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Vi samler idrætten på Fyn… 

Svendborg Amatør Sejlklub 
Succes kommer ikke af sig selv – den kommer gennem målrettet arbejde af et hav af frivillige ildsjæle, som 
år efter år giver den en skalle for at tingene skal lykkes. Det er SIILVERRUDDER og deres nye foreningshus 
et tydeligt bevis for 

Svendborg Amatør Sejlklub, som står bag sejlsportseventen SILVERRUDDER CHALLENGE OF THE SEA, 
er nærmest et symbol på den sjæl, der kendetegner en mega stærk foreningskraft med udgangspunkt i det 
maritime, og uegennyttige med ca. 110 frivillige hvert år knokler løs over 5 dage år efter år hjælper med 
sejlsportseventen, 420 både fra 14 nationer var tilmeldt årets sejlads er et synligt bevis på den store 
tiltrækningskraft sejlsportseventen har på ikke mindst udenlandske sejlere, noget den europæiske 
sejlsportspresse og sejlere rundt om i Europa taler om  – De er vildt imponeret over, hvor meget energi, 
ejerskab og passion for sejlsport der lægges i den frivillige organisation bag SILVERUDDER.  
SILVERUDDER er i dag et stort internationalt sejlsportsbrand i hele Europa - Vi må sige, at Svendborg 
Amatør Sejlklubs vision og mission er lykkes – Det skal være ”frivilligt af være frivillig” -  det skal være sjovt 
og det ska´ give mening. Det må aldrig være et økonomisk incitament, som skal drive den ”frivillige 
skrueaksel” – men det skal være det sociale rum og udfordringer til ildsjæle, som får ”båden i fart” til gavn for 
tilgangen for sejlsporten – det er klubbens DNA. 
 
SSV Højfyn 
SSV Højfyn er en samarbejdsklub blandt klubberne Skalbjerg Boldklub, Skallebølle Sportsklub og 
Vissenbjerg G&IF Fodbold.Samarbejdet startede som et samarbejde på ungdomshold og har siden udviklet 
sig til også at omhandle senior hold.  
Det har for SSV Højfyn været vigtigt i hele processen at der skulle være fodbold i alle tre klubber, men hele 
tiden med en sund fornuft omkring at man ikke flytter 90% af spillerne for at man skal træne et bestemt sted, 
men at holdet skal have lysten til at fordele sig i klubberne, hvilket har givet en god og sund fordeling, mens 
udvalget hele tiden har haft fokus på at der skal være aktiviteter i alle klubber.  
 
SSV Højfyn har en klar målsætning om at være den lokal klub hvor der er plads til alle, men også en klub 
med plads til de hold hvor spilerne er så gode at de ønsker at prøve sig af i mester og elite rækker når dette 
har budt sig. SSV Højfyn bruger Øens Hold samarbejdet aktivet for at give de bedste og dem som brænder 
for at træne i elitesporet en chance for at vise sig frem og prøve deres talent af i en større sammenhæng og 
muligheden for at flytte videre til en eliteklub.  
Klubben har gennem årene lagt stor vægt på at uddanne de frivillige trænere for at gøre dem så kompetente 
som muligt, i håbet om at de derved vil kunne styrke glæden og motivationen på de forskellige hold.  
SSV Højfyn har gennem flere år arbejdet bredt, udviklet sig og hele tiden søger løsninger, der favner mange.  
 
STIF Salbrovad 
 
Salbrovad er en lille landsby udenfor Assens, der primært har en ting at byde på: Idrætshallen. 
Den er der til gengæld gang i. STIF (står for Sandager Turup Idrætsforening) Salbrovad er en rigtig klassisk 
breddeforening, der formår at samle lokalområdet, og ikke mindst områdets børn og unge er medlemmer i 
stor udstrækning. 
 
Man har mange forskellige aktiviteter. Børnegymnastik, step og styrke for voksne, jumping fitness, 
børnefodbold, børne-, ungdoms- og voksenhåndbold. 
 
Man er priviligeret ved at have mange ildsjæle. En bestyrelse på 5 kvinder, samt en engageret trænergruppe 
der brænder for deres idrætsgrene. 
Fællesskabet i foreningen er stort, man har mange sociale arrangementer der trækker mange deltagere. Det 
hele foregår under det enkle motto: 
 

Det skal være sjovt for dig og mig. 

 

       
 


