
Referat af generalforsamling den 10. juni 2021 

 

1. Valg af Referent 

- Malene Jørgensen blev valgt 

 

2. Valg af Dirigent 

- Anders Kajgaard blev valgt 

 

3. Formandens beretning 

Floorball sæson 2020/2021 - Årsberetning SEIF Tornados 

Sæsonen 2020/21 har som den forrige været præget af Covid-19. Derfor er generalforsamlingen 
også skubbet til nu. Først måtte vi lidt, så måtte vi ingenting, og nu må vi så lidt mere igen. Selvom 
det har været en underlig sæson, ligger Tornados jo ikke på den lade side. Der er sket en hel del i 
det forgangne år. 

Senior 

Vores herre senior har spillet deres anden sæson i Ligaen. Da alt indendørs sport blev lukket ned, 
fik DIF sig forhandlet sig frem til, at Liga floorball kunne betragtes som en elite sport, måtte de 
som de eneste i klubben træne igennem. Blot afbrudt af en lille pause, da smittetrykket var på sit 
højeste. Det er gået over alt forventning! I år lykkedes det, at spille os i mellemspillet og videre til 
slutspillet. Gutterne sluttede på en flot 3. plads, og kan for første gang i klubbens historie hive 
bronze medaljer med hjem til Strandby i landets  bedste række. Det har givet genlyd i hele dansk 
floorball. Det er feks. det netop afholdte DM i Helsingør et bevis på. Her blev uddelt en masse fine 
priser og Årets fund, skulle findes i Strandby! Det blev nemlig Emil Kajgård, der har gjort sig 
bemærket igennem hele sæsonen. Hans storebror der også har fået sin floorball opvækst i 
Tornados, men som nu spiller i vores nabo klub, blev da også hædret med årets forward. Det er 
virkelig godt gået! Og stort tillykke med priserne og resultatet i turneringen. 

Vores 1. division dame hold, har haft en kort sæson, da de blev lukket ned, og ikke har haft 
mulighed for, at træne i hallen. Pigerne er heldigvis gode til, at arrangere sociale arrangementer 
udenfor hallen for, at styrke sammenholdet. Vi er sikker på de vender stærkt tilbage i den 
kommende sæson. 

U100 holdet også kaldet herre motions holdet, har selvfølgelig også været ramt af Corona 
restriktionerne. Men de garvede gutter griber en hver mulighed for, at komme i hallen onsdag 
aften. Om det så er 3 mod 3 på lille bane, så samles gutterne og giver den gas. 

 

 

 



Ungdom 

U5 og U7 er her det hele starter, og selvom flere træninger har været aflyst, er der virkelig gang i 
hallen om fredagen. Det er så dejligt at se, som Fam. Olsen leder slagets gang, og sørger for alle 
lærer, hvad det vil sige, at gå til floorball. 

U9 har haft en stabil årgang i år, og her er der også blevet gået til den til træning. U9érne har ikke 
spillet mange kampe, men da de blev udfordret af Frederikshavn Blackhawks med en lille opgave, 
greb de chancen, og gav dem en lille udfordring. Senere mødtes de til en udendørs kamp, hvor de 
naturligvis vandt. U9 har også trænet udendørs, da vi ikke kunne komme i hallen. Selvom det var 
hunde koldt, gav spillerne den gas. 

U11 er her vi starter med, at spille på stor bane, og det er en kæmpe omvæltning for de U9ére der 
rykker op. U11érne nåede at spille et par opvarmnings kampe på den helt store scene i Arena 
Nord, som opvarmning til blandt andet egne liga drenges kamp mod Blackhawks. Da frosten 
næsten var væk, begyndte U11 med udendørs træning sammen med U13. Det var som, at se køer 
komme på græs, og alle gav den virkelig gas. Her sidst på sæsonen blev der åbnet op for, at afvikle 
nogle mini stævner, og den greb U11. Det blev til lige dele sejre og nederlag, og det er vildt, at se 
den udvikling spillerne har gennemgået. Virkelig flot gået. 

U13 startede sæsonen ud med en ambition om, at guldet skulle til Strandby. Planen var lagt, og 
efterårs sæsonen blev fuldført ubesejret. Som U11, hoppede U13 drengene i de lange 
underbukser, og startede udendørs træningen op, for formen skulle holdes ved lige. Da 
turneringen blev indstillet, endte U13 som nr. 1 i rækken, rigtig flot kæmpet drenge. Her sidst på 
sæsonen, er der også spillet mini stævner i U13 rækken,  med fine resultater til følge. 

U15 har været en nyt og spændende hold denne sæson. Måske det hold i klubben der har trænet 
mest uden, at få valuta for pengene i form af kampe. Godt ført an af Oliver og Linda på 
trænerbænken, har U15 spillerne knoklet sig igennem en hel sæson uden kampe. Da udendørs 
træning blev tilladt, stillede U15 drengene op til både Crossfit og andre fysiske udfordringer. Sidst 
på sæsonen blev der også her mulighed for, at spille mini stævner. Endelig kunne drengene få lov 
at spille, og i skrivende stund ser det ud til, at U15 gør rent bord. Rigtig godt kæmpet drenge. 

U18 har været et hold sammensat af spillere fra Strandby og Sæby, de startede sæsonen med at 
tage til en opstarts cup i Esbjerg. Her gjorde drengene fin figur. De har desværre været meget ramt 
nedlukningen, og har ikke haft mulighed for særlig mange træninger, og ikke en eneste kamp. Men 
de skal alligevel til U18 DM i Frederikshavn d. 12-13 juni, her ønsker vi drengene alt mulig held og 
lykke. 

Landshold 

Som tidligere år gør Tornados sig bemærket på landholds kortet i Danmark. Selvom sporten har 
været lukket ned, stopper udtagningen til landsholdene jo ikke. I år har vi haft udtaget 3 mand til 
A-landsholds samling Jacob Olsen, Emil Kajgård og Magnus Jensen havde alle gjort sig bemærket 
hos landstræneren. Og Emil er netop udtaget til den seneste samling. Derudover er Noa Læsø og 
Jacob Risager stadig inde i varmen på U19 landsholdet. Hvis alt flasker sig skal de to unge gutter 
skal en tur til Tjekkiet for repræsentere Danmark ved U19 VM. Det er virkelig godt gået, og vi er 



utrolig stolte over, at vi som en lille klub kan blive ved med, at forsyne Landsholdene med dygtige 
spillere. 

Andet 

Sæsonen 2020/21 har været en mærkelig størrelse. Men som vist før, sætter Tornados sig ikke 
bare tilbage og venter. Når vi ikke kan have tilskuere i hallen, må vi jo bringe hallen hjem i stuerne. 
Vores IT guru Brian Klemmensgård har nået nye højder med streaming af live kampe. Vi fik 
placeret Brian og Rico på et stillads i hallen, og herfra udviklede tingene sig hurtig. Brian har fået 
henvendelser fra flere klubber rundt om i landet for, de vil gerne lære, hvordan vi gør det så godt 
heroppe i nord ☺ Nu har vi endelig fået tilladelse til, at opføre et TV repos i hallen. Selvom vi 
forhåbentlig kan invitere publikum i hallen til den nye sæson, så bliver vi ved med, at streame live 
floorball. Vi har også investeret i nyt lys til hallen, så når vi går i gang efter sommerferien, bliver 
det et brag af en fest. 

Som noget nyt har vi fået implementeret vores nye logo med one-lineren ”ingen kæmper alene” 
Det beskriver Tornados helt perfekt, for her hjælper vi hinanden, og sørger for alle har det godt. 

Flere af vores arrangementer er blevet aflyst i år, blandt andet vores årlige julebanko, der plejer at 
være en kæmpe fest. Vi vender stærkt tilbage næste år, for banko det skal der spilles. Vores 
største arrangement C2C blev desværre igen i år aflyst og dermed udebliver vores største 
indtægtskilde igen i år. Vi håber der igen bliver mulighed for, at søge nogle hjælpe puljer i 
efteråret til, at dække de tabte indtægter. Men vores tanker går til Folkene bag C2C, der for andet 
år i træk må udskyde deres fantastiske arrangement. Tornados er klar til at træde til, når vi i 2022 
forhåbentlig skal holde den fedeste fest på palmestranden. Vores altid gode sponsorer har 
heldigvis været gode til, at bakke op om vores fantastiske klub. Det er vi meget taknemmelige for. 
Da alt var lukket ned, valgte bestyrelsen at medlemmerne skulle have en lille ting for at vise, vi 
stadig var der for dem. Derfor fik vi lavet en t-shirt og drikkedunk med det nye logo, en bold og en 
goodiebag fuldt op med lækkerier fra Coop365. Vi er super taknemmelig for støtten til alle de 
goodiebags, og håber de blev taget godt imod. 

Vores bestyrelse har besluttet, at efter ca. 20 års tro tjeneste, trængte vores bander til en 
opgradering. Derfor har vi investeret i et nyt sæt bander, der efter sigende ikke skulle vælte så 
nemt!! Det bliver en næsten ny hal spillerne vender tilbage til efter sommerferien. Det skal nemlig 
være fedt, at spille floorbal i Strandby. 

En stor nyhed i klubben, er at vi har fået skabt kontakt til en venskabsklub i Sverige. IBK Gøteborg 
er en stor floorball klub og vi håber, at kunne lave flere arrangementer med vores svenske venner i 
løbet af kommende sæson. Det har været et stor ønske at få skabt en kontakt til Sverige så vi kan 
lære af deres erfaringer og nu er det endelig lykkedes. 

Trænere 

Jeg vil gerne fremhæve vores fantastiske trænere! De står altid klar, uanset om der skal trænes 
udendørs, online, eller i hallen er der altid lagt en plan. Vi kan virkelig se, at alle spillere rykker sig 
henover en sæson, og det er 100% jeres fortjeneste, så tusind tak for det. Det er også skønt, at 
vores herre liga spillere er klar til, at give en hjælpende hånd, med både trænertjans, og som 
dommere til diverse kampe. Det betyder meget, at vores unge spillere har disse forbilleder, at se 



op til. Det binder klubben sammen på fineste vis, og laver en naturlig rød tråd, fra de yngste til 
toppen af dansk floorball. Lige nu arbejdes der på højtryk for, at finde de rigtige trænere ledere til 
den kommende sæson. Men der skal ikke herske tvivl om, at vi nok skal finde de helt rigtige, så 
vores unge og seniorer kan blive endnu dygtigere i den kommende sæson. 

Her til sidst skal der også lyde en stor tak til alle spillere, forældre, ledere, andre hjælpere, 
tilskuere og sponsorer for en god og lidt underlig sæson, og vi ser frem til sæsonen 2021/2022 
med stor spænding og glæde☺ 

På SEIF Tornados floorball vegne Jonas Sørensen 

 

4. Økonomi 

 

- Da vi er en blevet en selvstændig forening, så har vi besluttet at få regnskabet revideret 

ud. Det har BDO gjort, og der er ikke noget at komme efter 

- Vi kommer i 2020 ud med et plus til trods for Corona, men var har jo desværre heller 

ikke kunne træne, som vi plejer, og derved ikke de store udgifter til halleje. 

 

5. Indkomne forslag 

- Ingen indkomne forslag 

 

6. Valg af bestyrelsen 

a. Følgende er på valg – modtager genvalg 

i. Linda Jokumsen 

ii. Lorene Klemmensgaard 

b. Følgende er på valg – ønsker ikke genvalg 

i. Anders Kajgaard 

ii. Tom Venland 

 

Der skal lyde en stor tak til både Anders og Tom, for deres store indsats hos 

Tornados. Vi håber, at de stadig vil hjælpe til når de har mulighed for det. De gøres 

til æresmedlemmer, som tak for deres indsats. 

 

c. Følgende er på nyvalg 

i. Tanja Axelsen 

ii. Rikke Mortensen 

iii. Tanja Hansen 

7. Evt. 

- Ingen punkter under evt. 


