Referat til generalforsamling
28/2-2022
Fremmødte til generalforsamlingen 8 personer udover bestyrelsen.
1. Valg af Referent
- Malene er valgt
2. Valg af Dirigent
- Anders er valgt
3. Formandens beretning
Floorball sæson 2021/2022 - Årsberetning SEIF Tornados
Sæsonen 2021/22 har som den forrige været præget af Covid-19. Men generalforsamlingen kan
heldigvis afholdes som normalt. Sæsonen startede noget humpende ud. Vi troede, at vi skulle
spille liga og ud og lege med de store drenge i landet. Men som i ved, gik det jo ikke just sådan. En
mærkelig blanding af en ny struktur, fraflytning af meget etablerede spillere og manglende lyst,
gjorde at vi pludselig stod uden et senior hold. Det var en kæmpe mavepuster, og der blev
kæmpet til det sidste for at finde en løsning. For i Tornados giver vi jo ikke bare op. Bestyrelsen
rykkede sammen, og vi blev enige om, at vi måtte op på hesten igen. Der skulle fuld fokus på
ungdommen.
Vi lavede Floorball-dag i samarbejde med skolen, og det var en kæmpe succes. Her fik vi fantastisk
hjælp af, vores tidligere liga drenge Emil og Casper. Gutterne har lovet, at de gerne vil hjælpe os
igen en anden gang, og det er vi meget taknemmelige for. Der var besøg i børnehaven, hvor vi
donerede en lille bane og mål. Sammen med Anders fra floorball fabrikken blev der spillet, og vist
udstyr frem til glæde for de mange små poder. Det har givet flere nye ansigter til fredags
træningerne, og det er vi super glade for.
Corona!
Da alle troede, at den skulle have gas med turneringskampe, og mange glade timer i hallen, blev vi
slået tilbage igen. Corona blussede op igen, og restriktionerne var tilbage. Kampe blev aflyst,
stævner kunne ikke gennemføres, og det virkede lidt håbløst. Nu er vi forhåbentlig på den anden
side, og der er gang i hallen igen. Det er skønt at se, der stadig kommer masser af tilskuere til
vores hjemmekampe. Så nu skal den have gas resten af sæsonen.
Senior
Vi har da stadig senior hold i Tornados, selvom vi ikke spiller Liga.
Vores Power girls damehold, har valgt at være et motionshold i år. Desværre blev de første
planlagte kampe i efteråret aflyst eller forsøgt flyttet, men uden held. Med Corona pausen hen
over julen, blev det sat i stå igen. Power girls klør på, og forsøger hver uge, at stable en god
træning på benene. De sidste par uger har de budt herremotion op til dans, og her bliver der gået
til makronerne. Men vi er ved at etablere en kontakt via DGI, hvor der vil være fokus på dame

motion. Her vil der blive lavet et netværk af jyske motionsklubber, og forhåbentlig snart nogle
kampe til vores damehold.
U100 holdet også kaldet herremotionsholdet, skulle have båret vores 2. divisions hold. Da
opbakningen manglede, var vi nød til, at trække holdet fra turneringen. 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 motionisterne og giver den gas. Men det er altså sjovere, når man kan spille på fuld
bane, og gerne med et par udskiftere (har jeg hørt) Derfor er det også kanon, når Power girls
byder op til dans, og vi kan spille en go kamp onsdag aften.
Ungdom
U5 og U7 er her det hele starter, 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. Her
drager U5 og U7 ud til Kidzliga stævner, hvor der spilles 3 mod 3 på lille bane. Efter mange år med
de små poder, har Familien Olsen valgt at stoppe på toppen. Så vi er i fuld gang med at finde de
rigtige afløsere, til at udfylde rollen som U5 og U7 trænere. Det bliver spændende at se hvem der
skal lede slaget gang næste sæson.
U9 er her vi starter med at spille på mellembane, og med en rigtig målmand, men vi deltager også
i Kidzliga. U9érne nåede at spille et par stævner inden vi lukkede ned igen. Vores eget U9 stævne
på hjemmebane var et rigtig halloweenstævne, hvor lyset endda blev slukket i løbet af dagen,
måske lidt ved et uheld. U9 holdet har i år, også fået helt nye ungdomstrænere, endda nogle af
vore egne stjerner fra U15 holdet. De unge mennesker klør virkelig på, og lærer fra sig af deres
egne færdigheder.
U11 Har fået ny struktur i år. Førhen spillede vi på stor bane, men nu spiller vi på mellembanen
som til U9 stævner. Det skulle vi, og de andre klubber lige vænne os til, men spillerne kæmper
det bedste de har lært, og giver den gas til træning. Spillerne på U11 har også været i kamp og
endda 3 stk. på samme dag, som en slags mini stævne, og den har fået gas hver gang. Også på
U11 er der nye trænere på holdet. Her er det også vores U15 drenge der trækker læsset, og de
kæmper for at dygtiggøre spillerne. Vi er meget taknemmelige over, at drengene har grebet
chancen for at blive trænere.
U13 Nu er vi på stor bane, eller det troede vi. Men da sæsonen startede, var det et meget lille
hold der trænede de første måneder. Derfor valgte vi at flytte holdet til en turnering med samme
struktur som U11. Da vi først kunne komme ind i turneringen til november, spurgte vi vores nabo
klub i Blackhawks om de havde lyst til at spille et par træningskampe. Det havde de heldigvis, og
det var skønt at spille kamp igen. Lidt efter lidt kom der flere til træning, og vi blev opfordret til,
at komme med i den store turnering igen, og sådan blev det. U13 spiller kamp næsten hver
weekend, og de får kamp til stregen. Spillerne kæmper og sejren lurer lige om hjørnet Noa Læsø
har trænet de her spillere de sidste mange år, og i år har han skiftet Jacob Risager ud med
Frederik Grønbech, da Jacob ikke kunne få kabalen til at gå op med hans nye træningstider.
Selvom de begge spiller 1 div. I Blackhawks, kommer de gladeligt ud, og træner vores unge U13
hold. Det er vi utrolig glade for.
U15 drengene er jo vores højst rangerende turnerings hold i år. Der er blevet gået til stålet fra
første træning. Godt ført an af endnu et par gamle kendinge nemlig Frederik Østervang og Brian
Klemmensgaard. U15 holdet fik ikke helt den start på sæsonen, som de håbede på. Men med et

par finjusteringer i den sidste tid, buldrer drengene fremad, og vi glæder os til, at følge dem
resten af sæsonen, og de næste mange år. De her drenge, er her der og alle vegne, selvom ikke
alle mand er blevet trænere endnu. Kommer mange af drengene gerne, og hjælper på både U9 og
U11. Se det er den rigtige Tornados ånd.
Landshold
Selvom man ikke har nogen seniorhold, kan man vel godt gøre sig bemærket på landsholdskortet.
Vores U15 målmand Rasmus Mortensen er netop udtaget til den første U19 landsholdssamling.
Den tager vi lige igen Vores U15 målmand skal til U19 landsholdssamling. Da jeg talte med
landstræneren, gentog jeg flere gange at Rasmus var U15 spiller, men det var han ligeglad med.
Som han sagde “drengen er jo vanvittig i et floorballmål, så han var en af de første på min liste”
Det er vi utrolig stolte over, og ønsker Rasmus alt det bedste.
Andet
Sæsonen 2021/22 har igen i år været en mærkelig størrelse. Alle har ligesom gået lidt på
listefødder, og ikke vidst om vi kom rigtig i gang igen. Det afspejler sig også i en forholdsvis stor
medlemsnedgang i stort set alle rækker. Vi arbejder målrettet på at få aktiveret de unge
mennesker i byen og oplandet for, at vi skal have folk ud og røre sig, og have det sjovt.
Som afslutning på sæsonen afholdes der landsstævne. Da det også har været aflyst de sidste par
sæsoner, glæder vi os ekstra meget i år. Vi skal en tur til Herning, og vise Tornados flaget frem,
og vi håber selvfølgelig på massiv opbakning til vores hold.
Coast2coast er klubbens fælles sommerfest, og vi håber meget på, at vi kan hjælpe Rico og Co.
med at skabe de helt rigtige rammer for en kæmpe motionsfest på palmestranden. Vi ser frem
til at hjælpe vores gode faste sponsorere med, at afholde deres arrangementer.
Vores venskabsklub IBK Göteborg var på besøg i efteråret. Det var et glædeligt bekendtskab,
med en flok passionerede mennesker, med mange af de samme værdier som Tornados. Vi
aftalte, at vi skulle besøge dem, og første møde skulle være til Gothia cup. Det blev som
bekendt også aflyst, da Coronaen eksploderede. Men vi har i sinde, at besøge vores venner i
nærmeste fremtid, og vi glæder os.
For ganske nyligt blev vores klub ramt af en frygtelig tragedie. En af vores U11 spillere mistede
livet i en drukne ulykke. Det er så uvirkeligt og uretfærdigt, at et så ungt menneske ikke skal
have lov at leve livet. Shano var en rigtig Tornados dreng, altid med et smil på læben, og altid
klar til, at spille floorball. Vores tanker går til Shanos familie i denne svære tid.
Trænere
Jeg vil gerne fremhæve vores fantastiske trænere! De står altid klar, og der er altid lagt en plan.
Vi kan virkelig se, at alle spillere rykker sig hen over en sæson, og det er 100% jeres fortjeneste,
så tusind tak for det. I år er det vores U15 drenge der er trådt i karakter. De har virkelig vist gå
på mod, og taget imod spillerne med åbne arme. I Tornados er vi altid på udkig efter nye
trænere, så sidder du med en træner drøm i maven, så skal du ikke holde dig tilbage. Vi skal nok
sørge for kurser, så i kan dygtiggøre jer på trænerfronten.

Her til sidst, skal der også lyde en stor tak til alle spillere, forældre, ledere, andre hjælpere,
tilskuere og sponsorer for en god, og en lidt underlig sæson. Vi ser frem til sæsonen 2022/2023
med stor spænding og glæde ☺▪
På SEIF Tornados floorball vegne Jonas Sørensen
4. Økonomi
Der er desværre stor tilbagegang på medlemmerne fra 141 til 95 medlemmer.
Der skal skaffes nye medlemmer plus klubben skal lave flere fælles arrangementer, da det giver
tilskud fra kommunen.
Vi fik uventet 32.000 kr. ekstra fra kommunen i tilskud.
Vi håber at Coast2coast bliver gennemført, da det er en stor sponsorindtægt for klubben.
Vi valgte at bogføre de nye bander på en gang, da vi fik uventet penge fra kommunen. Vi kommer
ud med et underskud på 4.000 kr. i 2021 til trods for kaos pga. corona.
5. Indkomne forslag
- Ingen forslag er kommet ind
6. Valg af bestyrelsen
a. Følgende er genvalgt
i. Steen Thygesen
ii. Jonas Sørensen
iii. Kim Frillerhøj
iv. Tanja Axelsen
b. Følgende ønsker ikke genvalg
i. Malene Jørgensen
ii. Carsten Jensen
c. Følgende er nyvalgt
i. Jacob B. Kristensen
ii. Christian Lyng
7. Evt.
- Ingen punkter

