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Formandens ord
v/Nina N. Møller

Kære alle veteraner
Nyt, nyt!
I må nu vænne jer til at det er en anden person der skriver på denne plads.
Tak for valget! Jeg håber at jeg kan leve op til de krav og forventninger I rettelig må
have til jeres formand.
Jeg vil gøre mit bedste. Jeg har allerede erfaret at de andre bestyrelsesmedlemmer er
særdeles kompetente. Jeg sætter min lid til dem.
Konstitueringen er på plads, så er det op til mig at være med til at klare bestyrelsesopgaverne på acceptabel vis.
Der er ganske mange emner og kontakter jeg endnu ikke har indsigt i, men der er helt
sikkert hjælp at hente.
Kommende sæson.
Vi sluttede brat!
Hvordan mon betingelserne for kommende sæson er!
Lige nu (i skrivende stund) er smittetallet desværre steget igen. Det er ganske skræmmende.
Men vi skal lære at leve med den farlige smitte. Vi skal lære at passe på sådan som
myndighederne foreskriver.
Det er eneste måde for at vi kan opretholde samværet og den fysiske kontakt – på
afstand – med hinanden.
Hver for sig - gennem virtuelle møder – går det bare ikke i det lange løb.
Selv ministrene i EU har givet udtryk for det! Videomøder var det mulige, men som
vores statsminister sagde: De vigtige ting og evt. beslutninger kommer først når vi er
i det samme rum – på afstand, men at være fysisk til stede fremmer kommunikation
og forståelse.
Og så er det jo rart at være sammen med andre! Det ved vi om nogen!
Så! Det store håb er at vi får opfyldt ønsket om at kunne gennemføre vores sæson
(næsten) som vi plejer.
Jeg glæder mig overordentlig meget til at se jer igen og til at vi kan være aktive sammen.
Det er det sundeste for os!
Nina
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Referent:
Nina Nørgaard Møller
Rudolph Wulffsgade 1 2.tv
8000 Aarhus C
Tlf. 86 11 22 19 - 24 76 98 99
nina.n.moeller@gmail.com

Børnebørn
I skolernes vinterferie var der den sædvanlige særlige ekstra aktivitet da vi havde

VETERANERNE

Hos os i hallen har Lene såvel vi veteraner
som de små i et sikkert og trygt greb. Vi
nyder det sammen.
På volleybanen så vi endog tre generationer
spille på samme bane. Og det gik FINT. Noget
at tænke over, noget godt.
Tanker fra…
Jeg har bedt forskellige om at bidrage
med nogle tanker om året der er gået hos
veteranerne.
Tak til jer for jeres ord. (NB. Jeg håber på
flere senere)
New Age Curling
Lidt om curling.
Om tirsdagen efter gym er vi nogle som går i
hal 4 hvor Carl har gjort 4 baner klar til curling.
I starten var vi 10 til 12 deltagere. Nu kommer

små aktive og forventningsfulde børnebørn

med i salen. De gør sig sådan umage for
at følge de – nok i deres bevægelsesverden – mærkværdige bevægelser. De er så
koncentrerede. Rigtig flot.
Besøget på Springcentret er et rigtig HIT.

der nogle tirsdage 20 til 24 deltagere. Også
flere mænd har fundet ud af at konkurrencen
om point og håneretten er høj.
Bestyrelsen har bestilt/købt to baner mere.
Man spiller to mod to, der fire blå sten og
fire røde sten.
Vi finder selvfølgelig ud af at være flere på
holdene. Der spilles ti spil hver gang.
Det hele startede med en introduktion af
Thomas fra DAI om hvad New Age Curling er.
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Bestyrelsen gav grønt lys for indkøb af materiale. Allierede sig med Carl og Karen som
sørger for opstilling af banerne hver tirsdag.
Stor tak til dem.

Mandag d 17/2 havde Knud og Anne-Marie
i samarbejde med DAI-sport arrangeret et
stævne med deltagelse af Skovbakken, Tilst,
Mårslet og Solbjerg i hal 2 med 40 deltagere.
Knud og Thomas fra DAI styrede stævnet
og reglerne.
En dag med hyggeligt samvær som blev
afsluttet i Upstairs med kaffe, småkager samt
præmieoverrækkelse til vinderne.
Tak for en god dag.
Hvis I vil vide mere om hvad New Age Curling
er så gå på nettet og download folderen.

Der skulle findes en pokalvinder, så kampånd
og -vilje var helt i top, så vi så herlige dueller.
I pauserne mellem kampene blev vi trakteret
med kaffe, kage, slik og frugt. Sådan!
Desværre fik vi ikke pokalen med os, men
næsten!

Et af Skovbakkenholdene fik en flot 2. plads.
Næsten-pokalvinderholdet var: Hanne M.

Birthe Hvam
Volleypokalstævne
Ud i en regnfuld februarmorgen, ganske
tidligt!
Kan man så overhovedet forestille sig at
forude venter en rigtig sjov dag?
Det gjorde der!
Dansk Volleyball-Forbund havde pokalstævne i Århus.
Volleyforbundet havde arrangeret pokalfinale for spillere i veteran- eller bedstevolley
rækken.
Skovbakken Veteraner havde tilmeldt 5 hold
til stævnet. Karsten havde sat de 5 hold – og
så gik det løs.
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og Hanne L. Torben P., Bent D. og kaptajn
Karsten.
Hanne M. fik humørpokalen eller måske var
det også fighterpokalen.
Flot Hanne.
Efter de flotte veterankampe kunne vi se ”de
andre” dvs. divisionsspillernes finalekampe.
Hallo! Der blev kæmpet!
Man kan ikke undgå at bemærke hvor højt
divisionsspillerne hopper når de smasher
eller blokerer, det ser fantastisk ud.
Det er en detalje, som vi veteraner ignorerer!

Desværre! Det lykkes ikke for os!
Nina
Generalforsamling
Tirsdag d. 10. marts 2020
Veteranernes generalforsamling er helt
særlig! Det er den fordi der er et vældig stort
fremmøde. Mon ikke mange foreninger ville
ønske et lige så stort fremmøde. Det kan vi
bare glæde os over. Det store fremmøde
fremkommer ikke fordi der er store emner
som vi medlemmer er uenige i og derfor
gerne ville have debatteret på netop en
generalforsamling.
Vores generalforsamling kan bedst karakteriseres som meget fredelig!
Efter vores sædvanlige idræt, er der dækket
fine borde til os, så frokosten kan indlede
generalforsamlingen.
Fællessang
Der skal jo også lige være et par fællessange.
Dog, ikke helt sådan i år.
Corona havde fået indflydelse, så fællessangen blev udsat.
Selve generalforsamlingen
En generalforsamling har sin særlige form,
som skal følges. Det blev den også.
Først dirigentvalget! Ole Juul blev valgt,
dernæst fulgte omhyggelig konstatering af
lovligheden.
Dermed er vi klar til
Beretningen.
Den skriftlige beretning er som et tilbageblik,
en dokumentation for årets aktiviteter. Og vi
fik det hele med, hver detalje.

Debat om beretningen er næste punkt, men
der var ingen debat. Den mundtlige beretning
kan også være springbræt til at debattere
vores aktiviteter, men der var ikke noget
ønske om det.
Regnskab
Regnskab og budget er næste dagsordenspunkter.
Igen er Veteranerne vist ret specielle! Vores
kasserer kender ikke til at kæmpe mod et
underskud.
Vi er så heldige, vi får så utrolig meget for vores meget beskedne kontingent. Tak for det.
Der er også god grund til at notere sig at
vi/vores aldersgruppe sådan bare lige får
tilskud fra kommunen.
Indkomne forslag.
En generalforsamling kan og skal sikre at
foreningen fungerer efter medlemmernes
ønsker.
Bestyrelsen har det overordnede ansvar
for det. Bestyrelsen mærker når noget skal
forbedres eller ændres, og noget sådant kom
med på årets generalforsamling.
Et velgennemarbejdet forslag til vedtægtsændringer blev fremlagt og motiveret. Knud
gennemgik det på vegne af bestyrelsen.
Vi kendte alle forsalget, da det kunne læses
i Målet forud for generalforsamlingen.
Ændringerne blev vedtaget uden megen
spørgelyst eller debat.
Valg.
De nye vedtægter påvirkede også valg til
bestyrelsen. Dens første opgave bliver at
konstituere sig. Indtil det er sket fortsætter
den nuværende bestyrelse som ”forretningsudvalg” uden beslutningskompetence.
Men det kommer.
To bestyrelsesmedlemmer har valgt at træde
ud af bestyrelsen efter virkelig mange års ”tro
tjeneste” og fornem arbejdsindsats.
Der var varm tak til
- Alice som har gjort sin indsats igennem
12 år og
- Egon som efter 14 års arbejde også ønskede at udtræde.
Nyvalgt til bestyrelsen blev. Martin Knutsson
og Nina N. Møller samt
Knud F. Andresen og Hanne Eriksen som
suppleanter.
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Evt.
Sidste punkt på dagsordenen blev det livligste! Op kom emner som: madordning, og en
ny hal til Bakken Bears?
Dirigenten afsluttede en velgennemført
generalforsamling og bestyrelsen blev velfortjent takket for deres arbejdsindsats for
Veteranerne.
OG!!
Der kom lige en særlig krølle, eller et benspænd!
Corona valgte at kræve særdeles megen
opmærksomhed allerede dagen efter generalforsamlingen.
Det skal der nok komme meget mere om!
Nina
Et tilbageblik.
Tiden efter vores generalforsamling er
bare den mærkeligste i Veteranernes lange
historie.
Tænk at vi ikke kunne mødes til vores to
ugentlige træningskomsammener. Ej heller
kunne vi mødes til eftersnak i Upstairs.
Men det var den situation vi i lighed med
alle andre måtte se i øjnene. Samfundet
blev lukket ned! Det er der selvfølgelig fuld
forståelse for.
Meddelelserne på hjemmeside og mail.
Vi kunne kun ”nå hinanden” via hjemmesiden
og e-mail. Det er så heldigt at Knud D. havde
klaret at oprette kontakt til de allerfleste på
den måde.
En god nyhed fremkom via facebook:
Lenes fællesgymnastik
Vi var rigtig mange der hver tirsdag og
torsdag fandt træningstøjet frem og fulgte
Lenes gymnastik derhjemme. Inspirerende,
noget vi var glade for. Det kunne ses via
alle de hilsener Lene fik efter vores fælles
gymnastik – hver for sig!
Det var bare så fantastisk godt! (når det nu
var umuligt at mødes i den virkelige verden)
Udsat!
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En anden effekt at nedlukningen var de
aktiviteter der måtte aflyses, eller udsættes
til senere, dvs. kommende sæson. Det vil I
høre meget mere om.
Vi kunne ikke gennemføre
•
Forårets vandretur
•
Den planlagte jubilæumsfest
•
Alle de sidste træninger tirsdage
og torsdage
•
DAI-testen
•
Målets majnummer
•
Uddeling af girokort til den nye
sæson
Der er meget der skal nås i kommende sæson. Vi må håbe og tro på at det er muligt.
De få gange i hallen
Nedlukningen var effektiv, og efter nogen
tid så det hele lidt lysere ud med hensyn til
hvor mange der var smittet.
Det betød at vi kunne få nogle gange sammen – i den virkelige verden – i hallen.
Vi var ganske spændte på hvor mange der
ville møde frem til gymnastik med Lene.
Men vi var klar til at tælle! Vi ville selvsagt
respektere de retningslinjer som myndighederne havde udsendt.
Det gik fint! Vi dannede to grupper i hallen.
Og vi holdt afstand!
Det var dejligt at mødes. Intet kan erstatte
det rigtige samvær.
Men Lene skal have en stor og varm tak for
at hun via facebook ”holdt sammen på os”
Ingen tvivl om at vi ”havde mærket” kontakten
til Lene og hinanden.
Tak Lene.
Men det var så godt at vi kunne mødes igen.
Efter generalforsamlingen
Efter generalforsamlingen skal bestyrelsen
ifølge de nye vedtægter konstituere sig.
Igen måtte vi leve med konsekvenserne af
coronaen.
Vi kunne ikke bare mødes straks. Men i maj
måned lykkedes det med et bestyrelsesmøde
”udendørs”. Her blev konstitueringen klaret.
Ifølge vedtægterne skal dette jo meddeles
alle medlemmer!

Men ingen træning så Målet kunne uddeles,
intet blad, så metoden blev meddelelse via
hjemmeside og mail.
Desværre varede den konstituering vi havde
lavet ikke længe. I ved jo alle at vi mistede
vores kasserer Leif.
Det betød ny konstituering.
De nye vedtægter indeholdt jo også at der
skulle vælges suppleanter til bestyrelsen.
Derfor kunne vi gennemføre ny konstituering
uden at alle skulle samles igen til nyvalg.
Knud F. Andresen indtrådte i bestyrelsen
som ny kasserer.
Tak for det til dig, Knud.
Nina

Tors gymnastik
"Skovbakkenmedlemmer fik under nedlukningen tilbud om at deltage hos Tor i udeaktiviteter. Der var fint fremmøde og deltagerne
nød aktiviteterne"

Dødsfald
Vi har hen over sommeren mistet to
markante medlemmer af Skovbakken
Veteraner.
Den 17-06-2020 afgik vores mangeårige kasserer Leif Eliasen ved døden.
Leif var en loyal og pligtopfyldende
kasserer, der med sit lune og vid vil
blive savnet. Vore tanker går til Tutter
og familien.
Den 21-07-2020 måtte vi også sige
farvel til Egon Christensen. Egon
har ligesom Leif været en lang og
tro Skovbakken Veteran, der i rigtig
mange år tog sin tørn i bestyrelsen.
Egon var netop udtrådt af bestyrelsen. Han glædede sig til blot at være
almindelig veteran, hvilket han desværre ikke fik lov til. Vore tanker går
til Birthe og familien.
Æret været Leifs og Egons minder.
Skovbakken Veteraner
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Referent:
Finn Bendixen
Overgaden 14
8920 Randers NV
Tlf. 2273 2513

Kære alle gamle drenge fra
Skovvangsskolens gymnastiksal:
Om noget går den rigtige vej, så ses vi i
oktober til en ny efterårssæson.
Forhåbentlig ved nogenlunde helbred!
Vi kan lige så godt være optimister!

Første gang er planlagt til den
6. oktober kl. 18
Og så har vi også en afslutningsfest til
gode!
Bedste karentænehilsner
Finn Bendixen
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ATLETIK
OLD BOYS

Referent:
Arne Karlsen
R. Amundsensvej 9
8200 Århus N.
Tlf. 86 16 45 41
Det forsømte forår 2020
Foråret er godt i gang og de lyse timer har
fået en længde der gavner os alle. Safterne
stiger og bøgen er sprunget ud - vel nok den
skønneste tid på året. Men der er desværre
p.t. en slange i vores paradis. Corona-virus
hærger i det meste af verden, og har på det
nærmeste sat alle aktiviteter i stå. Alt er lukket
ned i Vejlby Risskov Centret - en meget nødvendig indskrænkning fra myndighedernes
side, for at forhindre en yderligere udbredelse
af sygdommen. En fornuftig forholdsregel
som i høj grad tager hensyn til os som for
længst har sagt farvel til barneskoene.
Dette har så bevirket at både mødet i april
og forårsfesten i maj er blevet aflyst. Så
må vi jo håbe at der er åbnet op igen, når
vi skal mødes til september. Hold Jer selv
orienteret. Til sidst vil vi trods tidens ugunst
ønske alle bakkenister en god sommer, og
pas godt på jer selv til vi ses igen.
Mærkedage
I løbet af sommeren har 3 bakkenister runde
fødselsdage: Erik Roholt fylder 75 år den 1.
juni. Poul Erik Jensen 75 år den 27. juli. Finn
Houlberg 80 år den 11. august. Desværre
har vi også mistet et par blandt vores trofaste
medlemmer her i foråret. Karin Meyer, 80 år,
og Knud Poulsen, 87 år er afgået ved døden.

Referent:
Erik Frank
Herredsvej 77
8210 Århus V.
Tlf. 86 15 57 98

BAKKENISTERNE

sag, samt at indordne sig efter de regler som
gjaldt for fair play. Desuden så fik mange af
os også lært den glæde der er ved at være
med i det fællesskab, som en idrætsklub giver
mulighed for, også selv om vi ikke fik vores
billede på forsiden eller en krone på kontoen.
Så Knud og flere andre Skovbakken-folk har
således haft væsentlig større indflydelse på
vores vej ind i voksenlivet end de lærere
og pædagoger og andre mere eller mindre
professionelle "ridefogeder", der var sat til
at forme vores fremtid.
Med Knuds mangeårige tilknytning til Skovbakken, og sin store indsigt i flere af klubbens afdelinger, var det en helt naturlig ting
for ham at han ud over at skrive det gamle
album i Målet også oprettede i arkiv for ting
og effekter fra klubbens medlemmer. Med
Knud Poulsens bortgang har vi i Skovbakken mistet den "sidste mand på skansen"
fra de glade og sportslige tider på Bakken
(Risvangen stadion, red.) Dengang i 40erne
og 50erne hvor engagerede trænere og ledere i Skovbakkens fodboldafdeling skabte
flotte og markante resultater for klubbens
ungdomshold.

Farvel til en ildsjæl
Midt i marts fik vi desværre den kedelige
meddelelse at vores gamle klubkammerat i
Skovbakken Knud Poulsen havde sagt farvel
til livet. Knud blev i en ret ung alder engageret
i Skovbakkens fodboldafdeling som træner
og leder for klubbens yngste medlemmer. Et
job han påtog sig med stor ildhu, og som fik
de fleste af datidens drenge fra Trøjborg og
omegn til at komme til Bakken for at blive
indviet i fodboldspillets ædle kunst. Knud og
andre trænere i Skovbakken belærte os om
at tingene her i livet ikke kun drejer sig om
en selv, men også at kæmpe for en fælles
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Mødekalender
Hvis alt går efter planen starter bakkenisterne
op igen, trods corona-problemer, men hold
jer selv orienteret. Mandag den 7. september
kl. 13 starter sæson nummer 34. Mødet i
oktober bliver mandag den 5., og mødet i
november bliver mandag den 2. Årets sidste
møde, hvor der som sædvanlig fra rådets side
vil blive ønsket god jul og godt nytår til alle
bakkenister bliver mandag den 7. december.
Julefrokosten er i år berammet til fredag den
27. november kl 13. Her vil der være såvel
god musik som vore ben kan holde til, samt
den sædvanlige 1. kl. betjening. Tilmelding
og betaling til arrangementet skal klares ved
mødet den 2. november.

To af vore gamle holdkammerater og markante personer i fodboldafdelingen kan her
i efteråret holde runde fødselsdage. Lørdag
den 12. september kan Finn Hytte fejre sin
80 års fødselsdag i landlige omgivelser.
Søndag den 11. oktober kan Gernort Bording fejre sin 75 års fødselsdag. Heraf med
mindst 50 år i aktiv tjeneste for vores ærede
idrætsklub. Et hjerteligt tillykke til dem begge
fra bakkenisterne.
Og mens vi er ved mærkedage kan vi berette
at Gerda og Ulrich Friborg den 13. august
kunne fejre diamantbryllup. Der er altså 60 år
kære venner, og ualmindelig godt klaret, og
måske ny klubrekord. Gerda og Ulrich som er
henholdsvis køkken- og indkøbschefer hos
bakkenisterne, har yderligere en lang karriere
bag sig i klubbens Atletik- og gymnastikafdeling. Stort tillykke fra alle bakkenisterne.
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Bestyrelse Veteranerne
Formand: Nina Møller
Rud. Wulffsgade 1,2.tv. 8000 Aarhus C.
Tlf. 24 76 98 99
mail: nina.n.moeller@gmail.com
Næstformand: Jytte Secher
Præstevangsvej 20,st. 8210 Aarhus V.
Mobil: 40 86 86 16
mail: jytte_secher@stofanet.dk
Kasserer: Knud Andresen
Præhaven 74, 8210 Aarhus V
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: Martin Knutsson
Augustenborggade 21B, 8000 Aarhus C
Tlf. 31 34 37 07
mail: nielsmartinknutsson@outlook.dk
Bestyrelsesmedlem: Knud Ditlefsen
Lyngvej 15, 8240 Risskov
Målets udgivelser i 2020
Tlf. 61 26 34 05
mail: lyngvej15@hotmail.com
1. februar
Deadline: 15.januar
1. maj
Deadline: 15. april
Redaktør:
1. september
Deadline: 15. august
Tonny Johansen
1. december
Deadline: 15. november
mail: trj@rosenfeldt-data.dk
el: rosenfeldt@outlook.com
Mobil: 20 97 37 67
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