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Svendborg Senior Idræt har i efteråret  
fået 60 nye medlemmer - vi er nu knap 800 

Artikel og foto af Inger Hager

I dag er både unge og ældre seniorer fysisk aktive og 
træner på livet løs. En stor del af dem har valgt at del-
tage i en af de mange aktiviteter, som Svendborg Se-
nior Idræt tilbyder.

- Vi tilstræber at have et tilbud til alle. Det er vores mål, 
at de friske på 60, men også folk langt op i 80’erne, 
nogle endda over 90 år, kan komme til træning og 
bevægelse. Derfor har vi hold med både en høj og en 
noget lavere aktivitet, fortæller Birthe Bergmann, der er 
idrætskonsulent i Svendborg Senior Idræt.
- Ud over de mange forskellige aktiviteter i lokalom-
råderne, er der også arrangementer på tværs af hele 
foreningen, tilføjer Birthe Bergmann, f.eks. naturvan-
dringer, idrætsdage samt små og store ture/rejser.
Foreningen oplever succes og fremgang. I efteråret 
er kommet 60 nye medlemmer, så der nu er knap 800 
medlemmer.
- Jeg tror det skyldes, at vi er blevet meget mere 

Alder, ingen hindring

- Min nabo anbefalede mig at gå til gymnastik i Svend-
borg Senior Idræt, fortæller Margot Meincke, der netop 
er flyttet til Svendborg.

synlige med annoncer, foldere og logo. Vores sam-
arbejde med klubber og foreninger betyder også, at 
vi er blevet mere kendt, fordi snakken ofte går fra 
mund til mund, forklarer Birthe Bergmann.

Tilflytter straks i gang
Et af de helt nye medlemmer er Margot Meincke, som 
ikke kun er ny i Senioridrætten, men også ny i Svend-
borg. Hun flyttede fra Roskilde til Svendborg den 1. 
august. 
- Som ny her i området ville jeg gerne lære både byen 
og nogen mennesker at kende.  Og da jeg spurgte 
min nabo blev jeg anbefalet at gå til gymnastik i 
Svendborg Senior Idræt, fortæller Margot Meincke, 
der netop er fyldt 66 år og deltager på et basishold i 
Midtby Hallen.
Hun er flyttet til Svendborg for at komme tættere på 
sin datter og svigersøn og sine tre børnebørn.
- Jeg har brug for at være sammen med andre. Og 
det er så vigtigt med bevægelse, det giver et dejligt 
velvære, siger Margot Meincke, der tidligere har dyr-
ket kajakroning, som hun også vil fortsætte med her i 
Svendborg.
- Her på holdet har vi det så sjovt, også efter trænin-
gen, når vi snakker og synger ved kaffen. Det oplev-
ede jeg ikke på Sjælland. Der er det lettere at være 
anonym, men selvfølgelig findes det også der. Jeg 
værdsætter dog den store imødekommenhed og 
åbenhed, jeg har mødt her i Svendborg, og det sætter 
jeg stor pris på, tilføjer Margot Meincke, der i øvrigt 
gerne sætter sig til klaveret, når der skal synges.

Rart at følges ad
Nogle af de medlemmer, der har været med længe, er 
Birgit og Peter Christensen på henholdsvis 79 og 84 
år.  Ægteparret er meget glade for at spille krocket.
- Jeg har sejlet på Grønland i 37 år og har derfor ikke 
haft meget netværk. Da jeg stoppede sejladsen, op-
fordrede nogle af vores venner os til at prøve at spille 
krocket, siger Peter Christensen, 84 år. Gennemsnits-
alderen blandt krocketspillerne er 72 år, den ældste er 
88 år.
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 enten ved at kontakte idrætskonsulent Birthe Berg-
mann på tlf. 24 88 63 31, eller komme på besøg på 
foreningens kontor i Svendborg Idrætscenter, Ryt-
tervej 70, 1. sal over svømmehallen. Birthe træffes 
bedst tirsdage 9 – 11 og torsdage 13 – 15 eller efter 
aftale

eller ved at klikke ind på foreningens hjemmeside på 
www.svsi.dk. I menupunktet ”Aktiviteter og Tilmeld-
ing” kan du læse en beskrivelse af alle foreningens 
tilbud samt tilmelde dig. I menupunktet ”Andre ud-
bydere” kan du finde andre foreningers tilbud med 
senioridræt

Vil du også være med?

Mens hendes mand sejlede, spillede Birgit Chris-
tensen bridge. Men hun ville også gerne foretage sig 
noget udendørs.
- Det er også rart at følges ad, og vi møder mange 
mennesker. Det er også forskelligt, hvad folk har lavet 
i deres liv. Så går snakken jo, siger hun.
Hver tirsdag og torsdag året rundt bliver der spillet 
krocket, også i regn og sne. Kun frostvejr og høj sne 
kan være en forhindring.
- Vi har jo baner på 20 x 30 meter, så vi får gået 
meget. Så er vi også trætte, når vi kommer hjem. Men 
det er en sport, som alle kan deltage i. Vi bestemmer 
jo selv tempoet, fastslår Peter Christensen.
Der er 35 aktive krocketspillere, og Birgit Christen-
sen fortæller, at de fleste har eller har haft noget 
helbredsmæssigt at slås med.
- Nogle har fået en bryst- eller hofteoperation. Jeg 

har selv fået to kunstige hofter, og så er det rart at gå 
rundt på det bløde underlag, fortæller Birgit Christen-
sen.

Koncentration og taktik
Ægteparret deltager nogle gange i turneringer rundt 
på Fyn.
- Krocketspillet kræver koncentration og taktik, som 
går ud på at drille og genere hinanden, kommer det 
med et lunt smil fra Peter Christensen.
Der bliver spillet fra kl. 10 til kl. 13.30, så der er rig lej-
lighed til at få snakket i frokostpausen. Der bliver også 
holdt sommer- og julefester.
- Når en af os har fødselsdag, har vi kage med, og 
så bliver der sunget fødselsdagssang, slutter Birgit 
Christensen.

Er du blevet inspireret til at være med i en af de mange aktiviteter  
i Svendborg Senior Idræt, så kan du få mere at vide,

- Det er rart at følges ad til  
krocket, siger ægteparret Birte 
og Peter Christensen, der har 
dyrket spillet i mange år.


