores økonomi er velpolstret. Unge og gamle
kommer og går i en uendelighed på et anlæg, der er et 

forbillede for de andre klubber, der løbende besøger SIF. 
Eneste reelle problem, formand Bue og hans bestyrelse 
fortsat bøvler med, er problemerne omkring indgangs-
forholdene fra Exnersvej. Her har 3 af vejens beboere haft 
held til hos kommunen at få medhold i, at den oprinde-
lige hovedindgang imellem tennishal og Multihallen 
ikke må benyttes, men skal stå aflåst til stort besvær for 
medlemmerne, som i stedet skal ud på en længere omvej 
via den oprindelige indgang ved badmintonhallen. 
I postnummer 2920 og 2930 bor mere end 1.400 af SIFs 
2.300 medlemmer. Mange af dem har parkeringsproble-
mer, når de besøger SIF og forgæves søger parkerings-
plads inde i SIF via indgangen på Krøyersvej. Bestyrelsens 
anbefaling er derfor, at medlemmerne skal blive ved 
med også at parkere på Exnersvej for at lette presset på 
Krøyersvej, hvor ingen beboere har problemer med,  at 
medlemmer parkerer på Krøyersvej.

Årsskriftet Dit SIF 2017, som du sidder med i hånden, 
er udkommet årligt siden 2011. Redaktionen, som med 
få udskiftninger har siddet siden starten, er med rette 
stolte af resultatet. Men, det koster mange kræfter og 
penge at producere, og det i en tid, hvor de trykte sider 
bliver digitaliseres. Derfor - skal indholdet af Dit SIF 2018 
digitaliseres og fremover udkomme løbende som artikler 
på SIFs hjemmeside? 

Det drøfter redaktionen lige nu – og er ikke enige. 
Derfor spørger vi jer medlemmer. Benyt den vedhæftede 
stemmeseddel og få indflydelse på beslutningen.

Redaktionen af Dit SIF

Én gang skovser – altid skovser

PS: 
Velkommen til SIFs nye badmintonformand 
Henrik Parkhøi, direktør i Maj Invest.

Skift til
SKJERN BANK
så støtter du SIF

Den nærmeste medspiller 
på økonomien er Skjern Bank
Vi er glade for, at mange SIF'ere allerede har valgt 
Skjern Bank som økonomisk medspiller – måske kan 
vi også gøre noget for dig!

Lav en aftale med Skjern Bank og vær med i 
lodtrækningen om en middag for 2 personer i 
“SIFFEN”. 

Send blot en mail til hellerup@skjernbank.dk – og 
skriv i mailen, at du kommer fra SIF og gerne vil 
kontaktes af Skjern Bank.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Strandvejen 143 • 2900  Hellerup • Tlf.: 9682 1450

Vi samarbejder med:

Dine Skjern Bank medspillere i SIF
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Dine Skjern Bank medspillere i SIF
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på økonomien er Skjern Bank
Vi er glade for, at mange SIF'ere allerede har valgt 
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Dit Sif Det er SIF også 

også
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Strandvejen 143 • 2900  Hellerup • Tlf.: 9682 1450

Vi samarbejder med:

Dine Skjern Bank medspillere i SIF
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Skal ”Dit SIF” fortsætte 
som fysisk blad?

Dit SIF Det fysiske blad 

Er tiden løbet fra det fysiske blad? Når vi i dag skal finde 
information, er internettet ofte det sted, hvor vi henvender 
os først. Det elektroniske medie er blevet hverdagseje 
for alle med en computer, tablet eller smartphone. Men 
hvilke fordele er der ved at gøre brochuren elektronisk?

Vi har et fælles ansvar for vores slid på naturgrundlaget. 
Et elektronisk tilgængeligt medlemsblad er mere bære-
dygtigt, da det skaffer medlemmerne og miljøet det 
bedste, uden at skade fremtidige generationers mulig-
hed for at dække deres behov for information. 

Du kan altid finde ”Dit SIF” i elektronisk format på skovser.
dk - det bliver ikke krøllet, slidt eller væk. Derudover får 
potentielle medlemmer og andre med interesse for for-
eningen adgang til ”Dit SIF”.

Økonomi
SIF bruger i omegnen af 50.000 kr. årligt i trykomkostnin-
ger på ”Dit SIF”. Ved at omlægge brochuren til vores nye 
hjemmeside vil der opnås en betydelig besparelse, som 
kommer foreningen og dermed medlemmerne til gode.

Af Claus Bech og Jesper Knudsen

SIF har gennem årerne regelmæssigt udgivet et medlemsblad med artikler om foreningsrelevante 
tiltag, vores faciliteter, sportslige præstationer, personalia og lignende. Indholdet vil vi ikke afskaffe.
Spørgsmålet er, om medlemsbladet fortsat skal udgives i trykt form eller om artiklerne løbende skal 
vises på vores nye hjemmeside? For at sikre en demokratisk proces vil vi gerne have din tilkendegivelse 
på skovser.dk eller på vedlagte stemmeseddel; den skal afleveres i postkassen ved kontoret senest 
15. august 2017.

Indrømmet, jeg har selv ”reklamer – nej tak” siddende på 
postkassen og jo, jeg læser min avis på Ipad’en, mens den 
fysiske udgave oftest ryger direkte ned i genbrugscontain-
erne. Læg dertil al den elektroniske post jeg modtager i 
min e-boks. De digitale tider har for længst vundet indpas 
i vores dagligdag, og der er penge at spare som kunne gøre 
nytte andre steder. Så hvorfor ikke læse ”Dit SIF” på samme 
måde?  Det kunne jeg sikkert også vænne mig til, hvis der 
ikke var alternativer, og de findes heldigvis stadig. 

”Dit SIF” er ikke en udgivelse som dumper ind ad postkas-
sen hver dag, uge eller måned. Det er et magasin, i ordets 
bedste betydning, skrevet af klubbens medlemmer til klub-
bens medlemmer. 

”Dit SIF” er et testamente om, hvad der rører sig i den klub, 
hvor dagligdagens bekymringer lægges på hylden når man 
betræder matriklen Krøyersvej 5A. Her bliver man en del af 
et nærvær, som ingen digitalisering kan kopiere. 

Det er den oplevelse, den følelse af nærvær jeg får, når
 jeg sætter mig i lænestolen, retter lidt på puden, placerer 
læsebrillen på næsen og åbner for indholdet af ”Dit SIF”. 
Jeg læser ikke hele indholdet med det samme. Bladrer det 
løst igennem, stopper op og ser billeder. Derefter lægger 
jeg bladet på sofabordet. Når jeg næste dag sætter mig, 
smiler forsiden af glade SIF‘ere fra alle generationer til mig 
og minder mig om den klub, som giver mig så mange 
fantastiske oplevelser. 

Min avis fra i går ligger ude på den store bladhylde i 
cyberspace. Den vil altid være tilgængelig, men bliver 
hentet frem ligeså ofte som indholdet i flyttekassen i 
hjørnet af kælderen. Det samme vil komme til at gælde 
digitaludgaven af ”Dit SIF”. Måske gav det mig samme 
følelse som da jeg åbnede det fysiske eksemplar, men det 
bliver ved dette øjebliks sus. Så hellere betale de håndører 
det koster over mit kontingent, og også fremover få den 
rare følelse, magasinet på sofabordet jævnligt giver mig.

Dit SIF Det fysiske blad 

 Claus Bech:
Hvad taler for at lægge fremtidige blade på skovser.dk?

 Jesper Knudsen:
Hvad taler for at fortsætte med blade i trykt form?
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Ny tennishal 
skudt op 
af jorden
 En ny epoke i SIF’s 100 årige historie 
 er begyndt

Bag om projektet

SIF Gruppen er døgnvagt i hele Gentofte
Gentofte kommune valgte pr. 1. april 2011 at benytte SIF Gruppen 
som 24 timers vagt til samtlige af kommunens ejendomme

Et naturligt valg
I SIF Gruppen betragter vi os selv som et naturligt valg til 
netop denne opgave, idet vi har 93 år på bagen i lokal
området, vi kender mange af ejendommene og vi har
altid flere servicebiler på vejene i Gentofte. SIF Gruppen 
varetager ligeledes servicen på alle kommunens trafiksig
naler.

Erfarne montører 
og teknologiske servicebiler til rådighed
SIF Gruppen har mere end 100 dygtige el og VVS montører 
og teknikere, som alle ønsker at yde den bedste service.
Vores erfarne servicemontører kommer i veludstyrede ser
vicevogne indrettet med den nyeste teknologi indenfor 
måleinstrumenter, værktøj og PDA scannere til elektronisk
ordre, time og lagerstyring direkte fra bilen.

Vi kan også gøre en forskel for dig
SIF Gruppen står for både stabilitet og innovation, trovær
dighed, engagement og kvalitet.  Uanset dit behov for
teknisk service er vi villige til at finde den bedste løsning
for dig.  Du kan få samme gode service som kommunen og
få glæde af hele vores palette af kompetencer. Ring eller 
skriv til os og få en uforpligtende samtale om dine udfor
dringer og mulighederne for den helt rette løsning for dig.

- og så støtter vi jo
lokalsporten i Gentofte

Vi ser frem til at høre fra dig.

39 750 750
sif@sif.dk

Carsten M. Jensen
Afdelingsleder—VVS

Pia Thenning
Fuktionsleder—EL

Både El og VVS

Læs mere om SIF Gruppen på
www.sif.dk

107243_Annonce A4.indd   1 11/05/11   09.37

Tænk solceller nu Elpriserne stiger og stiger, så der er sund fornuft i at blive selvforsynende 
- både miljø mæssigt og økonomisk

SOLCELLERKAN FAKTISK GIVEOVER 250.000 KR: I OVERSKUD PÅ 25 ÅR.- Lad os fortælle dig hvordan dette kan lade sig gøre.

SIF Gruppen A/S • Generatorvej 12 • 2730 Herlev • 39 750 750 • www.sif.dk
SIF Gruppen A/S er en næsten 100 år gammel installationsvirksomhed, som har formået at følge med den teknologiske udvikling. Vi har over 200 medarbejdere med stærke kompetencer og mange års erfaring med installation 
og service inden for både el, VVS, bygnings- og personsikring, intelligente bygningsinstallationer, komfort og energistyring, vedvarende energiløsninger, AV løsninger, IP netværk og telefoni, kontraktservice og ejendomsservice.

Fordele ved solcelleanlæg:

• Omsætter lys til strøm

• Ingen mekaniske dele bevæger sig, ingen støj eller røg

• Formindsker Co2-udledningen med typisk 2500 kg. pr.år

• Giver energi til fast lav pris og gør dig uafhængig af stigende el-priser

• Giver besparelse allerede fra første år

• Forhøjer husets værdi

• Kræver næsten ingen vedligeholdelse

• Garantiperiode op til 25 år

• Levetid i over 40 år

• Med en tilbagebetalingstid på under 8 år, er du sikret gratis strøm i mere end 30 år

Ring og få et uforpligtende

tilbud på din optimale solcelle løsning

og få foretaget en beregning

på din realistiske besparelse.

Kontakt os på

39 750 750
eller

sif@sif.dk

HUSK
at du kan få fradrag 

for installationsarbejdet
på op til 15.000 kr. pr. person over 18 år i husstanden.

Endvidere kan du få et tilskud 
til din installation 

på op til 36 kr. pr. m2.

Køb et 6 kW solcelleanlæg på 39 m2 inkl. 24 fuld sorte 
monokrystallinske solcellepaneler og inverter fra  

120.000 kr.*

og få en forventet årlig besparelse på mere end 

10.000 kr.**

* Tilbuddet gælder en standardinstallation på et 1 planshus med en 10-35 graders
taghældning og tagbelægning med eternit eller tagpap (max 3 meters højde til 
tagfod)

** Den årlige besparelse er vejledende og beregnet på en sydvendt tagflade med en    
     taghældning på 30 grader.

** Besparelsen er beregnet ud fra nuværende el-priser, som forventes at stige op med 
     5-7 % om året.

Idrætsforeningens hovedsponsorer, Skjern Bank og SIF Gruppen,  
har indgået et samarbejde til fordel for bl.a. foreningens medlemmer.
Som medlem af Skovshoved Idrætsforening, har du nu muligheden for at få installeret et solcelleanlæg, der matcher dine 
behov. SIF Gruppen leverer og installerer anlægget til en favorabel pris, og via samarbejdet med Skjern Bank, er der mulighed 
for finansiering af anlægget.

i samarbejde med

Lars Mejlby
Salgs- og servicechef

SIF Gruppen
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SIFs værdier – 
nu også på skrift
Én gang skovser – altid skovser. 
Vi siger det alle sammen. Vi føler det alle sammen.
Men hvad betyder det egentlig? SIFs værdier er nu 
trykt sort på hvidt – læs om dem inde i bladet.

én gang skovser – altid skovser
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Livet i SIF
 Livet i SIF er mange ting, men særligt ét ord går igen, når spillere,  
 trænere, frivillige og forældre skal beskrive SIF - det er ordet SJOVT

Roskilde:
Gl. Darupvej 5C
4000 Roskilde
Telefon 70 25 25 29

sif@sif.dk
www.sif.dk

Søborg:
Generatorvej 12
2860 Søborg
Telefon 39 750 750

sif@sif.dk
www.sif.dk

PersonsikringVi mener, at det er vigtigt at gøre en forskel

Elektrikere kan blive en mangelvare

El-branchen har de seneste år været præget af en negativ udvikling i 
optaget og uddannelse af lærlinge. Denne udvikling hænger sammen med 
fi nanskrisen, som har ramt mange virksomheder, som derfor har holdt igen 
med at ansætte lærlinge. Konsekvensen kan blive, at elektrikere på sigt 
bliver en mangelvare. 

Lærlingene er vores fremtid

Selvom vi i SIF Gruppen også har været ramt af krisen, har vi valgt at opretholde 
antallet af lærlinge. Vores, kvalitets- og uddannelsesleder Ole Bech, fortæller
hvorfor: ”Vi ser det først og fremmest som et socialt ansvar i samfundet, at 
være med til at udlære elektrikere til det fremtidige arbejdsmarked. Desuden 
er det en værdifuld investering for os, da de kan blive dygtige og være med 
til at videreføre den teknologiske udvikling.” 

Det betaler sig

SIF Gruppen har altså altid haft stort fokus på lærlinge og har nu uddannet
206 svende, heraf fl ere med medalje. Vi har gjort uddannelse af lærlinge til 
en integreret del af vores medarbejderpolitik og har løbende 37-39 lærlinge 
ansat. Både lærlinge med anden etnisk herkomst end dansk og piger ansat. Både lærlinge med anden etnisk herkomst end dansk og piger 
er under uddannelse i SIF Gruppen. Vi er stolte af at være blevet kåret til 
årets læreplads og har modtaget fl ere hæderspriser for vores arbejde med 
integration. SIF Gruppen modtager ugentligt 30-35 ansøgninger fra unge 
mennesker, som drømmer om at blive elektrikere, hvilket er fl ere end 
nogensinde. 

Fokuseret uddannelsesafdeling for lærlinge 

For at styrke arbejdet med uddannelse af lærlinge, har SIF Gruppen oprettet
en uddannelsesafdeling under ledelse af Ole Bech. Her har ansvaret for
den samlede uddannelse af lærlingene og har et tæt samarbejde med de 
tekniske skoler og El fagets uddannelses nævn.

Oplev forskellen

I SIF Gruppen tror vi altså på, at det har stor betydning at gøre en ekstraordinær 
indsats, og det er vores erfaring, at vores kunder og samarbejdspartnere 
mener det samme. Du er også velkommen til at opleve forskellen.mener det samme. Du er også velkommen til at opleve forskellen.

”Det er en stor motivationsfaktor for mig at kunne 
bidrage til, at vores lærlinge får den bedst tænkelige 
uddannelse.”

Ole Bech
Uddannelses- og lærlingeansvarlig

> Krisen har stadig godt fat i el-branchen og der optages
og uddannes derfor færre og færre elektrikere i hele
landet. Vi, i SIF Gruppen, er dog en af de virksomheder,
som har valgt ikke at skære ned på lærlingeområdet og er
stolte over, netop at have uddannet lærling nummer 206. <

SIF Grupen har i mange år været hovedsponsor i Skovshoved Idrætsforening, og det er vi stolte af. Vi mener, at det er vigtigt 
at støtte sporten, og yde et bidrag til dem der har behov for det. Derfor støtter SIF Gruppen mange forskellige formål både 
inden for sport, men også humanitært. Derudover sætter vi en ære i, at gøre en forskel når det gælder uddannelse. 

Vi samarbejder med

• El-installationer

• VVS-service

• Personsikring

• Bygningssikring

• AV løsninger

• Vedvarende Energi

• Intelligente Installationer

• Komfort & Energistyring

• Kontraktservice

• Ejendomsservice

• IP Netværk og telefoni

• Trafiksignaler

én gang skovser – altid skovser

Lowres

I farve

Ønsker du kvalitet, effektivitet og god 
service af din lokale elektriker?

• El-installationer

• VVS-service

• Personsikring

• Bygningssikring

• AV løsninger

• Vedvarende Energi

• Intelligente Installationer

• Komfort & Energistyring

• Kontraktservice

• Ejendomsservice

• IP Netværk og telefoni

• Trafi ksignaler

Så bør du vælge SIF Gruppen som din installatør
”Er du træt af håndværkere der ikke kan overholde en aftale? 
Føler du, at du betaler for en masse spildtid når, håndværkeren lige skal hente materialer? 
Blev resultatet ikke som ønsket? 
Er det aldrig den samme person du taler med? 

Ring til SIF Gruppen næste gang. 
Jeg garanterer dig, at du får værdi for dine penge.”

Lars Mejlby, Salgs- og Servicechef

Ring til os
Ring til os og få en snak 

om dine muligheder

39 750 750
samarbejder med

Generatorvej 12  •  2730 Herlev  •  Telefon 39 750 750  •  sif@sif.dk  •  www.sif.dk
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Medalje 
regnDet blev til både

sølv og guld

Roskilde:
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Personsikring
støtter

”Det er blevet en helt naturlig del af os at støtte SIF, 
også selvom vi er flyttet ud af lokalområdet. Det har 
altid været et bevidst valg, fordi vi kan identifi cere os 
med klubbens værdier og det klubben står for.”

Lars Mejlby
Salgs-, Marketing- og Udviklingschef

Stor tak til SIF Gruppen
”Jeg har været super glad for det samarbejde jeg har haft 
med SIF Gruppen i denne sæson. Jeg har fået en kæmpe 
opbakning og det sætter jeg virkelig pris på. 

D. 2. april 2015 opnåede jeg for første gang i
min karriere at blive nr. 1 på verdensranglisten.
Takket være sponsoratet fra og samarbejdet
med SIF Gruppen, har jeg kunne bruge al
min tid på badminton og forfølge min
drøm om at blive den bedste i verden”

Joachim Fischer, Skovshoved IF

Sponsor i snart 100 år
I SIF Gruppen brænder vi for at gøre en forskel, også uden for
el- og installationsbranchen. Vi har derfor i mange år støttet 
initiativer, der bidrager til at sikre det lokale idræts- og kulturlivs 
gode udviklingsmuligheder. Vi støtter derfor SIF og har gjort 
det stort set siden 1918, hvor SIF Gruppen blev grundlagt, som 
en lille lokal installationsforretning i Skovshoved.  

En hånd til Joachim
”Som hovedsponsor har vi altid kunnet støtte de overordnede 
aktiviteter til gavn for både badminton, tennis, fodbold og 
skydning. I 2014 valgte vi så at udvide sponsoratet, til også at 
omfatte et personligt sponsorat til en af klubbens hovedprofiler
inden for badminton, Joachim Fischer. Med dette sponsorat 
kunne vi støtte klubben til at blive en af Danmarks bedste. Vi 
har i løbet af sæsonen fulgt både Joachim og resten af holdet
ved de fl este hjemmekampe, og senest i fi nalen mod Greve i 
Frederiksberg Hallen. Vi er naturligvis kede af, at det ikke blev
til en første plads i år, men vi synes alligevel at Joachim og 
hele holdet fortjener en stor hånd.”

Lars Mejlby, SIF Gruppen

Vi samarbejder med

• El-installationer

• Bygningssikring

• Personsikring

• AV-løsninger

• Intelligente Installationer

• Komfort & Energistyring

• IP Netværk og telefoni

• Vedvarende energi

• Energirådgivning

• Kontraktservice

• Ejendomsservice

• Trafiksignaler

Brug SIF Gruppen næste gang du har brug 
for en installatør. Så er du med til at 
støtte klubben. 
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Personsikring
støtter

”Det er blevet en helt naturlig del af os at støtte SIF, 
også selvom vi er fl yttet ud af lokalområdet. Det har 
altid været et bevidst valg, fordi vi kan identifi cere os 
med klubbens værdier og det klubben står for.”

Lars Mejlby
Salgs-, Marketing- og Udviklingschef

Stor tak til SIF Gruppen
”Jeg har været super glad for det samarbejde jeg har haft
med SIF Gruppen i denne sæson. Jeg har fået en kæmpe 
opbakning og det sætter jeg virkelig pris på. 

D. 2. april 2015 opnåede jeg for første gang i
min karriere at blive nr. 1 på verdensranglisten.
Takket være sponsoratet fra og samarbejdet
med SIF Gruppen, har jeg kunne bruge al
min tid på badminton og forfølge min
drøm om at blive den bedste i verden”

Joachim Fischer, Skovshoved IF

Sponsor i snart 100 år
I SIF Gruppen brænder vi for at gøre en forskel, også uden for
el- og installationsbranchen. Vi har derfor i mange år støttet
initiativer, der bidrager til at sikre det lokale idræts- og kulturlivs 
gode udviklingsmuligheder. Vi støtter derfor SIF og har gjort
det stort set siden 1918, hvor SIF Gruppen blev grundlagt, som 
en lille lokal installationsforretning i Skovshoved.  

En hånd til Joachim
”Som hovedsponsor har vi altid kunnet støtte de overordnede 
aktiviteter til gavn for både badminton, tennis, fodbold og 
skydning. I 2014 valgte vi så at udvide sponsoratet, til også at
omfatte et personligt sponsorat til en af klubbens hovedprofi ler
inden for badminton, Joachim Fischer. Med dette sponsorat
kunne vi støtte klubben til at blive en af Danmarks bedste. Vi 
har i løbet af sæsonen fulgt både Joachim og resten af holdet
ved de fl este hjemmekampe, og senest i fi nalen mod Greve i 
Frederiksberg Hallen. Vi er naturligvis kede af, at det ikke blev
til en første plads i år, men vi synes alligevel at Joachim og 
hele holdet fortjener en stor hånd.”

Lars Mejlby, SIF Gruppen

Vi samarbejder med

• El-installationer

• Bygningssikring

• Personsikring

• AV-løsninger

• Intelligente Installationer

• Komfort & Energistyring

• IP Netværk og telefoni

• Vedvarende energi

• Energirådgivning

• Kontraktservice

• Ejendomsservice

• Trafi ksignaler

Brug SIF Gruppen næste gang du har brug 
for en installatør. Så er du med til at
støtte klubben. 
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www.sif.dk

Personsikring
støtter

”Det er blevet en helt naturlig del af os at støtte SIF, 
også selvom vi er flyttet ud af lokalområdet. Det har
altid været et bevidst valg, fordi vi kan identificere os 
med klubbens værdier og det klubben står for.”

Lars Mejlby
Salgs-, Marketing- og Udviklingschef

Stor tak til SIF Gruppen
”Jeg har været super glad for det samarbejde jeg har haft
med SIF Gruppen i denne sæson. Jeg har fået en kæmpe 
opbakning og det sætter jeg virkelig pris på. 

D. 2. april 2015 opnåede jeg for første gang i
min karriere at blive nr. 1 på verdensranglisten.
Takket være sponsoratet fra og samarbejdet
med SIF Gruppen, har jeg kunne bruge al
min tid på badminton og forfølge min
drøm om at blive den bedste i verden”

Joachim Fischer, Skovshoved IF

Sponsor i snart 100 år
I SIF Gruppen brænder vi for at gøre en forskel, også uden for
el- og installationsbranchen. Vi har derfor i mange år støttet
initiativer, der bidrager til at sikre det lokale idræts- og kulturlivs 
gode udviklingsmuligheder. Vi støtter derfor SIF og har gjort
det stort set siden 1918, hvor SIF Gruppen blev grundlagt, som 
en lille lokal installationsforretning i Skovshoved.  

En hånd til Joachim
”Som hovedsponsor har vi altid kunnet støtte de overordnede 
aktiviteter til gavn for både badminton, tennis, fodbold og 
skydning. I 2014 valgte vi så at udvide sponsoratet, til også at
omfatte et personligt sponsorat til en af klubbens hovedprofiler
inden for badminton, Joachim Fischer. Med dette sponsorat
kunne vi støtte klubben til at blive en af Danmarks bedste. Vi 
har i løbet af sæsonen fulgt både Joachim og resten af holdet
ved de fleste hjemmekampe, og senest i finalen mod Greve i 
Frederiksberg Hallen. Vi er naturligvis kede af, at det ikke blev
til en første plads i år, men vi synes alligevel at Joachim og 
hele holdet fortjener en stor hånd.”

Lars Mejlby, SIF Gruppen

Vi samarbejder med

• El-installationer

• Bygningssikring

• Personsikring

• AV-løsninger

• Intelligente Installationer

• Komfort & Energistyring

• IP Netværk og telefoni

• Vedvarende energi

• Energirådgivning

• Kontraktservice

• Ejendomsservice

• Trafiksignaler

Brug SIF Gruppen næste gang du har brug 
for en installatør. Så er du med til at
støtte klubben. 
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 . Vi glæder os til endnu en spæn-
dende sæson, med gode kampe og hyggeligt samvær.
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sif@sif.dk
www.sif.dk

Søborg:
Generatorvej 12
2860 Søborg
Telefon 39 750 750

sif@sif.dk
www.sif.dk

Personsikring
støtter

”Det er blevet en helt naturlig del af os at støtte SIF, 
også selvom vi er flyttet ud af lokalområdet. Det har
altid været et bevidst valg, fordi vi kan identificere os 
med klubbens værdier og det klubben står for.”

Lars Mejlby
Salgs-, Marketing- og Udviklingschef

Stor tak til SIF Gruppen
”Jeg har været super glad for det samarbejde jeg har haft
med SIF Gruppen i denne sæson. Jeg har fået en kæmpe 
opbakning og det sætter jeg virkelig pris på. 

D. 2. april 2015 opnåede jeg for første gang i
min karriere at blive nr. 1 på verdensranglisten.
Takket være sponsoratet fra og samarbejdet
med SIF Gruppen, har jeg kunne bruge al
min tid på badminton og forfølge min
drøm om at blive den bedste i verden”

Joachim Fischer, Skovshoved IF

Sponsor i snart 100 år
I SIF Gruppen brænder vi for at gøre en forskel, også uden for
el- og installationsbranchen. Vi har derfor i mange år støttet
initiativer, der bidrager til at sikre det lokale idræts- og kulturlivs 
gode udviklingsmuligheder. Vi støtter derfor SIF og har gjort
det stort set siden 1918, hvor SIF Gruppen blev grundlagt, som 
en lille lokal installationsforretning i Skovshoved.  

En hånd til Joachim
”Som hovedsponsor har vi altid kunnet støtte de overordnede 
aktiviteter til gavn for både badminton, tennis, fodbold og 
skydning. I 2014 valgte vi så at udvide sponsoratet, til også at
omfatte et personligt sponsorat til en af klubbens hovedprofiler
inden for badminton, Joachim Fischer. Med dette sponsorat
kunne vi støtte klubben til at blive en af Danmarks bedste. Vi 
har i løbet af sæsonen fulgt både Joachim og resten af holdet
ved de fleste hjemmekampe, og senest i finalen mod Greve i 
Frederiksberg Hallen. Vi er naturligvis kede af, at det ikke blev
til en første plads i år, men vi synes alligevel at Joachim og 
hele holdet fortjener en stor hånd.”

Lars Mejlby, SIF Gruppen

Vi samarbejder med

• El-installationer

• Bygningssikring

• Personsikring

• AV-løsninger

• Intelligente Installationer

• Komfort & Energistyring

• IP Netværk og telefoni

• Vedvarende energi

• Energirådgivning

• Kontraktservice

• Ejendomsservice

• Trafiksignaler

Brug SIF Gruppen næste gang du har brug 
for en installatør. Så er du med til at
støtte klubben. 
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Dit SIF Badminton, Guld

Så var der guldFørst var der gys

Dit SIF  Badminton, Guld
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Dit SIF Badmintonbussen

En af SIFs store sponsorer SIF Gruppen 
har endnu en gang vist sin enestående 
støtte ved at stille en minibus i form 
af SIF-bussen kvit og frit til rådighed 
for badmintonafdelingen. Baggrunden 
herfor var en bekymrende tilbagegang 
i medlemsantallet for badminton-
børn i SIF. Og udsigten til at vende 
denne udvikling er ikke forbedret af 
en skolereform, hvor fritid er blevet til 
skoletid. 

Det hele startede med en anden bus 
’Gå-bussen’, som så dagens lys i 2014. 
Her stod en fodboldtræner klar kl. 14,
når det ringede ud fra sidste time 
over i skolegården på Korsgårdsvej. 
En fornuftig voksen til fods kan banke 
meget trafiksikkerhed ind i hovedet 
på en flok rollinger på de 400 meter, 

der er over til SIFs fodboldbaner og 
således gøre far og mor trygge. 
Denne ’Gå-bus’ overtog badminton-
afdelingen i sidste sæson.

Nu er ’Gå-bussen’ opgraderet til SIF-
bussen, som hver uge onsdag og 
fredag afgår fra Ordrup skole kl. 14. 
Konduktøren på SIF-bussen er Ole 
Ebbesen, den tidligere legendariske 
leder af fritidshjemmet ved Ordrup 
skole. Ole er elsket af alle skolens 
unger, de kender ham, og det fortæller 
de ham alle sammen på samme tid. 
Der er en hujen i den bus på vej ned 
til Krøyersvej. Pigerne er som regel i 
overtal, så arme Oscar fra 2c er ofte 
ene hane i kurven. Det generer over-
hovedet ikke Oscar, og han stemmer 
gerne i de mange sange, der bryder 

ud undervejs ned af Teglgårdsvej. 
Oscars mor Sine er lykkelig for SIF-
bussen, som løser et logistisk problem 
med transporten fra Ordrup skole til 
SIF.

Ole nøjes ikke med at være chauffør. 
Mange af børnene er begyndere udi 
badminton, og her udgør Oles pæda-
gogiske egenskaber en uvurderlig 
forudsætning for at gøre børnenes 
begyndelse til en succes. Så Ole er 
både chauffør og badmintontræner. 
Kl. 16 er træning og omklædning forbi 
nede i SIF, og børnene hentes hjem via 
forældres samkørsel.

På 1 år er antallet af SIFs badminton-
børn vokset fra 100 til 170.

Af Claus Buhl

Højt humør og en uafbrudt tale i munden på hinanden lyder ud af SIF-bussen, når bildøren åbnes.

Bevægelse og motion er centrale nøgleord I Skole-
reformen. Skovshoved skole og SIF stak derfor 
hovederne sammen for at finde den gode model, 
som udnytter den korte afstand imellem Korsgårds-
vej og SIFs fine faciliteter på Krøyersvej. Afgørende 
var at forløbet skulle være en kombi af seriøsitet og 
sjov med ‘rigtig’ træning men også fis og ballade med 
fælles oplevelser, som kan styrke fællesskabet i klasserne.

I 3 forløb af hver 5 uger med start i oktober 2016 mødte 
børn op i tennishallen, hvor SIFs tennistrænere I 2 timer fra 
kl. 12-14 udfordrede børnene i korrekt gennemførte slag, 
introduktion til rette benarbejde, fysisk træning men også 
sjove øvelser rundt om nettet. Mange af børnene er dygtige 
tennisspillere, og det var helt naturligt, at de hjalp deres 
klassekammerater med gode  fif og fiduser, så det hele gik 
op i en finere helhed. I januar 2017 flyttede børnene over i 
badmintonhallen til et tilsvarende forløb med SIFs badmin-
tontrænere. Badmintonforløbet sluttede i april. 

I alt har 60-70 børn fra 4., 5. og 6. klasse deltaget i de 2 
forløb. De 3 aldersklasser blev mikset på tværs. SIF finan-
sierede alle udgifter bl.a. via et stort bidrag fra SIFs Venner.

Sjov, fis og ballade 
Fakta

 

Busser løfter
SIF-Badminton

Dit SIF Badmintonbussen
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Dit SIF Danmark mod Asien

Hvordan kan Danmark blive ved at producere badminton-
spillere i verdensklasse? Følger man med i resultaterne fra 
de store internationale turneringer, hvor spillernes flag er 
anført foran deres navne så ser man efterhånden, som 
turneringen skrider frem, at der ofte kun er asiatiske flag 
tilbage – og så lige nogle danske. Og det er immervæk 
asiatiske lande med befolkningstal der til sammen over-
stiger 3 milliarder. Hvordan kan vi så pludselig ha’ 2 dans-
kere i top 3 på verdensranglisten i herresingle (eller tre 
herredoublepar med i top 10), når vi kun har et opland 
på 5,5 millioner? Hvordan kan vi vinde Thomas Cup 
– VM for herrehold?

Det starter med ungdomsbadminton
Der er selvfølgelig mange, mange faktorer der gør sig 
gældende, men en ting ligger fast – det starter med ung-
domsbadminton. Og det gælder om at starte tidligt. I SIF 
introducerer vi børnene til badminton allerede når de er i 
børnehavealderen, når vi spiller forældre/børn badminton 
(Miniton) hver lørdag morgen. Det er badmintonforældre, 
der driver denne træning og netop denne tradition med 
at føre sporten videre er næste afgørende parameter. 
For badminton er en svær begyndersport, hvor tålmo-
dighed og vedholdenhed er afgørende. Tre ting får børnene 
med fra denne træning – op med albuen, siden til og hold 
rigtigt på ketcheren.

Teknik og sjov
Fra Miniton sluses børnene ind på begynderholdene, som 
typisk ligger lige efter skoletid, hvor skoleafhentningsord-
ninger gør det muligt at få bragt børnene sikkert til træ-
ning. På disse hold er der ansat professionelle trænere. 
For det er afgørende, at børnene får indøvet teknikken 
igen og igen, og som så kun kan indøves, hvis børnene 
synes, det er sjovt. Et træningsmiljø med venner, hvor det 
er sjovt at komme til træning er afgørende.
Turneringer starter med én række for børn under 9 år 
(U9), som er jævnt fordelt i hele landet efter en skabelon, 
som går igen år efter år med kun få ændringer. Børnene 
tildeles point for vundne kampe og rykker op i rækkerne 
efter nøje udregnede ranglisteregler. I U11 introduceres 4 
rækker, A, B, C og D og fra U13 introduceres også en Mester 
og Eliterække. På Badmintonpeople (fælles portal for alle 
badmintonspillere) holdes styr på alle point og resultater, 
ligesom der kan tilmeldes til nye turneringer. Pointsystemet 
og de mange rækker har til formål at skabe turneringer 
med jævnbyrdige kampe.

Af Anders Troels Munk

Et godt træningsmiljø motiverer børnene
Traditionen er endnu en vigtig parameter til at forstå, hvor-
for Danmark producerer verdensklasse-spillere. Alle klubber 
er bygget op med en ungdomsafdeling, der orkestreres af 
et ungdomsspilleudvalg (USU). Det kan udefra se simpelt 
ud, det må være noget med at ansætte nogle trænere 
og fordele børnene ind på nogle hold og så ellers bage 
noget kage til næste holdkamp. MEN da træningsmiljøet er 
afgørende for, at børnene trives og motiveres, skal træn-
ingsplanen rettes til løbende, fordi børnene udvikler sig i 
forskelligt tempo. Nogle børn bliver så tilbudt flere træ-
ninger end andre, fordi de har udviklet sig. Det kan være 
svært at forklare, men hvis ikke barnet tilbydes mere træn-

ing, så mistes motivationen for denne spiller. Den bedste 
kamptræning får børnene, hvis de spiller mod en, der er en 
smule bedre, og det vil børnene (og især deres forældre) 
gerne, at de gør i det meste af tiden. Den kabale går ikke 
rigtig op.

Kommer den næste verdensklassespiller så fra Skovshoved?

Vi har allerede Natalia, som med en placering på verden-
sranglistens top 40 er godt på vej. Og der kan komme 
flere. For andet år i træk har vi spillere, som vinder DM i en 
ungdomsrække.

Danmark  Asien

Dit SIF Danmark mod Asien
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Dit SIF Fodbold anno 2017

Lars, hvad er den overordnede plan for ungdoms-
fodbolden i SIF?

Den overordnede målsætning er stadig så mange som 
muligt så længe som muligt. Det betyder, at vi gerne vil 
være en klub for spillere i alle aldre, både drenge og piger, 
og for alle niveauer. Der skal både være plads til dem, der 
gerne vil ned og hygge sig med fodbold, men vi skal også 
gøre det attraktivt for de virkelig dygtige spillere at udvikle 
sig i SIF. Og forhåbentlig betyder det, at vi kan fortsætte 
med at levere spillere til førsteholdet.

Og hvordan skaber vi så rammerne for det?

Først og fremmest via de mange frivillige forældre, der er 
engageret i deres børns sport som trænere, holdledere, 
dommere til kampe mm. Uden dem kan det ikke fungere 
– men det er på den anden side heller ikke nok. Derfor har 
vi også en række ansatte: Pernille på kontoret til at holde 
styr på alt det administrative, Jan Lauritzen som er sports- 
og talentchef for U6 – U13, Rene Zedler som er sports- og 
talentchef for U14 – U19. Jan og Rene bygger bro mellem 
de forskellige årgange, coacher vores mange trænere med 
øvelser mm. og ikke mindst kører de rigtig mange specifik-
træninger, hvor der trænes teknik for en lang række spillere 
fra de forskellige årgange.

Af Christian Eiholm Kjær

Lars Ibsen blev valgt som ny ungdomsformand i SIF fodbold i foråret 2016. Siden valget har 
Lars og resten af fodboldudvalget  startet en hel række initiativer for de mange unge fodbold-
spillere i SIF mellem 6 og 18 år.

SIF Bladet har sat Lars i stævne til en snak om status og fremtid for de unge drenge og piger.

Dit SIF Fodbold anno 2017

Derudover har vi ansatte trænere fra U14 til U19. Som 
U14 begynder man at spille 11-mands fodbold, og vi har 
vurderet, at på det tidspunkt har spillerne brug for ’rigtige’ 
uddannede træner. 

Vi har også ansat en række af klubbens store fodbold-
drenge til at være hjælpetrænere for U6 – U13, så alle de 
frivillige forældre kan få en hjælpende hånd og fod af  en 
række engagerede drenge.

Hvad arbejder du og resten af fodboldudvalget så på 
her i 2017?

Vi er pt. ved at lægge sidste hånd på et nyt sponsorkon-
cept, hvor man kan blive sponsor for de forskellige år-
gange. Og som man allerede kan se rundt omkring på 
anlægget hænger der store sponsorskilte, som vi skal have 

navne på her i foråret.Derudover arbejder teamet bag årets 
skovsercamp også på at få lavet en rigtig god skovsercamp 
igen i år

Og sidst, men ikke mindst, har Jan og Rene masser af gode 
ideer til, hvordan vi kan gøre endnu mere for de mange 
rigtig dygtige spillere, vi har på de forskellige årgange. 
Det kommer vi til at se mere til efter sommerferien.

Så kommer vi til at se nogen af ungdomsspillerne på 
førsteholdet senere? Eller i Superligaen?

Det ved jeg ikke, det afhænger jo af rigtig mange ting. Men 
vi er da ved at skabe rammerne for at det kan lade sig gøre 
at udvikle og dygtiggøre sig gennem alle årgangene i SIF. 
Så mon ikke det lykkes… 

MANGE 
NYE TILTAG FOR 

UNGDOMSFODBOLD I SIF
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Dit SIF Tennis

SIF’s Orange Performance

Dit SIF Tennis

Af Sebastian Clausen

I år har SIF tennis taget initiativ til et nyt træningskoncept, som vi kalder ”Orange Performance”. 
Et nyt træningskoncept for de af vores u8 og u10 spillere, som vi vurderer, har en lys fremtid inden 
for turneringstennis. I dette koncept forsøger vi at forbinde de vigtige aspekter, som der findes i 
tennis (teknik, fysisk, taktik og det mentale) i en træningssession, som varer 2,5 time. På den måde 
håber vi på at kunne skabe den ”hele” tennisspiller, som vil blive rustet både taktisk, fysisk, teknisk 
og mentalt til sin vej mod turneringstennis. 

Målgruppe
Træningskonceptets målgruppe er 
juniorspillere under 10 år, som står på 
spring til livet som turneringsspiller 
og kamptennis. Mange af de udvalgte 
spillere har aldrig spillet en tennis-
kamp før, og har umiddelbart langt 
til det niveau, som turnerings- og 
kamptennis kræver. Vi har dog ikke 
udtaget spillerne ud fra nuværende 
tennismæssige evner, men ud fra de 
kvaliteter, som vi mener, at en tennis-
spiller skal indeholde, for på sigt at 
kunne stå distancen som tennisspiller. 
Disse er bl.a.: Boldøje, Atletiske evner, 
Vinderinstinkt, Fordybelsesevne, 
Frygtløshed, Sociale kvaliteter, Pligt-
opfyldende, Gå-på-mod. Indeholder 
en spiller en eller gerne flere af disse 

kvaliteter, ser vi muligheder for, at 
spilleren kan udnytte disse kvaliteter i 
sin jagt efter det gode tennisspil.

Træningskoncept 
Tennistræning kl. 14.30 -15.30. På 
banen øves der forskellige tennisre-
levante ting. Spillerne roterer rundt 
på banerne, så de når igennem alle 
stationer inden for en time.
Skumtennis i hallen kl. 15.30 – 16.15. 
I den nye hal skal der øves kamp med 
serv og pointtælling. Dette i form af 
skumtennis i 45 minutter. På dette 
alderstrin kan skumtennis være med 
til at øge det taktiske, mentale, fysiske 
og tekniske aspekt i kamptennis, da 
bolden går over nettet mange gange.

Fysisk træning kl.16.15 – 17.00. 
I multihallen stiller SIF en uddan-
net fysisk træner til rådighed til at 
arbejde med kroppens ABC (agility, 
balance, coordination ). Træningen vil 
være målrettet alderen 7-10 år, hvor 
kropsbevidsthed, motorik, koordina-
tion, balance, reaktion, styrke osv, 
bliver øvet gennem leg og relevante 
øvelser med og uden bold. En dygtig 
tennisspiller, er også en dygtig atlet 
(eller en dygtig bevæger), så derfor 
er det vigtigt, at børn lærer at bruge 
kroppen på mange forskellige måder 
i en tidlig alder. Det vil alt sammen 
komme dem til gode på tennisbanen 
og i andre af livets henseender senere 
hen. 
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Dit SIF Tennis Dit SIF Tennis

... SIF’s Orange Performance

Grundlag og ambition
Grundlaget for konceptet er, at vi I SIF 
tennis har en stor u8 og u10 årgang, 
som samlet set har en masse talent og 
potentiale. I stedet for at satse snævert 
på få spillere, vil vi prøve at udnytte 
den store årgang af spillere til at skabe 
et talentudviklingsmiljø med plads til 
mange spillere, som kan bruge hinan-
den til deres individuelle udvikling. Et 
sådan miljø bygges op omkring gode 
relationer, spillerens frie initiativ, sam-
arbejde mellem forældre, spillere og 
trænere, og så langsigtede mål for den 
individuelle spiller og for hele gruppen.

Studier viser, at der er visse elementer i 
et udviklingsmijø, som er fundementalt 
afgørende for, om udviklingsmiljøet kan 
blive et vedvarende positivt talentud-
viklingsmiljø. 

Disse er:
    Bred atletisk base – Først specialisere til tennis omkring 14-15 år

    Langsigtet udvikling - Fundamental training, learning to train, training to
       train, training to compete, training to win

    Selvtræning og det frie initiativ - plads til og kultur for det frie initiativ 

    Støttende træningsgrupper - sociale faktorer, åbent miljø, ikke kun niveau
       på banen, som er vigtigt

    Nære rollemodeller - rollemodeller i verdenselite, men også internt i klubben

    Åbenhed og vidensdeling - forældre, træner, børn

    Stærk gruppekultur - stærkt klubmiljø, som nye kan træde ind i, bør dog

       også være dynamisk så nytilkommende kan præge

    Udvikling af personlige egenskaber

Disse aspekter føler vi, at vi igennem vores Orange Performance koncept 
kan tilgodese bedst muligt ud for den kapacitet og de ydre rammer vi har 
til rådighed i SIF.

 Trænerteamet i SIF tennis ser frem til at evaluere konceptet senere 
på sommeren.
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Steffen Moe, badmintonven: 
Jeg lærte Mertz at kende som 12-årig puslingespiller, da jeg 
startede med at spille badminton. Vi kendte ham dengang 
fra to sider. Den altid rare, hjælpsomme og engagerede 
træner og coach, der kørte os ud til turneringer i sin kæmpe 
flyder af et dollargrin, hvor vi sad tre børn på forsædet. Når 
vi ikke spillede badminton, sad vi i forhallen og spillede kort 
og quizzede – aktiviteter Mertz havde sat i gang hos de lidt 
ældre spillere, og som vi hurtigt adopterede. Det var super 
hyggeligt, og SIF var vores andet hjem.

Men en helt anden side kom frem, når Mertz selv skulle 
spille. Som regel på bane 1. Han hængte sin jakke på en 
knage på halvæggen, og så gik han ud og servede med 
tungen ude i den ene kind af bare koncentration. Og Gud 
hjælpe ham eller hende, der kom til at skrå ind over et 

banehjørne, eller kom ind ad haldøren, lige i det øjeblik, 
at serven blev udløst. Så fik man dræberblikket – eller hvis 
galt var, et kæmpe møgfald med eder og forbandelser, der 
gjorde én totalt lamslået af rædsel.

For fremmede, der ikke kendte Mertz, var det noget af en 
øjenåbner.
Men ret skal være ret. Efter kampen kom Mertz altid hen og 
sagde undskyld for sin opførsel. Som seniorspiller spillede 
jeg mange herredoublekampe med Mertz, og dér havde 
han efterhånden lært at tøjle sit temperament, så det gik 
som regel som regel fint, om end der godt kunne komme 
en hovedrysten af og til af modstanderen eller dommeren. 
Og vinde skulle man selvfølgelig stadigvæk, så tungen røg 
altid ud i den ene kind.

Pernille Strøm Lundsfryd,
badmintonelev og ven:

Clear. Drop. Baghånd. Det var sådan vores historie start-
ede. Og sådan den fortsatte med at tage form i 30 år – 
lørdag efter lørdag kl. 11.00 (ikke 11.01!) på bane 1. 
Ud over at Mertz var en fantastisk – og stædig – træner der 
aldrig opgav at lære mig en høj baghånd, var han en gan-
ske særlig, og på sin helt egen måde kærlig, mand. Inderst 
inde et varmt menneske, men med en kølig humor. Mere 
rå end rørstrømsk. Mere sarkastisk end sukkersød. Og med 
det DNA lykkedes det altid Mertz at få pakket sine skarpe 
holdninger og velformulerede budskaber ind i et skævt 
smil:- ) Som da han for eksempel, kort før han gik bort, 
svarede på en af mine e-mails, hvor jeg spurgte, hvordan 
dagens genoptræning på Tranegård var gået. 
”Kære Pernille, som den pedant jeg er, må jeg lige præ-
cisere, at Tranegård er lille 11-årige Prins Christians skole 
på Gersonsvej, mens det mere ydmyge behandlingssted 
for ældre vrag hedder Tranehaven.”

Alle der kendte Mertz ved, at ovenstående er ét blandt 
mange eksempler på hans evige og elskværdige selvironi. 
For selvom Mertz blev ældre, blev han aldrig gammel 
og kedelig! Lige til det sidste holdt han sig knivskarp og 
mistede aldrig glimtet i øjet. Tak for smilene. Tak for spillet. 
Tak for de mange lange snakke. Tak for alt hvad du har lært 
mig, Mertz. 

Hans-Henrik Svendsen, badmintonven:

Jeg var 10 år, da jeg første gang mødte Mertz, som den-
gang var ungdomsleder i SIF.
Mertz var en stor personlighed med mange facetter og 
ikke mindst interesser… Interesser, som smittede af på 
os ”drenge”: Travløb onsdag og søndag – altid med faste 
pladser: Sjette række til venstre på tribunen. Lørdag stod 
den på galop og en sjælden gang blev programmet 
udvidet til Ordrup Cykelbane om søndagen. Selvfølgelig 
var der også plads til badminton i lange baner, og når der 
skulle pustes ud, blev det med quizz og kortspil i badmin-
tonhallens forlokale – og lyden af Radio Mercur i bag-
grunden. Det var tider. Tider, som vi aldrig vil glemme.

Christine Bødtcher-Hansen, 
student fra Øregaard Gymnasium 1989:

Er der en ting, som jeg har sat kæmpe stor pris på og 
været stolt over, er det, når venner har spurgt, hvad jeg 
skulle den 26. november. Igennem knap 30 år kunne jeg 
fortælle, at jeg sammen med Mikkel, Johanna og Kris-
tine Louise – mine nysproglige studenterkammerater fra 
Øregaard Gymnasium – skulle til Drachmannsvej og holde 
fødselsdag for vores gamle engelsklærer Mertz. 
Det hele startede på Øregaard Gymnasium i 1988.  Mertz 
var en voldsomt populær og dygtig engelsklærer, og da vi 

fandt ud af, at han ikke havde planer på sin fødselsdag, tog 
den nysproglige klasse straks initiativ til at fejre ham med 
middag på Drachmannsvej. Vi var fire, som fortsatte tradi-
tionen, og som udover den årlige fødselsdag mødtes med 
Mertz 3-4 gange om året. Altid efter samme devise. Mertz 
sørgede for (lidt for sød) hvidvin og chips, når vi kom. En af 
os lavede mad i Mertz’ køkken, hvor mange ting ofte stod 
det samme sted, vi havde efterladt dem sidste gang. Mertz 
sørgede for isdessert, og efter middag drak vi kaffe og te 
i stuen, og vi fik mulighed for hurtigt at gennembladre 
sidste uges Se og Hør, som Mertz blev nødt til at købe 
af hensyn til lærere på Øregaard, som foretrak, at Mertz 
købte og udlånte bladet. Vores sammenkomster har altid 
været skønne, og fulde af Mertz’ gode lune, og åh hvor vi 
dog kommer til at savne det. 
Den 26. november 2016 var Mertz’ helbred for svagt til den 
årlige middag, men vi var forbi med flag og fødselsdags-
sang og aftalte med Mertz, at vi fire selvfølgelig fortsætter 
vores 26. november tradition. 

Ann Hessel, badmintonven:

Ole og jeg var meget ofte ude af spise sammen. Der 
er næsten ikke det spisested, i cykelafstand, vi ikke har 
besøgt – nævnt i flæng: Gentofte Hotel – Rådvad Kro – 
Skovshoved Hotel – Peter Liep – Hellerup Klub – Tårbæk 
Kro og mange flere. Men også hos mig kunne vi nyde et 
måltid. Jeg husker engang, hvor jeg havde Ole til frokost 
og serverede sild og varme nye danske kartofler, det var 
en så stor succes, at Ole begyndte at dyrke sine egne nye 
kartofler, lige indtil han opdagede de små Mallorcakar-
tofler hos Irma.
Jeg savner vores små cykel- og spiseture.
 
Bendt Rose, badmintonven:

Da jeg for mange år siden kom til København fra Fyn, som 
lovende badmintonspiller, gjorde OM en storslået indsats 
for at få mig godt integreret i SIF, som jo efterfølgende har 
været en stor del af mit liv. Når jer efterfølgende gjorde 
ham opmærksom på min taknemmelighed var svaret: ”Det 
er jeg da enig i, jeg betragter dig da også som klubbens 
første vellykkede indvandrerprojekt!!”

Når OM havde truffet sin beslutning stod han fast!:
På en af OM’s talrige studieture til London med sine kære 
elever fra Øregårds Gymnasie skete følgende:
OM havde en aften på sit hotel besluttet sig for en rigtig 
lækker middag med en god bøf, efterfølgende valgte han 
en vin til middagen,
Tjeneren prøvede høfligt at få OM til at tage en anden vin. 
”Ikke tale om”, sagde OM.
Da den valgte vin kom på bordet, viste det sig at være en 
modbydelig Sød Sauterne, men som OM sagde, ”tjeneren 
skulle ikke have den sejr! Jeg drak hele flasken.”

Af Pernille Strøm Lundsfryd

Den 15. februar mistede SIF Badminton sit fyrtårn gennem generationer; Ole Mertz.
Mertz var formand for Skovshoved Badminton uafbrudt i 49 år indtil 2000, og blev i 1984 æres-
medlem af Skovshoved Idrætsforening. Han var kendt både som badmintonspiller og som idræts-
leder og havde gennem årene også forskellige tillidshverv inden for Dansk Badmintonforbund, 
og modtog flere æresbevisninger. 

Men kender man Mertz ret, ønskede han ikke, at den sidste side i hans lange livskapitel blev 
en traditionel nekrolog i SIF bladet. Han ønskede måske snarere at blive mindet med gode historier, 
som kan leve videre…

Historierne om Mertz 
lever videre

      NEKROLOG Dit SIF Mertz Dit SIF Mertz
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 Dit SIF Einar Pedersen

I januar 2017 afgik Einar Pedersen ved døden i en alder af 96 år. 
Einar var medlem af SIF i mere end 85 år.

 Igennem de mange år var Einar både aktiv i fodbold og badminton som spiller og leder. 

Einar blev i 1998 udnævnt til æresmedlem af Skovshoved Idrætsforening. 
Einar var ikke nogen stor mand, men han var et stort menneske, som gjorde en kæmpe indsats 

gennem arbejdet i SIFs venner. Her var Einar formand i mange år og gennem det arbejde støttede han op 
om de mange unge, der ikke havde de midler, der skulle til, 

for at kunne deltage i de aktiviteter, som andre unge havde mulighed for. 

Einar fungerede også som formand for Lørdagsholdet i fodbold igennem mange år og 
var aktiv som spiller indtil kort før sin død. 

Vi er mange, der kommer til at savne Einar på banen og i klubbens lokaler. 

Æret være Einar Pedersens minde 

       NEKROLOG 
                 Einar Pedersen 

SIF har 2000 fantastiske medlemmer 
Af Claus Buhl

Det typiske SIF-medlem er en dreng i alderen 
10-14 år. Han bor i Charlottenlund og spiller 
fodbold.
Stikker du hovedet ned i Klubmodul og fisker oplys-
ninger op, ser du hvordan SIFs medlemsskare sam-
mensætter sig. De fleste ved, at tennisafdelingen er 
størst med 833 medlemmer, fulgt af fodboldafde-
lingen 634 medlemmer, badmintonafdelingen 424 
medlemmer og skytteafdelingen 135 medlemmer.
Men vidste du også, at SIF indeholde andre aktiviteter? 
I Motionsrummet løfter, ruller og løber 134 medlem-
mer, i Spinningrummet cykler, stønner og sveder 83 
medlemmer og i Senior i SIF hygger 92 medlemmer 
sig hver onsdag eftermiddag. 

Mænd og drenge er i overtal
Alle 4 afdelinger har en klar overvægt af hankøn. 
Skytterne har kun 8 kvinder og 127 mænd. Fodbolds- 
kønsbalance er ikke meget bedre, men det retter sig i 
badminton med en kvindeprocent på 31 procent, og i 
tennis når kvindeprocenten op på 45 procent.
Men - blandt SIFs andre aktiviteter finder vi eksempler 
på kvindeligt overtal. I spinning knokler 50 kvinder og 
kun 33 mænd. Det har sikkert noget at gøre med, at 
instruktørerne er mænd! Også i Senior i SIF fører kvin-
desiden sig flot frem. Her er der næsten lige mange 
mænd og kvinder.

Aldersfordeling
Aldersgruppen 10-14 år er helt dominerende i SIF med 
næsten 500 børn, som har sin faste gang mindst en 
eftermiddag om ugen. Aldersgruppen 5-9 år mønstrer 
337 børn mod 165 børn/unge i aldersgruppen 15-19 
år. Fra denne alder går det støt nedad. Men så sker der 
noget. Aldersgrupperne fra +40 vender tilbage til SIF, 
og de bliver her og dyrker sport i en af SIFs 4 afde-
linger til tæt på 75 års alderen. Herfra tager Senior i 
SIF over, hvor aldersgruppen 70-74 år er størst med 31 
medlemmer. Den ældste her er en kvinde på 92 år.

Det lokale islæt dominer
Mere end 50 procent af SIFs medlemmer har postnum-
mer 2920 Charlottenlund. Tæller vi alle postnumre i 
Gentofte sammen, bor mere end 1700 af SIFs medlem-
mer i Gentofte kommune svarende til 85 procent af 
samtlige medlemmer.
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Dit SIF På tværs Resultater 2016/2017

Resultater på tværs
Resultater 2016/2017Dit SIF På tværs

TENNIS:

DM ude 2016

Gustav Obel vinder U12 Mix og HD

SM inde 2017:

SIF Tennis fik følgende flotte resultater ved Sjællands-

mesterskaberne indendørs 2017:

U10 piger single - Carla Jensen vinder guld

U10 pige double - Carla/Emma Finkelstein nr. 2

U10 drenge - Christoffer Frahm nr. 3

U10 drenge double - Christoffer Frahm / makker vinder

U12 drenge kat 2, Jarl August Ildor nr. 2

U12 piger kat 1, Vilma Krebs nr. 2

U12 pige double kat 1, Vilma/Mille Mørk nr. 2

U14 piger kat 2, Filippa Olsen vinder

U14 drenge kat 1, Asger Emil Ildor nr. 2

U14 drenge double kat 1, Gustav Obel / makker nr. 2

U16 drenge kat 2, Rasmus Skarstad nr. 2

U18 piger kat 1, Caroline Birch vinder

U18 drenge kat 1, Anton HIK Davidsen nr. 2

FODBOLD:

1. holdet er rykket op i Danmarksserien og spiller med 

om oprykningen til 2. division.

2. holdet er rykket op i serie 1

3. rykkede op i serie 3

Fællesholdet med HIK vinder deres række, som er en 

række for de ældste organiserede fodboldspillere i 

verden, hvorfor de kalder sig verdensmestre.

SKYDNING:

David Grainger vinder DM for tjenestepistol.

BADMINTON:

Badminton: Ungdom

KM: 
SIF vinder 14 guld-, 11 sølv- og 6 bronzemedaljer 

plus Københavnerpokalen som bedste klub for 3. år 

i træk

DM hold: 
U15 holdet vinder sølv

U11 holdet bliver nr. 6

DMU 

U11A Mads Andersson vinder guld i mix, sølv i HD 

og sølv i HS

U9 Jens Andersson vinder sølv i HS, HD og Mix

U9 Marie Viscovich vinder bronze i DD

DM individuelt: 
HD U13 Mikkel Langemark vinder guld 

Mix U15 Axel Parkhøi vinder sølv 

DD U15 Nele Knudsen vinder bronze

HD U15 Christopher Vittoriani vinder bronze

Badminton: Senior

Yones Denmark Open: 
Christinna Pedersen og Joachim Fischer vinder guld

Finnish Open:
Rasmus Gemke vinder guld

Singapore Open: 
Christinna Pedersen og Kamilla Rytter Juhl vinder 

guld i DD

Carsten Mogens og Mathias Boe vinder guld i HD

Badminton: Senior fortsat

OL:  
Christinna Pedersen og Kamilla Rytter Juhl vinder 

sølv - den første medalje til SIF ved OL nogensinde.

EM individuelt:
Christinna Pedersen og Kamilla Rytter Juhl vinder 

guld i DD

Carsten Mogens og Mathias Boe vinder guld i HD

Mads Conrad og Mads Kolding vinder sølv i HD

Christinna Pedersen og Joachim Fischer vinder sølv 

i Mix

DM hold: 
SIF vinder første DM-titel i 48 år

EM blandede hold: 
Natalia Koch Rohde, Christinna Pedersen, Kamilla 

Rytter Juhl, Carsten Mogensen, Joachim Fischer, 

Mads Conrad er med til at vinde guld

VM herre landshold: 
Mads Conrad og Emil Holst er med til at vinde guld

Badminton: Veteran

DM, individuelt
+35 DS: Pernille Strøm Lundsfryd vinder guld

+40 DD: Pernille Strøm Lundsfryd & Susanne Kauf-

mann vinder sølv

+55 HD: Bo Elvers & Thomas Nielsen vinder sølv

+55 Mix: Bo Elvers & Gitte Schou vinder sølv

Resultater på tværs
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Vores fælles hjemmeside i SIF             har fået nyt design og indhold     

Direkte adgang til det hele
I marts 2017 blev SIFs hjemmeside 
www.skovser.dk relanceret med et nyt 
design, men mere vigtig er sammen-
fletningen med de tidligere Klub-
modul-sider. Skovser.dk indeholder 
sider med emner, der har interesse 
på tværs af afdelingerne (SIF Fælles), 
emner i Skytteafdelingen, link til afde-
lingernes egne hjemmesider/nyheder 
(Badminton, Fodbold, Tennis) og til 
SIFs nye digitale arkiv - skovserhistorie. 

Det nye skovser.dk giver desuden 
direkte adgang til emner for alle 
afdelinger angående medlemskab 
(indmeldelse, kontingenter og betal-
ing), booking af time eller sæsonbane, 
tilmelding til diverse træning, hold, 
spinning/events, motionsrum, Senior i 
SIF, SIF’s Venner og mulighed for at op
datere egne oplysninger om betalings-

kort, mailadresse, mobiltelefon m.m. 
samt betalinger.
Målet har været at skabe én indgang, 
der kan lede frem til alle fælles infor-
mationer og handlinger i SIF-regi, og 
dermed gøre det nemmere at være 
medlem og enklere at vedligeholde. 
Resultatet ser vellykket ud.

Fordele og ulemper ved en 
hjemmeside
Det er en stor fordel, at man fra sin 
pc eller mobile enhed hele døgnet 
selv kan udføre en bestemt opgave 
via hjemmesiden eller se information 
om et bestemt emne (direkte eller via 
links). Det sparer i øvrigt kontoret for 
mange henvendelser og megen ar-
bejdstid. Hjemmesiden kan samtidig 
vise nyheder med tekst og billeder. 
Ulempen er, at et medlem ikke ved, 
når ny information eller en nyhed er 

lagt på hjemmesiden, og derfor måske 
ikke får den set.

Fordele ved Facebook, e-mail og sms
Det er rimelig enkelt at lægge video, 
foto, tekst eller begivenheder op på en 
afdelings Facebook-profil. Dermed 
er afdelingen sikker på, at alle der har 
bedt om at få det vide, får besked (via 
automatisk mail) om afdelingens nye 
information. Ja, og så har medlem-
merne dér mulighed for at kommen-
tere på nyheden. Både badminton, 
fodbold og tennis har sin egen 
Facebook-profil, som alle kan tilmelde 
sig uanset medlemskab.
Kontoret eller en afdeling kan ud-
sende information til alle i SIF eller en 
enkelt afdelings medlemmer, der har 
oplyst mailadresse og/eller mobilnr., 
og dermed sikre sig at flest muligt får 
relevante informationer.

Af Henning Balslev Clausen

Som medlem i SIF har man mange muligheder for at få information: Der er hjemmesiden, 
Facebook, e-mails, sms’er, digitale informationstavler, (plakat)opslag og et årsmagasin.

Hvad virker bedst?
Hver af ovennævnte muligheder har 
sine styrker og svagheder, men ingen 
af dem synes at kunne stå alene.
Selvom mange læser en nyhed på 
Facebook, så skal en nyhed alligevel 
på hjemmesiden, da ikke alle benytter 
Facebook. Og da det er usikkert, 
hvornår et medlem ser på en 
hjemmeside, så er det nødvendigt, at 
kontoret opdaterer informationstav-
len og udsender mails og sms’er, som 
dog ”forsvinder” i mængden efter få 
dage. 

Det er et plus, at hver afdeling opda-
terer sin egen hjemmeside, fordi det 
er afdelingen selv, som bedst ved, 
hvad der sker i afdelingen, og hvilke 
emner som skal være tilgængelige. 
Andre varetager så, hvad SIF Fæl-
lesskabet har brug for.

Hjælp din webredaktør
Jeg har været webmaster/webredak-
tør siden 2010 for skovser.dk og 
badminton hjemmesiderne, og med 
årene er nyhedsstof på en hjemme-
side reduceret på grund af oven-

nævnte alternativer for udsendelse af 
nyheder, men det øvrige indhold kan 
ikke undværes. Indholdet bliver dog 
endnu bedre, hvis ledere og andre 
medlemmer bidrager med informa-
tion – så hold altid din webredaktør 
opdateret med en mail.

www.skovser.dk 

Dit SIF Ny hjemmeside Dit SIF Ny hjemmeside
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I klubbens lokaler, og ikke mindst i restauranten, snakkes 
og diskuteres der tit om, hvornår det var, hvem det var osv. 
Nu er vi kommet et skridt videre i den mulige afklaring af 
disse mange spørgsmål.

Efter en del års tilløb er første etape af registreringen af 
SIF’s historie færdig. Primo 2017 blev SIF’s hjemmeside 

udvidet med www.skovserhistorie.dk , som fremtidssikrer 
SIF’s historie og gør den tilgængelig for alle. Der er nu 
skabt et grundlag for at videreudbygge historien. Der er 
selvfølgelig mange ”huller” i det allerede indlagte mate-
riale. Især de ældre billeder har været svære at beskrive 
tilstrækkeligt med navne, steder og nøjagtige tidspunkter/
begivenheder, men det er jo starten på en løbende proces, 
hvor der hele tiden kan rettes og tilføjes. 

Af Peter Dalkiær 

SIF har nu fået den første del af sin historie digitaliseret, men der er stadig et stykke vej.

Hvornår var det nu, 
det var?

SIF bladene 
Den vigtigste og gennemgående søjle er SIF bladene, 
som dækker tiden helt tilbage fra 1920. De skulle være 
komplette, selv om udgivelserne ikke har været helt 
regelmæssige.

Her starter du

Di
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én gang skovser – altid skovser

Fremtiden i SIF er fuld af små og store ambitioner, 
socialt fællesskab og nye muligheder.

20
16

skovshoved 
idrætsforening

nr.6

SIF OG 
FREMTIDEN

Roskilde:
Gl. Darupvej 5C
4000 Roskilde
Telefon 70 25 25 29

sif@sif.dk
www.sif.dk

Søborg:
Generatorvej 12
2860 Søborg
Telefon 39 750 750

sif@sif.dk
www.sif.dk

Personsikring
støtter

”Det er blevet en helt naturlig del af os at støtte SIF, 
også selvom vi er fl yttet ud af lokalområdet. Det har 
altid været et bevidst valg, fordi vi kan identifi cere os 
med klubbens værdier og det klubben står for.”

Lars Mejlby
Salgs-, Marketing- og Udviklingschef

Stor tak til SIF Gruppen
”Jeg har været super glad for det samarbejde jeg har haft
med SIF Gruppen i denne sæson. Jeg har fået en kæmpe 
opbakning og det sætter jeg virkelig pris på. 

D. 2. april 2015 opnåede jeg for første gang i
min karriere at blive nr. 1 på verdensranglisten.
Takket være sponsoratet fra og samarbejdet
med SIF Gruppen, har jeg kunne bruge al
min tid på badminton og forfølge min
drøm om at blive den bedste i verden”

Joachim Fischer, Skovshoved IF

Sponsor i snart 100 år
I SIF Gruppen brænder vi for at gøre en forskel, også uden for
el- og installationsbranchen. Vi har derfor i mange år støttet
initiativer, der bidrager til at sikre det lokale idræts- og kulturlivs 
gode udviklingsmuligheder. Vi støtter derfor SIF og har gjort
det stort set siden 1918, hvor SIF Gruppen blev grundlagt, som 
en lille lokal installationsforretning i Skovshoved.  

En hånd til Joachim
”Som hovedsponsor har vi altid kunnet støtte de overordnede 
aktiviteter til gavn for både badminton, tennis, fodbold og 
skydning. I 2014 valgte vi så at udvide sponsoratet, til også at
omfatte et personligt sponsorat til en af klubbens hovedprofi ler
inden for badminton, Joachim Fischer. Med dette sponsorat
kunne vi støtte klubben til at blive en af Danmarks bedste. Vi 
har i løbet af sæsonen fulgt både Joachim og resten af holdet
ved de fl este hjemmekampe, og senest i fi nalen mod Greve i 
Frederiksberg Hallen. Vi er naturligvis kede af, at det ikke blev
til en første plads i år, men vi synes alligevel at Joachim og 
hele holdet fortjener en stor hånd.”

Lars Mejlby, SIF Gruppen

Vi samarbejder med

• El-installationer

• Bygningssikring

• Personsikring

• AV-løsninger

• Intelligente Installationer

• Komfort & Energistyring

• IP Netværk og telefoni

• Vedvarende energi

• Energirådgivning

• Kontraktservice

• Ejendomsservice

• Trafi ksignaler

Brug SIF Gruppen næste gang du har brug 
for en installatør. Så er du med til at
støtte klubben. 

Dit Sif Kunstbaneén gang skovser – altid skovser
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Roskilde:
Gl. Darupvej 5C
4000 Roskilde
Telefon 70 25 25 29

sif@sif.dk
www.sif.dk

Søborg:
Generatorvej 12
2860 Søborg
Telefon 39 750 750

sif@sif.dk
www.sif.dk

Personsikring
støtter

”Det er blevet en helt naturlig del af os at støtte SIF, 
også selvom vi er flyttet ud af lokalområdet. Det har
altid været et bevidst valg, fordi vi kan identificere os 
med klubbens værdier og det klubben står for.”

Lars Mejlby
Salgs-, Marketing- og Udviklingschef

Stor tak til SIF Gruppen
”Jeg har været super glad for det samarbejde jeg har haft
med SIF Gruppen i denne sæson. Jeg har fået en kæmpe 
opbakning og det sætter jeg virkelig pris på. 

D. 2. april 2015 opnåede jeg for første gang i
min karriere at blive nr. 1 på verdensranglisten.
Takket være sponsoratet fra og samarbejdet
med SIF Gruppen, har jeg kunne bruge al
min tid på badminton og forfølge min
drøm om at blive den bedste i verden”

Joachim Fischer, Skovshoved IF

Sponsor i snart 100 år
I SIF Gruppen brænder vi for at gøre en forskel, også uden for
el- og installationsbranchen. Vi har derfor i mange år støttet
initiativer, der bidrager til at sikre det lokale idræts- og kulturlivs 
gode udviklingsmuligheder. Vi støtter derfor SIF og har gjort
det stort set siden 1918, hvor SIF Gruppen blev grundlagt, som 
en lille lokal installationsforretning i Skovshoved.  

En hånd til Joachim
”Som hovedsponsor har vi altid kunnet støtte de overordnede 
aktiviteter til gavn for både badminton, tennis, fodbold og 
skydning. I 2014 valgte vi så at udvide sponsoratet, til også at
omfatte et personligt sponsorat til en af klubbens hovedprofiler
inden for badminton, Joachim Fischer. Med dette sponsorat
kunne vi støtte klubben til at blive en af Danmarks bedste. Vi 
har i løbet af sæsonen fulgt både Joachim og resten af holdet
ved de fleste hjemmekampe, og senest i finalen mod Greve i 
Frederiksberg Hallen. Vi er naturligvis kede af, at det ikke blev
til en første plads i år, men vi synes alligevel at Joachim og 
hele holdet fortjener en stor hånd.”

Lars Mejlby, SIF Gruppen

Vi samarbejder med

• El-installationer

• Bygningssikring

• Personsikring

• AV-løsninger

• Intelligente Installationer

• Komfort & Energistyring

• IP Netværk og telefoni

• Vedvarende energi

• Energirådgivning

• Kontraktservice

• Ejendomsservice

• Trafiksignaler

Brug SIF Gruppen næste gang du har brug 
for en installatør. Så er du med til at
støtte klubben. 
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 . Vi glæder os til endnu en spæn-
dende sæson, med gode kampe og hyggeligt samvær.

Roskilde:
Gl. Darupvej 5C
4000 Roskilde
Telefon 70 25 25 29

sif@sif.dk
www.sif.dk

Søborg:
Generatorvej 12
2860 Søborg
Telefon 39 750 750

sif@sif.dk
www.sif.dk

Personsikring
støtter

”Det er blevet en helt naturlig del af os at støtte SIF, 
også selvom vi er flyttet ud af lokalområdet. Det har
altid været et bevidst valg, fordi vi kan identificere os 
med klubbens værdier og det klubben står for.”

Lars Mejlby
Salgs-, Marketing- og Udviklingschef

Stor tak til SIF Gruppen
”Jeg har været super glad for det samarbejde jeg har haft
med SIF Gruppen i denne sæson. Jeg har fået en kæmpe 
opbakning og det sætter jeg virkelig pris på. 

D. 2. april 2015 opnåede jeg for første gang i
min karriere at blive nr. 1 på verdensranglisten.
Takket være sponsoratet fra og samarbejdet
med SIF Gruppen, har jeg kunne bruge al
min tid på badminton og forfølge min
drøm om at blive den bedste i verden”

Joachim Fischer, Skovshoved IF

Sponsor i snart 100 år
I SIF Gruppen brænder vi for at gøre en forskel, også uden for
el- og installationsbranchen. Vi har derfor i mange år støttet
initiativer, der bidrager til at sikre det lokale idræts- og kulturlivs 
gode udviklingsmuligheder. Vi støtter derfor SIF og har gjort
det stort set siden 1918, hvor SIF Gruppen blev grundlagt, som 
en lille lokal installationsforretning i Skovshoved.  

En hånd til Joachim
”Som hovedsponsor har vi altid kunnet støtte de overordnede 
aktiviteter til gavn for både badminton, tennis, fodbold og 
skydning. I 2014 valgte vi så at udvide sponsoratet, til også at
omfatte et personligt sponsorat til en af klubbens hovedprofiler
inden for badminton, Joachim Fischer. Med dette sponsorat
kunne vi støtte klubben til at blive en af Danmarks bedste. Vi 
har i løbet af sæsonen fulgt både Joachim og resten af holdet
ved de fleste hjemmekampe, og senest i finalen mod Greve i 
Frederiksberg Hallen. Vi er naturligvis kede af, at det ikke blev
til en første plads i år, men vi synes alligevel at Joachim og 
hele holdet fortjener en stor hånd.”

Lars Mejlby, SIF Gruppen

Vi samarbejder med

• El-installationer

• Bygningssikring

• Personsikring

• AV-løsninger

• Intelligente Installationer

• Komfort & Energistyring

• IP Netværk og telefoni

• Vedvarende energi

• Energirådgivning

• Kontraktservice

• Ejendomsservice

• Trafiksignaler

Brug SIF Gruppen næste gang du har brug 
for en installatør. Så er du med til at
støtte klubben. 
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Sportgrene 
Det andet store område er Sportsgrene, som dækker de 
nuværende samt hockey, som sluttede i 1951. Badminton 
og fodbold er rimeligt godt dækket i de tidligere år indtil 
henholdsvis ca. 1980 og ca. 1963, mens der endnu mangler 
tidlig historie fra både skydning og tennis.

Scrapbøger
Der er en søjle for Scrapbøger, som dækker den pågæl-
dende forfatters egne oplevelser på pågældende tidspunkt.

Jubilæer 
Der har gennem årene været mange Jubilæer i SIF, både for 
hele foreningen og i de enkelte afdelinger. Der er historik for 
jubilæer i 1919, 1934, 1939, 1950, 1959, 1984, 1994, 2000 og 
2009.

Fællesskabet
Den sidste og bredt dækkende søjle er Fællesskabet, som 
binder SIF sammen, og sørger for vores anlæg, bygninger, 
administration og meget, meget andet.

Den ”røde” tråd i det digitale historiske arkiv er årstal, som 
giver den umiddelbare rækkefølge på det meste af det ind-
lagte materiale. Men der er også en bred søgefunktion, hvor 
man kan søge på navne, begivenheder og lignende.

At etablere et historisk digitalt arkiv er eller bør i hvert fald 
være ”the never ending story”. Forudsætningen for at bevare 
og synliggøre SIF’s historie for fremtiden er et kontinuerligt 
arbejde af interesserede og engagerede medlemmer/per-
soner, som måske blot i en periode kan være med til at samle 
og dokumentere øjeblikke og begivenheder til glæde for 
både sig selv, men også senere generationer. 
PRØV DET - DET FØLES RART.

Strukturen i det historiske 
arkiv er bygget på flere søjler.

Dit SIF Skovserhistorie.dk Dit SIF Skovserhistorie.dk
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Dit SIF Hædersbevis

Sølvnål til Mikkel Schultz
Mikkel Schultz, cheftræner i Tennisafdelingen, 
fik uddelt en sølvnål med følgende begrundelse: 
Mikkel skal ikke have æresbevisningen, fordi han er en 
meget dygtig træner, for hvis han ikke var det, var han 
næppe blevet ansat. Nej du skal have den, fordi du udviser 
en meget stor og positiv interesse for hele vores forening. 
Du tænker både i sociale og praktiske baner, og der går 
næsten ikke en dag uden du kommer med en god ide. 
Og når nu mange af os er tilbøjelige til at lade dagenes
trummerum være nok, er det dejligt, at der er en, der kan
komme med nye friske input. Det skal dog siges, at det ikke
er alle idéerne, der bliver realiseret her og nu. Mikkel du 
skal have tak for din altid positive, glade og imødekom-
mende facon. Vi håber, samarbejdet må vare mange år 
frem i tiden.

Simon Melbye blev valgt 
til Årets SIFFER

Dit SIF Årets SIFFER

Simon er en person som har SIF’s dna i sig.
Han begyndte som lille dreng med at spille fodbold og endte på 1. holdet 
som en talentfuld angriber, indtil et benbrud satte en stopper for karrieren på 
topplan. Det blev dog til adskillige flere kampe på 1. og 2. holdet, mens han 
samtidig tog ledergerningen og trænede i 10 år ungdomshold. Senere blev 
han leder og træner af 2. holdet i en del år.
Men det stoppede ikke der. Nu tager han del i opbygningen af den nye 
oldboys afdeling, som trængte til lidt fornyelse.  Han er selv aktiv som 
hængende angriber. Årets SIFFER har mange talenter og er et kendt ansigt 
ifm. fester både i klubben samt arrangementer rundt om i Skovshoved og 
omegn, hvor hans store sangstemme får lov til at udfolde sig. Derudover er 
han ankermand i SIF fodbold erhvervsklub og med den rolle med til at samle 
en betragtelig sum penge sammen til glæde for fodboldafdelingen. Han har 
stiftet familie, og vi ser frem til, at sønnen vil betræde Leo Ground når tiden 
kommer. 

Simon Melbye, du er en rigtig skovser, 
kæmpe tillykke med titlen.

1980

1980

1981

1983

1984

1991

2001

2001

2002

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2006

2007

2007

2007

Kell Rasmussen

Mogens Benthien

Søren Sonne

Gunnar Johansen

Jørn Johansen

John Funch

Jesper Knudsen

Marlene Thomsen

Clifford Beckmann

Lise Sandvad

Gerda Sandvad

Ole E. Jensen

Anders Myralf

Poul Pape

Bent Bergander

Tom Gudmandsen 

Ole Ebbesen 

Ulrik Ibfelt

Ann Hessel

Bente Mourier

Æresmedlemmer

1930

1946

1949

1956

1975

1975

1975

1981

1984

1998

2012

2015

J. M. McCallum

Magne Kjems

Steffen Rasmussen

Gudmund Schack

Louis Saunte

Carlo Pedersen

Axel Hansen

Adolph Beckmann

Ole Mertz

Einar Petersen

Claus Buhl

Bue Kjems

Æresmedlemmer kan på 
bestyrelsens forslag udnævnes 
ved en generalforsamlings 
beslutning. Bestyrelsens forslag 
kan ikke gøres til genstand for 
forhandling på generalforsam-
lingen.

1984

1974

1986

1994

1999

2001

2006

2006

2016

2016

Hans Hansen

Andre Suenson

Claus Buhl

Bue Kjems

Bent Strøm

Thea Jensen

Peter Dalkiær

Jannik Hasbak

Henrik PK Rohde

Tom Gudmandsen

Personer, der har ydet en særlig 
indsats for foreningen, kan 
efter bestyrelsens énstemmige 
beslutning tildeles foreningens 
guldemblem.

Guldnåle

2007

2008

2009

2009

2012

2012

2013

2013

2013

2013

2016

2017

Warny Munch

Henrik P.K. Rohde

Brian Grundstad

Karsten Møller

Steffen Moe

Michael Bartholdy

Nicolaj Hansen

Jakob Grandahl

Matthias Elvers

Christian Skjoldborg

Emil Menke

Mikkel Schultz

Sølvnåle

Medlemmer, der på fortjenstfuld måde 
har repræsenteret foreningen ved 
opnåelse af væsentlige sportslige resul-
tater, samt medlemmer, der gennem 
en årrække har taget særligt aktivt del 
i foreningens virksomhed, kan efter 
indstilling fra de respektive afdelinger 
ved bestyrelsens beslutning tildeles
foreningens sølvemblem.

Hædersbeviser - Hædersbeviser - Hædersbeviser Hædersbeviser - Hædersbeviser - Hædersbeviser

Knud Willems 

80 års 
medlemskab
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Rødovre Dyreklink

Schultz Boliger

Bird & Bird

Malermester Michael Ruhwald

Christianslyst Aps

Murermester Lars Guhle

Michael Lund

V & Co. Revision 

Thomas Gregersen ApS 

Tandlæge Line Kjer Gregersen

i SIF Badminton 
Tak til vores sponsorer

Vinggaard, Kanstrup-Clausen & Mollyhus
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Dit SIF På tværs 

Henning er vores webmaster, ’bag’ 
om de forskellige aktiviteter i vores 
sportsklub, han er ’på tværs af det 
hele’. Siden 2010 har Henning været 
manden bag SIFs hjemmeside www.
skovser.dk og www.skovshoved-
badminton.dk. Nu i 2017 lancerer han 
en ny, forbedret udgave af skovser.
dk, der også indeholder Klubmodul-
funktioner.  
Gennem mange år har Henning været 
medlem i SIF. Han har spillet tennis 
og badminton, og gør det stadig. 
Efter han stoppede med at arbejde, 
er tiden i SIF taget til. Blandt andet 
har Henning nu været næstformand i 
Senior i SIF gennem de sidste 2 år og 
her står han sammen med bestyrelsen 
for de mange, hyggelige, medlemsar-
rangementer, så som det årlige Åle-
gilde i juni, frokostudflugt til Korsbæk 
på Bakken i år, bankospil ved juletid 
og meget mere. Selv udfordrer 

Henning sig selv året rundt i skyde-
kælderen, ved kortbordet – og spiller 
fortsat badminton og tennis: Jo, det er 
en alsidig sportsmand og webmaster 
på tværs, der er modtageren i år.
Den eneste sport i SIF, som Henning 
ikke dyrker aktivt – endnu – er fod-
bold! Han spillede fodbold i Dragør, 
hvor han kommer fra, og lørdags-
fodbolden kan lokke.
Tilbage til hjemmesiden. Den binder 
det hele sammen på tværs, har gjort 
det længe og vil gøre det fremover 
med Hennings kompetente indsats. 

STORT TILLYKKE med prisen 
Henning 

PS: Er du én af dem, der kitter forenin-
gen SIF sammen ”på tværs”? Så er det 
måske dig, der skal modtage Restau-
rant Siffen’s pris næste år? Eller kender 
du én, som gør? 

Af Helle Ording

På tvæ
rs af det hele

Hos Hjaltelin Stahl erstatter vi tidens ualmindelig mange buzzwords med konkrete 
og håndfaste strategier, der f ly tter holdninger og skaber resultater. Med stærk 
forretningsforståelse og krea tivitet får vi logic og magic til at mødes i gennemtænkt og 
gennemtrængende kommunikation i en foranderlig verden, hvor forbrugerne ikke 
længere begiver sig ud i lineære kunderejser. I stedet gennemgår de semikaotiske 
beslutningsprocesser, hvor de møder dit og dine konkurrenters brand på tværs af f lere 
medier og kanaler end nogensinde før. Online såvel som off line.

Læs mere på hjaltelinstahl.com

DANMARKS
BEDSTE

BUREAU FOR
 ANDET ÅR

I TRÆK
Kilde: MyImage 2017, MyResearch
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Integrationssucces 
i Whiskybæltet 

Efter mange års kamp mod naboklubben HIK er det lykkes 
at opnå et samarbejde på fodboldbanen lørdag formiddag, 
hvor Lørdagsholdet har været på talentjagt i 2900 Hellerup 
og har tilbudt nogle få HIKere at komme i bedre form ved at 
spille lørdagsbold på det berømte lørdagshold.
Årsagen til denne opblødning skal bl.a ses i det lys, at flere 
af de trofaste spillere på lørdagsholdet er stoppet pga. 
skader, og en fornyelse var nødvendig for at lørdagsholdet  
kunne fortsætte på et højt sportsligt niveau.

Igennem mange år har lørdagsholdet og HIKerne krydset 
klinger på banen to gange om året. Vi fra lørdagsholdet har 
desværre måtte konstatere,  at vi ofte er blevet nummer to 
i de opgør.
Det skal være slut nu, hvor vi har inviteret nogle af de bed-
ste til at stille op for lørdagsholdet.
Ved frokosten efter fodboldkampen vinder lørdagsholdet 
dog hver gang.

Af Emil Menke, formand lørdagsholdet 

K Ø B M A G E R G A D E  3 4  ·  1 1 5 0  K Ø B E N H A V N  K  ·  T E L E F O N :  3 3  1 2  2 2  1 6

W W W . P H E R T Z . D K

S M A L L  V I C T O R I E S .
L I F E T I M E  F R I E N D S H I P S .

Uanset om det er glæden ved en sejr eller smerten efter et nederlag, så bringer sport os tættere sammen.

Sammenholdet på dit team skaber venskaber, der kan vare resten af livet.

Med 180 års erfaring, bestræber vi os på at tilbyde den bedste oplevelse, service og kvalitet, for at ære 

disse særlige anledninger. Gennem generationer er vi med til hver begivenhed og hver sejr.
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Der er blevet etableret adgang fra balkonen i tennishallen 
til terrassen ved restaurationen, hvilket giver mulighed for 
at lette adgangen på tværs af 1. salen samt servering af 
mad ved arrangementer på balkonen.

På tennisgavlen er der opført et speakertårn med udsalgs-
sted for restauratøren og læ-halvtage til publikum.

Opholdsarealet på tennisbane 5 er blevet gjort mere 
hyggeligt med bander mod banen, lavere hegn mod bane 
4, minitennisbane, større skur til trænerne og informations-
tavle.

Gavlene på badmintonhallen og multihallen er blevet for-
nyet og arealet mod Exnersvej og mod øst er blevet istand-
sat. Derudover opstreges der til minitennis ved klubhusets 
østgavl.

Der er opstillet møbler ved indgangen fra Exnersvej, så der 
er mulighed for lidt socialt samvær.

Der arbejdes fortsat på at bygge et møderum på taget ud 
for køkkenet med vinduesfacade ud til terrassen. Det er en 
facilitet, vi savner meget, men det koster at bygge sådan et 
lokale, så vi håber, det er muligt at finde nogle sponsorer. 
Lokalet kunne evt. få navn efter sponsoren.

Dit Sif Nye faciliteter

Lidt om nye faciliteter
Af Bue Kjems, formand

I sidste års nummer af Dit SIF skrev jeg, at vi hele tiden arbejder på at forbedre vores faciliteter; 
men hvad er der sket siden sidst, og hvad er der på tegnebordet?

Dit Sif Nye faciliteter

Vi byder nye patienter velkommen

TANDLÆGE 
Line Kjer Gregersen

Ordrup Jagtvej 52,
2920 Charlottenlund

Tlf: 39 63 51 71
www.din-tand.dk

Begge skydekældre vil blive totalrenoveret i år, renoveringen starter i september og vil være afsluttet i februar 2018.

Så sig ikke at der ikke sker noget i foreningen!

➐

➊ ➍

➋ ➎

❸ ➏
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Roskilde:
Gl. Darupvej 5C
4000 Roskilde
Telefon 70 25 25 29

sif@sif.dk
www.sif.dk

Søborg:
Generatorvej 12
2860 Søborg
Telefon 39 750 750

sif@sif.dk
www.sif.dk

Personsikring
støtter

”Det er blevet en helt naturlig del af os 
at støtte SIF, også selvom vi er fl yttet ud 
af lokalområdet. Det har altid været et 
bevidst valg, fordi vi kan identifi cere os med 
klubbens værdier og det klubben står for.”

Lars Mejlby
Salgs-, Marketing- og Udviklingschef

Skovshoved Badminton hæver antallet af medlemmer 
takket være minibus sponsoreret af SIF Gruppen
SIF Gruppens seneste bidrag til klubben, gør det muligt at få fl ere børn 
som medlemmer, idet klubben nu har mulighed for at tilbyde de yngre 
medlemmer transport fra skole til træning.

Som hovedsponsor i Skovshoved Idrætsforening igennem snart 100 år, har 
SIF Gruppen været en fast økonomisk støtte for de overordnede aktiviteter til 
gavn for både badminton, tennis, fodbold og skydning.

En bus der gør en forskel
”Som det seneste bidrag til Skovshoved Badminton, har SIF Gruppen 
sponsoreret en minibus, som klubben kan benytte til mange praktiske 
formål. Den primære hensigt med bussen har været at give klubben 
mulighed for at tilbyde de yngre medlemmer transport fra skole til træning,” 
udtaler Marketingchef Lars Mejlby fra SIF Gruppen. På den måde kan endnu 
fl ere unge badmintonentusiaster dyrke deres interesse, selvom deres skole 
måske ligger lidt langt væk fra klubben. Skovshoved Badminton tilbyder nu 
at hente børnene på de forskellige skoler i kommunen, således at de alle 
kan komme trygt og sikkert frem.

Ledelsen i Skovshoved Badminton glæder sig over erhvervelsen af 
minibussen som gør det muligt at få fl ere børn til klubben. Hver onsdag 
og fredag afhenter træner Ole Ebbesen børn fra primært Ordrup Skole, som 
ligger lidt længere væk fra klubben end Skovshoved Skole.

Vi samarbejder med

”Stemningen i bussen er ofte rigtig god, og ud over at hygge sig på turen, 
både synger og leger børnene”, udtaler Ole Ebbesen. Ole er meget populær 
hos børnene, da han tidligere har været leder af fritidshjemmet på Ordrup 
Skole, og selvom han nu er gået på pension arbejder han af og til som vikar 
på skolen.

Bussen gør det muligt for Oscar at gå til badminton
Tiltaget er også blevet meget positivt modtaget af både børnene selv og 
forældrene til de unge badmintonspillere.

Sine, som er mor til Oscar Thorup fra 2.C på Ordrup Skole synes, det er dejligt 
at bussen kommer og henter Oscar. De fl este af børnene fra Ordrup Skole ville 
ikke kunne gå på holdet, hvis ikke de blev hentet, da deres forældre ikke 
har fri på det tidspunkt. Hun synes at det er godt at de på denne måde kan 
træne lige efter skole, så det heller ikke bliver alt for sent. Og så er hun rigtig 
tryg ved at det netop er Ole som børnene kender i forvejen, der henter dem.

Oscar selv fortæller at de bare skal stå klar ved skolens udgang på det aftalte 
tidspunkt, så kommer Ole i minibussen og henter dem. Oscar følges altid 
med fl ere børn fra sin klasse og synes at turen til klubben er rigtig hyggelig.

Styrker det sociale samvær for elitespillerne
Sidst men ikke mindst kan minibussen også gøre en forskel for elitespillerne 
i Skovshoved Badminton. Klubben benytter bussen til at fragte hele holdet 
til alle ligakampene på udebane. Dette gør det muligt både at spare tid og 
penge, men det bidrager samtidig også til at styrke de sociale relationer i 
gruppen.

”Vi er super glade for SIF Gruppens professionelle opbakning, og med dem 
i ryggen, kan vi blive ved med at forfølge vores mål om at stå øverst på 
podiet”, udtaler Joachim Fischer og Christinna Pedersen.

Næstved:
Bassinbuen 4
4700 Næstved
Telefon 55 77 22 99

info@pedersen-el.dk
www.pedersen-el.dk


