
 

Nominerede Fynske Idrætsforeningspris 2020 

Den Fynske Idrætsforeningspris er en pris der hædrer de dygtige fynske idrætsforeninger. Prisen 

overrækkes hvert år i januar, og er indstiftet af Fynske Idrætsforbund. De nominerede til prisen 2020 er: 

1. SFF, Fodboldsammenslutningen i Faaborg 

2. Tommerup Svømmeklub 

3. Midtfyns Volleyballklub 

4. Ringe Svømmeklub 

5. Otterup Håndboldklub 

6. BK Rollo 

Ad 1 SEF, Fodboldsammenslutningen i Faaborg 

Den sportsgren, som for mange er Danmarks nationalsport, FODBOLD, har igennem de seneste år oplevet 
tilbagegang på klubplan. Mange foreninger har måtte kigge sig omkring for at finde nye samarbejder for at 
sikre sportens forankring i lokalsamfundene. 
Sydvestfyns forenede fodboldklubber (SFF) der blev stiftet i 2015 er et eksempel på et nytænkende 
samarbejde imellem fire stærke moderklubber fra Faaborg og omegn. 
Klubberne FBIF, FS, HFS og TIF har sammen via SFF gjort det muligt at tilbyde alle spillere at kunne spille 
fodbold lokalt med andre børn og unge på egen alder og niveau, og samtidig dermed fastholde 
seniorspillere på niveauer. 
 
At sammensmelte fire moderklubber med hver deres særegne præg er ikke nogen let sag, og det har 
krævet en kæmpe arbejdsindsats fra alle kanter, men de mange timers drøftelser og tilrettelæggelse har 
været til stor gavn for klubberne, klubbernes ledelse og ikke mindst for spillerne, der i dag nyder godt af 
SFFs mange muligheder, der er funderet i en solid platform. 
Dét at have mod til at turde tage skridtet mod det som  man kunne fristes til at kalde ”tvær-lokale 
samarbejder”, og at ville kæmpe kampen for det gode samarbejde trods egne årelange traditioner er uden 
tvivl et stærkt symbol på styrken i forenings Danmark; vi er dygtige alene, men sammen er vi endnu 
dygtigere! Det bør værdsættes og belønnes, fordi det er med til at skabe et sundt og levende foldboldmiljø, 
der tilgodeser ”den lille klub” i en større sammenhæng. 
 
Ad 2 Tommerup Svømmeklub 

 

                                                                  

 

TOMMERUP SVØMMEKLUB – en stor forening med mere end 750 medlemmer, bl.a. fordelt på baby- 

børn-, junior-, voksen-, senior-, handicap-, konkurrence- og vandpolo-hold, - gør en unik og 

ekstraordinær indsats til gavn for klubbens mange og meget forskellige medlemmer. 



 

TSK ønsker, at medlemmerne på alle hold får en god fysisk træning, samt et godt socialt sammen-hold. 

Det skal være sjovt at gå til svømning, vandgymnastik, vandpolo m mere. 

Gennem hele ugen  træner klubbens mange forskellige hold i vandet, og næsten hver weekend og ferie 

deltager medlemmer fra klubben i div. stævner, træningslejre og turneringer. 

I Tommerup Svømmeklub har man meget dygtige og engagerede trænere, en bestyrelse der 

vedholdende arbejder på at drive og udvikle klubben, Udover den ugentlige træning arrangerer 

klubben mange og meget forskellige ting for medlemmerne.  

Udover en stærk klub for lokalområdet, opnår klubben også stærke sportslige resultater i ikke mindst 

vandpolo, hvor 1. division damer har vundet DM guld to gange inden for de sidste 4 år, sidst her i 

2020. 

 

 

Ad 3 Midtfyns Volleyklub 

MVK har i mange år arbejdet for bredden og ydet en stor indsats for børn og unge i lokalområdet. 
I 2020 har de startet Ramasjang Familievolley op, der er for en helt ny målgruppe i klubben, nemlig de små 
fra 3-6 år og deres forældre. Dette viser, at klubben hele tiden er i udvikling. 
Desuden har klubben også i år startet et UngMix hold op. Et hold for 17-25 årige med fokus på 
kamptræning og socialt samvær    
Arbejdet med synlighed ses i MVK’s nye hjemmeside, som virkelig henvender sig varmt og imødekomne til 
nye medlemmer, hvor de signalerer, at det er en klub for alle.  



 

Hvert år i sommerferien afholder MVK volleycamp for kids-teen og ungdomsspillere, hvor de også inviterer 
alle fynske volleyballspillere med, dette har de sidste par år samlet rigtig mange spillere i den sidste uge i 
sommerferien. 
Da corona lukkede foreningslivet i foråret, tog MVK ud til alle ungdomsspillere med en bold.  
  

 
  
  
Ad 4 Ringe Svømmeklub 

Ringe Svømme-Klub er en yderst velfungerende svømmeklub med lidt mere end 1400 medlemmer. 
Bestyrelsen er udelukkende frivillige folk med formand Troels Stubager i front, som en stærk ambassadør 
for klubben. Troels Stubager er efterhånden en institution i sig selv, da han har været formand for klubben i 
mange år.  
Selv i denne tid, hvor Covid-19 huserer, tager svømmeklubben det med oprejst pande, og sørger for 
svømmeundervisning til alle deres medlemmer, så det passer ind under de gældende restriktioner.  
Klubben arbejder lydhørt efter medlemmernes holdninger at arbejde med et værktøj fra Dansk 
Svømmeunion, som hedder Members 1st, hvor klubben har mulighed for at indsamle viden om 
medlemmernes holdninger til klubben på flere parametre. Ved hjælp af et spørgeskema, som sendes til alle 
medlemmer, kan klubben indsamle viden om hvad medlemmerne tænker om klubben. Herefter lægges der 
op til, at klubben kan arbejde med udviklingen af klubben i den eller de retninger, som spørgeskemaernes 
svar peger.  
 
Ringe Svømme-Klub engagerer sig meget i lokalmiljøet og ser det som en vigtig opgave at lære 
lokalområdets børn, unge og voksne at svømme og være glade for at dyrke aktiviteter i vand.  
 
 

Ad 5 Otterup Håndboldklub 

Otterup Håndboldklub indstilles til Den Fynske Idrætsforeningspris 2020, da de er et godt eksempel på en 

forening, der ikke blot markerer sig indenfor sin sportsgren, men som også har stor betydning for det 

lokalområde, som de virker i. 



 

Otterup Håndboldklub favner bredt på det sportslige plan og rummer såvel en elitesatsning, en række 

børne- og ungdomshold, samt et hold indenfor specialsport: 

Otterup Håndboldklub har et herrehold i 1. division, der igennem de sidste par år været inde i en stor 

udvikling. Både på og udenfor banen er der sket store forandringer. På banen er Otterup gået fra at være et 

hold, der kæmper for overlevelse i 1. division til nu at være et solidt midterhold, der nyder god lokal 

opbakning. 

Som en del af paletten af børne- og ungdomshold rummer OHK også ’Hold GLAD’, der er et tilbud til børn 

og unge med udviklingshandicap og generelle indlæringsvanskeligheder i alderen 5-18 år.  

Udover håndbolden driver foreningen desuden en fitnessafdelingen og en e-sportsforening.  

Det er ikke kun i idrætslivet, at Otterup Håndboldklub er en markant faktor - foreningen står bag årets 

kræmmermarked i Otterup, påskemarked og øvrige arrangementer, der trækker mange folk til. Med sit 

primære fokus på indendørs idrætsaktiviteter og større arrangementer har coronanedlukning- og 

restriktioner haft en markant virkning på foreningens aktiviteter i 2020. Der bliver dog tænkt kreativt og 

arrangeret støttelotteri med videre. 

Ad 6 Bokseklubben Rollo 

Bokseklubben Rollo har snart 100 år på bagen, men er langt fra en støvet gammel klub, men en forening, 
der gør en indsats på mange områder, sportsligt som socialt. 
 
Klubben arbejder på ungdomssiden både med bredde og elite og formår at gøre en særlig indsats for unge 
med forskellige baggrunde og behov, hvor de både udvikler dem som boksere med de klassiske 
boksedyder, og som mennesker. Arbejdet har båret så meget frugt, at en af de unge juniorboksere, som 
bare 16 årig, er udtaget til det danske landshold der i november har kæmpet om EM i Bulgarien. 
Foreningen har også gennem de sidste 30 år produceret mange danske og jyske mestre 
 
Det sociale engagement skinner igennem hele vejen i klubben, og det viser sig ved, at alle samfundslag er 
præsenteret i klubben, og de stiller sammen op som frivillige til alle slags opgaver – ikke mindst, når Rollo 
slår det helt store brød ”Fight Night” op i de gamle værftshaller på Frederiksøen ved havnen i Svendborg. 
Med boksestævnet Fight Night har Rollo bevist at de kan trække flotte internationale kampe til Svendborg 
er blevet det største Amatør boksestævne i Danmark.Sådan et arrangement er også med til at binde 
Svendborg sammen, når det støttes af både erhvervslivet og Svendborg Kommune. 
 
Selv i her i Corona tiden, har der været overskud til nytænkning, idet Rollo fremadrettet er blevet tilknyttet 
Parkinson Danmark, som sammen med Dansk Bokseunion har til formål at få de Parkinsonramte ud i 
bokseklubben og få styrket deres mentale, fysiske og ikke mindst sociale tilstand. 

 
 

 


