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KRONOLOGISK GENNEMGANG AF ÅRETS STØRSTE BEGIVENHEDER. 

 

Fastelavn 

Årets første større begivenhed i klubben var fastelavnsfejringen. Arrangementet blev afholdt d. 24. februar 

og forløb godt. Der var masser af positive tilbagemeldinger.  

 

Generalforsamling 

Generalforsamlingen blev afholdt d. 20. marts i klubbens lokaler med efterfølgende træning for junior og 

voksne. Alle punkter på dagsordenen inkl. bestyrelsens beretning, regnskabet, samt budgettet blev 

gennemgået uden kommentarer. Der var ingen indkomne forslag. Nicolaj blev genvalgt til formand.  

Under eventuelt blev det diskuteret hvorledes synlighed kan sikres og nye medlemmer hverves. Endvidere 

blev brugen af klubbens lokaler og det fælles ansvar for at sikre, at de er opryddelige og pæne blev igen 

understreget.  

 

 

Mon-arrangement 

Klubben forsøgte at stable et mon-arrangement på benene i klubbens lokaler, men da der kun var tre 

tilmeldte, måtte arrangementet aflyses. Hvis sådanne begivenheder skal kunne gennemføres, så kræver det 

større opbakning. Forældre er hermed opfordret til at motivere mon-børnene til deltagelse.  

 

Junior-arrangement 

Juniorerne kunne mønstre syv deltagere til deres arrangement, der omhandlede fægtning. Der var stor 

begejstring for at prøve kræfter med en anden sjov sportsgren. 

 

Sommerafslutning og sommerferieaktiviteter 

Klubben afholdt igen i år både sommerafslutning og sommerfest. Begge dele med stor succes. Mon-holdet 

gik på sommerferie efter at have gennemført en flot opvisning for forældre mm. 

Ligeledes blev der afholdt sommerferieaktiviteter for byens skolebørn. Denne aktivitet havde stor 

tilslutning og gav god omtale. Nye medlemmer dukkede op efter sommerferien afledt heraf (ca. 25%).   

Gennem hele sommerferieperioden, uge 28-29 dog undtaget, gennemførtes sommerferietræning hver 

onsdag.  

 



Dan-graduering 

Silla viste også i 2018 sit store potentiale ifm. årets Dan-gradueringer (sortbælte). Nicolaj udmærkede sig 

ved at erhverve sit 5. Dan og Henrik sit 3. Stort tillykke til dem begge.  

 

Hyttetur 

I starten af oktober blev der igen afholdt klubbens årlige hyttetur til Påruplejren ved Engesvang. Turen gik 

rigtig godt, og der var god stemning. Som noget nyt blev der gennemført en gæstetræning i Silkeborg 

Taekwondo Klub, hvor Per Løbner Kjær delte ud af sin store erfaring. Især mon-deltagerne syntes, at det 

var en stor oplevelse at træne væk fra klubben og med ny instruktør. 

 

Juleafslutning 

Klubben sluttede året af med fælles juleafslutning for alle hold. Det var en rigtig god træning med 

julekonkurrencer på tværs af aldersgrupper. Efter træning blev der serveret æbleskiver og diverse præmier 

og pokaler for præstationer (gode som pinlige) gennem året blev delt ud.  

 

Årets mest aktive udøvere 2018 

Traditionen tro blev der uddelt pokaler til årets mest aktive medlemmer på de respektive hold, de gik til: 

Årets mest aktive udøvere på børneholdet gik til: Emin Hadzic 

Årets mest aktive udøvere på juniorholdet gik til: Agnes Nielsen 

Årets mest aktive udøvere på voksenholdet gik til: Nicolaj A. Schiermer 

 

Stort tillykke til alle.  

 

Bemærkning 

Klubben har i løbet af året været i forbindelse med organisationen Get2Sport, som er en organisation under 

Dansk Idræts Forbund. Organisationen støtter integrationsarbejdet i danske sportsklubber. Silla finder 

dette arbejde vigtigt og bakkede som en naturlighed op om Get2Sports anmodning om samarbejde. Det er 

endnu uvist, om der kommer noget konkret ud af dette.  

 

I februar 2019 blev det offentliggjort, at Maja, som står for Mon-holdet i Silla, er blevet tildelt en 

Ungdomsleder 2018 pris i Kolding kommune. Stort tillykke til Maja, hvis indsats på mon-holdet er 

uvurderlig.   

 

  

På bestyrelsens vegne. 

 

Simon Thorsø Pedersen 

Bestyrelsesmedlem og forælder. 


