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Viby Idrætsforenings Klubsang. 

Mel.: Pigerne fra småland…….. 

Hej Viby- kammerater, lad os synge klubbens sang, 

Om vores liv og færden og omkring dens vante 

gang. 

Den lyder alle vegne, hvor vi sender hold`ne hen. 

Den er jo om vore egne, og alverden kender dem. 

Vi er medlemmer i Viby. Det er os i hvidt og grønt. 

Vi er gode at besøge, for i Viby er der kønt. 

Om vi vinder eller taber, er vort valgsprog” på`n 

igen” 

Vi jo alle er atleter, her i finde kan en ven. 

Rettet til i 2012 

 

Annelise Niklasson/ Inga Skjærris  



 

 

 

Onsdag den 26. april 2017 kl. 18.00 

i Viby Idrætscenters Cafe. 
Vi begynder kl. 18.00 med at spise lidt og derefter uddeles følgende 

idrætspriser: 

 

 Super Best Viby’ s idrætspris 

 Årets idrætsudøver (af Super Best Viby) 

 Årets træner- /lederpris   

 

 
Derefter går vi over til selve mødet: 

 
 

1. Valg af dirigent samt 2 stemmetællere 

 

 

2. Formanden aflægger beretning (max.4 min) 

 

 

3. Formændene for de 10 idrætsafdelingerne aflægger en meget kort 

beretning  

 ( udgår da alle har beretningen med i 

årsrapporten)Hovedkassereren forlægger den reviderede 

årsrapport 

 

 

4. Behandling af indkomne forslag   

 

 

5. Valg af formand (i lige år) 

 

6. Valg af sekretær--- Lotte Jensen er på valg (villig til genvalg) 

 

7. Valg af næstformand ---Dan Olsson er på valg (villig til genvalg) 

 

8. Valg af Hovedkasserer---Michael G. Andersen er på valg. ( ønsker ikke 

genvalg) 

 



 

 

 

9. Valg af 2 revisorer 

 

 Valg af 1 revisor – Thomas Kastrup er på valg for 2 år 

 alg af 1 revisorsuppleant (for 1 år) – John Block er på valg  

 

10. Eventuelt 

                       

☺    ☺   ☺   ☺   ☺    

 

Oplæg ved Forstander Finn Berggren Gerlev Idrætshøjskole 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Viby april 2017 

  



Idrætten som 

samfundshjælper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I disse år taler alle om, at vi lever 

længere og samtidig er der øget 

fokus på borgernes fysiske 

tilstand, herunder ensomhed hos 

mange mennesker. 

Langt de fleste af os har en 

række sociale relationer, som er 

knyttet sammen med de 

berøringsflader, vi har i vores 

dagligdag bl.a. arbejdspladsen, 

familien, vennekredsen og 

foreningslivet. 

Foreningslivet er unikt i vores 

samfund, det skaber sammenhold 

og det giver venskaber på tværs 

af alder, køn og religiøs 

overbevisning. 

Som idrætsleder/ træner har ens 

interesse for sporten budt på 

mange oplevelse, glæder og 

kontakter, men der er også 

afsavn til familien og 

arrangementer.   

Det foreningsliv vi kan tilbyde i 

Viby Idrætsforening og andre 

lignende idræts -foreninger er en 

unik størrelse, der er mange, der 

misunder os vores succes. 

Vi har i foreningslivet friheden til 

at danne fællesskaber, som er 

forpligtende, med stor tilslutning 

og god opbakning fra 

lokalbefolkningen.   

Personlig er jeg glad for at DIF og 

DGI i fællesskab har lavet en 

ambitiøs aftale om at styrke 

foreningslivet frem mod 2025, 

hvor 50 % af befolkningen skal 

være medlem af en 

idrætsforening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Medlemsudviklingen:  

Ovennævnte tal er inkl. trænere og ledere. 

I 2015 har der været en pæn fremgang i medlemstallet bl.a. på baggrund af de tre nye afdelinger. 

I 2016 var der 799 unge under 25 år i 2016 var antallet steget til 948 aktive medlemmer et rigtigt flot fremgang 

hertil kommer så ledere og trænerer.  Det er et håb, at afdelingerne tager de mange nye tendenser til sig og 

nytænker aktiviteterne i de enkelte afdelinger, så de matcher udviklingen i samfundet.   

 Badminton Cykling Fitness Fodbold Gymnastik Håndbold Jiu-jitsu Løb Svømning tennis Petanque I alt 

2006 262 0 0 392 269 162 27 0 0  46 1158 

2007 246 0 0 348 240 148 41 0 0  46 1069 

2008 248 0 0 429 268 179 33 93 0  41 1292 

2009 233 0 0 532 279 175 40 108 0  39 1406 

2010 262 0 0 565 300 241 56 116 0  42 1579 

2011 274 0 0 506 271 122 50 104 0  42 1368 

2012 247 0 0 463 253 201 39 117 0  42 1362 

2013 235 0 0 455 266 159 26 111 0  46 1298 

2014 211 64 34 470 237 189 36 111 92  49 1493 

2015 220 65 307 482 256 193 33 108 164  49 1878 

2016 264 58 327 470 264 205 23 101 342 60 44 2161 
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Medlemsudviklingen 

Her i Viby IF har vi pt.948 under 

25 år og1021over 25 år, i alt 

1969 aktive medlemmer, hvilket 

er 35 % af befolkningstallet på 

6120 i sognene Syd, Ørsted og 

Dåstrup iflg. Danmarks statistik -- 

hertil kommer ledere og trænere 

på 192 personer 

Der er over 2016 sket et lille fald 

af medlemmer i enkelte 

afdelinger. Der kan være flere 

årsager til frafaldet bl.a. 

uddannelse og ikke mindst 

skolereformen. Vi hører, at 

børnene ikke kan nå deres idræt, 

da de er meget sent færdige i 

skolen. 

Vi må forsøge at fastholde de 

unge, men også at tiltrække nye 

medlemmer. Jeg ser store 

udfordringer med den kraftig 

udbygning som i de kommende år 

vil ske her i Viby.  

Det vil blive et aktivt for 

foreningen, men så må der også 

følge flere faciliteter med. Der vil 

opstå krav/ønsker om nye 

sportsgrene, som matcher 

samfundsudviklingen  

 

 

 

 

 

 

Vi ser også at den 

ældregeneration bliver mere og 

mere aktiv, det er rigtig dejligt. Vi 

har ikke i Viby Idrætsforening en 

bestemt afdeling for ældre 

motionister som hos bl.a. 

ældremotion i Roskilde. De 

aktiviteter vi har for ældre ligger i 

de enkelte afdelinger. Jeg vil så 

inderligt ønske, at vores 

motionister vil være med til at 

hjælpe nye unge medlemmer 

tilrette i afdelingerne. Det er jo 

trods alt dem 

foreningen/afdelingerne skal 

bygge på i fremtiden 

Alle de aktiviteter der findes for 

ældre, er med til at styrke 

knogler, forbedre kredsløb, og 

kondition. Idrætten er ikke alene 

fremragende til at forebygge, 

men det er også sjovere og mere 

effektiv end at behandle med 

medicin. 

Idrætten løfter mange opgaver 

med at integrere og giver mening 

i tilværelsen. Idrætten er 

befriende og livsbekræftende. 

Vores ledere/ 

trænere/instruktører skal i 

fremtiden være endnu bedre til at 

se mulighederne i det materiale, 

de har på banen og udbyde/ 

tilrettelægge de aktiviteter som 

motiverer mere end sofaen.   

Husk på vores foreningskultur 

spænder tre århundrede og har 

overlevet to verdenskrige og 

utallige regeringer, men også 

skiftende tendenser fra 60ernes  
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flowerpower til 00ernes 

skærmkultur. Der spændes vidt 

fra fodbold til dart. Fra udøveren 

på banen i hallen og til dem på 

sidelinjen og alle trænere og 

ledere. Den succes som idrætten 

har kan tilskrives tre Ser. 

• Idræt er sund 

• Idræt er sjovt 

• Idræt er socialt 

Det er et farligt liv, hvis man kun 

er ”klient” eller kunde i 

samfundet. 

Det er vigtigt at være medlem af 

et fællesskab, det er der skrevet 

meget om. Som barn får mange 

den første tilknytning til 

foreningslivet, hvilket er guld 

værd, når den unge senere skal 

have et job og ind på 

arbejdsmarkedet. 

I Danmark er der to ud af tre der 

dyrker motion og 40% er medlem 

af en idrætsforening. Set på 

landsplan er der ca. 400.000 der 

er frivillig, hvilket svarer til ca. 

35.000 årsværk og som igen 

svarer til ca. 20 mia. kr. årligt. 

Det er rigtig mange penge, som 

den frivillige idrætsverden 

bidrager med.  

Så det kan vi alle være stolte af.   

 

 

 

Skolereformen 

Projektet ” foreningslivet ind i 

folkeskolen” er et 

samarbejdsprojekt mellem 

skolerne og foreningslivet. 

Tanken med projektet er at 

udvide børnenes kendskab til 

lokale aktiviteter og 

foreningslivet. Vi har i årets løb 

haft to møder med kommunen og 

skolerne. Det var givtige møder 

som resulterede i, at flere 

afdelinger bød ind, men resultatet 

er ikke noget at prale af endnu, 

men her skal vi nok have lidt 

tålmodighed. Da det er nyt for 

begge parter. 

Men jeg tror, at fra Viby 

Idrætsforenings side vil et 

samarbejde give begge parter et 

udbytte på flere niveauer. 

• Synlighed/ profilering 

• Socialt ansvar 

• Større forståelse hos begge 

partner 

På sigt vil det blive en win-win 

situation for deltagerne 

 

 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwuIKNjOPSAhUjKpoKHeriAWUQjRwIBw&url=http://kommune.viborg.dk/Om-kommunen/Presserum/Pressemeddelelser/2014/Juni/Foraeldre-i-Viborg-faar-animationsfilm-om-skolereform&psig=AFQjCNEsl1m7XyX_dDQEiaL7XeJEWMO2Eg&ust=1490030923576285
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Børneidrætsfesten i Viby 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Som noget nyt fik Viby 

Idrætsforening opgaven at afvikle 

”Børneidrætsfesten” for alle 

Roskilde kommunes 

idrætsudøvere op til 12 år. Det er 

Roskilde Idræts Union som står 

bag arrangementet. Det blev en 

stor succes, som nu her i 2017 

gentages i Gundsølille 

Idrætsforening den 26.marts 

2017. 

Aftalen er, at Børneidrætsfesten 

skal gå på skift mellem Nord, Midt 

og Syd Roskilde. 

Det er en rigtig god måde at de 

unge idrætsudøvere bliver hædret 

på. De kan sætte sig nye mål, og 

det er altid en større hæder, at 

blive fremhævet blandt 

jævnaldrende kammerater og 

ligemænd.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viby Idrætsforening fik en ny 

folder, som blev husomdelt 

sammen med Viby City forenings 

nye magasin. Jeg vil takke alle 

afdelingerne for de artikler, der 

blev skrevet.  

Det var et stort arbejde at få 

samlet det hele, men når 

resultatet så er blevet godt, så 

tænker jeg lidt mindre over 

arbejdets størrelse. Tak til 

Marianne Pedersen, PE design for 

hjælpen. 

Jeg opfordrer alle afdelinger til, at 

opbygge et godt galleri med 

billeder fra jeres afdelingernes 

mange forskellige 

arrangementer(i en høj 

opløsning), så vi har billeder til 

presse, foldere og øvrige ting, 

som vi gennem et år skal 

promovere foreningen og 

afdelingerne på og med. 
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Nye afdelinger 

Tennis blev en ny afdeling under 

VIF i 2016, vi fik etableret 

Floorball, som indtil videre er 

under gymnastikken. 

 

 

 

 

 

 

Vi byder afdelingen og den nye 

aktivitet velkommen i Viby 

Idrætsforening og håber at 

fremtiden må blive til glæde for 

alle.  

  

 

 

 

 

 

Visioner 

Viby idrætsforenings afdelinger 

fik også i år lavet en opfølgning 

på Visionerne frem mod 2020. Vi 

fik opdelt visionerne 

prioriteringsvis i 5 fyrtårne, 

hvilket alle afdelinger står bag. 

Der kan læses mere om 

visionerne i den nye folder side 6. 

Når vi i fællesskab udarbejder et 

visionsmateriale, er for at 

signalerer, de udfordringer og 

ønsker, vi i den kommende 

periode arbejder efter eller mod. 

Vi holder skarpt øje med 

Roskildes kommuneplaner for 

Roskilde Syd, så der bliver afsat 

nødvendige arealer, så Viby 

Idrætscenter kan ekspandere i 

takt med udbygningen af byen. 

Det som står øverst på 

ønskelisten (visionsplanen) er 

helt nye omklædnings-faciliteter 

og flere mødelokaler. 

Vi er dog beviste om, at 2017 er 

et valgår, og her kan der ske ting 

og sager, men de udfordringer vil 

vi selvfølgelig håndtere sammen 

med vores dygtige 

Hovedbestyrelse.        

 

 

 

Børneattesterne 

Børneattestreglerne er med til 

at forhindre, at personer, der 

er dømt for seksuelle 

overgreb mod børn, uden 

videre kan få et 

børnerelateret job.  

Siden 1. juli 2005 har det været 

lovpligtigt for idrætsforeninger, 

spejderklubber, daginstitutioner 
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osv. at indhente en børneattest, 

inden de ansætter eller 

beskæftiger en person, der skal 

have direkte kontakt med børn 

under 15 år. Den 1. juni 2012 

blev børneattestloven udvidet, så 

pligten til at indhente børneattest 

også gælder ved ansættelse eller 

beskæftigelse af personer, der 

fast færdes blandt børn under 15 

år og som derved har mulighed 

for at opnå direkte kontakt med 

børn.  

En børneattest er en særlig 

straffeattest, der indeholder 

oplysninger om afgørelser, dvs. 

domme m.v., om visse 

seksualforbrydelser begået mod 

børn under 15 år.  

 

Der er en årlig tilbagevendende 

opfølgning af alle trænere og 

ledere i Viby Idrætsforening med 

at sikre, at alle afdelinger har 

gjort deres pligt, og fået attester 

på alle ledere og trænere. 

Vi ønsker ikke at 

overdramatiserer problemet, 

men det er der. Og hvis det 

rammer har det ganske store 

konsekvenser ikke mindst for 

offeret, men også for 

foreningen. 

 

 

Ligebehandlingsnævnet. 

Viby Idrætsforening har i 2016 

været politianmeldt, fordi Viby 

Idrætsforenings svømmeafdeling 

har/er mistænkt for at overtræde 

§ 1 om forskelsbehandling.  

Sagen udspringer af en uheldig 

formulering på hjemmesiden, 

hvor etniske kvinder der 

svømmer i svømmeklubben, 

betaler et mindre kontingent. 

Sagen er blevet afvist af 

ligebehandlingsnævnet, men 

klagerne er stadig ikke tilfreds. 

Klagen blev i første omgang 

afvist, da klagerne slet ikke bor i 

Roskilde Kommune og heller ikke 

har en tilknytning til Viby 

Svømmeafdeling, men den ene 

bor i Svenstrup i Nordjylland og 

den anden i Hillerød. 

Det er vigtigt, at vi altid får 

kommunikereret rigtig på de 

sociale medier og ikke mere end 

højst nødvendigt, så vi ikke til 

stadighed skal trækkes igennem 

møllen med beskyldninger mod 

VIF for fx ligestilling, racisme og 

diskrimination. 

Ligebehandlingsnævnet fra 2009 

er et uafhængigt nævn, der 

træffer afgørelse i sager om 

forskelsbehandling. 
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Nyetablering og 

renoveringsarbejder 

I 2016 fik vi bevilget midler af 

facilitetspuljen til renovering af 

Beach volley banen, men vi fik 

afslag til multibanen + 

motionsdelen. Vi har derfor søgt 

igen i  2017, så pt. afventer vi 

svar. 

Vi bliver gang på gang skudt i 

skoene, at Roskilde kommune har 

givet mange penge til Viby, og at 

vi er utaknemmelige og ikke er til 

at gøre tilfredse. 

Jeg har set tilbage i vores 

referater, her er en opridsning 

over forbedringer, der de sidste 

otte år er sket og bevilget til 

Idrætsforening anlæg. Hertil 

kommer så alle de ting vi selv har 

bekostet som forening, de er ikke 

noteret. 

2006 nyt varmeanlæg (problemer 

med det varmevand lige siden)   

2009 fik vi depotskabe og skille 

væg i hal 2 

2010 blev dommerbordet 

renoveret 

2012 Ny cafe 

2013 lyd og måltavle – (den 

gamle var itu og kunne ikke rep.) 

samt nye døre i baderummene 

2014 Fitness kommunen gav 

tilladelsen, men der fulgte ikke 

penge med. 

2014 Kunstgræsbanen, samt grus 

parkeringen 

2015 nyt gulv og tag (gammelt 

tag var utæt på grund af 

manglende vedligeholdelse) 

2015 Hegn ved kunstgræsbanen 

(ikke noget der har vokset i VIF`s 

have)  

2016 nye vinduer og døre i bade 

og omklædningsafsnittet 

2016 Renovering af Beach volley 

banen 

 

Sliddet på anlægget er 

selvfølgelig stort det bliver 

anvendt 365 dage om året, ikke 

blot af foreningens egne 

medlemmer, men også af 

skolerne og alle andre borgere, 

der kommer forbi og dyrker idræt 

------ klubhuset er fra 1973, 

hallerne er fra 1990. 
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Motionsområdet 

Idrætsforeningens afdelinger har 

længe ønsket sig et udendørs 

motionsområde, så vi kunne få 

opgraderet vores udemotion 

faciliteter til gavn for alle vores 

afdelinger og byens borgere mere 

generelt.   

Vi har igen i 2017 søgt 

Idrætsfacilitetspuljen om midler. 

Vi håber, at vi denne gang bliver 

tilgodeset med det ansøgte beløb. 

Vi har selv midler til indkøb af 

redskaberne. 

  

Sponsorater i året 2016 

Lions RAMSØ havde 40 års 

jubilæum, hvilket blev fejret med 

uddeling af donationer til 

idrætsarbejdet i Viby 

Idrætsforening. Vi fik 40.000 kr.  

Fra Viby Genbrugs legat udvalg 

fik vi en donation på 20.000 kr. til 

ungdomsarbejdet samt 6.000 kr. 

til ÅBEN sommer 

 

 

 

Fra Nordea Fonden en donation 

på 35.000 kr. til 

udendørsfitnessredskaber 

Fra Foreningen Idræt og Kultur en 

donation på 10.000 kr. til natsjov  

Disse mange dejlige penge er et 

skulderklap til det arbejde, som 

Viby Idrætsforening står for. Det 

er tilskud, som vi sætter rigtig 

meget pris på, for uden disse 

støtte kr. vil vi ikke kunne 

opretholde, de mange aktiviteter. 

 Vi modtager også andre beløb til 

forskellige af arrangementer. 

Herud over henter afdelingerne 

og de enkelte hold mange 

sponsorkroner. 

Viby Idrætsforening er ydmyg og 

utrolig glade for den store lokale 

opbakning, det giver mulighed for 

udvikling og gør det spændene at 

være frivillig.  

 

 

Oktoberfesten får et par ord 

med på vejen, det var i år 6. 

gang festen blev afholdt (med et 

overskud til fordeling på 47.000 

kr. og ca. 500 gæster). 
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Det er et flot stykke arbejde 

udvalget bag oktoberfesten har 

udført, men de har nedlagt deres 

hverv, der er pt. ingen til at 

viderefører opgaven. Derfor søger 

vi nye kræfter, der vil stå i 

spidsen for et eller flere 

arrangementer, som kan samle 

foreningen og hele byen til fest.  

 

 

 

 

Frivillig fredag 

Viby Idrætsforening deltog i 2016 

i Frivillig fredag i 

Kongrescenteret i Roskilde. Vi var 

over 40 frivillige fra de enkelte 

afdelinger der deltog.  

 

Erfagruppen 

ERFA gruppen er et samarbejde, 

hvor deltagerne er Borup IF, Tune 

IF, Vindinge IF, Osted IF, Kirke 

Hyllinge IF og Gadstrup IF. Det er 

sammenkomster som giver 

inspiration og hvor vi 

ideudveksler forskellige emner. Vi 

mødes 2 gange om året.  

 

 

 

Det kulturelle netværk  

VIF deltager også i det kulturelle 

netværk, som er de kulturelle 

foreninger, som kultur Cosmos, 

Dåstrup forsamlingshus, Viby 

bibliotek, Ramsø Amatørscene, 

Viby musikforening, Klub syd, 

Ramsømagle forsamlingshus, 

Viby Friskole, Spejderne, Ramsø 

Musikhus og Viby Cityforening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repræsentation 

Viby Idrætsforening er 

repræsenteret ved mange 

arrangementer, hvilket er med til 

at sætte Viby idrætsforening på 

landkortet.  

I 2016 har vi deltaget i ikke færre 

en 73 forskellige møder, der alle 

vedrører driften og virksomheden 

Viby Idrætsforening. 

Viby Idrætsforening er en blandet 

landhandel, som er et godt 

samlingspunkt for rigtig mange 

mennesker, dog handler 

idrættens vilkår meget om, de 

faciliteter der er til rådighed. For 

en kommune er det en stort plus, 
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at alle de frivillige leder/ trænere 

har så gode vilkår som muligt. 

Det er den bedste måde at skabe 

sundhed, trivsel integration og 

undgå ensomheds blandt både 

unge og ældre på, at få borgere 

til at dyrke en eller anden form 

for motion eller idræt er måske 

den universale løsning på en god 

alderdom. 

 

Roskilde Kommune/ 

Kongrescenteret 

Pr. 1. januar 2016 blev 

Kongrescenteret en kommunal 

institution, hvilket betød at vi 

måtte sige farvel til Dan Hacke, 

og det gode samarbejde, vi har 

haft.  

Vi har ikke endnu fundet nøglen 

til samarbejde med den nye 

direktør, vi føler endnu ikke, at 

der er etableret en gensidig tillid 

og kommunikation, og der er ikke 

helt den samme forståelse og 

respekt omkring det frivillige 

arbejde som i den gamle 

direktion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rengøringen i Idrætscenteret 

Er overladt til Jan, Jim og Heidi. 

Der er altid rent og pænt, og alt 

forløber uden vanskeligheder. En 

stor tak for indsatsen og for 

samarbejdet.  

 

 

 

 

 

 

Cafeen / Ann & Jes Valente. 

Ann og Jes har gennem året ydet 

en stor indsats for at servicerer 

idrætsfolkene til diverse møder og 

sammenkomster. Det er noget, 

alle sætter stor pris på og som 

høster stor anerkendelse udefra.   

 

 

 

 

 

 

 

Svømmehalsproblematikken 

I forbindelse med budgettet for 

2017 i Roskilde Kommune blev 

der pludselig anført 12 mio. kr. til 

et friluftsbad i Viby, men ved en 

undersøgelse viste det sig 

desværre, at anlægsforslaget blot 
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var en fugl på taget. VIF har i 

visionerne en svømmehal på 

programmet om nogle år, men 

opstår der en mulighed, hvor en 

ny svømmehal i Viby bliver 

aktuel. Ja - så er vi klar. Viby 

Svømmeklub har nedsat en 

tænketank som ser på 

muligheden for en 25 m 

svømmehal beliggende ved Viby 

Idrætscenter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roskilde Kommune 

Hen over et år, er der ud over 

den daglige drift, mange andre 

opgaver, der skal løses, herunder 

kontakten til Roskilde Kommune, 

det er fx høringer om aktuelle 

emner, stillingtagen til forskellige 

arbejdsopgaver og deltagelse i 

forskellige seminarer.  

Der har været afholdt flere møder 

om udviklingen af Viby Idræts 

centrer. VIF ønsker en større 

fleksibilitet, altså en optimering af 

de tider, der er til rådighed i 

hallerne. Hvis der er eller opstår 

ledige tider, ønsker vi at kunne 

anvende dem til aktiviteter – der 

ikke umuliggøres af et gammelt 

og manuelt ”Interbook” system. 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har kommet med input til 

kommunen om lokalplanen for 

Langdyssegårdens jorde, så vi 

sikre der kan blive afsat/ 

reserveret jord til flere boldbaner, 

BMX eller andet.  

Vi har flere gange drøftet vores 

flere årige ønsker om nye 

omklædnings -og mødefaciliteter 

øst for hallerne. 

Omklædningsfaciliteter er der i 

det daglige et stor behov for, så 

vi kan få adskilt ude og inde 

idrætten. Vores mødefaciliteter er 

også utilstrækkelige. Vi har et 

mødelokale, der er under stort 

pres med 12 afdelinger + det 

løse, som holder jævnlige møder, 

hertil kommer kurser for leder og 

trænere, som er en nødvendighed 

for at få afdelingerne til at udvikle 

sig.      

Viby Idrætsforenings 

forretningsudvalg er store 

lobbyister, og vi prioriterer højt 

de invitationer, vi får. Vi vil være 
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med - til at præge udviklingen og 

udbygningen af vores område. 

 Interbook 

Her håber vi, at der kommer et 

nyt system, det nuværende er 

manuelt og utroligt 

arbejdskrævende.   

Vi er blevet stillet et nyt og bedre 

bookningssystem i udsigt, 

arbejdet er igang (VIF har 

selvfølgelig nogle gode folk der 

følger godt med). 

VIF har det svært med – at en 

kommunal medarbejder først skal 

give tilladelse og oprette i 

systemerne – før en hal time kan 

overgå fra den ene forening til 

den anden.  

 

 

 

 

 

Facebook -  twitter - 

instagram. 

Jo, vi er kommet i den digitale 

verden.  I dag er der 3.6 mio. 

borgere der anvender Facebook i 

dagligdagen. 

Facebook kan hjælpe med at 

informere om forskellige emner 

og promoverer foreningens 

aktiviteter.  

Men anvendelse skal sker med 

størst mulig omtanke.  

 

 

 

 

Viby Cityforening 

Med Cityforeningen har vi et fint 

samarbejde. Vi er aktive, når der 

er juletræs-tænding, høstfest og 

andre store fælles 

arrangementer. Viby Petanque 

opsætter flagalle til byens store 

dage. 

 

 

Roskilde Idræts 

Union 

Roskilde Idræts Union, er vores 

paraplyorganisation som 

repræsenterer alle idrætsklubber 

og foreninger i Roskilde 

Kommune, det er ca. 32.000 

medlemmer, fra 75 lokale 

foreninger, men i mange tilfælde 

undlader kommunen desværre, at 

bede om udtalelser fra RIU, 

derfor kan der tit læses i aviserne 

om uenigheder idrætten og 

kommunen imellem. 

RIU er hørings - og 

udtaleberettiget og skal varetage 

idrættens interesser i forskellige 

kommunale udvalg og bestyrelser 

samt fordele nogle puljepenge. 

VIF søger disse puljer hvert år. 

 



18 
 

Musikforeningen Jazz aftener i 

cafeen 

Også i år har der været Jazz 

aftner i Cafeteriet, det er noget 

som samler mange mennesker. 

De spiser Thaibuffet og så går det 

løs med musik og hygge frem til 

kl.22.00 Deltagerne i disse 

arrangementer er en anden 

målgruppe end de sædvanlige, 

men det er dejligt, at se den 

glæde der er hos dem, som 

kommer.  

  

 

Halreklameren 

Vores halreklamer trænger til 

opgraderinger. Vi har brug for 

flere halreklamer til at fylde 

hallen med. Derfor en opfordring 

til alle afdelinger om, at skaffer 

en eller flere halreklame aftaler.  

FU skal nok lave de endelige 

papirer.  

De midler vi henter hjem via 

halreklamer går til de mange 

aktiviteter, vi ud over den 

almindelige idræt, laver for børn 

og unge.  

 

Budgettet for 2017 

I forbindelse med Roskilde 

kommunes budgetlægningen 

fremsendte Viby Idrætsforening 

ønsker til kommunens budget. 

Hvad der sker med disse ønsker, 

om det egner sig til en drøftelse 

eller stillingtagen, er uvist. Vi har 

dog fået et svar om, at vores 

ønsker ikke var imødekommet i 

2016. 

I vores konklusion i forbindelse 

med hørringsskrivelsen skrev vi 

bl.a. at det ikke er 

tilfredsstillende, at kommunen 

overhoved ikke påtænker, at 

tilfører nye idrætsfaciliteter i 

Roskilde Syd området - de 

kommende 3-4 år, selvom 

området skal bebygges med 

mange boliger på 

Skovsbogrunden.  

I budgetforliget blev 

Idrætsfacilitets-puljen tillige 

reduceret fra 3.5 mio. kr. til kun 

2.mio kr. Vi vil godt opfordre til at 

puljen bliver genskabt til mindst 

de 3.5 mio. kr. og at puljen kun 

anvendes til renovering af 

idrætsfaciliteter.  

Kulturpuljen blev også blevet 

beskåret kraftigt. Det er igennem 

denne pulje, vi får midler til 

Høstfesten og juletræsfesten.  
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Det er vigtigt, at vi hele tiden 

fortæller politikerne, hvordan vi 

gerne ser Viby udvikle sig, også 

selvom vi indimellem oplever, at 

vi spiller med både blind og døv 

makker. 

 

 

 

 

 

 

Så er der alle vores 

tilbagevendende 

aktiviteter. 

 

 

 

 

 

Fastelavn 

Fastelavn den årlige tradition, 

hvor børn og voksne er udklædt, 

der bliver slået katten af 

tønderne. Vore arrangementer 

samler omkring de 200 deltagere 

børn og voksne. Det er festlig og 

en begivenhed på tværs af flere 

generationer.    

 

 

Juletræ 

Er selvfølgelig også en 

tilbagevendende begivenhed. I år 

uden den helt store tilslutning. Vi 

fik lavet en hurtig undersøgelse, 

et faldende børnetal er en af 

årsagerne, for mange tilbud til 

børnene, ønske om mere sang 

omkring træet. Vi overvejer nu, 

hvordan arrangementet kan eller 

skal afvikles i 2017.   

 

Natsjov 

Samarbejdsrelationer & Netværk 

Der blev i 2016 indgået en ny 

aftale om Natsjov mellem 

klubberne i Syd- ungdomsskolen 
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og Viby Idrætsforening. NAT Sjov 

er et godt arrangement for alle 

byens unge. På disse fredage kan 

der samles omkring 250 børn og 

unge.  

 

 

 

Sjov idræt i ferierne i Syd 

sammen med klubberne  

I år var der i efterårsferien ”Sjov 

Idræt i Syd”, som blev arrangeret 

af klub Syd og Viby IF og Sjov 

ferie. 

Der var nogenlunde de samme 

aktiviteter, som vi har til Åben 

Sommer, forskellige sportslige 

aktiviteter, og hvor der serveres 

frokost af Cafeen. 

Det er dejligt, at det samarbejde 

vi har med klubberne fungerer så 

godt. En rigtig stor tak til alle - 

specielt pædagogerne.  

Åben Sommer 

I den sidste uge af skolernes 

sommerferie havde vi også i år 

”Åben Sommer”. Igennem ugen 

var der også i år 200-25o børn, 

som kunne muntre sig med 

forskellige aktiviteter fra tennis, 

rulleskøjter, brydning og floorball  

Høstfesten 

Høstfesten i byen er også en af 

de aktiviteter, som Viby 

Idrætsforening er en del af. 

Afdelingerne stiller sig til rådighed 

med boder for at fortælle om det 

kommende års aktiviteter. I år 

kunne afdelingerne også uddele 

den nye folder til alle de 

deltagende i høstfesten. 

Høstfesten er noget, der samler 

byen, og vi i VIF kan vise og 

fortælle om de tilbud, der gives.   

 

 

 

 

 

 

 

Kulturforedrag 

Foredragsrækkerne for vore 

medlemmer er blevet en rigtig 

god aktivitet, samler på en anden 

måde de idrætslige aktiviteter. Vi 

bliver støttet økonomisk af 

Roskilde Kommunes 

frivillighedsmidler. Det er som 

regel en eftermiddags-forestilling 

med vekslende foredragsholdere. 

I 2016 har vi bl.a. haft Jeanette 
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Ulrikkeholm, Kurt Kragh og John 

Engelbrecht, som trak fulde huse. 

Emnerne handler generelt om, 

hvordan bevarer man et godt 

langt liv, skaber og danner 

netværk for at holde sig fysik 

aktiv og undergå ensomhed.  

Afslutning 

En kæmpe stor tak til alle i VIF`s 

bagland, afdelingerne, 

Idrætsunionen, kommunen, Ann, 

Jes, Heidi, Jim, og Jan, men også 

til alle medlemmerne og ikke 

mindst til alle vore frivillige/ 

trænere og ledere. 

Til alle de som hjembragte 

pokaler, medaljer og 

erkendtligheder, som giver gejst 

og glæde – ønsker jeg tillykke.   

 

Husk fremtiden er i morgen, 

derfor skal vi til stadighed sikre, 

at VIF også fremadrettet kæmper 

for sin plads og bidrager til, at 

sikre byens stemmer på rådhuset 

og i alle andre sammenhænge.   

 

 Inga Skjærris 

Den 21. marts 2017 
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VIF Fitness Generalforsamling 

29. marts 2017 

Formanden beretning 

 

Efter et år (2015) hvor vi 

etablerede os og fik startet 

klubben op, blev 2016 et mere 

driftspræget år. 

Vi fik løst 

rengøringsproblematikken, da vi 

nu betaler os fra rengøringen inkl. 

rengøring af maskinerne. Vores 

maskiner var fået et eftersyn i 

august.  

Vi har løbende indkøbt mindre 

nyanskaffelser til både 

cirkeltræning og selve centret. 

Bl.a. en personvægt. Til glæde for 

nogen – og måske ikke for andre. 

Sidst i april kommer en ekstra 

bænk og en curl stang.  

Der er blevet lavet automatisk 

tænd/sluk lys i lokalet inkl. 

køkken. Og kommunen har 

tilgodeset os med ny vinduer og 

døre ud til petanque banerne. 

Godt nok uden varsel. Men det 

faldt plads til sidst alligevel. 

Efter lang tids kamp gennem 

diverse kanaler er det endelig her 

i marts lykkedes os at få et 

musikanlæg etableret (tak Erik 

B). Så der spiller varieret musik i 

åbningstiden i moderat lydstyrke. 

Sidst på året havde bestyrelsen 

og alle instruktører møde med 

Antidoping DK. I forbindelse med 

oprettelsen af Viby If Fitness, har 

det fra starten været et klart mål, 

at vores center selvfølgelig skal 

være fri for alle former for 

doping. Her fik vi en indgående 

beskrivelse af typiske tegn på et 

eventuelt dopingmisbrug indenfor 

styrketræning. 

Medlemmer: 

Vi har per d.d. 300 medlemmer 

og 99 på venteliste. En stor del af 

disse er blevet tilbudt 

medlemskab en gang uden at 

reagere. De får en chance til. 

Hører vi ikke fra dem igen, ryger 

de ud af venteliste. Den 1. april 

skal medlemskabet fornyes. Der 

er altid nogle, som melder sig ud. 

Efter Påske forventer vi at kunne 

tilbyde plads til nogle af dem, 

som er på venteliste. 

Instruktører: 

Vi er her i marts fået uddannet 

endnu 5 instruktører. Så nu har vi 

13 instruktører i alt. Fra 

bestyrelsen skal lyde en stor tak 

til alle instruktører, som gennem 

året har fået mange nye 

medlemmer igennem 

instruktionstime – og som er at 

finde i centret på fastlagte tider. 
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Her er der mulighed for 

instruktion af eventuelle nye 

medlemmer samt få en 

opdatering af sit program. Eller få 

gode råd og vejledning.   

Enkelte instruktører har i løbet af 

året været på kortere 

efteruddannelser. Og i 2017 har 

vi afsat midler til eventuel 

efteruddannelse. 

Vi arbejder med fastholdelse af 

vores instruktører. Sidst på året 

investerede vi i nyt tøj til 

instruktører og bestyrelse. Med 

foreningens navn på. Der er 

desuden overvejelser om et aktivt 

arrangement for instruktørerne i 

løbet af sommeren. I 2016 måtte 

både sommerfest og julefrokost 

for instruktørerne aflyses grundet 

manglende tilslutning. 

Freddy er ny eneansvarlig for 

instruktørerne, 

 

Cirkeltræning: 

2016 bød på mange udfordringer 

omkring lokale til vores til 

stadighed større 

Cirkeltræningshold. Det har været 

en kamp at få plads i Hallen om 

morgenen. Efter lang tids træning 

i Dåstrup Forsamlingshus fik vi 

uofficielt lov til at træne om 

morgenen i Hallen. I løbet af 

februar lykkedes det også at 

indgå en aftale med skolen, så 

der også onsdag og fredag 

morgen kan trænes i Hallen – i 

hvert fald indtil sommerferien. 

Onsdag eftermiddage er der også 

hold i Hallen. Vi arbejder på og 

håber på fortsat at kunne træne i 

Hallen.  

Fremtiden: 

Vi har kontrakt på lokalet indtil 

udgangen af 2017. Denne bliver 

heldigvis forlænget. En formssag.  

En større udvidelse står ikke lige 

for. Udover at vi skal have 

kommunens tilladelse, da de ejer 

lokalerne, skal der bygges til, hvis 

vi skal udvide – og det er ikke på 

budgettet i Roskilde kommune. 

Men det er stadig det, som vi 

arbejder hen imod – på lang sigt. 

Så vi kan få flere maskiner - og 

så vi kan tilbyde yderligere 

holdtræning.  

I første omgang er det under 

overvejelse at rive lidt mere ned 

af køkkenet, så der kan blive 

plads til et par cardio maskiner 
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mere. Især om vinteren er der et 

behov. For at det kan lade sig 

gøre økonomisk, må vi lave en 

del af arbejdet selv. Så der skal 

skaffes mandetimer og frivillige. 

Vi håber, at det lykkes i løbet af 

det kommende år. 

Der arbejdes stadig for bedre 

badeforhold. Endnu uden held. 

Hovedforeningen arbejder stadig 

på generelle forbedringer af de 

eksisterende badelokaler, som 

man har ønskes det i flere år. 

Endnu er det ikke bevilliget penge 

fra Roskilde kommune.  

Vi har gennem året talt om at 

lave en form for Event i Hallen 

med forskellige træningsformer. 

Desværre har vi endnu ikke haft 

overskud til dette. Ideen lever 

stadig, hvis nogen har lyst til at 

byde ind. 

Vi pusler også med at lave et 

nyhedsbrev med jævne 

mellemrum. Indtil videre vil 

hjemmesiden og Facebook siden 

være stedet for nyheder og andre 

informationer.  

 

 

 

Petanque årsberetning 2017 

Det bliver næsten en gentagelse 

fra de sidste år, vi er gået lidt ned 

i medlemstal, så vi nu er 41 + 2 

passive medlemmer. 

Efterår, vinter og det såkaldte 

forår har været meget våde, så 

det har været svært at spille 

ordentligt, (det er jo altid banens 

skyld) især de 2 første baner er 

ikke andet end ler, derfor har vi 

talt om at få dem skrabet af og 

lægge nyt grus på. 

Sidste år indkøbte vi nye skabe til 

vores remedier, vi søgte 

kommunen om et tilskud, nu har 

vi fået det hele betalt. 

Vores små turneringer med 

naboklubberne fortsætter, 

desværre ikke i Næstved, da der 

ikke var nogen der ville overtage 

arbejdet. 
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Præmiespillet fortsætter når der 

er deltagere nok. 

Hyggeturen til inde golf i Herlev 

var igen en stor succes. 

 

 

 

Fodboldens generalforsamling 

2016 

Hvad er der sket i årets løb der 
har været de sædvanlige 

arrangementer hjemmebanedag 
hvor vejret var med os og som 

noget nyt valgte vi at holde en 
aften fest som samtidig var en 

træner/leder fest, til det samlede 
vi 90 mennesker en blanding af 

trænere, ledere, forældre og børn 
så det kan vi godt tillade os at 

kalde en succes som vi vil forsøge 

at følge op på i år. 
 

Så havde vi fodboldskolen 
desværre var der ikke den store 

tilslutning vi nåede kun op 62 

deltagere og det er jo lang fra de 
128 deltagere som vi engang har 

været, men havde stadig en god 
uge med masser af fodbold vi 

prøver igen i år og håber på en 
masse deltagere. Vores udendørs 

afslutning i oktober var vi også 
heldige med vejret ingen 

styrtregn som det kunne være 
men dog koldt så vi gik indendørs 

for at uddele årets priser som de 
enkelte hold havde til deres 

spillere. 
 

 

Så er det jo ingen hemmelighed 
at vi har problemer med at skaffe 

frivillige i løbet af året der er gået 
har vi måtte nedlægge vores 

ungdomsudvalg da flere af 

medlemmerne har trukket sig 
efter mange års tjeneste, en stor 

tak til dem som har været med. 
Bestyrelsen kunne godt trænge til 

en fornyelse dem der sidder i 
bestyrelsen er ved at være 

”gamle” ikke aldersmæssigt men 
alle har været en del af klubben i 

en del år efterhånden så vi kunne 
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godt bruge lidt nyt blod som kan 

komme med nye ideer så vi kan 
få udviklet Viby fodbold. 

 

 
 

Vi er også udfordret på 
medlemssiden vi er ned på små 

200 ungdomsmedlemmer det er 
både i de ældste årgange og de 

yngste årgange vi har vigende 
medlemstal hvilket har betydet 

holdsammenlægninger i årets løb. 

I løbet af vintersæsonen har vi 
måtte sige farvel til vores ældste 

drenge, primært fordi at en del 
skulle på efterskole, og de 

resterende dermed ikke har 
kunnet spille 11 mands hvilket 

førte til yderligt frafald. 
For at afhjælpe dette har vi valgt 

at arbejde sammen med 
Gadstrup fodbold som har de 

samme udfordringer og har 
oprettet VG ungdom som består 

af 01-02 og 03 spillere fra begge 
klubber dette skulle gerne gøre at 

vi kan fastholde dem længere i 

Viby/Gadstrup. VG ungdom vil 
læne sig op af vores seniorhold 

med samme tøj, træne de samme 
steder og forsøge at spille for 

kamp til deres kampe så der kan 
blive samhørighed og dermed vil 

overgangen til seniorholdet blive 
nemmere. 

 

Hvis samarbejdet bliver en succes 

vil der være en overvejelse om at 
flere årgange skal blive til VG 

ungdom. På pigesiden er der de 
samme udfordringer desværre 

har vi ikke de samme muligheder 

for at samarbejde med Gadstrup 
da de ikke har piger i den årgang, 

så der vil vi forsøge at få dem til 
senior piger i stedet men det er et 

stort spring for dem. På positiv 
siden er det en succes med senior 

piger som blev startet sidste år 
og de piger som blev rykket op 

spiller stadig så et hold vi ikke 
længere kunne tilbyde ungdoms 

fodbold er blevet fastholdt i 
klubben. 

 
  

Det var hvad fodbolden havde for 

i år. 
14 marts 2017 

Jesper Løje  
Formand  
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Formandens beretning 2017 

Viby Cykelklub 
 

Start med et kig på vejret for 
2016. Kalendersommeren 2016 

(juni, juli og august) fik en 

middeltemperatur på 16,1°C for 
landet som helhed. Det er lige 

præcis lig med det seneste 10 års 
gennemsnit beregnet for perioden 

2006-15, der netop er på 16,1°C. 
Det var solfattigere en normen og 

en smule mere tørt. Juli 2016 var 
koldere, vådere og solfattigere ift. 

2006-15 gennemsnit. Det blev 
den solfattigste juli siden 2011. Vi 

havde ikke en dårlig sommer 
men, håber på at vi får en bedre 

sommer i år ☺ 

 

 
Cykelklubben er ikke længere en 

nyhed og medlemstallet faldt til 
52 medlemmer i 2016 – siden da 

har vi mistet et par stykker til 
som er flyttet fra byen. Det skal 

vi se om vi kan gøre noget ved! 
Vi var desværre nød til at aflyse 

årsafslutningen i oktober på 
grund af personlige årsager.  

  
Vi har nu kørt med Klubmodul i et 

år – det er en stor hjælp for  

bestyrelsen. Vi mangler at få 

regnskabsdelen op at køre så vi 
får det fulde udbytte af 

Klubmodul. 
 

Løftet med at holdkaptajner 

skulle oprette særlige ture faldt til 
jorden – det var nok for 

ambitiøst! 
 

Klubtøj 
Vi åbnede for bestilling af klubtøj 

sidste år men der kom kun 5 
bestillinger på forskellige artikler. 

Det var ikke nok til at sætte en 
bestilling i gang hos Marcello – 

der skal som minimum være 5 
bestillinger pr artikel (så betaler 

klubben det ekstra gebyr der er 
ved en lille bestilling). 

 

Tak: 
Jeg vil gerne takke bestyrelsen 

for deres arbejde gennem det 
forløbne år – i har alle fået kasse 

med 2 flasker vin til jul, som tak 
for jeres arbejde. 

  
Jeg vil også gerne takke 

holdkaptajnerne – uden jer var 
der ikke nogen cykelklub. De har 

også fået en lille kasse med 2 
flasker vin som tak for deres 

arbejde.  
 

Vi vil også takke de frivillige der 

har oprettet ture uden for vores 
planlagte cykeldage. 

 
 

  
Et kig fremad: 

Vi kører i vores nuværende tøj et 
år til da vores hovedsponsor ikke 

fik meget ud af sit sponsorat for 
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2015, da vi fik tøjet ved 

slutningen af sæsonen. 
Bestyrelsen vil gerne have 

ændret den grå farve (som er lidt 
for gennemsigtig) til sort på det 

nuværende design og vi skal ud 

for at finde nye sponsorer. Vi 
besluttede derfor ved sidste 

bestyrelsesmøde at udsætte 
bestilling af nyt tøj indtil nye 

sponsorer er på plads for sæson 
2018-2020 – vi vil kigge på om 

en 3 årig periode i stedet for kun 
2 år.  

 
Vi skal have et nyt tøj- og 

sponsor udvalg op at køre – 
mangler frivillige!!! 

 
 

 

 

Simulatorcykel 

Bestyrelsen har udsat indkøb af 
en simulatorcykel på ubestemt tid 

pga. prisen og mangel på eget 

lokale til opstilling af udstyret. 
 

Cykelmotionsløb 
Bestyrelsen vil gerne støtte 

deltagelse i nogle udvalgte 
motionsløb – vi har talt om at 

man kan få halvdelen af ”rettidig 
tilmeldings pris” dvs. ikke på 

dagen pris, returneret efter at 

man har deltaget i løbet.  

 
Tøserunden d. 27 maj (Conny) 

Pris ved tilmelding inden d. 17 
maj 113 km 350 kr. 

Skjoldnæsholmløbet d. 21. Maj 

(Carsten) 
Priser ved tilmelding inden d. 30 

april 145 km ruten  kr.220, 
80 km ruten  kr.170,- 

40 km ruten  kr.120,-  
Sjælland Rundt d. 24 juni (Jesper 

og John) 
Tilmelding inden d. 12 juni 

305 km 495 kr. (+ adm. gebyr på 
12.50kr) 

 
Sjælland på tværs d. 24 juni 

(Jesper og John) 
Tilmelding inden d. 20/6  

194 km 350 kr. (+ adm gebyr på 

12.50kr) 
 

Træd til Køge. Oplysninger 
kommer senere 

 
Holdopdeling og kaptajner 

Der kummer et nyt udspil til 
holdopdeling for 2017-03-01  

Kort sagt hold 3 er for lille, hold 2 
kører lidt for hurtigt, Hold 5 

havde også sine udfordringer. 
 

Vi skal have en ny holdkaptajn til 
hold 4 da Karsten Nielsen træder 

tilbage (måske Martin Nielsen, 

Michael Haslund). 
Den gode nyhed er at Karsten 

Nielsen vil oprette et 
pensionisthold 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHvrbv0prTAhUGESwKHVgJC5MQjRwIBw&url=http://tvjournalisten.blogspot.com/&psig=AFQjCNG1kGriNqvv-XpQbzjeBiWS1apkjQ&ust=1491939753521947
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Beretning sæson 2016/17 Fra 

Viby Løbeklub 
 

Jeg vil gerne lægge op til at vi får 
en dialog i løbet af beretningen, 

så bryd ind med spørgsmål 
undervejs.  

 
93 medlemmer ved årets 

slutning, 60 løbere og 33 w&t. 

Hvidt hold udmeldelse (13 

medlemmer). Tak for årene med 

samarbejde med ældresagen. 

I alt 23 udmeldinger 

Gældende medlemsliste inden 

sæsonstart 105 medlemmer/nye 

W&T består af 33 

medlemmer/nye 

Løb består af 63 medlemmer/nye 

Udelukkende outdoorfitness 9 
medlemmer 

 
Året har budt på 30 øvrige 

arrangementer med varierende 

antal deltager, her nævnes blot 
Realmægler løbet til høstfesten 

med 95 deltagere, Walkaton på 
Svenstrup gods med 29 deltagere 

og Brunch hos Bodils landkøkken 
med 39 deltagere, som nogle af 

de mest succesrige. 
 

Sæsonstarten 2015 
begyndertræning for løb med et 

hold på ca. 15. Ingen er tilbage. 

Evaluering 1/3 svar. Ændret 

begyndertræningsstrategi. 
Samme tid som alle andre fælles 

opvarmning 
Ingen folder, Facebook, bannere 

 

Outdoor fitness med 20-25 pr. 
gang og 

 
Bestyrelsens hjælp 

Foreningens aktivitets udvalg og 
løbs udvalg har i høj grad taget 

sig af de enkelte opgaver i år. 
Bestyrelsesarbejdet hænger 

derfor godt sammen for os alle 
sammen. 

 
I år skal vi sige farvel til Ina i 

vores bestyrelse, som har været 
med siden W&T blev en del af 

klubben. 

 

 
 
 

Træneres hjælp 
Kirsten/Henrik/Tanja/Lisbeth  

 
Medlemmers hjælp 

Hjælp til Oktoberfest – 2.682 kr. 
Hjælp ved løb 

Hjælp med at tage godt imod nye 
medlemmer og at tale godt om 

klubben  
 

Festudvalgene bag de forskellige 

fester (Løb: Tanja og Carina)  
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Aftale om tøj/sko udstyr hos 
Løberen i Ringstedgade 15 i 

Roskilde – 15% rabat – 
medlemsarrangement 

Tøjudvalget Henning og Henrik 

har en plan. Løbevest 
 

Henning kan evt. bidrage med 
yderligere oplysninger. 

 
Medlemmer må gerne tage 

initiativer og ikke afvente 
bestyrelsen fester/arrangementer 

o. Lign.  

 
Tak til vores sponsorer Real 

Mægleren samt til sponsorer 
omkring klubmesterskabet –

Rødovre Trælast nu XL byg 
(Henning) 

 
M.v.h. 

Lisbeth 
 

 

 

BADMINTONS beretning for 

sæsonen 2016 – 2017 

 

Et tilbageblik på sæsonen 2016 – 
2017 viser, at der er fart over 

feltet og flere medlemmer – i alle 
afdelinger, hvilket er meget 

glædeligt. Vi slutter sæsonen med 

over 260 medlemmer. Det er 
mere end 40 mere end i sidste 

sæson!! 
 

I ungdomsafdelingen er der nu 
over 90 medlemmer og der er 

flere på venteliste. 4 hold har 
deltaget i turneringsrunden og 

der har været et hold i en 
nybegynderturnering. Derudover 

har der været specielle 
drengetræningsforløb og Girls i 

sport flere gange i løbet af 
sæsonen. Også et stort 

julearrangement med over 100 

deltagere har der været afholdt 
ligesom flere andre sociale 

arrangementer har være holdt 
med stor succes. 

Der er nu nedsat en form for 
ungdomsudvalg, så der er flere til 

at klare de opgaver der ligger i 
afdelingen 
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Alt i alt en fantastisk sæson med 

gode trænere og glade spillere.  
 

Motionistafdelingen har haft 5 
hold tilmeldt holdturneringen og 

ét hold er tæt på 

landsmesterskaberne. Der er 
afviklet 2 inspirationsdage, hvor 

deltagerantallet sidste gang var 
oppe på 19. To gode og lærerige 

dage, med fokus på såvel det 
tekniske i spillet som på det 

sociale samvær. Begge dage blev 
der afsluttet med fællesspisning.  

 
Sæsonen for 60+ spillerne 

startede som vanligt første 
onsdag i september. I år med 46 

tilmeldte. ”Heldigvis” møder ikke 
alle op hver gang, for så ville der 

ikke være baner nok! Efter spillet 

er der hyggeligt kaffebord. Der 
har været tilmeldt 22 spillere i 

DGI’s turnering, der afholdes i 
Karlslunde 3 gange i løbet af 

sæsonen. Derudover deltager 
flere spillere i diverse træf og 

invitationsstævner. I år var vi 
vært for hyggeligt spil og 

efterfølgendes lige så hyggelig 
frokost med spillerne fra vores 

venskabsklub i Tune. Ann og Jes i 
Viby Idrætscenter stod for 

maden, ligesom de også gør til 
jule- og sæsonafslutningen.  

 

Efter sæsonafslutningen fik vi sat 
den hjertestarter op, som vi har 

fået doneret af Trygfonden. Inden 
den blev sat op, havde 12 

medlemmer været på et 2 timers 
kursus i brugen af den. Et sådant 

kursusforløb gentages i maj 
2017. 

 

 

 

 
 

Vi indledte sæsonen med at indgå 
aftale om af få stillet et fugtskab 

gratis til rådighed mod at aftage 
bolde fra Stein P. Der har været 

lidt forskellige bolde at prøve, 
men nu tror vi, vi har fundet de 

rette. Og vi har sparet ca. 

20.000,00 kr., som et nyt 
boldskab koster i indkøb. 

 
Vanen tro var vi på gaden til 

årets høstfest. Der var mulighed 
for at prøve at spille - og nogle 

ungersvende kom da også forbi 
og prøvede, men placeringen for 

den fælles VIF-bod var ikke 
optimal, så det var ikke en 

bragende succes – for nogen af 
afdelingerne i det hele taget. 

 
Sæsontilmeldingen i august var 

som sædvanligt et hyggeligt 

gensyn med gamle – og et 
velkommen til nye spillere. En 

hyggelig aften, men også en 
fremgangsmåde der giver 

kassereren meget arbejde, så det 
ser vi, om vi kan lave om på til 

den kommende sæson. For at 
prøve at tiltrække flere 

motionister, havde vi i årets 
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tilmelding lagt op til, at der var 

åben hal i Viby onsdag fra kl. 20-
21. Så kunne folk komme og 

spille de dage de havde tid. Det 
skulle koste kontingentet og 20 

kr. pr. gang. Ingen har meldt sig i 

løbet af sæsonen. 
 

I efterårsferien var vi i Vibyhallen 
til Åben hal, hvor 3 motionister 

introducerede spillet for de 
fremmødte børn fra klubberne i 

Viby og Gadstrup. Det var en 
succes – og hyggeligt. 

 
 

 

 
 
 

Det årlige halfordelingsmøde 

forløb uden de store udfordringer. 
Der er desværre ikke så mange 

tider at lægge billet ind på. Stort 
set alle foreningerne ønsker mere 

hal tid. Måske kan en nyligt 
afviklet registrering af brugen af 

hallerne være med til at afdække, 
at der er alt optaget i hallerne her 

i byen og at en udvidelse af de 
nuværende faciliteter er 

påtrængt.  
 

Sæsonen sluttes som vanligt 

afholdelse af med 
klubmesterskaber. I år blev det 

for motionisterne den 18. marts 
og for ungdommen den 19. En 

konsekvens af den store tilgang 

er, at vi ikke kan afvikle 
klubmesterskaberne på samme 

dag, som vi ellers har haft 
tradition for gennem de senere 

år. Det er lidt ærgerligt, for det 
giver god energi i hallen, når der 

er samlet så mange spillere 
dagen lang, men sådan er det at 

have succes.  
 

I motionisternes klubmesterskab 
blev der afviklet 46 kampe og 

dagen blev afsluttet med 
fællesspisning, overrækkelse af 

præmier og ikke mindst 

kamptrøjer, hvor en af spillerne 
rundede kamp nr. 1100 for Viby 

Badmintonklub. Det kan vi være 
ret stolte af, i en klub af vores 

størrelse. 
 

Ungdommens klubmesterskaber 
var en maraton med afvikling af 

110 kampe. Det er lige så mange 
som vi har haft tilsammen for 

hele klubben de foregående år. 
Det viser, hvorfor vi ikke kan 

afvikle det over en enkelt dag. 
 

Det er også der for vi er nødt til, 

at ændre på tiderne for udlejning 
af baner. 

Da ungdommen har haft den 
største fremgang, har de behov 

for – og krav på mere 
træningstid. Det ligger i såvel 

VIFs vedtægter som i Roskilde 
kommunes hensigtserklæring om 

anvendelse af lokaler, at 
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medlemmer op til 25 år har 

førsteret til faciliteterne frem til 
kl. 20.00. 

 
Et stort puslespil har været lagt 

på bordet og forsøgt samlet på 

bedste vis. Vi kommer til at 
skuffe nogle, men det er 

desværre vilkårene. Vi har skruet 
det sammen så godt vi kunne – 

og hvis vi ikke selv kunne, så ville 
andre gøre det for os, og det 

mener vi i bestyrelsen ikke ville få 
et bedre resultat ud af. 

 
Økonomisk er vi på rette vej, 

men der er også gjort et stort 
arbejde fra den bookingansvarlige 

i at sikre, at vi ikke betaler for 
tomme baner og sene tider vi 

ikke kan leje ud, samt fra 

kassererens side på hele tiden at 
have stram snor i debitorlisten!. 

Begge to, opgaver, der virkelig 
har lønnet sig! En planlagt 

kontingentforhøjelse fra den 
kommende sæson, skulle gerne 

bringe regnskabsresultatet væk 
fra de røde tal på bundlinjen.  

 
Jette Tjørnelund, som har været 

næstformand i Viby 
Badmintonklub, har valgt at 

trække sig fra posten og fremover 
og hellige sig det politiske 

arbejde. Held og lykke med det 

og tak for indsatsen. Som ny 
næstformand blev Lars Korsgaard 

valgt. Lars fungerer endvidere 
som ungdomstræner. 

 
Tak for sæsonen 2016 – 2017 til 

bestyrelsen og alle de andre 
frivillige, der giver en hånd med 

til alt det praktiske, så som 

pasning af boldskab og 

hjemmeside, indkøb af varer til 
cafeteriaet og alle de mange 

andre små opgaver, som man 
først tænker over, hvis de ikke 

bliver udført. 

 
Mai-Britt Christensen 

Formand for Viby Badmintonklub 
 

 

 

 

Beretning Viby Svømmeklub 

2016-17 

 

I 2016-17 har Viby Svømmeklub 
igen haft vokseværk, og nu hele 

324 glade svømmere. Hertil 
kommer flere, svømmere, der 

ikke er registreret på 
svømmeklubbens Klub Modul, 

nemlig: Åben Skole hold med 
Viby Friskole, flere flygtningehold 

med både børn og voksne, Aqua 
Camps m.fl. 

 
 

 

https://www.dgi.dk/svoemning/svoemning/svoemmecamps/water-days
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I efteråret 2016 udvidede 

svømmeklubben sin 
svømmekapacitet med også at 

udbyde svømning i 
Maglegårdsbadet i Roskilde, og fik 

derfor en lille håndfuld af 

klubbens trænere til at aflægge 
den store livredderprøve. En af de 

nye trænere tog derefter 
uddannelse som 

livredderdommer, så klubben nu 
selv kan uddanne sine egne 

livreddere. 

 
Viby Svømmeklub afslutter sin 

tredje sæson med at have hele 
42 svømmehold. Udviklingen har 

igen været indenfor kvindehold, 
men i år har et helt nyt 

mandehold også set dagens lys. 
Dykning er også et helt nyt skud 

på stammen, som klubben 
forventer vil ekspandere i løbet af 

den næste sæson, idet vi med 
støtte fra Sjov Ferie-puljen i 

Roskilde Kommune bl.a. laver en 

uges Dykker Camp for 10 – 16 
årige i den første hele uge af 

sommerferien i Maglegårdsbadet. 
 

Af andre nye tiltag kan nævnes: 
Flygtningesvømning i Borup, hvor 

klubben har fået tildelt 2 timers 
gratis vandtid om ugen. 

Ordningen har været så stor en 

succes, at vi i den kommende 

sæson får hele 3 timers gratis 
vandtid til flygtningene, så der 

kan etableres både et mande-, 
kvinde- og et børnehold, der hver 

især varer en time. 

 
Klubbens mange udvidelser og 

nye tiltag har gjort det 
nødvendigt at hidkalde 

konsulenthjælp hos DGI, hvor to 
konsulenter har haft 

svømmeklubbens bestyrelse ”i 
skole”, så vi nu er ved at udvikle 

os til at være en mere 
professionel klub.  

Med så stor medlemstilgang, er vi 
simpelthen nødsaget til at være 

langt skarpere ift., hvem der gør 
hvad, og indse at bestyrelsens 7 

medlemmer ikke kan lave alt 

svømmeklubbens arbejde. Derfor 
har vi nedsat flere udvalg, der 

arbejder med nedenstående 
emner. 

 

 
     Udvalgene er: 

 

• Svømmeskoleudvalget 
Udvalget varetager 

klubbens kerneydelse, 
nemlig den daglige 

undervisningsdel.  
I udvalget er der enighed 

om, at der i det næste 
stykke tid i højere grad 

skal lægges vægt på 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxr4eo0ZrTAhWDBSwKHaEpAIsQjRwIBw&url=http://hashojifsvomning.klub-modul.dk/&psig=AFQjCNENhQ7erW_1imOUo8UCwteFosW1ZQ&ust=1491939263345388
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kvalitet fremfor kvantitet. 

Udvalget vil bl.a. arbejde 
på at udarbejde og 

forbedre normer og 
retningslinjer for klubbens 

mange forskellige 

holdtyper.  
Desuden vil udvalget også 

finde muligheder for mere 
intern træning, socialt 

samvær for klubbens 
trænerkorps m.v. 

 
• Eventudvalget 

I Eventudvalget arbejdes 
der på at forfine klubbens 

forskellige camps, f.eks. 
Aqua Camps, Dykker 

Camps m.fl. Desuden 
afslutter udvalget også 

svømmeklubbens 

projekt ”Lad Lysholm Lyse”, 
der er støttet af to 

forskellige puljer fra 
Roskilde Kommune samt 

Viby Kultur- og Idrætspulje. 
 

• Kvindeudvalget 
Blev oprindeligt nedsat i 

samarbejde med DGI 
Boligselskabet Sjælland 

samt Sundhedshuset i 
Roskilde Kommune, der 

alle har været udvalget.  
Kvindeudvalget består en 8 

– 10 kvinder, der alle 

enten deltager eller er 
trænere på kvindeholdene. 

Gennem de sidste par år 
har udvalget arrangeret 

kvindefester i Æblehaven, 
hvor der er massiv 

oplysning om Viby 
Svømmeklubs kvindehold. 

 

• Festvalget 

Afholder årlige fester for 
svømmeklubbens mange 

frivillige trænere, 
hjælpetrænere og vikarer. 

Hensigten er at styrke 

sammenholdet af de 
frivillige yderligere. Den 

første fest bliver til efteråret 
og meldes ud før 

sommerferien. 
 

 
• Tænketanksudvalget 

Udvalget har taget det fuldt 
ud dækkende 

navn ”Tænketanken for en 
Svømmehal i Viby”, og 

består af flere forskellige 
grupper i Viby, bl.a. Viby 

Idrætsforening (VIF), Viby 

Cityforening, lokale 
byrådskandidater der 

arbejder for en svømmehal 
i Viby m.fl.  

 
Presse 

Viby Svømmeklub har i år fået 
masser af omtale i Dagbladet, 

Midtsjællands Avis: Heden, Vibys 
hjemmeside: 4130-dk, 

Facebookgruppen: 4130 m.v.  
Omtalen har toppet i forbindelse 

med sagen om Roskildes nye 50 
meters svømmehal til ca. 150 

millioner kroner, hvor en 

Svømmehal til Viby i en periode 
var på dagsordenen i de 

forhandlinger, der fandt sted, før 
vedtagelsen af 50 meters 

svømmehallen. 
Kvindesvømningen har også 

været omtalt i en blog: ”Den 
korte Avis”, hvor svømmeklubben 

er blevet beskyldt for bl.a. at 
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udøve kønsdiskriminering. 

Klubben er efterfølgende blevet 
anmeldt til Ligestillingsrådet, men 

er blevet frifundet. 
 

En svømmehal i Vibyområdet er 

et stort ønske for Viby 
Svømmeklub – samt en hel del 

borgere, institutioner i øvrigt, så 
svømmeklubben sætter lid til, at 

Viby Svømmehal på sigt bliver en 
realitet – ikke kun for klubben og 

borgere, skoler samt øvrige 
institutioner i Vibyområdet  - men 

også for hele området skyld, idet 
en svømmehal vil gøre det lettere 

at trække nye borgere til. 
 

Tænketanken for en svømmehal i 
Viby er ser frem til at orientere og 

diskutere med en repræsentant 

fra alle partier på borgermøde i 
Viby Idrætscenter den 5. april. 

 
 

Anne Klein 

Formand for Viby Svømmeklub 

 

 
 

 

 
Viby Sjælland Tennisklub 

 
Generelt: 

 
Sidste sæson har været historisk 

for klubben, mere om det senere.  
 

Igen har der fra sæson start og til 
slutningen i oktober generelt 

været god plads på banerne, på 

trods af, at vores hold under 

SLTU har haft fuldt program. 
 

Desværre kan begrundelsen for 
den gode plads findes i antallet af 

medlemmer i klubben, som 

desværre ikke er stigende. Igen 
blive den største udfordring i den 

kommende sæson bliver at 
tiltrække og fastholde nye 

medlemmer. VI fik 4 – 5 nye 
medlemmer, som vi håber at 

kunne fastholde i den kommende 
sæson.   

 

Et lyspunkt er holdet for ”store” 
juniorer, som har haft en tilgang 

af spillere igangsat af et 
samarbejde med Dåstrup skole, 

hvor medlemmer har frivilligt 
stillet op til at yde en træner 

indsats.  
 

Vore baner har været et andet 
lyspunkt. De var rigtigt gode i 

2016. Det blev værdsat både af 

klubbens egne medlemmer og af 
besøgende fra andre klubber, 

som udtrykte stor tilfredshed med 
at afvikle turneringskampe hos 

os. Banernes gode tilstand 
skyldes ikke mindst at Finn 

Hansen gennem foråret, brugte 
flere timer på adskillige aftener 
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på manuelt at gennemvande 

banerne. 
 

Økonomien i klubben må 
betegnes som tilfredsstillende i 

den forgangne sæson. 

 
Bestyrelsen har indstiller en 

vedtægtsændring til kontingent 
for at imødegå gebyr for 

anvendelse af Viby Idrætscenter.  
 

Træning: 
Træningen mandag aften har haft 

et pænt fremmøde, men der er 
fortsat plads til interesserede. 

Medlemmerne skal ikke holde sig 
tilbage fra fremmøde af frygt for 

ikke at have det tilstrækkelige 
niveau, der er plads til alle. 

Træningen/spillet vil altid blive 

sammensat under hensyn til de 

fremmødtes niveau.  

Bestyrelsen håber at der igen kan 

tilbydes særlig træning til 
begyndere og let øvede i den 

kommende sæson. 

Sæsonen har også budt på 

træning arrangere selvstændig af 
medlemmer, hvilket har 

bestyrelsens fulde opbakning. Alle 
initiativer som fremmer tennis 

spillet fra medlemmerne er 

velkommen.  

Beretning fra klubbens hold 

I beretningen har de enkelte 

hold/grupperinger i klubben selv 
skrevet en kort beretning.  

 

 
+60 

Endnu et år er gået, hvor 60+ 
tennis har spillet to gange om 

ugen i sommerperioden. 
 

Vi har været 18 spillere der 
mødtes tirsdag og torsdag kl. 9 

og spillede til kl. 11. 
Om tirsdagen har vi drukket kaffe 

og spist oste/pølse mad bagefter. 

Vi har også – både før og efter 
sommerferien – haft fornøjelsen 

af, at få forbedret vores slag ved 
anvisninger fra en kompetent 

spiller fra klubben. Det har været 
rigtig godt. 

Det er ikke alle som har været 
med, da det var på en anden dag 

end den, hvor vi har spillet de 
sidste mange år og nogen kunne 

ikke komme tre dage om ugen. 
 

I indeværende sæson 2016/17 er 
vi 14 spillere der spiller i hallerne. 

Vi har tid i hallen fra kl. 9.30 – 

11.30 om tirsdagen og kl. 10 – 12 
om torsdagen. 

De fleste af os spiller begge dage, 
men ikke alle om torsdagen. 

Da der kun er 8 der kan spille ad 
gangen, bliver der lavet 

mødeliste, således, at 8 kommer 
og spiller uafbrudt ½ time før 

resten møder op om tirsdagen. 
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Kaffelisten går på omgang, og 

som regel er der småkager til. 
 

Vi har venskabskampe mod Tune. 
Forår og efterår. Skiftevis her og 

der. 

Selvfølgelig spiser vi noget god 
mad efter kampene. 

 
Denne sæson har et 60+ hold 

spillet turnering i DGI`s regi. 
Holdet består af 2 damer og 2 

herrer. 
 

I år har vi spillet mod Solrød, 
Havdrup og Tune. 

 
Hvis der er nogle 60+ spillere der 

ønsker at danne et hold, så kan vi 
oprette et mere. 

Det kunne også være et rent 

herrehold. 
 

I efteråret holdt vi en fest som 
afslutning på sommerspillet, hvor 

de fleste deltog med   
deres bedre halvdel. Som 

juleafslutning spiste vi sammen 
efter sidste spilledag inden den 

24.12. 
 

Hvis der er spillere i 
aldersgruppen 60 til ? år, der har 

en drøm om at spille tennis, så 
kom frem med ønsket, så vil 

tennisklubbens bestyrelse finde 

en tid til spillet og også komme 
og give nogle instruktioner om 

selve spillet. 
 

 
Juniorer: 

Juniorspillerne er fortsat delt i to 
grupper. De ”små” og de ”store”. 

Desværre er gruppen af små 

spillere, som hænger ved ikke 

særlig stor. Tennis er et svært 
spil at komme i gang med og det 

er navnlig blandt de yngste, at 
det spiller en større rolle. Set på 

antallet af børn, som har været til 

med til træning har der været et 
acceptable antal. Men det er 

svært at fastholde de yngste.  
 

Til gengæld er der sket en vækst i 
antallet af ”store” juniorer 

igangsat af et samarbejde med 
Dåstrup skole. Vi havde glæden 

af at et par kompetence seniorer 
stillede op som frivillige træner, 

således at juniorerne kunne 
træne et antal gange direkte efter 

skoletid før sommerferien. Efter 
sommerferien var nogle af dem 

som valgt at fortsætte. Desuden 

startede det yderligere 4 juniorer.  
 

Hvis det er muligt at finde en eller 
flere frivillige, som kan og vil 

agere træner indenfor normal 
skoletid, vil vi forsøge med et nyt 

samarbejde med skolerne i det 
nære Viby område i før 

sommerferien. 
 

Senior holdene: 
 

Senior Herrehold: 

Vores Senior Herrehold spiller i 

Serie 5. Næsten alle kampe blev 
afviklet og med undtagelse af et 

enkelt. Modstanderen ønskede 
ikke at flyttet tidspunktet fra sent 

lørdag eftermiddag til lørdag 
formiddag. Ellers blev der afviklet 

nogle gode og lige kampe.    

1. Motionisthold - 1:   
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Først og fremmest en tak for en 
god kampsæson, hvor var det 

sociale samvær, der var i 
højsædet. Alle kampene blev 

afviklet på en god og sober måde. 

Vi mødte søde og rare 
modstandere, som værdsatte 

vores kampniveau. 
 

Det er klart at selve 
stillingsresultatet kunne klart 

blive bedre. Udfordringen er stor, 
så det vil hele holdet arbejde 

konstruktivt på. 
Holdet glæder sig til en ny sæson 

i 2017. 
 

2. Motionisthold - 2: 
 

Motionistholdet Viby Sj 2 vandt 

puljespillet i sin kategori mod 
hold fra Roskilde, Ringsted, Køge, 

Greve, Brøndby, Havdrup og 
Hedehusene. Holdet vandt alle 

sine kampe. Semifinalen blev 
afviklet i Viby, hvor vi vandt i en 

tæt kamp over et hold fra 
Hedehusene. 

Finalekampen blev afviklet 
søndag 4. september på en 

vejrmæssigt noget ugunstig dag, 
idet det småregnede i Hillerød, 

hvor kampen blev spillet. Men det 
forhindrede ikke vores hold i ved 

endnu en tæt kamp at tilkæmpe 

sig sejren og dermed hjemtage 
pokalen i sin kategori i denne 

SLTU turnering. 
 

Viby Sj 2 holdet har en gang 
tidligere spillet sig i finalen, 

nemlig i 2013, men måtte 
dengang nøjes med den lille 

“sølv” pokal, da holdet fra 

Albertslund vandt med 4-2.  
 

Det er således første gang i 
klubbens historie, et 

turneringshold fra vores 

tennisklub hjemtager en pokal 
som finalevinder. 

                                                                        

 

 

Klubmesterskaberne: 
Klubmesterskaberne for 2016 

blev som sædvanlig afholdt med 
godt humør og rigtig mange gode 

kampe.  
Klubmesterskab 2016: 

MD - Nr.1 Vibeke / Stig  
         Nr.2  Helle / Søren  

HD - Nr.1 Finn / Stig 
        Nr.2 Henning / Micki 

HS - Nr.1 Stig 
        Nr.2 Henning 

         
 

I den kommende sæson: 

For klubben generelt, gælder det 
om at sikre tilgangen og 

fastholdelse af nye spillere, der 
kan sikre liv på banerne og 

fornyelsen på holdene.  
 

Derfor vil bestyrelsen være åben 
for tilmelding af nye hold, 

primært hos DGI. Om betaling for 
holdene skal foretages af hold 

deltagerne skal den nye 
bestyrelse vurderer. 
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Sluttelig ønskes alle medlemmer 
en masse fornøjelige timer på 

tennisbanerne.  
 

Viby Sjælland Tennisklub 

Februar 2017 
Bestyrelsen 

ved formand 
Henning Dinsen 

 

 
 

Jiu-jitsu Årsberetning 2016   
  

På Børneholdet er der 17 

medlemmer og på Voksenholdet 

13 medlemmer i alt   

Vi startede året med julefrokost. 

Så her jeg deltaget i natsjov 8 

gange i løbet at året. Udover det 

sidder jeg i indgangen til 

fastelavnsfesten. I uge 8 har vi 

haft bowling med børnene. Til 

gymnastikopvisningen har jeg 

været med til at slæbe redskaber.  

Vi har herudover delt brochurer 

ud til høstfesten om vores 

aktiviteter i Jiu-jitsu. I uge 42 var 

det voksenholdets tur til bowling.  

Juletræsfesten i idrætsforeningen 

er også en af de faste 

tilbagevendende begivenheder i 

idrætsforeningen, som vi igennem 

mange år har været faste 

deltagere i. I december har vi 

altid haft et julearrangement for 

børneholdet, hvor der altid er stor 

tilslutning fra både børn og 

voksne, traktementet er gløgg og 

æbleskiver, godteposer og 

sodavand som altid er et stort hit. 

Med venlig hilsen 

Ole Larsen  

Formand Jiu-jitsu 

 

 
 

Formanden beretning 2016 

Gymnastik Endnu en sæson er 
ved at være afsluttet – 

Sæsonen er ved at være godt 
brugt, for de fleste holds 

vedkommende, der er dog nogle 
som fortsætter lidt endnu hen 

mod sommeren. 
 

Vores instruktører har jo 
endnu engang formået at få 

skabt en formidabel sæson – hvor 
erfarne, nye og ganske uprøvede 

instruktører har gået på med 
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krum hals, en masse energi og 

godt humør, der i den grad 
skinner igennem til gymnaster og 

spillere på holdene. 
 

Det har været en stor fornøjelse 

at arbejde sammen med alle 
sammen – spændende, 

udfordrende og inspirerende. 
 

Vi håber hvert år at det bliver 
lidt bedre og Jeg mener faktisk 

at en dygtig bestyrelse og 
fleksible og kreative instruktører, 

har gjort det muligt, at få 
sæsonen til at køre, uden de helt 

vilde problemer.  
 

Der har selvfølgeligt været det 
sædvanlige med aflysninger hist 

og her – meget irriterende men 

det har i store træk været muligt 
at få tingene til at fungere. 

 

Redskabsrum og omklædning 
på P.S. er blevet færdige og med 

lidt start problemer med 

temperaturen i badevandet så er 
det faktisk blevet rigtigt godt. 

Vi måtte også lige bytte 
redskabsrum – efter vi havde 

indrettet det – så det tog lidt tid 
at få det nye redskabsrum på 

plads – men vi har købt nogle nye 
reoler og en masse nye kasser og 

ophængningskroge, så det er 

faktisk blevet rigtigt godt. 
 

 
Til glæde for alle har vi igen i 

år investeret i en del nye 

redskaber, som er blevet fordelt 
på de forskellige hold – heldigvis 

har vi stadig en sund økonomi, 
der tillader at vi kan investere i 

nyt og bedre udstyr, der samtidig 
gør det endnu sjovere at gå til 

gymnastik. 
 

Vi havde på sidste 
instruktørmøde, arrangeret en 

lille workshop, hvor vi kastede 
nogle udsagn op i luften omkring 

gymnastikafdelingens drift i bred 
forstand – det kom der en meget 

givtig og spændende dialog ud af 

– vi delte os i 3 hold og fik 
diskuteret på kryds og tværs 

igennem en masse forskellige 
holdninger og meninger – 

fuldstændigt forrygende 
arrangement – det var så 

spændende og sjovt, at vi kunne 
have brugt hele aftenen, men 

desværre måtte vi begrænse os 
lidt – men vi i bestyrelsen fik den 

feedback som vi håbede på at vi 
ville få – dejligt. Vi arbejder videre 

med alle ideer og kommentarer  
 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjr_omsh5zTAhVBDywKHUBdD1UQjRwIBw&url=http://www.fjordavisen.nu/?Id%3D20171&psig=AFQjCNFufT2iE2wH7VJ3bSZvQmosEtyPhA&ust=1491988191857853
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Floorball holdet som Jacob fik 

startet op har fået stabiliseret sig 
og kører med en fast deltager 

skare, der kommer ned og hærger 

rundt i hallen. 
Vi har også fået et voksenhold 

mere, der som Lisbeth Fit for Life 
– appellerer til en bred vifte af 

gymnaster – drenge, piger, 
kvinder og mænd i alle aldre, der 

hygger sig med godt selskab og 
god gymnastik. 

Det har givet en del nye ansigter i 
gymnastikken, så det er rigtigt 

dejligt 
 

Vores egen opvisning er kyndigt 
ledet af Kirsten – der som 

sædvanligt har fuldstændigt styr 

på gymnaster og tidsplan – vi 
glæder os meget til at se både 

vores egne gymnaster men også 
gæsteholdene, der kommer og 

viser hvad de kan. 
 

DET BLIVER SÅ GODT! 
 

Den nye sæson er allerede i 

støbeskeen – lokalerne er bestilt 

og instruktørerne er allerede  

blevet bedt om at gøre sig klar – 

Vi skal som sædvanligt ud og 

finde lidt friske kræfter, men mon 

ikke det lykkes. 

Tak til alle dem der har knoklet 

for at få det hele til at virke – 

både i hallen men også i 

cafeteriaet / cafeen.  

En kæmpe stor tak til 

bestyrelsesmedlemmerne, der 

igen har ydet en kæmpe stor 

indsats i den forgangne sæson. 

De har kæmpet en kamp med at 

få alle enderne til at nå sammen 

og få instruktører og medlemmer 

til at føle sig hjemme og godt 

tilpas. 

RIU skal også have en stor tak 

med på vejen for hjælpen 

omkring hallen og de øvrige 

opgaver de kaster sig ud i – RIU 

udøver jo en særdeles vigtig 

lobbyisme for os, så nogle gange 

kan det jo godt være lidt svært at 

følge med i hvad der sker – men 

Vi ved at i arbejder hårdt for at 

forbedre forholdene i bla. Viby  

En stor beundrende 

anerkendelse til Inga, der på 

trods af et kæmpe arbejdspres, 

har formået at holde dampen 

oppe og få tingene til at ske. 

Glæder mig til endnu en sjov 

sæson, med mange sjove, 

alvorlige og useriøse indslag. 

På gensyn i den nye sæson 

Henrik Jelstad 

Viby IF Gymnastik 

Formandens beretning fra 

Håndbold  
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Velkommen til alle jer der har 

valgt at deltage i Viby IF 

håndbolds Generalforsamling. 

Enhver der skulle stå her i dag 

ville sikkert fortælle om den ene 

succeshistorier og hvor dygtigt vi 

har sat og opnået vores mål!!! 

Men det kan jeg ikke! Jeg må gå 

til bekendelse og ærligt tilstå at 

jeg har fejlet grumt! 

Det er ca. 1 år siden at vi var 

samlet sidst. Dengang deltog jeg i 

vores generalforsamling som 

menigt medlem af bestyrelsen. 

Jeg var på valg og ønskede ikke 

genvalg. Jeg havde planlagt at 

bruge min tid og energi på noget 

andet.  

Og ser i… I det har jeg fejlet. Jeg 

ved ikke hvad det hedder i politik 

men på mærkværdig vis endte 

jeg med at tage den sidste 

suppleant post og ganske få dage 

senere var jeg så formand. Derfor 

står jeg nu her og bekender kulør 

og vedstår min fiasko som Ikke 

medlem af bestyrelsen. 

Men det er så også det eneste jeg 

kan finde som ikke er gået 

minimum som ønsket. 

Vi startede året/sæsonen med at 

sætte os et mål om at få flere i 

hallen og se vores kampe. Vi har 

gjort meget ud af kampdagene 

her i Viby. Vi deler flyers ud før 

vores hjemmekampe, vi invitere 

vores modstandere og opfordre 

dem til at tage venner og familie 

med for at opleve en anderledes 

håndbold dag.  

Vi har lavet opfølgning på 

deltagerne og med 

spørgeskemaer forsøgt at 

undersøge værdien af vores 

satsning. Vi har akademisk 

forsøgt at decifrere 

tilbagemeldingerne… Man skal 

ikke være akademiker for at 

forstå resultatet…. En flok U10 

drenge plage om at få en 

træningskamp på en søndag i røg 

og damp. Eller en U10 pige der 

siger at hun får lyst til at danse 

når musikken spiller. Eller man 

kan kigge på rækkerne når vores 

U14 årgange er på banen og se 

deres yngre klub kammerater 

sidde og klappe i takt og juble 

som var det dem selv der 

spillede.  

SÅDAN! Vi har fået tilgang af 

spillere på alle årgange unge og 

gamle piger, drenge herrer og 

damer! 

MEEEEn… det koster jo… Vi har 

gennem arbejdet i vores 

sponsorudvalg og ikke mindst 

synliggørelse af vores ”lille” 

håndboldklub formået at tiltrække 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj77sWa0prTAhVLjywKHSIMChwQjRwIBw&url=http://stoubymultihus.dk/oehk-spiller-haandbold-paa-soendag&bvm=bv.152174688,d.bGg&psig=AFQjCNFNTuWWiALpYi5TO6gehieq_ARQrw&ust=1491939560571883
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nye sponsorer på et niveau der er 

ikke mindre end fantastisk! 

TEAM RAMSØ 

Ungdomsholdene under Team 

Ramsø har klaret sig fantastisk! 

Der er kommet et nyt U10 drenge 

hold og 2-3 nye U10 pige hold 

(!!!!)  

De eksisterende årgange har haft 

tilgang af flere spillere og vi har 

fået endnu flere trænere 

engageret!!! 

Det er lykkedes for vores U14 

årgange at rykke deres hold op i 

divisionen og samtidigt fastholde 

spillere på alle niveauer og vel at 

bemærke stadig have tilgang af 

nye uerfarne spillere!  

DET ER BREDE HÅNDBOLD.  

Vores samarbejde, bestyrelserne 

imellem, med Gadstrup Håndbold 

i holdfælleskabet Team Ramsø er 

ligeledes blevet styrket.  

Der er de sidste måneder 

arbejdet hårdt for at bringe 

bestyrelserne tættere sammen i 

et mål om at styrke håndbolden i 

Roskilde syd endnu mere.  

Det har ført til at vi foreslår at 

ligge aktiviteterne sammen under 

Viby IF håndbold i et nyt navn 

”Team Ramsø” Det har vi gjort for 

at effektivisere vores 

administration, ensrette trænere 

og spillers vilkår og ikke mindst 

for at stå stærkere i et større 

geografisk område. 

Vi håber at kunne tiltrække stadig 

flere spillere og trænere… 

selvfølgelig! Men vi håber også at 

kunne tiltrække flere hænder til 

at løfte opgaver i klubben. Ikke i 

de støvede bestyrelseslokaler, 

men når der skal arrangeres 

stævner, håndbold skole, 

afholdes hjemmebane dage osv.  

Ikke mindst Roskilde Festival 

hvor vi har broderparten af vores 

indtægter fra trækker store 

veksler på dem som deltager. 

Mange tager fri fra job og 

planlægger deres ferie i forhold til 

det. Nogle fordi det er nødvendigt 

og nogle fordi de simpelthen bare 

må deltage!!!! 

Vi håber at kunne få gjort 

opgaverne mere synlige og 

nemmere at overskue for nye 

frivillige. Arbejdet er påbegyndt 

og vi har store forhåbninger til at 

det vil være med til at gøre det 

nemmere at være frivillig i 

håndboldklubben. 

 

 

 


