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svendborg:Løb for begyn-
dere. Indendørs sommeridræt. 
Kroket, petanque og krolf. Golf. 
Bedstevolley og masser af spil, 
styrketræning, ture ud i det blå, 
grupper med stavgang, gåture 
og cykelture samt nye tilbud 
som yoga og qi gong.

Man får pulsen op og besvær 
med at trække vejret, så mange 
tilbud er der til alle kommunens 
seniorer fra 60 + og opefter.

Svendborg Senior Idræt, som 
efter 25 år i kommunalt regi, har 
fejret tre års fødselsdag som selv-
stændig forening, er nemlig en 
ekstrem aktiv forening.

Hvor mange aktiviteter og til-
bud fra foreninger holder pause i 
sommertiden, holder seniorerne 
ved.

- Vi har i Svendborg Senior 
Idræt hele året rundt, for både 
kvinder og mænd og for alle 
60+’ere uanset, hvad man kan, 
fortæller den kommunalt an-
satte senior-idrætskonsulent, 

Birthe Bergmann.
Hun er det eneste, der er til-

bage af det ”gamle” Svendborg 
Senior Idræt. Fra 1987 til jubi-
læumsåret 2012, var senioridræt 
nemlig et kommunalt tilbud. 
Men en voldsom besparelse i 
2011 og lysten til at ville være 
sin egen gjorde, at Svendborg 
Senior Idræt for tre år siden 
sprang ud som selvstændig for-
ening.

Seks nye tilbud
Det spring betyder, at Birthe i 
dag som foreningens admini-
strative krumtap i samarbejde 
med bestyrelsen har fået etable-
ret seks nye tilbud sammen med 
foreninger og private.

- Vi blev kontaktet af nogle, 
som gerne ville lave yoga og qi 
gong til seniorer, og så har vi selv 
fået kontakt til fire foreninger, 
fortæller Birthe Bergmann.

De fire er Tåsinge Forenede 
Boldklubber, Svendborg Golf-
klub, Skårup IF som laver vol-
ley for 60+’ere og Svendborg 

Gymnastikforening, som laver 
styrketræning.

- Vi har fået udviklet en god 
skabelon for samarbejdsafta-
ler, der skal gøre det lettere for 
foreningerne at få 60+’ere ind i 
foreningerne, fortæller hun.

I øjeblikket er Birthe  Berg-
mann også med kommunens 
fritidskonsulent rundt at besøge 
foreningerne i lokalområderne – 
det kan forhåbentlig danne bag-
grund for flere nye samarbejder 
med andre foreninger.

Dåbsattesten hos medlem-
merne skal altså være 60 år gam-
mel. Til gengæld er der ingen 
bremser i den anden ende.

- Vi har cirka 800 medlem-
mer, og vi har adskillige godt 
oppe i 90’erne, fortæller Birthe 
Bergmann.

Selv om det er en selvstændig 
forening, er en af Birthes opga-
ver også - sammen med kom-
munens træningsafdeling - at 
være med til at sluse seniorer ud 
i foreningen, når de er færdige 
med genoptræning, f.eks. efter 
en hofteoperation. 

Meget aktiv base
Foreningen har p.t. 20 forskel-
lige aktiviteter, og fordi Birthe  
Bergmann har sit kontor på 
førstesalen i Svendborg Idræts-
center på Ryttervej i Svendborg 
Vest, kan der meget vel komme 
endnu flere tilbud til.

- Her er idrætsfolk over det 
hele - hele tiden. Her sker utro-
ligt meget. Jeg møder mange 
medlemmer, fordi vi har flere 
aktiviteter her i og omkring 

idrætscentret.
- Jeg møder også flere af vores 

instruktører, så det er en meget 
aktiv base. Det var også et af må-
lene med at blive en selvstændig 
forening, at vi flyttede kontoret 
ud fra kommunens lokaler, siger 
hun.

Birthe har sin bestyrelse at 
referere til, men fordi alt post 
kommer til hende er hun den 
helt naturlige krumtap, som 
styrer tropperne, delegerer ud 
til de mange underudvalg og 
udvalgsformænd.

- Vi har over 100 frivillige, 
som gør et kæmpe stort stykke 
arbejde. Uden alle dem kunne 
vi slet ikke køre med så mange 
aktiviteter, understeger hun.

Svendborg Senior Idræt har 
også to tværgående udvalg, et 
PR-udvalg og et arrangements-
udvalg.

PR-udvalget arbejder på at 
gøre senioridrættens mange ak-
tiviteter synlige. Et underudvalg 
i PR-udvalget arrangerer igen i 
år en tombola på Gl. Torvedag. 

- Vi tjener lidt penge på den, 

seniorer holder sig  
i form hele året rundt

Fakta

➜ Svendborg Senior Idræt har kontor på førstesalen i  
Svendborg Idrætscenter, Ryttervej 70 i Svendborg.

➜ Hjemmesidens adresse er www.svsi.dk

➜ Telefonnummeret til senioridrætskonsulenten er  
62 23 30 19 eller 24 88 63 31.

➜ Et af flere mottos er: ”Motion er medicin – uden bivirkninger”.

➜ Ud over at dyrke en form for idrætsaktivitet er Svendborg Se-
nior Idræt også fællesskab, bevægelse, glæde.

seniorliv: Svendborg Senior Idræt har ca. 
800 medlemmer og 100 frivillige, så den ad-
ministrative krumtap, idrætskonsulent Birthe 
Bergmann, får masser af møde-motion

★ Ja, for søren, det er et spændende arbejde, og jeg er 
meget glad for at have kontor her, for jeg møder idrætsfolk 
hver dag og også mange af vores medlemmer og instruktø-
rer, siger Birthe Bergmann.  
 foto: Helle JuditH tHomasen.

og så deler vi vores brochurer ud. 
Sidste år oplevede vi, at rigtigt 
mange meldte sig ind efter det 
arrangement, så det håber vi, 
sker igen i år.

Arrangementsudvalget laver 
arrangementer på tværs af alle 
foreningens hold, aktiviteter og 
medlemmer, så de også mødes i 
andre sociale aktiviteter end de 
fysiske, f.eks. kan medlemmerne 

komme med på en havørnetur 
til efteråret, og en tur til Samsø 
til næste år er i støbeskeen lige 
nu.

- Vi har et godt fundament 
for både yngre seniorer og ældre 
seniorer, men vi kan hele tiden 
bygge videre på det, og vi kan 
hele tiden bruge flere frivillige, 
der har lyst at give en hånd med, 
siger Birthe Bergmann.

★ Her går de friske seniorer stavgang 
ved Christiansminde.

svendborg: Krolfspillet 
er efter to år blevet en succes i 
Svendborg Senior Idræt. Derfor 
indvier foreningen en ny spæn-
dende og udfordrende krolf-
bane.  Det sker  ved et åbent 
hus-arrangement mandag den 
11. maj kl. 13.30.

Indtil nu er der blevet spil-
let krolf på banen i Ottes Hul 
på Øksenbjergvej i den østlige 
del af byen. Med den nye bane 
bliver der også mulighed for at 
spille i den vestlige bydel, eller 
man kan vælge at spille to gange 
om ugen. Den nye bane er an-
lagt med mange udfordringer i 
form af små bakker. 

Ved åbent hus-arrangementet 
bliver der mulighed for at prøve 
krolfspillet på den nye bane, 
som ligger ved Svendborg 
Idrætscenter på Ryttervej, mel-

lem svømmehalsbygningen og 
Landsstævnestadion. 

Efter spillet bliver der budt 
på en forfriskning, og der bliver 
informeret om, hvordan man 
kommer i gang med at spille 
krolf i Svendborg Senior Idræt. 

Krolfspil er en succes  
- og ny bane står klar

★  Man deltager i spillet på det 
niveau, man magter - som her, 
hvor der er gang i krolfen.




