
Årets-
• Talentpris
• Lederpris
• Foreningspris
i Svendborg Kommune

- uddeles til et hold, enkeltpersoner eller for-
ening, som har hjemsted i Svendborg Kommune 
og som har ydet en særlig præstation i 2012 eller 
igennem en længere årrække.

Til årets talent-, leder- og foreningspris uddeles 
tre statuetter til en samlet værdi af kr. 15.000,-.

Prisoverrækkelsen foregår i forbindelse med 
Svendborg Idræts Samvirkes repræsentant-
skabsmøde mandag den 18. marts 2013 i Natu-
rama, Dronningemaen 30, Svendborg.

Nyhedsbrev

januar 2013

Kåring af årets talent-, leder- og foreningspris   •   Repræsentantskabsmøde mandag d. 18. marts   •   OL-guldvinder Poul-Erik Høyer

På repræsentantskabs-
møde får vi besøg af 

OL-guldvinder i
badminton

Poul-Erik Høyer.



Du, bestyrelsen eller medlemmerne i jeres klub kan nu 
afgøre, hvem der skal indstilles til nomineringen til Årets 
talentpris, lederpris og foreningspris 2012 i Svendborg 
Kommune.

Send en mail med navnet i hvert kategori til per.ni el-
sen@svendborg.dk, evt. med en kort begrundelse.

Du kan også sende et brev eller postkort til:
Svendborg Idræts Samvirke, Kultur- & fritidsafdelingen, 
Ramsherred 5, 5700 Svendborg, mrk. Årets Prisudde-
ling 2012.

Vi håber, at I vil bakke positivt op om arrangementet så 
vi kan modtage rigtig mange gode indstillinger til hver 
kategori.

Indstillingerne til nomineringer skal være Svendborg 
Idræts Samvirke i hænde senest  den 25. februar 2013.

Svendborg Idræts Samvirke udvælger de tre nominerin-
ger i hver kategori, der vil blive offentliggjort i Fyns Amts 
Avis og på www.sis-svendborg .dk.

Talentpris
- uddeles til et hold eller enkeltpersoner, som 
tilhører en klub eller forening med hjemsted 
i Svendborg Kommune og som har ydet en 
særlig idrætslig præstation i 2012.

Lederpris
- gives til en idrætsleder, der i 2012 eller igen-
nem en længere årrække har ydet et særligt 
stykke leder- eller træningsarbejde.

Foreningspris
- tildeles en forening, der har gjort et stort 
stykke arbejde for deres medlemmer eller 
har lavet tidssvarende idræts- og motionstil-
bud for almindelige mennesker og den brede 
befolkning i deres lokale område.
Klubben kan indstille sig selv.

Årets-
• Talentpris
• Lederpris
• Foreningspris
bliver kåret i Naturama, Svendborg, mandag den 
18. marts 2013, i forbindelse med
repræsentantskabsmøde i SIS.

Husk!

Nu har din klub en ekstra chance for at blive synliggjort i Fyns Amts Avis i forbindelse med 
kåringen af Årets talent-, leder- og foreningspris. Svendborg Idræts Samvirke har indgået 
en aftale med Fyns Amts Avis i forbindelse med kåringen af de tre priser, hvor avisen vil 
skrive om alle de personer og klubber som er blevet nomineret til de tre titler. 

Først i en relativ sen alder fik Poul-Erik Høyer de sejre, 
som for alvor slog hans navn fast på den internationale 
badminton scene. Talentet og ikke mindst vinderin-
stinktet var til stede allerede som ungdomsspiller, men 
netop vinderinstinktet blev af og til en hindring for den 
unge badmintonspiller.
 
I de tidlige år var han en kompromisløs angrebsspiller, 
men med årene blev tålmodigheden og sikkerheden 
i hans spil større. Han evnede at drive modstanderne 
rundt på banen med sine fantastiske maskeringer, og 
ved spillet på nettet formåede han ofte at redde sig ud 
af selv de mest umulige dueller.
 
Poul-Erik Høyer har som den eneste danske badminton-
spiller nogensinde formået at vinde en OL-guldmedalje. 
Det skete i 1996 i Atlanta, hvor han i finalen besejrede 
kinesiske Dong Jiong i to tætte sæt, men det er forment-
lig jubelscenerne efter at have vundet semifinalen, hvor 
han i ren glædesrus rev sin trøje i stykker, der vækker 
størst genkendelse hos de fleste.
 

Udover OL-guldet lykkedes det for Poul-Erik 
Høyer samme år også at blive dansk mester, 
Europamester og genvinde All England-titlen. 
Dermed blev 1996 rent sportsligt det største i 
Poul-Erik Høyers karriere.

Poul-Erik Høyer blev som det 25. medlem op-
taget i Hall of Fame i 2010.

Fakta:
Alder: 48 år

Udvalgte titler: 
Dansk mester 1984, 1985 (amatør) 1989, 1995-
1996, 1998 (professionel).
OL-guldvinder 1996.
Vinder af All England 1995 og 1996.
Europamester 1992, 1994 og 1996.
Danish Open 1988, 1990, 1993-1995 samt 1999.

Hædersbevisninger:
EBU President Award
Indehaver af DBF’s fortjensttegn.

På repræsentantskabsmødet, mandag d. 18. marts får vi besøg af OL-guldvinder i badminton, 
Poul-Erik Høyer og politisk medlem af Gribskov Byråd siden 2010. Poul-Erik Høyer vil fortæl-
le om sin lange karriere i en meget tilbagelænet og afslappet atmosfære, hvor det handler 
om en hyggelig aften med de emner, som publikum ønsker at høre om samt sjove anekdoter.

OL Guld til
Poul-Erik Høyer
De fleste ved, hvad man snakker om, når man 
snakker om Poul-Erik Høyers ødelagte t-shirt. Den 
danske herresingle skrev olympisk historie, da 
han som den første europæer vandt OL i badmin-
ton, da han i 1996 vandt guldet i Atlanta.
Der var hul i overlæderet, og gummisålerne var så 
tynde, at de nærmest var gennemsigtige. Skoene 
var syv år gamle, købt i 1989, men de var nu en-
gang hans lykkesko, og netop det havde de i sand-
hed bragt ham: lykke.



2012 bød på mange udfordringer for idrætsfor-
eningerne i Svendborg Kommune, men jeg vil 
gerne starte med at nævne nogle meget posi-
tive ting for idrætten.

•   Tåsinge Tennis Klub fik taget det meget spændende 
     og flotte anlæg i brug.
•   SG Huset på Ryttervej blev igangsat.
•   Ny entreprenør skulle passe de grønne områder –  
     derfor også fodboldbanerne.
     Hvordan skulle det gå? Den første erfaring viser, at 
     det er gået godt.

I 2013 bliver der flere ting at tage stilling til – lad mig 
nævne et par stykker.

•   Foreslåede besparelser på idrætsområdet
•   Heldagsskole
•   Sportsklasser

Vi vil fortsat arbejde for bedre vilkår til idrætten i 
Svendborg. Det er vigtigt for Kommunen og for fortsat 
at kunne tiltrække alle de frivillige idrætsleder, som ud-
fører et kæmpe ulønnet arbejde for de 20.000 medlem-
mer i de 120 registrerende idrætsforeninger i Svend-
borg Kommune.

Der er foreslået besparelser, men vi kan på ingen måder 
acceptere forringelser af idrættens vilkår – det vil være 
dybt problematisk for foreningslivet og især ramme de 
svageste målgrupper.

Jeg vil gerne opfordre alle foreningsfolk til at hjælpe 
med at fortælle politikerne hvor mange vi er og hvor 
stort et frivilligt idrætsarbejde der udføres. ”Tag fat i 
politikerne og fortæl dem det - når I møder dem”.

Udvikling
Bliver der færre medlemmer i idrætsforenin-
gerne på grund af heldagsskolen? Det ved 
vi ikke endnu, men det - sammen med flere 
ændringer i samfundet – bl.a. lukkeloven – vil 
betyde, at idrætsforeningerne fortsat skal 
udvikle sig og være fleksible. 

Sportsklasserne skal til at starte. Vi håber 
det bliver endnu et godt idrætstilbud til ung-
dommen i Svendborg Kommune.

Forhåbentlig bliver 2013 et år, hvor forenin-
gerne vil udvikle idrætstilbuddene. I SIS vil vi 
gøre hvad vi kan for at understøtte det. Det 
er jer foreningsledere, der skaber rammer, 
som så mange andre i kommunen har gavn og 
glæde af.

Formanden har ordet

Udvalget for Kultur og Planlægning har vurde-
ret samt udsendt til høring at foreningslivet 
igen skal pålægges store besparelser.
Undertegnede kan på ingen måde bifalde for-
slaget, der vil stille rigtig mange foreninger i 
en bekymrende økonomisk situation.

Svendborg Kommune kalder sig en idrætskommune og 
vendingen - ”Det frivillige foreningsliv er vores funda-
ment” – er ofte hørt. Imidlertid har undertegnede svært 
ved at se sammenhængen med besparelsesforslagene.

Det var en stor fornøjelse at læse artiklen med Michael 
Bisbo i Fyns Amts Avis søndag den 13. januar 2013, hvor 
han sammen med 60-70 frivillige afvikler et stort week-
endstævne og får et overskud på ca. 20.000 kr. til gavn 
for Tved Boldklubs 250 ungdomsmedlemmer – altså 
250 unge mennesker i Svendborg Kommune.
Godt gået!

Rigtig mange af kommunens foreninger yder tilsvarende 
frivillig indsat for at få økonomien til at hænge sammen.

Det er ikke behageligt som formand for Folkeoplys-
ningsudvalget efterfølgende at skulle skrive til jer, at 
nu kommer Svendborg Kommune og inddrager nogle at 
disse penge i form at besparelser på tilskudsområdet.

Således ser besparelsesforslagene ud.
Fra budgetåret 2014 spares der 265.000 kr. på tilskud 
til egne og lejede lokaler. Det foregår på den måde, at 
man ændrer den nuværende tilskudsprocent fra 75% 
til 70%.

Der ligger flere parametre til grund for beregningen af 
lokaletilskud, men et af disser er almindelig vedligehol-

delse af klubhuse og lokaler. Det kan frygtes, 
at netop almindelig vedligeholdelse vil være 
et område, der udskydes, når tilskuddene bli-
ver mindre. Med fatale følger.
 
Hvem har ikke ofte undret sig over, hvordan 
vinduerne på Nordre Skole så ud på grund af 
manglende vedligehold?

Et andet område, som Udvalget for Kultur og 
Planlægning foreslår at spare på, er Folke-
oplysningsudvalgets rådighedspulje – ja det 
foreslås simpelthen at nedlægge denne fra 
2013.

Jeg har foretaget en udregning af rådigheds-
puljens anvendelse i årene 2009 – 2012, og 
over 90 foreninger og deres projekter er ble-
vet begunstiget med midler fra denne. Ned-
lægges denne er foreningslivet i Svendborg 
Kommune fremover afskåret fra at få hjælp 
overhovedet. 

Jeg vil betragte dette som ganske uhørt – og 
så i en idrætsvenlig kommune! Besparelses-
forslagene bør fjernes helt.

Urimelige besparelser til 
foreningerne
Af formand for Folkeoplysningsudvalget Jan Find PetersenAf formand for Svendborg Idræts Samvirke Peter Bang



Af Kasserer i Svendborg Idræts Samvirke Ove BoenæsAf Kultur- og Fritidschef Peter Larsen

2012 blev et år hvor der igen skete utroligt me-
get, mange ting faldt på plads, nye tanker blev 
født ligesom nye udfordringer så dagens lys. 

Der skal ikke herske tvivl om, at der er stor respekt om 
det arbejde, som udføres i SIS, Haludvalget og Folkeop-
lysningsudvalget. 

Vi finder det utroligt vigtigt, at der er åbenhed og dialog 
om de opgaver og udfordringer vi fælles skal løse for, 
at give hele det frivillige område de bedste vilkår, inden 
for de rammer vi har. 

2012 har været præget af, at mange af de tanker og 
ideer som en række foreninger har haft, nu kan ses som 
påbegyndte eller færdige projekter. Her tænkes f.eks. 
SG-Huset som er godt på vej og står færdigt i somme-
ren 2013, Tåsinge Tennispark som blev indviet sidste 
sommer, Tåsinge Boldklub som kan tage et nyt klubhus 
i brug til marts, ligesom et  fitnesscenter så dagens lys 
i Hesselager. 

Svendborg Kommune købte SG-hallen på Johannes Jør-
gensensvej, og på denne måde, er kommunen nu blevet 
tilført et ekstra halgulv, da det ny SG-hus også kommer 
til at rumme et ’ordinært’ halgulv. 

Vi kan se , at også i 2013 vil der være både nye ønsker 
og nødvendige anlægsinvesteringer, som vi i fællesskab 
skal arbejde for at fremlægge til politisk beslutning. 

Byrådet afsatte en pulje til lokale initiativer på kr. 3 mio. 
i 2012, og igen i 2013 er der meldt en pulje ud på kr. 2 
mio. som også er mulige at søge af idrætslivet.

I 2012 kom 49 meget spænde forslag ind, og 
heraf udvalgte man 14 igennem de politiske 
forhandlinger. B.la. fik Rantzausminde Idræts-
forening tilsagn om kr. 500.000 til medfinan-
siering af en boldbane. 

2012 blev også det år, hvor Svendborg kom-
mune blev årets Friluftskommune, og Elite-
sekretariatet fik Team Danmarks Talentpris. 
Begge to priser, som man kan være stolte af. 

Afslutningsvis skal også nævnes den udvik-
ling som foregår omkring idræt i folkesko-
lerne. Dette både set som idrætten i under-
visningen og som et forskningsprojekt på 
internationalt niveau. 

Kultur og Fritidsafdelingen 
- Godt nytår til alle 

SIS Talentpulje er skabt som et økonomisk 
tilbud til de mest talentfulde unge aktive, 
hvor SIS i samspil med de aktive/træner/
klub forsøger at optimere på den idrætslige 
udvikling, så man sammen arbejder hen mod 
opfyldelse af den aktives fulde potentiale.

Puljen henvender sig til børn og unge under 
25 år og talentet eller talenterne skal kon-
tinuerligt vise, at udvikling peger hen mod 
deltagelse i nationale eller internationale me-
sterskaber.

Anne Lolk ( med solbriller ) er en af mange idrætsudøver der også 
har modtaget støtte fra Talentudviklingspuljen i SIS.
Verdensmester 2006, 2007, 2008 og 2009 i kajak.
OL-finale 2012 i letvægtsdobbeltsculler med Juliane Elander.

Talentpulje for børn og unge 
under 25 år

Indenfor midlerne, som administreres af SIS, 
er der hvert år afsat et beløb til fordeling 
mellem foreningerne, således at disse kan få 
hjælp til afholdelse af udgifter til videreud-
dannelse af ledere til træning og instruktion 
af medlemmerne. 

Midlerne kan søges efter retningslinier, der 
er præciseret i vejledningen der findes på sis-
svendborg.dk

Kursustilskud

SIS har midler i en separat ”kasse” – stammende fra tid-
ligere tiders opsparing – og disse midler kan der søges 
om at låne til formål, der ligger udenfor den daglige drift 
– og som der i foreningens kasse / formue ikke er plads 
til at afholde.

Betingelser er ”rimelige” idet der ikke betales rente af 
lånet ( max kr. 75.000.00,- ), som afdrages over en aftalt 
periode, der kan være op til 6 år.

Ansøgningen med beskrivelse / begrundelse fremsen-
des til SIS´s kasserer vedlagt relevant dokumentation 
for projektet og for foreningens økonomiske situation 
(seneste godkendte regnskab).  

Vedtægter for Lånekassen kan findes på sis-svendborg.dk

Lånekassen i Svendborg Idræts Samvirke

Talentpulje - Kursustilskud - Lånekasse
Svendborg Idræts Samvirke 



Til medlemsforeningerne
Her omkring årsskiftet er det tilladt at se lidt tilbage på året der er gået. Det har igen været et begivenhedsrigt år med mange 
opgaver for Svendborg Idræts Samvirke og for alle Svendborg Kommunes idrætsforeninger.

På vores sidste repræsentantskabsmøde blev der vedtaget nye regler for talentpuljen og kursuspuljen. Ændringerne betyder 
en forenkling af ansøgningsproceduren, men især bedre og mere fleksible vilkår for tildeling af midler til foreningerne. 

Nu ser vi frem til repræsentantskabsmødet den 18. marts 2013 på Naturama i Svendborg. Den officielle indkaldelse modtager I 
senere, men jeg vil gerne her opfordre til, at så mange som muligt møder op og gør deres indflydelse gældende.

Vi skal igen uddele 3 priser – talentprisen, lederprisen og foreningsprisen. Priserne er igen i år bronze skulpturer, som er frem-
stillet af vores lokale kunstner Ellen Margrethe Andersen.

Mødet vil også indeholde et foredrag af badmintonlegenden Poul-Erik Høyer.

Til slut vil jeg sige tak for det samarbejde, som har glædet mig meget.

Med venlig hilsen

Peter Bang
Formand SIS

Tidsplan for
repræsentantskabsmødet, 
mandag d. 18. marts 2013,
Naturama,
Dronningemaen 30,
Svendborg

18.00 - Repræsentantsskabs-
mødet starter med spisning

20.00 - Kåring af talentpris,
lederpris og foreningspris

20.15 - OL-guldvinder
Poul-Erik Høyer - foredrag

21.15 - Slut

Medlemsforeningerne af SIS
januar 2013

Der indkaldes herved til repræsentantskabsmøde

mandag, den 18. marts 2013 i Naturama, Svendborg.

Kl. 18.00: Repræsentantskabsmøde 
Dagsorden:1   Valg af dirigent.2  Beretning.3  Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4  Forslag til kontingent.
5  Behandling af indkomne forslag.

6  Valg.7  Valg af 2 regnskabskyndige personer som revisorer og 1 suppleant.

8  Eventuelt.
Mødeberettiget til repræsentantskabsmødet er tilsluttede foreninger 

således: Foreninger med 1 - 100 aktive medlemmer:  1 repræsentant 

Foreninger med 101 - 200 aktive medlemmer: 2 repræsentanter 

Foreninger med over 200 aktive medlemmer:  3 repræsentanter

En forening har samme antal stemmer på repræsentantskabsmødet, 

som det antal repræsentanter foreningen er berettigede til at møde med 

under repræsentantskabsmødet. 
Møder der færre repræsentanter for en forening end foreningen er 

berettiget til, er den eller de mødte stemmeberettigede for de stemmer, 

foreningen har.
Regnskabet vil blive udsendt senere.

Af hensyn til det praktiske arrangement bedes tilmelding ske til:

info@sis-svendborg.dk


