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Formandens ord
v/Nina N. Møller

Det nye år er begyndt.
På sin vis godt begyndt! Idræt er IKKE lukket ned. Tværtimod anbefaler 
såvel myndigheder som idrætsorganisationerne DGI og DIF at foreninger-
ne opretholder alle aktiviteter. Naturligvis med respekt for de anbefalinger 
der også findes.
Derfor et varmt velkommen til jer alle.
Er I klar til det nye år? 
Kom med om bord: Spænd sikkerhedsbæltet med positiv tilgang. Sluk for 
det negative så som mismod og alt det som har truet pga ”det-I-ved”
Vi sætter af og erobrer det nye år.

Heldigvis kan vi begynde med ”plejer” i højsædet.
Lene vil ”røre os” så vi og vores kroppen bliver glade. 
Vi vil nyde at gøre gymnastik, spille, svømme og snakke med hinanden. 
Godt begyndt er halvt fuldendt. En af barndommens læresætninger.

Året vil byde på gode oplevelser: 
Foredrag i februar, generalforsamling i marts, forårsvandretur i maj og 
langt om længe fejring af Veteranernes 25 ++ års jubilæum i maj.
Der er mere for os Veteraner efter sommerferien.

Tænk! Husk! Har I gode fortællinger om Veteranerne, eller gode minder 
eller andet der kunne være med til at vi husker på alle de gode år hos 
Veteranerne.
Indlæg vil være meget velkomne i Målet eller på anden måde så vi kan få 
de gode fortællinger frem gerne i forbindelse med jubilæumsfesten
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Indkaldelse til generalforsamling
Veteraner – Idræt Skovbakken

Tirsdag d. 8. marts 2022 kl. 13.00
i Margeritsalen

Dagsorden
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af reviderede regnskab til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget til orientering
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af valgbare bestyrelsesmedlemmer

 På valg er:
 Steen Marcussen
 Hanne Eriksen
	 Karen	Hoffmann-Jørgensen
	 Nina	N.	Møller
8. Valg af valgbar bestyrelsessuppleant
	 På	valg	er:	Jens	Bisgaard-Petersen
9. Valg af to revisorer
10. Eventuelt

Indkomne	forslag	skal	være	bestyrelsen	i	hænde	senest	14	dage	før	generalfor-
samlingen.
Dersom	generalforsamlingen	ikke	kan	gennemføres	på	ovennævnte	dato	pga.	
corona-restriktioner,	vil	en	ny	dato	for	den	fysiske	gennemførelse	af	generalfor-
samlingen blive udsendt så snart det er muligt.

På bestyrelsens vegne
Venlige hilsener
Nina	N.	Møller
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Julefrokost i en Coronatid
For at deltage i årets julefrokost skulle man 
kunne	 fremvise	 Coronapas,	 og	 efter	 at	
være blevet checket kunne vi sætte os ved 
de	flot	dækkede	borde.
Nina	indledte	med	at	byde	velkommen,	og	
så kunne vi sætte tænderne i sildemadder-
ne.	De	 fleste	 borde	 havde	 selv	medbragt	
små	skarpe,	og	 i	baren	kunne	vi	købe	øl,	
vand og vin til meget favorable priser.

Buffeten	 bestod	 af	 traditionelle	 juleretter,	
som var meget veltilberedte.
Under hele frokostent var Carsten en vel-
oplagt	 toastmaster,	 som	 gjorde	 det	 rigtig	
godt.	Bl.	a.	krydrede	han	forløbet	med	op-
læsning af små historier.
Som	noget	nyt	var	lotteriet	gratis	i	år,	men	
der	var	fine	små	præmier	alligevel.
På grund af Corona måtte vi ikke synge el-
ler danse – nogle kunne dog ikke dy sig for 
en lille skålsang!
Ole	måtte	som	den	eneste	synge	og	spille,	
og ind imellem fortalte han vitser.
Stemningen	 var	 god,	 og	 alle	 var	 kommet	
for at hygge sig.

De sidste ryddede op og lukkede og sluk-
kede	ved	19-tiden
Vi	håber,	at	vi	næste	år	er	Coronafri.
Tak for 2021 og Godt Nytår til alle vetera-
ner.

Anette Steiniche Pedersen
Janne Christensen
Lene Bisgaard
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Sponsorer
Ingen julefrokost uden lotteri!
I år på en anderledes måde. Stor tak til 
vores mangeårige erfarne lotterichef: 
Tonni.
Jens	tog	over,	og	som	vanligt	havde	
venlige	sponsorer	bidraget	med	skønne	
præmier.
Sponsorerne:

Sydbank
Arbejdernes Landsbank
DAI
DGI
Lystrup Musik Forening
Karsten Levinsens Veteranrejser
Bent Ebbensgaard
Ole Vendelbo Musik

Tusinde tak til jer og store smil fra de 
glade vindere.

Nina

Volleystævne
Vi kan godt lide at spille volleyball.
Så godt at vi endog deltager i stævner.
Igen var Karsten den med de store arran-
gørarmbevægelser.
Men det var lidt anderledes denne gang. 
Volleyballstævnet i december havde nem-
lig	fået	en	medarrangør.

DAI´s seniorudvalg ved Thomas Ahrentz 
var den nye partner i volleyballstævnet.
Et samspil der virkelig lykkedes.
En	fin	begyndelse	på	dagen	er	fælles	mor-
genkaffe.	

Og så kom der gang i spillet.
12	hold:	Gæster	fra	IOD,	VRI	med	fire	hold,	
AGF,	 Hvidovre,	 Vollies	 og	 Skovbakken	
med 4 hold.
Hvor	vil	vi	alle	gerne	vinde,	men	allerhelst	
vil vi have nogle gode ”vollier” (at bolden 
spilles frem og tilbage over nettet) og det 
lykkedes.
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Frokost for den store gruppe i Upstairs – 
det klaredes med uvurderlig hjælp af Bit-
ten. Tak for det.

Og	sandelig	også	kaffe	med	speciel	kage-

hilsen fra Thomas.
Stor tak til DAI og Thomas.
Lad os håbe at vi nu har skabt en ny god 
tradition.
Også tak til Karsten – og alle de ivrige spil-
lere.

Julevolley:
Volleyglade veteraner holdt ikke helt jule-
ferie,	men	mødtes	tirsdage	og	torsdage	for	
at spille og hygge. Og måske yderligere at 
nyde den fysiske aktivitet.

Nina
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Efterfølgeren	blev
Peder Jensen
Peder	 blev	 formand	 2005,	 måske	 2006.	
Han forblev på formandsposten indtil 2012.
Veteranernes dagligdag fungerede helt 
tilfredsstillende. Det var Peder helt enig 
i,	 hans	 grundlag	 som	 formand	 var	 at	 ”alt	
skulle være som Bents tid.”
Et	sikkert	og	godt	grundlag,	helt	i	overens-
stemmelse med veteranernes opfattelse.
Peder	var	den	venlige	formand,	tilbagehol-
dende,	aldrig	selv	i	centrum.
Men når Gunnar satte gang i gymnastikken 
var Peder ”helt fremme i skoene” meget 
ihærdig og ivrig.
Tak for Peders indsats.

Karen Hoffmann-Jørgensen
Karen efterfulgte Peder på formandspo-
sten i 2012.
Karen havde egentlig bare sagt ja til at ind-
træde	i	bestyrelsen,	men	da	Peder	trak	sig	
fra formandsposten måtte Karen overtage 
stafetten. 
I	Karens	formandstid	måtte	der	gøres	eks-
tra indsatser på vitale områder for Vetera-
nerne.
Karen nævner:
Målet:
Skovbakken som hovedforening ville ikke 
mere udgive Målet.
Men der var nogle som bestemt mente at 
Målet var en vigtig del af kommunikationen 
til og med medlemmerne.
Derfor satte Karen og bestyrelsen gang i 
forhandlinger med nogle af Skovbakkens 
afdelinger,	man	enedes	om	at	Målet	skulle	
fortsætte.	En	flot	indsats.
Haltider:
En	slem	hurdle	dukkede	op!	IHÅ	ønskede	
at ændre på deres reserveringer af halti-
der. Forslaget var at veteranerne ikke læn-
gere	kunne	benytte	hal	1,	man	kunne	flyt-
tes til hal 3!
Slemt – slet ikke en fornuftig ide når man 
tænker på antallet af Veteraner på gulvet 
til Gunnars gymnastik. Med gode menne-
skers opbakning lykkedes det for bestyrel-
sen med Karen og Leif som tovholdere at 
beholde vores reservationer af hal 1. Karen 

Om formænd hos Veteraner-
ne
    
Bent Jørgensen
Veteranernes	første	formand.
Bent	 Jørgensen	 er	 blevet	 tituleret	 Mr.	
Skovbakken.
Der	 er	 så	 mange,	 mange	 initiativer	 med	
Bents aftryk. Bent har vel næsten gjort en 
kæmpeindsats for alle aspekter af Skov-
bakken.
Vi Veteraner er særlig taknemmelige for at 
Bent i samspil med Helle stiftede Vetera-
nerne i januar 1995.
De historier er tidligere skrevet i Målet.

Et citat fra Målets 50 års jubilæumsnum-
mer viser Bents spændvidde inden for 
idræt.
Bent er citeret for (ca. 1970):
” Hvad vil vi med Skovbakken: Vil vi stadig-
væk	støtte	unge	mennesker,	som	kan	lide	
”at	give	den	en	skalle”	i	idræt,	som	kan	lide	
enten	alene	eller	i	samarbejde	med	andre,	
at	tage	udfordringer	op,	enten	i	form	af	re-
korder	eller	i	form	af	oprykninger	til	højere	
serier.	Vil	 vi	 stadigvæk	støtte	disse	men-
nesker,	 som	 gennem	 dette	 arbejde	 kan	
give vi andre en oplevelse ved at iagttage 
deres præstationer.”

Dette	 viser	 Bents	 input	 i	 den	 tids	 debat,	
hvor stærke vinde blæste imod al konkur-
renceidræt. Bent var selvsagt fortaler al 
idræt – også for konkurrenceidrætten.
Ovenstående viser også Bents favnende 
idrætshjerte. Der skulle være plads til alle! 
Det kom så alle os Veteraner til gode. Det 
fornemme samspil mellem aktiv idrætsud-
øvelse	og	samvær	var	også	en	hjertesag	
for Bent. Det er stadig idegrundlaget hos 
os! 
Tak til Bent og Helle for at vi har Skovbak-
ken Veteranidræt.
Bent trak sig fra formandsposten da for-
eningen fungerede sikkert.
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vistnok endnu et Målet!
Målet var engang det vigtige bindeled mel-
lem Skovbakkens afdelinger.
Veteranerne	havde	en	side	eller	to	i	Målet,	
oftest	skrevet	af	Else	Ilsøe.
Derudover er der vistnok et ”Målet” om no-
get	med	økonomi.	Det	er	noget	 som	Klo-
ster	ved	alt	om!	Jeg	er	uvidende!
Og så er der Målet. Det blad vi nu kender.

I 2013 udkom Målet som:
Medlemsblad for Idrætsklubben Skovbak-
ken	 Aarhus	 Jubilæumsnummer	 2013	 50.	
årgang.
Der er masser af spændende Skovbakken 
historie	i	jubilæumsbladet	–	og	flere	vetera-
nansigter.
Citat fra ”Nye tiltag:”  ” Veteranerne – en 
kæmpe	 nyskabelse	 i	 Skovbakken!	 Sport,	
socialt	 samvær	 og	 udflugter	 går	 hånd	 i	
hånd!”
August 2014 var Målets forside.” Det aller-
sidste nummer”
December 2014 var Målets forside ændret. 
Bladet hedder nu: 
Målet Medlemsblad for Ældre Idrætsklub-
ben Skovbakken Aarhus. Og på forsiden 
kan	man	 læse:	 ”Målet	er	nået,	bladet	ud-
kommer	igen!”	Det	lykkedes	lige	før	Vetera-
nerne	kunne	 fejre	20-års	 jubilæum	 januar	
2015. I bladet kunne man læse ”Bladet der 
ikke	ville	dø”	skrevet	af	Bent	Jørgensen.
Målet er her stadig! Nu 58. årgang! Vetera-
nerne er ikke helt så gamle!!! 
Vi	er	her	i	fin	form	-	på	trods	af	–	visse	ude-
frakommende forstyrrelser.
Vi er her!

Nina

Om Tove og Steen
Der er så mange veteraner – der er så 
mange gode historier om veteranerne.
Hvordan har idrætslivet været – og hvor-
dan	har	det	måske	ført	til	at	man	bliver	ve-
teran hos Veteranerne!
Tove Thomasen og Sten Thomasen
Begge har været veteraner i næsten 12 år.
Men	det	er	slet	ikke	deres	første	kontakt	til	
Skovbakken.

sender	venlige	 tanker	 til	bl.a.	Felby,	Bent,	
Steffen	Wich/	Skovbakken	for	deres	støtte.
Samarbejde:
Karen fremhæver betydningen af at delta-
ge	i	alle	møder	i	Skovbakken,	både	hoved-
bestyrelses-	og	repræsentantskabsmøder
Karen m. bestyrelse satte gang i samarbej-
det med DGI med andre foreninger med 
ældreidræt på programmet. Kontakten 
mellem	DGI,	DAI	 og	 lokale	 foreninger	 for	
ældreidræt fungerer stadig.
Bestyrelsen etablerede også kontakt til 
lokale politikere. Ikke bare kulturrådman-
den men også rådmanden for Sundhed 
og Omsorg. Det spiller en rolle i det tilskud 
som ældreidræt modtager fra Aarhus Kom-
mune.
Instruktører:
Endnu en sag optog bestyrelsen. Gunnar 
ønskede	at	nedsætte	sin	undervisning	hos	
Veteranerne til en gang om ugen.
Det	var	en	vanskelig	sag	at	finde	en	erstat-
ning	 for	Gunnar.	Men	heldigvis	fik	Leif	og	
Karen	talt	med	Lene,	som	straks	tilbød	at	
hjælpe.	 En	 helt	 fantastisk	 god	 instruktør.	
Tak for det
Medlemstal:
Vi er og var rigtig mange medlemmer. Så 
mange at der på en generalforsamlingen 
blev fremsat et forslag om at begrænse 
medlemsantallet	 og	 følgelig	 hvor	 mange	
der måtte være på gulvet hver gang.
Det resulterede i temmelig omfangsrig 
medlemsadministration med ventelister og 
tirsdags-	og	torsdagshold.
Formanden:
Karen understreger at det altid har været 
en	 stor	 fornøjelse	 og	 glæde	 at	 møde	 op	
hos Veteranerne.
At	nyde	god	gymnastik	mv	og	møde	alle	de	
glade veteraner er det vigtigste.

Samtale m. Karen
Nina

Målets liv!
Gad vide om jeg er den eneste der har væ-
ret forvirret af Målet!
Dels er der Målet og dels er der Målet. Og 
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straks,	 jeg	nyder	at	 følge	Toves	flotte	be-
vægelser).
Sten spillede fodbold! Som så mange an-
dre. Men! Med et smil kommer så: Og rif-
felskydning.
I	Stens	familie	var	riffelskydning	en	familie-
aktivitet – igen betydningen af foreningen.
Sten	afslører	at	han	og	broderen	nærmest	
skiftedes	til	at	være	amtsmestre	i	riffelskyd-
ning.
Tove og Sten gik til MK gymnastik i VIK in-
den de kom til Skovbakken – og her hos os 
fortsætter de jo så MK gymnastikken.
De understreger at de var meget glade for 
Gunnars gymnastik.
Og Lene får masser af ros for sin gymna-
stik.
Tænk: Tove og Sten er så ihærdige at de 
stadig	 tirsdage	 og	 torsdage	 finder	 Lenes	
facebook gymnastik frem og lige gennem-
fører	Lenes	program	hvis	vi	ikke	er	i	hallen	
pågældende dage.

En	skøn	historie	om	veteraner	der	hele	livet	
har værdsat idræt og foreningslivet – og 
gjort en stor indsats såvel i egen idrætsud-
øvelse	som	i	foreningsregi.
Det er så meget værd.
Tak for fortællingen.

Nina

Foreningsliv:
Samtalen viser at Skovbakken har fyldt 
uendelig meget i deres dagligdag.
Deres	 børn	 gik	 først	 til	 børnegymnastik	 i	
VIK.	 Tove	 hjalp	 med	 børnegymnastikken,	
hun fremhæver Vanda Hundrup for en me-
get	spændende	tilgang	til	børnegymnastik	
med	fokus	på	udvikling	af	børnenes	moto-
rik.
Senere kom fokus på Skovbakken.
Familien Thomasen har fyldt meget for 
basket	 i	 Skovbakken.	 Deres	 søn	 spillede	
basket,	svigersønnen	Jens	Jensen	var	pro-
fessionel og senere Mr. Basket i Skovbak-
ken	med	berøring	af	mange	sider	af	basket	
i foreningen.
Tove	og	Stens	døtre	gik	til	springgymnastik	
i VIK. Senere blev det til basket i Skovbak-
ken	og	Åbyhøj.	
Børnebørnene	 er	 også	 ivrige	 idrætsmen-
nesker.
En	af	drengene	(Jens´s	søn)	er	 i	 ”basket-
skole” i ULM i Tyskland. En anden er spiller 
i Bears Academy. Begge er med i brutto-
gruppen for landshold i deres årgang.
Pigerne er også basketspillere. De er ele-
ver	på	ESA	 (gymnasium	 for	eliteudøvere)	
og del af landsholdsgruppen for deres år-
gang.	Nu	som	spillere	 i	Åbyhøj,	da	Skov-
bakken ikke har hold på deres niveau.
Hovedbudskabet i alt dette er forenings-
idrætten.
En hel familie dedikeret til idræt i forenin-
gen.	 De	 fremhæver	 begge	 fornøjelserne	
ved at være med til at give egne og andres 
børn	et	indgående	kendskab	til	foreningen	
og til dels at være aktive i idræt og dels at 
opleve fællesskabet i en forening.

Tove har været gymnast siden hun var 3 år.
Det begyndte i Grenaa hvor gymnastikken 
var en vigtig sag for Tove.
I	Århus	forsøgte	Tove	først	AGF,	men	valgte	
Ann Mardahls gymnastik. Tove havde godt 
kendskab	 til	 den	 gymnastik-stil	 som	 Ann	
praktiserede – med stor succes. Inspireret 
af	Lis	Burmeister,	som	var	den	tids	førende	
inden	for	jazz-gymnastik.
Tove	 er	 en	meget	markant	 gymnast,	me-
get dygtig og stilfuld. (Det bemærker man 
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Bestyrelse  Veteranerne

Redaktør: 
Tonny	Johansen
mail:	trj@rosenfeldt-data.dk
el: rosenfeldt@outlook.com
Mobil: 20 97 37 67

Formand: Nina	Møller
Rud.	Wulffsgade	1,2.tv.	8000	Aarhus	C.
Tlf. 24 76 98 99
mail: nina.n.moeller@gmail.com

Næstformand: Knud Ditlefsen
Lyngvej	15,	8240	Risskov
Tlf. 61 26 34 05
mail: lyngvej15@hotmail.com

Kasserer: Knud F. Andresen
Rønnehaven	56,	8520	Lystrup
Tlf. 30 22 49 56
mail: knud.f.andresen@gmail.com

Sekretær Steen Marcussen
Elev	Tværvej	5,	8520	Lystrup
Tlf. 20 43 25 18
mail: steenhm@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem: Karen Hoffmann
Haslevangsvej	31,	8210	Aarhus	V
Tlf. 86 15 98 91 Mobil: 24 42 06 25
mail:	kjhoff@stofanet.dk

Bestyrelsesmedlem: Hanne Eriksen
Hasselbakken	51,	8361	Hasselager
Tlf. 40 38 57 02
mail: hanneeriksen@live.dk

Bestyrelsesmedlem: Jytte Secher
Præstevangsvej	20,st.	8210	Aarhus	V.
Mobil: 40 86 86 16
mail: jytte_secher@stofanet.dk

Målets udgivelser i 2022
1. februar Deadline: 15.januar
1. maj Deadline: 15. april
1. september Deadline: 15. august
1. december Deadline: 15. november


