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Indledning: 
Beretningen for 2011 omfatter en redegørelse fra bestyrelsen, Sunds IF sport, Sunds IF Center, 

Sunds Event, økonomiudvalg og lederudvalg. 

 

Ole Olesen 

formand 

 

 

Årsberetning fra bestyrelsen: 
Bestyrelsen har i 2011 haft følgende medlemmer: 

 

Ole Olesen  Ordførende formand 

Jan Højgård  Næstformand  

Pia Krøjgård  Kasserer 

Torben Hagelskjær  

Jørn Sørensen 

Anders Knudsen  

Jesper Lauridsen 

Jens Kock  1. suppleant 

Anders Frederiksen 2. suppleant 

 

 

Økonomi og retning i Sunds IF 

Bestyrelsen har fortsat en helt fast holdning til, at der skal være balance i økonomien også med 

virkeliggørelse af vision 2015 og 2020.  

 

Vi arbejder derfor stadig med den dagsorden, hvor budgetterne i Sunds IF skal holde og at vi, 

som udgangspunkt, ikke må være afhængige af indtægter fra Eventafdelingen. 

 

Bestyrelsen har dog de seneste år oplevet en kraftig udvikling i Eventafdelingen, der gør, at vi 

indtil videre har valgt at tilbyde de enkelte afdelinger 50 % af indtjeningen ved aktiv deltagelse i 

løsning af opgaverne. Derudover har de enkelte afdelinger fortsat mulighed for indtjening af 

midler ved mindre aktiviteter, som ikke henhører under Eventafdelingen. 

 

Uanset om det er fra fællespuljen af aktiviteter eller mindre aktiviteter i afdelingerne gælder det, 

at alle penge er indtjent i foreningens navn også skal bruges i foreningens navn.  

 
Hjemmesiden 

Det er stadig bestyrelsens mål, at kommunikation internt som eksternt i vides muligt omfang 

skal ske over vores hjemmeside. De seneste års udfordringer med drift af hjemmesiden kom 

endelige på plads i 2011 med hjælp fra EDB Guiden i Sunds. Organisering og mål for 

hjemmesiden er et af fokusområderne i 2012, hvor lederudvalget har fået ansvaret for opgaven.  

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                          

   

 

Beretning fra styregruppen: Sunds IF sport  
Formand Ole Olesen 

Torben Hagelskjær 

Jesper Bangsgaard 

Henrik Mortensen 

Kitt Kok 

Thomas Jensen 

Christian Clausen  

Søren Peder Jensen 

Tovholder: Centerleder Per V. Nielsen  

 

Medlemstal  
 

Medlemmer 2007 2008 2009 2010 2011 

Under 19 år 497 552 567 543 535 

Mellem 19 og 

25 år 

23 33 21 31 27 

Over 25 år 70 93 75 73 81 

Total 590 678 663 647 643 

 

Antal hold 2007 2008 2009 2010 2011 

Ungdom 11 8 8 6 6 5 

Ungdom 7 12 12 13 10 12 

Ungdom 5 8 8 10 9 9 

Ungdom 3 5 8 6 10 9 

Senior 11 2 2 2 2 3 

Senior 7 1 1 0 0 0 

Motion 11 3 3 3 4 3 

Motion 7 2 2 2 2 2 

Indendørs 34 33 35 36 36 

Total 75 77 77 79 79 

 

Ledere 2007 2008 2009 2010 2011 

Total 93 111 127 96 94 

 

Sportsudvalget er meget stolt over, at det er lykkes os at fastholde en position i toppen blandt 

Jyllands fodboldklubber og fortsat den største fodboldklub i Herning kommune. 

 

Et medlemstal på næsten 650 er mere end flot i en by med ca. 5000 indbygger. Det giver efter 

vores mening retning på, at medlemmerne er godt tilfredse og dermed ønsker at være en del af 

Sunds IF. Det er altid rart, at blive belønnet med trofasthed. 

 

Nu kommer trofasthed, som regel ikke af ingenting. Den gode udvikling i Sunds IF er kommet 

ved målrettet og hårdt arbejde gennem mange år. Rigtig mange ledere har aktier i det arbejde, 

som vi fra sportsudvalget gerne vil takke for. Det er særligt målrettet arbejde med flytning af 

fokus fra resultater til udvikling af den enkelte spiller, som har givet retning for 

ungdomsarbejdet gennem de seneste. DBUs holdninger og handlinger er i dag grundpiller i vores 

arbejde med børne- og ungdomsfodbold. 



 

 

                                                                                                                                                          

   

 

 

Vision 2015 – udvikling frem for resultater 
 

Vi gør arbejdet på en anden måde… 

Visionsarbejdet har gennem de seneste år ændret retning fra en vision båret på målinger af 

givne resultater til en udviklingstankegang. Den markante ændring er en naturlig følge af, at vi i 

sportsudvalget har valgt at DBUs holdninger og handlinger skal være bærende for 

ungdomsarbejdet. Holdninger og handlinger der understøtter udvikling af den enkelte spiller 

frem for fokus på resultater i de enkelte afdelinger.  

 

Med det i sigte har sportsudvalget målrettet arbejdet på organisering og handlinger der skulle 

understøtte udviklingstankegangen. 

 

Omorganisering af sportsudvalget og nye lederjobprofiler i ungdomsafdelingen blev indført med 

det formål, at skabe rammer for en fladere struktur med øget fokus på udvikling samt grundlag 

for en større sammenhæng mellem de enkelte afdelinger, ved årsplaner over flere årgange og 

med træning over flere årgange.  

 

 

Flere fodboldtimer giver udvikling… 

Gennem de seneste år har vi arbejdet for at få DBUs fodboldskoler til Sunds. Det er nu på 5. år 

lykkes os at få Mikrofodboldskole, sommerfodboldskole og pigeraket til byen. Hertil kommer en 

række andre aktiviteter gennem FCM fodboldsamarbejdet  og frivillig træning med ekstern 

konsulent. Endelig og ikke mindst deltager de enkelte afdelinger, hvert år i forskellige DBU og 

stævnetilbud i ind- og udland.   

 

Det er hele er med til, at den enkelte spiller får mulighed for at spille mere fodbold og dermed 

udvikle sig en i god retning.  

 

 

Dygtigere ledere giver udvikling… 

Hvis det skal give mening med fokus på udvikling skal vi også vide noget om udvikling. Derfor 

har sportsudvalget også afsat flere penge end nogensinde til uddannelse og kurser. Vi stiller 

krav om uddannelse til vore ledere på forskellige niveauer. Den røde tråd i vores kompetencer 

er DBUs kurser med B1 kursus som grundlag for chef- og afdelingstrænere.  Men også kursus 

om holdninger og handlinger samt aldersrelateret træningskoncept er obligatoriske for chef- og 

afdelingstrænere. Hertil kommer afdelingsrelevante kurser og klubbens eget kursus i regler og 

forretningsgange. 

 

Det kan lyde af meget – men sådan opleves det heldigvis ikke. Tilbagemeldinger fra vore ledere 

er nemlig, at de ønsker at dygtiggøre sig til jobbet som ungdomsleder.  

 

I 2011 har haft to ledere på FCM Akademiuddannelse og i starten af 2012 har vi afviklet et B1 

kursus i egne lokaler for 10 ledere. Hertil kommer, at mange af vore ledere også er frivillige 

trænere på fodboldskolerne og dermed får ekstra træning og viden til værktøjskassen. 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                          

   

 

Hvad er status… 

Målrettet udvikling af den enkelte spiller giver også resultater. I sæsonen 2010/2011 lykkedes 

det U13 drenge at spille sig op i Mesterrækken, som det første ungdomshold i klubbens historie.  

 

Deltagelse på FCM fodboldskole i 2011 vidner også om flotte udviklingstendenser.  

 

Følgende spillere fra Sunds IF var udtaget til FCM Fodboldskole i 2011: 

 

Årgang 98: 

Frederik Østergaard 

Jonas Kølbæk Christensen (Nu i FCM) 

Søren Nygaard (Nu i FCM) 

Christian Kudsk Mortensen (Nu i FCM) 

 

Årgang 99: 

Robin Harushimana 

Christian Lauritsen 

Mads Middelhede Sandgaard 

Anders Nielsen (Nu i FCM) 

Mads Engsig (Nu i Ikast FS) 

 

Det gør Sunds IF til en af de klubber, der har flest spillere på områdehold under FCM 

Klubsamarbejdet 

 

Men også på pigesiden ses der klare signaler om udvikling. U15 piger A vandt suverænt rækken 

og skal her i foråret spille i den næstebedste pigerække.  

 

 

Hvad skal der ske i 2012? 

 

Sportsudvalget vil også i 2012 sikre, at der er spændende aktiviteter for alle tre afdelinger -

ungdom, senior og motion. Aktiviteterne vil fremgå af årsplaner for styregrupper men vil også 

fremgå af kalenderen på hjemmesiden.  

 

Derudover vil vi have fokus på følgende områder: 

 

 Tydeliggørelse af Vision 2015 

 Begynderfodboldskole 

 Udvikling af seniorfodbold  

 Udvikling af pigefodbold 

 Uddannelsesplaner for ungdomsledere 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 



 

 

                                                                                                                                                          

   

 

 

Beretning fra styregruppen: Sunds IF center  
Formand: Anders Knudsen 

Jens Kock 

Erik Dalbjerg 

Pia Krøjgaard 

Peder Vestergaard 

Ronald Boysen 

 

 

Centeret 

Vi er stadig meget tilfreds med Pers virke som centerleder. Han er blevet en central person i 

klubben, som klubbens ledere har stor glæde af.  Per har yderligere påtaget sig ekstra opgaver 

fra sporten, hvor han bliver tovholder på forskellige opgaver. 

 

Vi har brugt 2011 til at evaluere på hvordan vi bedst kan udnytte pavillonen. Det er blevet 

besluttet at vi laver et møderum, hvor man kan holde taktik- og spillermøder. Samtidig vil 

holdskabene blive flyttet ud i pavillonen. Vi forventer at pavillonen vil kunne tages i brug i april 

måned. 

 

 

Baner 

Vi fik i efteråret lov at bruge de 3 nye baner mod nord, som vi har fået som erstatning for de 

baner som er inddraget til omfartsvejen. Som det ser ud nu er det nogle fine baner, som primær 

vil blive brugt til kampe 

 

Vi har i princippet også fået lov at etablere en bane med lys, dog med begrænset betaling fra 

Kommunen, resten skal finansieres af klubben. Vi afventer i øjeblikket Kommunen at de skal 

godkende den endelig placering på bane mod Skalmejevej. Vi forventer dog at den skulle være 

klar til efteråret 2012. 

 

Vi vil forsøge at skåne nuværende lysbane, når vi ikke har behov for lys mere. 

Jeg vi samtidig benytter lejligheden til at opfordre, at man ikke benytter målene på 11 mands 

kampbaner til skudtræning samt privat træning. 

 

Omfartsvej 

Man har ændret linjeføring på cykelstien, således at der bliver lavet en sløjfe ind over den 

vestlige del af banen, uden at det vil gå ud over kampbanen. Dette betyder at vi derved undgår 

volden ud for klubhuset. 

 

Vi afventer stadig kommunens udspil vedrørende trekantsområdet mod syd. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                          

   

 

 

Beretning fra styregruppen: Økonomiudvalg 

Formand Jørn Sørensen 

Pia Krøjgård  

Anders Frederiksen 

Jan Højgaard 

Lene Jacobsen 

 

 

Økonomi 

Det samlede resultat for Sunds IF udviser et positivt beløb på 101.220, som er fordelt således: 

 

 

Sunds IF Sport -3.767 

Sunds IF Center -18.628 

Sunds IF Event 123.615 

Total 101.220 

 

 

 

Bestyrelsen er meget tilfreds med resultatet, som er kommet i hus ved stor ansvarlighed i de 

enkelte styregrupper. 

 

Økonomiudvalgets opgave har de seneste år været en sparring til den daglige driftsopgave for 

kassereren. En driftsopgave, som med stadighed varetages af Pia Krøjgaard med stort 

engagement og kompetent hånd. 

 

Årsplanen for Økonomiudvalget for 2012 vil omfatte dels en visions- og driftsplan for 

sponsorarbejdet og dels en kortlægning af arbejdsopgaverne i økonomiudvalget herunder et 

servicetjek på økonomistyring af aktiviteter i foreningens navn.  

 

 

Sponsorer i Sunds IF 

I en økonomisk svær tid er det lykkedes os at fastholde sponsorindtægterne i klubben. Vi er 

dybt taknemmelig for støtten fra det lokale erhvervsliv, som her anerkender det arbejde vi laver 

for byens børn, unge og ældre. 

 

Vi er også godt klar over det forpligter en i tid med sparsomme ressourcer. Derfor vil vi også 

være økonomisk ansvarlige men samtidig sikre, at de penge der bliver givet til drift af 

foreningens kerneydelse også brugt i den henseende. Det skulle gerne fremgå at årsregnskabet, 

hvor kontingenter, tilskud fra det offentlige og sponsorindtægter alle er brugt til drift af 

foreningsaktiviteten fodbold.  

 

Til sikring af et godt samarbejde og netværk blandt vore sponsorer inviterer vi hvert år til et 

sponsorarrangement. 2011 var ingen undtagelse, hvor arrangementet indeholdt spisning i 

klubhuset med efterfølgende superligakamp på MCH Arena. 

 

 



 

 

                                                                                                                                                          

   

 

 

Beretning fra styregruppen: Lederudvalg 
Formand: Ole Olesen 

Jan Højgaard 

Kitt Kok 

Ole Petersen 

 

 

Lederudvalget har til formål til understøtte foreningens opgave med rekruttering, fastholdelse og 

honorering af frivillige ledere. Eller sagt på en anden måde - Sunds Ifs HR afdeling. 

 

Som en naturlig konsekvens af, at bestyrelsen har besluttet at kommunikationen i vides muligt 

omfang skal ske elektronisk via hjemmesiden, er det besluttet at ansvaret for IT overgår til 

lederudvalget.  

 

Årsplanen for lederudvalget i 2012 vil omfatte dels et servicetjek på årshjulet for frivillige ledere 

med rekruttering, fastholdelse og honorering og dels kortlægning af opgaver i udvalget. 

 

 

Rekruttering af frivillige ledere… 

Lederudvalget har til ansvar at styre processen med rekruttering af ledere fra bestyrelsen, 

styregrupper og til trænere og ledere i sportsafdelingen. 

 

Det bærende for rekruttering af er, at forældre inddrages så tidlig som muligt og på alle 

niveauer. Organisering med styregrupper gør, at vi målrettet rekrutterer i forhold til 

kompetencer og interesseområder. Det har vi med stor succes arbejdet med de seneste år. 

  

 

Fastholdelse og honorering af frivillige ledere… 

Det er klubbens holdning og opfattelse, at det ikke er honorering i penge der er afgørende af et 

job som frivillig. Vi tror mere på klare holdninger, rammer og et godt socialt netværk er 

medvirkende til, at man siger ja til et job som frivillig. 

 

Med det som rammen arbejder vi i to spor.  

 

 

 Vi stiller krav - kompetenceudvikling af den enkelte ledere med stor fokus på sportslig 

uddannelse og kurser samt personlig udvikling i form af foredrag og ledermøder i klubben  

 

 Vi hygger os – der skabes rum og plads for sociale aktiviteter i klubben i form af ledertur, 

sommerfest og lignende 

 

2011 vidner igen om rigtig mange aktiviteter. Sportsafdelingen har haft mange trænere og 

ledere på uddannelse og kurser. Socialt gik årets ledertur til Ørre Skydebane med efterfølgende 

spisning og hygge i klubhuset. Sommerfesten blev afviklet i 80’ernes tegn og efterårets 

ledermøde var med information om det kommende Multicenter ved Sunds Hallerne. 

 

 



 

 

                                                                                                                                                          

   

 

Beretning fra styregruppen: Sunds IF event 
Formand: Jesper Lauridsen  

Per Kjær  

Erik Dalbjerg  

Bo Mortensen  

Kaj Jørgensen 

Per Vallebæk  

 

 

Eventafdelingen har igen i år fundet nye indtægtsmuligheder til fælleskassen i Sunds IF.  

 

Pengene er indtjent gennem masser af arbejdskraft af frivillige på MCH Arena, Jyske Bank Boxen 

DR Sports kavalkade, Kylie Minogue, We Will Rock You, Justin Bieber, Helene Fischer, Erik 

Clapton, Roger Waters, George Michael, Red Hot Chilli, Rihana, Grøn Koncert i Esbjerg samt  

Sports og Byfesten i Sunds, hvor de store indtægtskilder er på Tour de Sif samt salg af T-Shirt 

og samt reklamer i Byfest folderen. Endelig fik Sunds IF opgaven med afvikling af Jule Disko 

mellem Jul og nytår. 

 

Arbejdet på MCH/Jyske Bank Boxen er hovedsagligt folk som ikke normalt har deres daglige 

gang i Sunds IF, dette gør at vi ikke trækker på de samme frivillige til flere opgaver. Det vil sige 

at vores dygtige ledere og instruktører helt og holdent næsten kun skal koncentrer sig om at 

dygtiggøre deres spillere.  

 

Det er en succes, at eventafdelingen har kunnet dele lidt ud af aktiviteterne til afdelingerne. De  

gode resultater de seneste år har nemlig gjort, at der igen i år har været mulighed for at tjene  

ekstra penge med en 50 / 50 % fordeling. Denne ordning burde flere afdelinger benytte sig af, 

da det er en god indtægtskilde til den respektive afdeling. 

 

Derudover er vi i Event meget stolte over at der igen er blevet tildelt en hæder til en person som 

hører under Sunds IF Event. Sunds Borgerforenings initiativ pris er nemlig blevet tildelt Willy 

Bager som hører under Event. 

 


