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Indledning: 
Beretningen for 2013 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 2013 haft følgende medlemmer: 

 

Ole Olesen  Ordførende formand 

Jan Højgård  Næstformand  

Pia Krøjgård  Kasserer 

Torben Hagelskjær  

Jørn Sørensen 

Anders Knudsen  

Jesper Lauridsen 

Anders Frederiksen 1. suppleant 

Kitt Kok  2. suppleant 

 

 

 

Foreningstanken… 

Det er med glæde, at vi i bestyrelsen kan se tilbage på 2013. Et år hvor foreningsaktiviteterne 

nåede højder, vi end ikke turde håbe på. Vi er stolte, beærede og taknemmelige for den 

opbakning og støtte, vi modtager i dagligdagen - uanset om vi taler om hjælp til sportslige 

aktiviteter eller sponsorstøtte til drift af aktiviteterne. 

 

Foreningstanken med fællesskab og samarbejde er bærende for arbejdet og livet Sunds IF. 

Holdepunkter, som heldigvis har vist sig at være de rammer, som kan modstå de udfordringer, 

der kan være med svære samfundsmæssige forhold med lavvækst og individualisering af det 

enkelte menneske.  

 

At holde liv i foreningstanken kommer ikke af sig selv. Det kræver nemlig, at alle bidrager og 

ser fællesskabet og at man giver ligeså meget, som man forventer at få igen. Derfor stiller vi 

krav og kræver forventningsafstemninger og hejser flaget, når fællesskabet skal markeres. 

 

 

Gulddrenge fra 1953 kunne fejre 60 års jubilæum… 

Foreningsflaget blev naturligvis hejst i september, hvor juniorholdet fra 1953 kunne fejre 60 års 

jubilæum for deres fantastiske bedrift i 1953, hvor de blev danske mestre. En fejring af fortidens 

helte er netop en markering af foreningstanken. At kende sin historie og dermed sine rødder er 

altafgørende for at kunne forstå nutiden. Gensynet med 1953 holdet blev en bevæget oplevelse 

og gav tid til eftertanke, og det var tydeligt, at netop disse drenge fra juniorholdet i 1953 var 

skabt af noget specielt. De gjorde en forskel og gjorde den røde trøje ære. 



 

 

                                                                                                                                                          

        

 

 

 
 
Holdet fra 1953: 
st. bagerst f. v.: Lynge Johansen, Svend Åge Meldgård, Villy ”Pløk” Søndergård, Bent Skovgård, Poul ”Polle” Jensen, Egon 
Søndergård, Ragner Nielsen, Erik ”It” Andreasen og træner Anders Kristian ”Kesse” Maul. 
Si. f. v.: ”Lille John” Jensen, Kurt ”Hedely” Jensen, Helner Vestergård, Jørgen Vestergård og Erik ”Smed” Nielsen. 
 

 
 
Fejring af guldholdet den 11. september 2013: 
Stående fra venstre: Anders Knudsen fra bestyrelsen,  Egon Søndergaard, Kurt ”Hedely” Jensen, Svend Aage Jensen, Ragner 
Nielsen, Poul ”Polle” Jensen og Ole Olesen fra bestyrelsen 
Siddende fra venstre: Centerleder Per V. Nielsen, Erik ”Smed” Nielsen, Helner Vestergaard, ”Lille John Jensen, Jønne Maul - søn 
af tidligere holdtræner Kristian Maul. 



 

 

                                                                                                                                                          

        

 

DBU hæder til Sunds IF… 

På årsmøde i DBU Jylland Region 2 fik Sunds IF den store hæder at modtage årets initiativpris. 

Normalt er det enkeltpersoner i fodboldklubber, der hædres for deres indsats med et særligt 

initiativ. Denne gang blev det en hel klub, som blev fremhævet. Regionsbestyrelsen begrundede 

prisuddelingen med, at Sunds IF målrettet arbejder på at skabe nogle gode rammer for 

fodbolden i Sunds. De bemærkede, at vi visionært arbejder med holdninger, stiller krav og 

indfører moderne teorier i det daglige fodboldarbejde. Alt sammen med den dagsorden at skabe 

en nysgerrighed og glæde til gavn for spillere, forældre og ledere i klubben. 

 

Det er med stolthed at bestyrelsen videregiver denne hæder til alle ledere i Sunds IF. En hæder, 

som vi helt er med på, er skabt i fællesskab og opbygget gennem rigtig mange år. 

 

 

 
 
 

Visioner og daglige drift i balance… 

I bestyrelsen vil vi tillade os at kalde Sunds IF en succes med kommunens største fodboldklub, 

en sund økonomi og med et højt aktivitetsniveau.  

 

En succes forpligter, og derfor arbejder bestyrelsen og styregrupper også konstant på at holde 

gryden varm med nye visioner til netop at skabe en klub, som følger med tiden og dermed 

skaber fremtiden.  

 

Visioner og daglig drift skal efter vores opfattelse gå hånd i hånd. Det sker ved konstant at have 

en god økonomi. En dagsorden, hvor kontingenter, sponsorindtægter og tilskud bruges til 

kerneaktiviteten, og hvor indtægter fra risikobetonede aktiviteter er flyttet til Sunds Event. 

Herved har vi råderum og frihed til at gøre en forskel. En forskel, der også giver sig udslag i 

aftaler, som vi normalt ikke ville få som amatørklub. Adidas og Vestjyllands Forsikring har 

forlænget  deres samarbejde med os og giver sammen med lokale sponsorer et grundlag for at 

fastholde den gode udvikling i Sunds IF. 

 

 



 

 

                                                                                                                                                          

        

 

På visionssiden har vi i dag tre projekter med hvert sit sigte.  

 

 Vision 2015-1 (Herning kommunes førende amatør fodboldklub) 

 

 Vision 2015-2 (Nyt moderne idrætsanlæg med kunststofbane og multibane) 

 

 Vision 2020-1 (Nyt moderne Multicenter sammen med Skalmejeskolen/gården) 

 

Den daglig drift i foreningen sikres ved en god struktur med støtte og vejledning til de frivillige 

ledere fra fuldtidsansat centerleder og eksterne konsulenter.  

 

 

 

Beretning fra styregruppen: Sunds IF Sport  
 

Formand: Ole Olesen 

Næstformand: Jesper Bangsgaard 

Torben Hagelskjær 

Henrik Mortensen 

Kitt Kok 

Thomas Jensen 

Christian Clausen  

Søren Peder Jensen 

Lennart Jensen 

Jimmy Riis 

Tovholder: Centerleder Per V. Nielsen  

 

 

Medlemstal  
 
 

Medlemmer 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Under 19 år 497 552 567 543 535 571 545 

Mellem 19 og 

25 år 

23 33 21 31 27 38 35 

Over 25 år 70 93 75 73 81 73 59 

Kun for mænd      52 92 

Total 590 678 663 647 643 734 731 

 

Antal hold 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ungdom 11 8 8 6 6 5 7 7 

Ungdom 9      1 2 

Ungdom 7 12 12 13 10 12 12 11 

Ungdom 5 8 8 10 9 9 10 8 

Ungdom 3 5 8 6 10 9 8 7 

Senior 11 2 2 2 2 3 2 2 

Senior 7 1 1 0 0 0 1 1 



 

 

                                                                                                                                                          

        

 

Motion 11 3 3 3 4 3 3 2 

Motion 7 2 2 2 2 2 2 2 

Indendørs 34 33 35 36 36 38 43 

Total 75 77 77 79 79 84 85 

 

Ledere 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Total 93 111 127 96 94 99 104 

 

 

Det er lykkedes os at fastholde et medlemstal over 700. Det er stadigvæk imponerede flot i 

forhold til potentialet i en by med ca. 5000 indbyggere og set i sammenhæng med, at der på 

landsplan har været en tilbagegang af fodboldspillere.  

 

En nærmere analyse af tallene viser, at der er udfordringer på vej med færre spillere i 

ungdomsafdelingen  som følge af lavere fødselstal, og i motionsafdelingen vil vi blive udfordret 

af seniorholdenes nedgang gennem flere år. 

 

Sportsudvalget vil i de kommende år have ekstra fokus på netop at sikre aktiviteter, der 

modvirker yderligere frafald. 

 

Vinteraktiviteten Kun For Mænd nåede dog uhørte højder i 2013. Ved årets udgang var der ikke 

færre end 92 medlemmer af den attraktive VIP Club. Et frirum, hvor drenge over 32 år har 

mulighed for igen at være drenge - har vist sig at være et hit. 

 

 

Fodboldoplevelser for alle i ungdomsafdelingen…  

2013 vil blive husket for det år, hvor Sunds IF fik pladen fuld – med afvikling af hele DBU 

kataloget på populære børne- og ungdomsaktiviteter. Mikrofodboldskole, Pigeraket, 

Sommerfodbold og det seneste Kom ud af POMfritten blev alle afviklet til glæde for rigtig 

mange børn og forældre i Sunds og omegn. 

 

Sportsudvalget vægter netop DBU aktiviteterne højt, da de understøtter holdninger og 

handlinger til gode aktiviteter på børnenes præmisser. Derfor indgår aktiviteterne også 

fremadrettet som kernen i de ekstra tilbud, vi vil skabe i ungdomsafdelingen. 

 

 

   

 



 

 

                                                                                                                                                          

        

 

Ved siden af DBU aktiviteterne blev der også 2013 afviklet en række breddeaktiviteter med det 

formål at skabe fællesskab og oplevelser i egen afdeling og på tværs af årgangene. 

 

Et af højdepunkterne blev uden tvivl deltagelse i Søndersø Cup i august måned. Her deltog 

ikke mindre end 9 afdelinger fra ungdomsafdelingen og med en forældreskare, som gav genlyd i 

hele Søndersø. Imponerende og en sikker hitter på en god opstart til sæsonen. Børn, unge og 

forældre hygger  en hel weekend i hinandens selskab. 

 

   
 

 

Af andre oplevelse kan vi ikke komme udenom vores samarbejde med FC Midtjylland. Her er 

der en bred vifte af fodboldoplevelser gennem hele fodboldåret, og for de spillere, som kan og 

vil, er der yderligere udfordringer gennem talenttræning. 

 

I 2013 har vi haft besøg af Rilwan Hassan sammen med Rasmus Bach, hvor de deltog i træning 

af U10-12 Piger og U9-10 Drenge. En stor oplevelse for alle som deltog. 
 
 

  
 
 
 
 

 

 



 

 

                                                                                                                                                          

        

 

Ekstra fodboldtræning i ungdomsafdelingen…  

 
Til sikring af udvikling på alle niveauer arbejder sportsudvalget konstant på afprøvning af 

forskellige modeller for mertræning i Sunds IF regi. I 2013 har vi haft to projekter til afprøvning.  

 

Samtræningsmodel i U14-15 og 17 Drenge, hvor FCM træner Kent Tornøe har forestået 

træningen og med efterfølgende supervision og evaluering med lederne i på gældende 

afdelinger.  

 

 

 

 

Teknisk træning for udvalgte piger i U13-14-15 og 18. Hans Hansen fra Vejle har forestået 

træningen efter principper i Coerver Coaching.  

 

 
 



 

 

                                                                                                                                                          

        

 

Erfaringerne fra projekterne indgår i sportsudvalgets arbejde med langsigtede planer for 

mertræning internt i klubben og eksternt med konsulenter og/eller i samarbejde med andre 

fodboldklubber. 

 

 

Sportslige højdepunkter i 2013… 

 

Christian Kusk Mortensen på landsholdet… 

Det er ikke hver dag, at en tidligere Sunds spiller bliver udtaget til Landsholdet. Det var derfor 

en stor glæde for Sunds IF og de ledere, som har været med til at forme Christian Kusk 

Mortensen, at han blev udtaget til U16 Landsholdet. Sunds IF vil med spænding følge Christian 

og håbe han går hele vejen til det ultimative at blive A-landsholdsspiller.  

 

 
 



 

 

                                                                                                                                                          

        

 

Seniorafdelingen er i gang med en genopbygning… 

 

Efter flere år med lavvækst i antallet af seniorspillere kan der igen spores en fremgang i 

seniorafdelingen. En videreførelse af ungdomsafdelingens udviklingstema og samarbejde mellem 

U17-19 vil helt sikkert være emner, der bliver helt centrale for genrejsning af seniorfodbolden i 

Sunds IF.  

 

 
 
 

U 10-11-12-13  Drenge – årgange med stolt potentiale… 

 

Ledere i U10-11-12-13 Drenge arbejder målrettet efter de nye principper med fokus på udvikling 

af den enkelte spillere til træning og i kampe. Det har resulteret i en organisering, hvor de fire 

årgange er tænkt ind i en samlet plan, hvor der skabes mulighed for træning over flere årgange 

og med udnyttelse af trænerkapaciteten på tværs. Stor træningsmængde har også resulteret  i 

nogle rigtig flotte kampresultater, hvor Sunds IF har markeret sig over niveau.  

 

Særligt U12 Drenge har gang på gang vist sig at have et særligt potentiale med nogle flotte 

stævneresultater ved deltagelse i Aalborg City Cup, Berlin Cup og Elite Cup i Herning Fremad. 

 

 



 

 

                                                                                                                                                          

        

 

Udlandsrejse i ungdomsafdelingen… 

 

Sunds IF har en lang tradition for at sende en afdeling til et stævne i udlandet. 2013 var ikke en 

undtagelse, her skulle U15  Drenge til Veronella Cup ved Gardasøen i Italien. At netop U15 

Drenge får deres plads i årsberetningen er ikke selve deltagelse i stævnet men deres  

engagement i optjening af penge til turen. Ikke tidligere har vi set samarbejde og engagement 

gå op i en højere enhed, som det var tilfældet her.  

 

Det lykkedes 36 spillere, at sælge lodsedler for ikke færre end 53.000 kr., som gav en reduktion 

i egenbetalingen på 30 %.  
 

 

 
 
Rivende udvikling i pigeafdelingerne… 

 

Sunds IF har de seneste år haft en fantastisk udvikling på pigesiden. Vi er repræsenteret i de 

fleste årgange og pigerne deltager trofast i mange af foreningens ekstra tilbud. Det kommer 

således også til udtryk i en udvikling, der kan ses i kampene. For anden gang i klubbens historie 

er det lykkes af få U15 Piger i Mesterrækken.  

 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

                                                                                                                                                          

        

 

Beretning fra styregruppen: Sunds IF Center  
 

Formand: Anders Knudsen 

Jens Kock 

Erik Dalbjerg 

Pia Krøjgaard 

Peder Vestergaard 

Ronald Boysen 

 

Klubhuset 

Der har været lidt debat omkring vedligeholdelse af klubhuset. Vi har hvert år i centerudvalget  

forsøgt at vurdere, hvilke vedligeholdelsesopgaver vi skulle gå i gang med,  samtidig med at vi 

skulle forholde os til, hvor vi står i forhold til den langsigtede plan med vision 2020. 

 

Vi har dog igangsat nogle aktiviteter, som gerne skulle bevirke, at klubhuset fremstår mere 

indbydende. Toiletter i den gamle del af bygningen er blevet renoveret, der har været indkøb af 

nye stole og gardiner til kantinen, og den gamle del af klubhuset vil blive opfrisket med noget 

maling indvendig. Vi skal dog regne at med, at med de mange brugere,  som klubhuset har, vil 

der være en stor slidtage på huset. Planen er, at vi i klubhusudvalget vil lave et oplæg på, hvilke 

større vedligeholdelsesarbejder, der skal laves for at sikre, at klubhuset stadig i fremtiden vil 

fremstå indbydende. Planen vil blive fremlagt til godkendelse for bestyrelsen, hvorefter vi vil 

søge kommunen om ekstra bevillinger til de eventuelt større vedligeholdelsesarbejder, der måtte 

være. 

 

Samarbejde med Skalmejegården og Kommunen 

Vi har haft en god dialog med kommunen om færdiggørelsen af udenomsarealer i forbindelse 

med færdiggørelsen af omfartsvejen.  Det endte med, at der blev penge til at jævne og så græs 

samt etablering af en Tazanbane i området syd for klubhuset. 

 

Centerlederen 

Vi er fra centerudvalgets side også meget godt tilfreds med det arbejde, som vores centerleder 

udfører til gavn for foreningens ledere og brugere. Per har været en stor hjælp med sin 

synlighed, hvorved han kan hjælpe og vejlede klubbens mange brugere. 

Herudover har Per påtaget sig at være tovholder/sekretær for Sporten, hvorved han også har 

mulighed for at være på forkant med de aktiviteter, der løber af staben. 

 

Baner 

Den nye lysbane er taget i brug, og nu kan det undre, at vi overhovedet kunne undvære den 

ekstra lysbane. Vi har igen i år forsøgt at få kommunen til at vande i tørre periode, men det er 

ikke lykkedes os, selv om vi har tilbudt selv at flytte vandingsanlægget. 

Der er blevet sat telt op ved bane 1 som ly for tilskuere, men det blev 2 gange blæst omkuld, 

selv om det anden gang var blevet sikret med beton. Vi skal lige have vurderet, om vi forsøger 

igen i 2014. 

Vi har fremlagt vore ønsker om etablering af multibane, kunstbane samt tribune for kommunen.  

Kommunen var ikke afvisende,  men vi skal have lavet lidt mere benarbejde og udarbejdet et 

prospektmateriale, som kan bruges fremadrettet. 

 

Ellers en stor tak til udvalget, og specielt til Per for et godt samarbejde i 2013. 



 

 

                                                                                                                                                          

        

 

Beretning fra styregruppen: Økonomiudvalg 

 

Formand: Jan Højgaard 

Jørn Sørensen 

Pia Krøjgård  

Anders Frederiksen 

 

 

Økonomi 

Det samlede resultat for Sunds IF udviser et positivt beløb på 150.972, som er fordelt således: 

 

Sunds IF Sport -9.929 

Sunds IF Center -9.029 

Sunds IF Event 169.930 

Total 150.972 

 

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 til stadighed varetages af Pia Krøjgaard med stort engagement 

og kompetent hånd.  

 

Årsplanen for Økonomiudvalget for 2014 vil omfatte en videreførelse af arbejdet visions- og 

driftsplan for sponsorarbejdet og dels en kortlægning af arbejdsopgaverne i økonomiudvalget. 
  
Sponsorer i Sunds IF  
  
I en stadig økonomisk svær tid er vi stolte over, at det er lykkedes os at øge de samlede 

sponsorindtægter med næsten 20.000,-. 

 
Vores samarbejde med Super Brugsen gav i 2013 blandt andet mere ind kr. 5000,- i støtte til en 

hjertestarter og desuden er Sunds Vinen nu i handlen , som vi forventer giver mindst 5000,- til 

klubben.  
 

 



 

 

                                                                                                                                                          

        

 

2013 blev også det år, hvor trofaste samarbejdspartnere som Adidas og Vestjyllands Forsikring 

forlængede deres engagement med Sunds IF.  

 

Vi er dybt taknemmelige for støtten fra erhvervslivet, som her anerkender det arbejde, vi laver 

for byens børn, unge og ældre.  

 

Vi er også godt klar over, at det forpligter i en 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 bliver 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. 2013 var ingen undtagelse, hvor arrangementet indeholdt en Sunds IF 

seniorherrer kamp, derefter spisning i klubhuset med efterfølgende superligakamp på MCH 

Arena. Dette arrangement var nærmest et tilløbsstykke med en rigtig flot opbakning og vi havde 

en rigtig god dag 

 

Beretning fra styregruppen: Lederudvalg 

 

Formand: Ole Olesen 

Jan Højgaard 

Kitt Kok 

Ole Petersen 

 

 

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

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

 

Hjemmesiden – kommunikation… 

Vi lever jo i en digital verden, og derfor besluttede bestyrelsen også forrige efterår at flytte 

ansvaret for hjemmesiden til lederudvalget. En beslutning, som vi i dag kan se var rigtig -  ikke 

mindst takket være en helt unik arbejdsindsats af Jesper Bangsgaard. Hans utrættelige arbejde 

med at få beslutninger og nyheder på hjemmesiden fra time til time har gjort, at vi i dag har en 

top tunet hjemmeside.  

 

Selvom vi i videst muligt omfang bruger den digitale kommunikation til ledere i foreningen, er vi 

godt klar over, at det ikke kan stå alene. Fællesskab i form af ledermøder og sociale 

arrangementer er fortsat kernepunkter i vores årsplan til bevarelse og udvikling af det frivillige 

lederskab.  

 

Rekruttering af frivillige ledere… 

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

styregrupper til trænere og ledere i sportsafdelingen. 

Det bærende for rekruttering er, at forældre inddrages så tidligt 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. 



 

 

                                                                                                                                                          

        

 

For til stadighed at skabe en god ramme for forventningsafstemning med forældre har vi i 2013 

nærmere beskrevet grundfundamentet for drift af ungdomsafdelingen og de enkelte roller for 

det frivillige ungdomsarbejde. Det er efter vores opfattelse vigtigt, at forældre kender 

baggrunden for vore organisation. Ungdomsarbejdet tager jo som bekendt udgangspunkt i 

DBU’s holdning og handlinger.  

 

Det er efter vores opfattelse helt afgørende, at forældre ved indmeldelse af deres barn får 

kendskab til foreningens holdninger og mål med ungdomsarbejdet. 

 

Fastholdelse og honorering af frivillige ledere… 

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

et job som frivillig. Vi tror mere på, at 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 stort 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, 

vinterfest, grillarrangement og lignende 

 

2013 vidner igen om rigtig mange aktiviteter. Sportsafdelingen har haft mange trænere og 

ledere på uddannelse og kurser. Socialt gik årets ledertur til Parken i København til 

Landskampen Danmark – Italien. Som noget nyt blev der inden sommerferien afholdt ’grill i 

gården arrangement’, hvor årets ungdomsleder –  i 2013 Morten Therp - traditionen tro blev 

hædret. Fælles ledermøde blev afviklet i januar med deltagelse af tidligere og nu afdøde 

landstræner Richard Møller Nielsen. 

 

Billeder fra årets gang: 

 

   
 

Frivillige hjælpere og morgendagens ledere i Sunds IF  Morten Therp hædret som årets ungdomsleder 2012/2013 

 



 

 

                                                                                                                                                          

        

 

 

 

  
Søren P. Jensen hædret med Gudmund Overbys Mindepokal   Ledertur til Parke 

 

Beretning fra styregruppen: Sunds IF Event 

 

Formand: Jesper Lauridsen  

Erik Dalbjerg  

Bo Mortensen  

Kaj Jørgensen 

Per Vallebæk 

Villy Nielsen 

Lilly Sommer 

 

 

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

 

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

Boxen, Sports og Byfesten samt Grøn Koncert. 

 

 DR Sporten 

 Dansk Melodi Grandprix  

 Cirque Du Soleil - Alegria  

 X-Factor  

 Holiday on Ice  

 André Rieu  

 One Direction  

 Bruce Springsteen  

 Pink  

 John Mayer  

 Fleetwood Mac  

 Volbeat  

 Depeche Mode  

 Grøn Koncert i Esbjerg og Århus  



 

 

                                                                                                                                                          

        

 

 

Disse store og oplevelsesrige arrangementer gør, at det efterhånden er meget eftertragtet at 

være hjælper for Sunds IF. Dette både gavner i klubkassen men også i de enkelte hjælperes 

afdelinger, da der stadig er gang i 50/50 % ordningen til gavn for den enkelte afdeling    

 

Sports og Byfesten i Sunds, hvor de store indtægtskilder er salg af T-shirt samt reklamer i 

Byfest folderen. Arbejdet på MCH/Jyske Bank Boxen er hovedsagligt folk, som ikke normalt har 

deres daglige gang i Sunds IF. Dette gør, at vi heller ikke i 2013 skulle trække på vores mange 

frivillige ledere til opgaver, som er en indtægtskilde til Sunds IF. Dette gør igen i år, at vores 

dygtige ledere og instruktører helt og holdent næsten kun skal koncentrere sig om at dygtiggøre 

deres spillere i hver deres respektive afdeling.    

 

Alt i alt havde vi ca. 140 hjælpere i gang i 2013 + byfest hjælperne + MCH Arena hjælperne, så 

stor tak til alle de frivillige 

 

 


