
- uddeles til et hold, enkeltpersoner eller forening, som har hjemsted i Svend-
borg Kommune og som har ydet en særlig præstation i 2013 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 
repræsentantskabsmøde onsdag den 12. marts 2014 i Borgerforeningen, 
Svendborg.

Nyhedsbrev

januar 2014

Kåring af årets talent-, leder- og foreningspris   •   Repræsentantskabsmøde onsdag d. 12. marts   •   Løbsdirektør  Jesper Worre og Jan Pytlick

På repræsentantskabsmøde 
får vi besøg af løbsdirektør 
Jesper Worre fra Danmarks 

Cykle Union.

Jan Pytlick er især er kendt 
som succesrig træner for 

det danske damelandshold, 
kommer til prisoverræk-

kelsen.

Årets-
• Talentpris
• Lederpris
• Foreningspris
i Svendborg Kommune

Husk!



Du, bestyrelsen eller medlemmerne i jeres klub kan nu 
afgøre, hvem der skal indstilles til nomineringen til Årets 
talentpris, lederpris og foreningspris 2013 i Svendborg 
Kommune.

Send en mail med navnet i hvert kategori til per.niel-
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 2013.

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 20. februar 2014.

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 2013.

Lederpris
- gives til en idrætsleder, der i 2013 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 Borgerforeningen, Svendborg, 
onsdag den 12. marts 2014, i forbindelse med
repræsentantskabsmøde i SIS.

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. 



Jesper Worre stoppede som direktør for Danmarks 
Cykle Union i 2013 efter knap 18 år og som han selv 
forklarer det var nærmest vedmodigt. Jesper Worre 
fortsætter som DCU løbsdirektør for Post Danmark 
Rundt, som han har stået i spidsen for siden 1997. 

Jesper kender Svendborg godt i forhold til afvikling af 
flere etaper af Post Danmark Rundt. Under byjubilæet i 
2003 blev enkeltstarten afviklet i Svendborg med start 
og mål på havnen som blev overværet af flere tusinde 
tilskuere.  

Jesper Worre havde i firserne en flot professionel 
cykelkarriere med 12 sejre bl.a. i Post Danmark og Post 
Giro og i 1990 kulminerede det med en etapesejr i 
Vuelta a Espana. Derudover 1 VM-sølvmedalje og 2 VM-
bronzemedaljer i 5 km forfølgelsesløb på bane. Tilbage 
i 1977 blev han dansk juniormester i Svendborg.

Jesper Worres karriere har dog en plet, idet han i 1992 
blev testet positiv for gråzoneproduktet amineptid. 

Han indrømmede med det samme og idømtes 
en bøde og betinget karantæne. 

Som direktør i DCU er Jesper Worre sidenhen 
blevet kendt for sin kompromisløse kamp 
mod brug af doping i cykelsporten og som 
løbsdirektør for Post Danmark Rundt har han 
været fortaler for at udvise en konsekvent 
linje overfor cykelryttere og cykelhold med 
mistænkelig doping-adfærd.

I 2011 var Jesper Worre direktør og dermed 
ansvarlig for et af de største idrætsbegiven-
hed i Danmark nogensinde: VM i landevejs-
cykling, som samlede mere end 500.000 
tilskuere , hvoraf finalearrangementet med 
herrernes eliteløb alene samlede omkring 
250.000 tilskuere. 

Fakta: 54 år

Professionel: 1982-1992

På repræsentantskabsmødet, onsdag d. 12. marts, vil Jesper Worre vil fortælle om sin lange 
karriere som professionel cykelrytter, direktør for Danmarks Cykle Union, løbsdirektør for 
det meget store arrangement VM i landevejscykling 2011 og hans ihærdige og til tider kon-
troversielle kamp mod brug af doping i professionel cykelsport.

Løbsdirektør
Jesper Worre
På repræsentantskabsmødet, onsdag den 12. 
marts får vi besøg af tidligere direktør for 
Danmarks Cykle Union og nuværende løbsdi-
rektør for Post Danmark Rundt Jesper Worre. 



Lad mig starte med at nævne et par positive 
ting for idrætten i 2013:

• SG Huset blev indviet i august måned, og er nu ram-
men om rigtig mange aktiviteter.
• Kunstgræsbanerne i Rantzausminde og på Tåsinge 
blev taget i brug til glæde for de mange fodboldspillere.
• Danmarks Idrætsforbunds undersøgelse om rammer og 
vilkår for Idrætten i Danmark viste at vi var blevet flere 
der dyrkede foreningsidrætten i Svendborg Kommune.
• Ved budgetforhandlingerne fik idrætshallerne ekstra-
ordinært tildelt  5 mio. til renovering og vedligeholdelse.

I 2014 bliver der igen nok at tage fat på for de frivillige 
idrætsledere. Fra Svendborg Idræts Samvirkes side vil 
vi gøre alt hvad vi kan for at hjælpe og støtte i det dag-
lige arbejde.

Vores hjemmeside er kommet rigtig godt i gang. Alle 
kan finde oplysninger om:
• Regler og vilkår for idrætsforeningerne i Svendborg 
Kommune.
• De mange muligheder for tilskud til idrætsforeningerne.
• Kontaktpersoner i Svendborg Kommune, Folkeoplys-
ningsudvalget, Svendborg Idræts Samvirke m. fl. 
• Den gode historie fra talenterne, som har modtaget 
støtte fra talentpuljen eller kursuspuljen – tjek om de 
puljer giver muligheder i jeres forening.
• Nyheder om arrangementer og kurser.
• Du kan også finde os på Facebook

SIS deltager i udvalg
Bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige ledere hjæl-
per i mange udvalg, som er nedsat af kommunen eller 
andre organisationer.

Blot for at nævne nogle:
• Folkeoplysningsudvalget
• Senioridrætten
• Haludvalg
• Eliteråd
• Idrætspolitik i Svendborg Kommune
• Fodboldrådet

Vi vil i alle de udvalg, som vi er repræsenteret 
i, arbejde for at skabe bedre vilkår for med-
lemsforeningerne og de unge idrætsudøvere.

Danmarks Idrætsforbunds undersøgelse om 
rammer og vilkår for idrætsforeningerne i 
Danmark viste at Svendborg Kommune ind-
tog en 57. plads ud af de 93 kommuner, som 
deltog i undersøgelsen.

Der er undersøgt og sammenlignet på 22 for-
skellige parameter, hvilket betyder, at der er 
tale om et ganske nuanceret billede.

På idrættens vælgermøde den 11. november 
2013 var der meget debat om den rapport, 
men det vigtigste er - at vores politikere har 
givet udtryk for at Svendborg Kommunes 
placering som nr. 57 skal forbedres ved at 
løfte vilkårene til foreningsidrætten.

Vi glæder os til arbejdet, og vi er allerede i 
dialog med politikerne, og ser frem til et godt 
og konstruktivt arbejde.

Formanden har ordet

Af formand for Svendborg Idræts Samvirke Peter Bang



Svendborg er kendetegnet ved at have en fol-
keoplysningspolitik, der udmærker sig ved en 
unik brugerindflydelse, hvor de folkeoplysende 
foreninger, som bl.a. udgøres af idrætsforenin-
gerne, spejderne, voksenundervisningsområ-
det og øvrige foreninger via repræsentanter i 
Folkeoplysningsudvalget, træffer alle afgørel-
ser i forhold til anvendelse af de tildelte økono-
miske ressourcer fra Byrådet.

Der er her tale om penge til fx foreningskurser, kursus-
afholdelser, talentudvikling samt til projekter, der ved-
rører Udviklings- og Rådighedspuljen.

Ud over ovennævnte tager Folkeoplysningsudvalget 
stilling til ansøgninger, tildeling af lokaler og udendørs-
anlæg samt alle sager vedrørende loven.
Uddelegering af kompetencer og dermed følgende an-
svar findes der såvel inden for de private som de selv-
ejende områder særdeles gode erfaringer med, både 
hvad angår ansvarlighed som opnåede resultater. I 
Svendborg Kommune har vi oplevet foreningernes re-
præsentanter deltage i arbejdet med stort engagement 
og indsigt samt med interesse for hele det folkeoply-
sende område.

I praksis foregår det således, at Byrådet indkalder bu-
dønsker og efterfølgende afsætter en samlet budge-
tramme til området. Herefter er al beslutningskompe-
tence givet til Folkeoplysningsudvalget.
Der findes stadig kommuner, der praktiserer en langt 
mere centraliseret og gammeldags beslutningsform, 
hvor de folkeoplysende initiativtagere ser med misun-
delige øjne på vores ordning i Svendborg Kommune, 
som vi skal værdsætte og stå fast på at bevare. De mid-
ler, som politikerne bevilger, er områdets egne og skal 

derfor anvendes efter behov samt ønsker in-
den for dette. Naturligvis i et tæt samarbejde 
mellem det politiske system og de folkeoply-
sende initiativtagere samt deres paraplyor-
ganisationer, SIS, BUS og voksenundervis-
ningens samråd.

I praksis har denne form været anvendt siden 
kommunesammenlægningen. Men er først 
blevet formaliseret med vedtagelsen af kom-
munens Folkeoplysningspolitik som oven-
over nævnt.

Folkeoplysningsudvalget besluttede på et af 
de sidste møder i 2013, at der i år og frem-
efter skal tilbydes møder med foreningerne, 
grupperet i aktivitetsområder, for at komme 
endnu tættere på deres aktuelle behov, øn-
sker samt visioner.

Kommunens politikere bør have ubetinget 
ros for at uddelegere de nævnte beslutninger 
samt dermed sætte borgerne og deres øn-
sker i centrum.
Det demokratiske engagement, medansvar-
lighed og borgertilfredshed styrkes.

Brugerindflydelse
 

i højeste potens

Af formand for Folkeoplysningsudvalget Jan Find Petersen



Af afdelingschef Morten Refskou

2013 bliver husket for mange fuldførte projek-
ter i foreningslivet.

Det imponerende SG-Hus blev indviet i sommer. SG 
Hallen blev til Midtbyhallen, hvor Bokseklubben Rollo 
igen har fået base, ligesom Lars Christoffersen etable-
rede fitness-centeret Solo Fitness. Den aftale er med 
til at sikre et godt grundlag for den fortsatte udvikling 
af Midtbyhallen til gavn for foreningerne og arrange-
mentsarrangører mv.

Også i 2013 tog foreningerne vel i mod muligheden for 
at søge støtte fra de to millioner kroner i byrådets pulje 
til lokale initiativer. Der kom mange spændende forslag 
ind og udvalget besluttede at støtte bl.a. Vester Sker-
ninge Tennis Klub, Tåsinge Tennisklub og Egense Rant-
zausminde Idrætsforening. 

2013 blev også året, hvor talentudviklingen i Svendborg 
blev styrket med to spændende tiltag. De nye sports-
klasser på Nymarkskolen blev endelig søsat, og rigtig 
mange dygtige udøvere fra et bredt udsnit af Sydfyns 
idrætsklubber søgte om optagelse. Talenterne er siden 
august blev trænet efter det særlige koncept for sports-
klasserne, og inden længe er der igen optag til 7. klasse. 
Fra august 2014 vil sportsklasserne være fuldt udrullet 
i 7.-9. klasse. 

Det andet tiltag er Svendborg Talentcenter, som skal 
supplere klubbernes arbejde med at fremme talenter-
nes sportslige udvikling. Under kyndig vejledning af fy-
siske trænere og fysioterapeuter kan de unge talenter 
træne og inspirere hinanden på tværs af idrætter, og 
gennemgår en form for en ”talentuddannelse” med træ-
ning og kurser indenfor ernæring, fysisk træning, ska-
desforebyggelse og sportspsykologi. 

Vi må heller ikke glemme, at Folkeoplysningsudvalget i 

2013 fik afsluttet arbejdet med at forberede 
et forslag til Svendborg Kommunes folkeop-
lysningspolitik. Forslaget blev endeligt ved-
taget i både fagudvalg og byråd. 

Mod slutningen af året mærkede Kultur- og 
Fritidsafdelingen igen forandringens vinde. 
Fritidschef Peter Larsen besluttede sig for at 
søge nye udfordringer i kommunens nye Cen-
ter for Ejendomme og Teknisk Service. Derfor 
har han forladt rådhuset den 1. januar 2014 
for at begynde som centerleder i Svendborg 
Idrætscenter. 

Opgaver med at bistå udviklingen af klub-
ber og foreninger fastholdes på rådhuset. De 
løses i et tæt samarbejde med indsatserne 
omkring sport og uddannelse. Det omfatter 
både Svendborgprojektetet, Team Danmark 
Elitekommune samarbejdet og Sport Study 
Svendborg. Daglig leder bliver Henning Vigsø, 
som også leder direktørområdets sekretariat. 
Henning har mange års erfaring med ledelse 
og kender området fra sit personlige engage-
ment i flere aspekter af kommunens frivillige 
foreningsliv.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke 
jer for samarbejdet i 2013, jeg glæder mig til 
det nye. 2014 bliver et spændende år med 
store udfordringer og ser frem til et godt og 
positivt samarbejde i 2014 og ønsker alle et 
godt nytår.

Kultur og Fritidsafdelingen 
- Fuldførte projekter og nye på vej



Af Kasserer i Svendborg Idræts Samvirke Ove Boenæs

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.

Gennem de sidste par år har I alt 3 unge windsurfere fra Thurø 
Windsurfing Klub deltaget i 4 PWA, professional windsurfers as-
sociation, world cup stævner ved hjælp af støtte fra Svendborg 
Idræts Samvirke.

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 i Svendborg Idræts Samvirke og for alle idrætsforeninger i Svendborg Kommune.

I 2013 blev der valgt nyt byråd og det betyder, at vi skal til at arbejde sammen med andre politikere. På forvaltningen er der også 
sket administrative ændringer.

Fra Svendborg Idræt Samvirkes side skal der ikke herske tvivl om, at vi ser optimistisk på fremtiden og vi glæder til samarbej-
det med politikerne og forvaltningen. 

Konkret arbejder vi på, at optimismen skal afspejle sig som bedre vilkår for foreningsidrætten i Svendborg Kommune.

Nu ser vi frem til repræsentantskabsmødet den 12. marts 2014 i Borgerforeningen i Svendborg. Den officielle indkaldelse ud-
sendes 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 fremstillet af vores lokale kunst-
ner Ellen Margrethe Andersen.

Mødet vil også indeholde et foredrag af
Løbsdirektør for Post Danmark Rundt
Jesper Worre.

Med venlig hilsen

Peter Bang
Formand SIS

Tidsplan for
repræsentantskabsmødet, 
onsdag d. 12. marts 2014,
Borgerfoeningen,
Svendborg

18.00 - Repræsentantsskabs-
mødet starter med spisning
 
Kåring af talentpris,
lederpris og foreningspris
 
Løbsdirektør for
Post Danmark Rundt
Jesper Worre - foredrag

21.15 - Slut

Medlemsforeningerne af SIS
januar 2014

Der indkaldes herved til repræsentantskabsmøde

mandag, den 12. marts 2014 i Borgerforeningen, 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 stem-

mer, foreningen har.Regnskabet vil blive udsendt senere.
Af hensyn til det praktiske arrangement bedes tilmelding ske til:

info@sis-svendborg.dk


