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Formandens Årsberetning 2018 Silkeborg Turist- og Regattaforening 
 
At vågne op til 2017 var meget specielt. Det var nu, flere års arbejde skulle 
kulminere og en hel Region skulle stå sammen, og vise hele Europa hvad 
man kunne i det midtjyske når man løftede i flok. I Silkeborg blev der budt ind 
med mange gode projekter og mange ildsjæle bød ind med en indsats langt 
udover hvad man kunne forvente.  
 
Initiativpris: 
Vi starter bagfra med årets afslutning.  
Med stor glæde uddeler Silkeborg Turist- og Regattaforening hvert år 
Silkeborg Turist- og Regattaforenings initiativpris. En pris man siden 1974 har 
givet et lille klap på skulderen til en eller nogle, der har fortjent en stor hæder.  
Vores sidste glæde i 2017 var at uddele denne pris. Den gik yderst velfortjent 
til Lars Larsen. Ud af hans Jyske korn er der vokset mange flotte tiltag som 
kommer rigtig mange mennesker til gode og giver endnu flere lyst til at 
aflægge Silkeborg Kommune et besøg.  
Endnu et stort tillykke og en stor tak herfra til Lars Larsen, manden er skyld i 
at rigtig mange får opfyldt deres største drømme, både i Midtjylland og mange 
andre steder. 
 
Politik:  
Sammen med Silkeborg Håndværkerforening, Erhverv Silkeborg og Arena 
Midt i Kjellerup, Per B. Automobiler satte vi 2 vælgermøder op forud for et 
spændende byrådsvalg. Det er vigtigt at de kandidater der skal lede vores by 
også bliver klædt på til det. I Silkeborg bruger man nok lige lidt nok penge på 
kulturen, men de skal selvfølgelig også være tilstede.  
Men de planer der er for udvikling af Silkeborg i fremtiden gør det svært for 
Automania, River Boat, Ildfestregatta og meget andet at være der også. Når 
man bygger på et sted, hvor der er gode forhold for et telt eller andet, er det 
dyrt flytte det til et nyt sted. Installation som vand, el og kloak følge jo ikke 
automatisk med, og publikum er verdensmestre i at gøre som de plejer. At 
ændre dette koster tit mellem 200.000 til 500.000,- inden en ny plads fungere 
og det tager mellem 3 til 5 arrangementer. Selvom vi bliver lyttet til, har det 
ikke altid den store effekt.  
Vi skal ikke bygge alt op i Silkeborg efter at der er Automania, River Boat eller 
Ildfestregatta, men tænker vi os ikke om, er det der lige pludseligt ikke mere. 
 
Udlejning/udlån: 
Vores 3 holds fodboldbane står klar, hvis der er nogen arrangementer, der 
står og mangler en god aktivitet. Den gratis at leje, så man betaler kun 
transport og opsætningen af den. 
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Vores fyrværkeripontoner er også er også ude at blive brugt, så de kan tjene 
lidt mønt hjem igen. I 2018 vil man kunne opleve dem i brug til Tall Ship i 
Esbjerg, Regatta i Aalborg, arrangementer i Vejle, Viborg og mange andre 
steder. Silkeborg bliver heller ikke snydt, der er de både til River Boat, Sankt 
Hans bål ved Rådhuset og Havnefesten. 
 
Europæisk Kultur hovedstad Århus 2017 
Kultur hovedstad projektet havde i 2017 også lappen indover Silkeborg. Det 
gav nogle fine projekter rundt i området og Silkeborg Ildfestregatta der 
allerede tilbage i 2012 blev kørt i stilling som ”Full Måne Event” var flot med. 
Vi kan godt tillade os at glæde os den flotte kritik vi har fået tilbage fra både 
de personer som vi har kontakt med i Århus 2017 komiteen, og den 
publikumsundersøgelse som blev foretaget onsdag under Ildfestregatta’. Jeg 
fik også en bemærkning fra en af de høje herrer på ”Det var nok en fejl at vi 
ikke var blevet udnævnt som mega event”. Men det kan vi ikke bruge til 
meget, men vi kan glæde os over at en flok glade frivillige var i stand til at 
løfte et af de største arrangementer i kultur året 2017. Vi kan også glæde os 
over de mange samarbejdspartner vi har fået i både Danmark og rundt i 
Europa. Så sent som i dag, er jeg blevet kontaktet af El Comendiants. De 
savnede os og jeg skulle hilse alle deres venner i Silkeborg mange gange.    
    
Silkeborg Ildfestregatta: 
Silkeborg Ildfestregatta 2017 gik ikke stille henover det midtjyske. Alle var vi 
spændte da vi skulle åbne byen op for de mange gæster. Aldrig har vi lagt så 
mange resurser i et projekt og aldrig har vi haft mere travlt. Jeg har tit 
undervejs for sjovt sagt at vi slet ikke var klar over hvor stort det ville blive og 
hvor mange gæster der ville komme. Jeg blev alligevel selv rigtig meget 
overrasket over hvor stort det blev og hvor mange kræfter der er i sådan et 
arrangement.  
Allerede lang tid i forvejen kunne vi opleve en stor interesse og det hele 
eksplodere allerede en uge før. Der måtte telefoner og pc bemandes næsten 
i døgndrift og de 4-5 personer der havde opgaven kunne sagtens ha været 
dobbelt så mange. Under hele arrangementet var der masser af opgaver at 
løse, men overalt var der støvsuget for frivillige. Vejret gjorde det ikke lettere 
og opgaven med at sikre at alle kunne færdes sikkert, blev hver dag mere 
omfattende. 
Heldigvis var det gæsterne fik af stof til deres minder, masser af flot og 
fantastisk underholdning som: 
NM og DM i ballon flyvning, som skibe der sejlede på himlen oppe under 
skyerne og Night Glow med balloner der stod ved jorden tæt oplyste. 
Tivoli og underholdning til børn i alle aldre. 
Musik af alle slags på Jyske Bank scenen, i alle de forskellige telte.  
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Gade teater af høj international klasse, og artister til både dans, teater, 
ildshow, ismænd, Silkeborg Slot og mange andre opvisninger i gaderne. 
Det magiske spejltelt med nogle af de bedste kabaret kunstnere fra hele 
verden. I rammer der var fortryllende. 
De smukke hyggelige aftensejladser med de skønne Hjejlebåde og masser af 
flotte illuminerede private både fra hele Danmark, men også sjove finurlige 
mærkelige fartøjer flot ført an af Ry Marina og Silkeborg Motorbåds Klub. 
De kunne nyde de flotte Åhaver, den flot performance af River Art i havne og 
langs Remstrup Å og fyrværkeri i Sejs der var lavet til bådene men som 
mange andre også fik stor smag for. 
Den flot performance af River Art i havnen som fortalte ”Historien Silkeborg, i 
lys og lyd samt ild og vand”, og trak trådene langt ud langs Remstrup Å med 
tableauerne.  
Sidst men ikke mindst European Fireworks Contest, nogle af verdens bedste 
fyrværkere malede himlen op. Så flot fyrværkeri ser man ikke normalt i 
Danmark. Det var meget høj klasse, det var forrygende og fantastisk. 
Vi fik ikke kun fortalt ”Historien Silkeborg, i lys og lyd samt ild og vand”. Vi fik 
også fortalt en masse andet, og vist at Silkeborg Ildfestregatta er en folkefest 
for alle.  
 
Kritik: 
Ved sådan et stort arrangement har alle en mening, og sådan har det altid 
været. 
Silkeborg Ildfestregatta er for alle, og ikke kun for den enkelte. Når man laver 
arrangementet og programmet så godt som muligt for alle, kan det desværre 
være svært at tilgodese den enkelte.  
Vi har fået masser af ros og rigtig mange positive tilkendegivelser, både fra 
gæster, men også fra dem udefra der medvirkede, og det er vi meget glad 
for.  
Der har desværre også været nogen, der er utilfredse over et eller andet. Det 
lytter vi til, og retter op på hvis det er muligt. Der er også noget vi desværre 
ikke kan ændre. Så er der også nogle få, hvor deres kritik vi ikke forstår, og 
dem forsøger vi komme i kontakt med, så vi kan forstå hvad det er kritikken 
rigtig er. 
Vi er ikke skrøbelige, men det er svært at acceptere at de nye unge 
mennesker, vi lykkedes med at trække til som frivillige, bagefter skal høre 
både den ene og anden historie som er tilpasset målet. 
Selvfølgelig begås der fejl, i sær når det er projekt som ingen arbejder fuld tid 
med til daglig, men jeg er stolt og glad for at have været med på et hold som 
knoklede røven ud af bukserne i flere år for at rigtig mange mennesker kunne 
slæbe nogle forrygende minder med fra Silkeborg. Så glad at jeg aldrig gør 
det igen.       
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Til sidst en stor tak til: 
Vore samarbejdspartnere i 2017. Hjejlen Aps, Silkeborg Kommune, Handel 
Silkeborg , Nordisk Tivoli, Visit Silkeborg, Erhverv Silkeborg Arena Midt, 
Silkeborg Slot komiteen, Den Kreative Skole, Silkeborg Produktions Højskole, 
Jysk Musikteater, River Art, De Danske Festfyrværker, Silkeborg 
Håndværkerforening, JCI Silkeborg, Silkeborg IF, BSV, Riverboat Jazz 
Festival, Silkeborg Slagteren, Kvickly, Føtex, Roxy Malt, Zwie Grosse beer, 
Vinhandler Ludovic i Vestergade, Underhuset , FS Lyd og Lys, PH Regatta, 
Midtjyllands Avis, Radio Silkeborg, Ry Marina, Silkeborg Sejlklub, Kano og 
Kajakklubben, Silkeborg Motorbådsklub og alle de andre som har været 
indover.  
Også en kæmpe tak til vores medlemmer, frivillige og sponsorer som er hele 
vækstbunden for vores forening. Håber i alle har haft næsten ligeså stor 
glæde af at støtte/deltage som vi har haft af jeres indsats. Uden alle jer er det 
ikke muligt at holde vores lille forening i gang. 
 
Silkeborg Turist- og Regattaforening ser med glæde frem til de udfordringer 
som kommer i 2018, og takker for støtten og hjælpen i 2017. 
 


