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Indledning: 
Beretningen for 2014 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 2014 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… 

Bestyrelsen kan med glæde se tilbage på 2014. Et år hvor foreningsaktiviteterne igen spændte 

vidt til glæde for unge som gamle og for øvede og knap så øvede. 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 i Sunds IF. 

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

udfordringer, der kan være med svære samfundsmæssige forhold med lavvækst og 

individualisering af det enkelte menneske. Vi oplever i disse år en tidligere og tidligere 

fokusering af den enkelte ungdomsspiller, som ikke helt er i tråd med børns udvikling og de 

anvisninger,  vi har fra DBU og samarbejdet gennem FCM. Det bliver nødvendigt og spændende 

at følge sportsudvalgets arbejde med at knække denne udvikling. 

 

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

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

vi også med at stille krav og kræver forventningsafstemninger og hejser flaget, når fællesskabet 

skal markeres.  

 

 

 

FCM samarbejdet giver hæder til Sunds IF… 

På årsmøde i FCM samarbejdet fik Sunds IF den store hæder at modtage årets uddannelsespris. 

Et langt aktivt og trofast samarbejde omkring udvikling og aktiviteter for ungdommen blev 

således endnu engang bemærket af andre.  

 



 

 

                                                                                                                                                          

             

 

FCM begrundede prisuddelingen med, at Sunds IF: 

 

 Ikke bare i det forløbne år har været aktiv på uddannelsesfronten, men som i FCM-regi 

har været det igennem flere år 

 Klubben arrangerer stort set hvert år selv et FCM klubkursus, sender hvert år sine 

trænere af sted på Store Trænerdag, pigetrænerkurset, FCM Trænerakademi, og i år har 

man også velvilligt stillet sine faciliteter til rådighed for de C-licenskurser, som vi udbyder 

i samarbejde med DBU 

 En engageret klub, som også år efter år sørger for at sende spillere på FCM Fodboldskole 

og som i år også har bidraget stort omkring FCM Miniakademi – både når det kommer til 

at stille trænere til rådighed og når det gælder om at lade sine spillere deltage og dermed 

dygtiggøre sig. 

 FCM og Fodboldudvalget er ikke de eneste, som har øjnene åbne for, at det er en klub 

som gerne vil dygtiggøre trænere, spillere og ledere, for klubben er også tidligere blevet 

hædret for det samme af DBU.  

 I det hele taget finder Fodboldudvalget i FCM Klubsamarbejdet, at det er en klub, der har 

noget at byde ind med og det, at klubben til stadighed søger inspiration til at få endnu 

mere at byde ind med overfor sine medlemmer, gør, at valget til at modtage årets 

Uddannelsespris er faldet på Sunds IF… 

 

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. 

 

 

 
 

Derfor kunne leder af FCM Klubsamarbejdet, Tommy Jensen, på repræsentantskabsmødet overrække en 
buket blomster, et diplom samt en Panna Light ARENA til Jesper Bangsgaard fra Sunds IF.  

 

 



 

 

                                                                                                                                                          

             

 

Visioner og daglig drift i balance… 

Det vil altid være på sin plads at gøre status på visioner og mål i forbindelse med 

årsberetningen. Her er det godt at starte med formålet – hvorfor? 

 

Hvorfor? 

Formålet med visioner er, at bestyrelsen og styregrupper viser retning for foreningsarbejdet. Vi 

ønsker at hæve overlæggeren til det næsten uopnåedelige og dermed sikre, at vi ikke holder 

fast i plejer men udfordrer os selv til at tænke ud af boksen og at skabe en klub, som følger med 

tiden og dermed skaber fremtiden. Vi arbejder med visioner på dels sportsaktiviteten og dels 

rammerne. 

 

Hvordan? 

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 løbende giver sig udslag i 

aftaler, som vi normalt ikke ville få som amatørklub. Gennem de seneste to år er det lykkedes 

os at hæve sponsorstøtten med 20 %.  

 

Mere konkret arbejder bestyrelsen og styregrupper med årsplaner, der skal understøtte de 

overordnede visionsplaner. Årsplanerne kan ses på foreningens hjemmeside. 

 

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

ledere fra fuldtidsansat centerleder og eksterne konsulenter.  

 

Hvor langt er vi kommet? 

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

 

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

Projektet skal behandles af Herning kommune i forbindelse med budget 2016.  

 

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

Projektet er pt. på standby men skal genåbnes i forbindelse med vedligeholdelsesplan for 

Idrætscenter Sunds Vest. Er nærmere beskrevet under beretning for Sunds IF Center. 

 

 Vision 2020-2 (Mål og handlinger for fodboldaktiviteten – mere kvalitet) 

Projektet støttes fremadrettet med konsulentbistand fra DBU. 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                          

             

 

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 

Peter Davies 

Thomas Pedersen 

Mads Dolberg 

Poul Venø 

Tovholder: Centerleder Per V. Nielsen  

 

Medlemstal  
 
 

Medlemmer 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Under 19 år 497 552 567 543 535 571 545 558 

Mellem 19 og 25 år 23 33 21 31 27 38 35 49 

Over 25 år 70 93 75 73 81 73 59 47 

Kun for mænd      52 92 106 

Total 590 678 663 647 643 734 731 760 

 

Antal hold 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ungdom 11 8 8 6 6 5 7 7 6/7 

Ungdom 9      1 2 0/0 

Ungdom 8        0/10 

Ungdom 7 12 12 13 10 12 12 11 13/0 

Ungdom 5 8 8 10 9 9 10 8 6/11 

Ungdom 3 5 8 6 10 9 8 7 9/5 

Senior 11 2 2 2 2 3 2 2 2/2 

Senior 7 1 1 0 0 0 1 1 0/0 

Motion 11 3 3 3 4 3 3 2 2/2 

Motion 7 2 2 2 2 2 2 2 1/1 

Indendørs 34 33 35 36 36 38 43 37 

Indendørs futsal        7 

Total 75 77 77 79 79 84 85 83/82 

 

Ledere 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Total 93 111 127 96 94 99 104 92 

 

 

Det er lykkedes os at fastholde et medlemstal over 700 gennem de seneste tre år. 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 igen har været en tilbagegang af fodboldspillere.  

 

En nærmere analyse af tallene viser dog, 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 fortsætter med at tiltrække voksne drenge. Ved årets udgang 

var der ikke færre end 106 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. DBU har netop godkendt 

vinteraktiviteten som fodboldfitness aktivitet.  

 

 

 

Fodboldoplevelser for alle i ungdomsafdelingen…  

 

Det er vel efterhånden en tradition, at Sunds IF afvikler hele DBU kataloget på populære børne- 

og ungdomsaktiviteter. Igen i 2014 var Skattejagten, Pigeraket, Sommerfodboldskole og 

Kom ud af POMfritten på programmet og 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 i 2014 afviklet en række breddeaktiviteter med det 

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

 

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

deltog ikke mindre end 11 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 2014 har vi haft besøg af Kristian Bach Bak, Marco Priis Jørgensen, Erik Braun, Simon Sterring 

og Mads Friis fra FC Midtjylland, hvor de deltog i træning af U12-14 Drenge. En stor oplevelse 

for alle som deltog. 
 
 

     
 
 
 
 
 

Sidst og ikke mindst var 2014 året, hvor Sunds IF startede begynderskole for de alleryngste 

spillere – FANTASTISK fodboldstart. Med erfaringer fra DBU’s mikrofodboldskole blev der 

afviklet en begynderskole, hvor børn og voksne er sammen om starten i Sunds IF. 



 

 

                                                                                                                                                          

             

 

Grundlæggende holdninger og handlinger til børnefodbold, gensidige forventninger og 

information om Sunds IF var en del af skolen, som fik rigtig gode evalueringer. Ingen tvivl om, 

at netop begynderskole vil være fundamentet for fremtidens gode børnemiljø i Sunds IF. 

 

  

 

 

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 2014 har vi igen haft en række 

udviklingsprojekter til afprøvning, hvor sigtet har været afprøvning af forskellige niveaudelte 

aktiviteter. 

 

Mertræning for piger i samarbejde med Vildbjerg FS… 

Det er ikke alene Sunds IF, der arbejder med DBU’s holdninger og handlinger for 

børnefodbolden. Vildbjerg FS er også meget optaget af udviklingstankegangen og har en meget 

stærk pigeafdeling. Derfor var det også nærliggende, at vi netop sammen kunne bringe 

pigefodbolden endnu længere frem i Midtjylland. 2014 var året, hvor vi testede et muligt tættere 

samarbejde, hvor det er os som klubber, der sætter dagsordenen for et godt fodboldmiljø for 

pigerne. Udviklingsprojektet har omfattet mertræning for U10-11-12 piger i foråret og i efteråret 

mertræning for udvalgte U13 piger. Erfaringerne indgår i arbejdet med aktiviteter for 2015. 

 

    

http://www.sundsif.dk/data/sunds/filedb/38857.pdf


 

 

                                                                                                                                                          

             

 

Sunds IF Fodboldcamp for A-spillere i U11-12 Drenge… 

Weekenden den 23.-25. maj 2014 var rammen om fodboldcamp, hvor 56 drenge fra 12 

forskellige klubber deltog. Formålet med campen var at tilbyde drengene træning på højt niveau 

og skabe nye venskaber på tværs af klubberne. 

 

Spillerne mødte ind til et tætpakket program med masser af fodboldtræning samt mange sociale 

aktiviteter, der rystede drengene sammen på tværs af klubberne. Spillerne blev udfordret på 

deres evner inden for afslutninger, vendinger, pasninger, driblinger, redninger og meget andet 

på træningsbanerne. Desuden blev de præsenteret for Hans Hansen, Danmarks bedste 

coervertræner, som trænede drengene i 1½ time. 

 

Ud over de mange timers træning var der også stor fokus på, at det skulle være en camp med 

hygge og andre aktiviteter end fodbold. Fredag aften havde vi besøg af Jacob Rønberg. Han 

fortalte om sin vej til Sønderjyskes U19 liga hold og de forhindringer og oplevelser, han har haft 

undervejs. Jacob gjorde det klart for drengene, at det er vigtigt, at det er lysten til og glæden 

ved fodbold, der skal drive dem, og at skolegang og venskaber ikke må forsømmes undervejs. 

 

Da træningen lørdag var overstået, stod den på fodboldgolf, hvor spillerne i små grupper 

hyggede sig og drillede hinanden for skæve skud og missede puts. 

 

Lørdag aften stod i Champions League fodboldens tegn med storskærm, tipskupon og slagsange. 

 

Søndag blev campen afsluttet med Camp Cup 2014, hvor en flok trætte drenge alligevel 

præsterede at spille nogle utroligt flotte fodboldkampe. 
 

 
  

 
 

 

 



 

 

                                                                                                                                                          

             

 

 

Camp med Coervertræning – Just4Girl… 

Teknisk træning med en anerkendende tilgang til den enkelte spiller, hvor man fokuserer på det 

der lykkes var temaet i 8 timers teknisktræning over to dage i foråret. Cheftræner Hans Hansen 

fra Vejle var stolt over pigernes engagement og tekniske formåen. Det lover godt for 

pigefodbolden i Sunds IF. 

 

 

 
 

 

 

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 2014… 

 

Seniorafdelingen… 

I sidste års beretning skrev vi lidt om, at seniorafdelingen gik lysere tider i møde. Vi 

fornemmede at ungdomsafdelingens udviklingstankegang på et tidspunkt ville smitte af på 

resultater i seniorafdelingen. Men det var dog nok de færreste, der havde spået en dobbelt 

oprykning fra serie 4 til 2. Flot spil og en mere målrettethed blandt herreseniorspillere gjorde 

udslaget. Stort tillykke til de unge spillere, som har skrevet sig ind i Sunds IF historien.  

 

En dobbelt oprykning forpligter i mange sammenhænge. Dels skal vi sikre udvikling på tværs af 

senior og U19 holdene, dels skal vi kampafvikle på et højere niveau. Ingen tvivl om at det vil 



 

 

                                                                                                                                                          

             

 

stille store krav til spillere og ledere om fælles fodslag, hvor vi tager vi-hatten på og ser i 

helheder. Det vil helt sikkert også stille krav til en større opmærksomhed fra klubbens øvrige 

ledere og spillere til seniorafdelingen for netop at sikre en sammenhæng fra ungdom til senior.  

 

Sportsudvalget har i efteråret 2014 derfor igangsat en proces med beskrivelse mål og 

handlinger for seniorafdelingen frem til 2020. Helt overordnet fastholder vi foreningstanken og 

hovedelementerne fra ungdomsafdelingens udviklingstankegang. Derudover skal der arbejdes 

på en større synlighed, ansvarlighed og respekt omkring seniorafdelingen. I løbet af 2015 vil der 

blive arbejdet på konkrete handlingsplaner, som skal understøtte de langsigtede mål.   

 

 

                    
Oprykning forår til serie 3    Oprykning efterår til serie 2 

 
Fortsat 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. 2014 var ikke nogen undtagelse  

med mange flotte præstationer: 

 

- U13 Piger i Mesterrækken i efteråret  

- U15 piger i Mesterrækken i foråret 

- U18 Piger vinder sølv Jyske mesterskaber sæson 2013/2014 

- U19 Piger Jyskmester i indendørs  
 

 

 

 
 

 

 

 

  



 

 

                                                                                                                                                          

             

 

 

 

Drengeafdelinger holder også gang i udviklingen… 

På tværs af årgange tænkes der udvikling og skabes aktiviteter til glæde for alle niveauer. 

Udviklingen har i 2014 også sporadisk været med andre klubber efter initiativer i de enkelte 

afdelinger. Vi overvejer stadig af finde en fast samarbejdspartner til udvikling på drengesiden. 

 

På resultatsiden må vi sige, at U16 Drenges oprykning til Mesterrækken i foråret 2015 virkelig er 

en præstation, der giver respekt. Det bliver spændende at følge årgang 99 og se dem som 

senior i Sunds IF om nogle få år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oliver Bjerrum Jensen udtaget til FCM’s talenthold årgang 2002… 

Vi har tidligere skrevet om det fantastiske udviklingsarbejde, der er foretaget af ledergruppen 

for årgang 2001-2002-2003-2004. Det kulminerende med Olivers flotte udtagelse til FCM’s 

talenthold for årgang 2002. Stort tillykke til Oliver og lederne for deres indsats.    

 

 

  

 



 

 

                                                                                                                                                          

             

 

Beretning fra styregruppen: Sunds IF Center  

 

Formand: Anders Knudsen 

Jens Kock 

Erik Dalbjerg 

Pia Krøjgaard 

Peder Vestergaard 

Ronald Boysen 

 

Klubhuset… 

Vi har løbende evalueret på, hvad der skal foretages af vedligeholdelsesopgaver i klubhuset og 

udenoms arealer. Det resulterede i, at vi indkaldte til en vedligeholdelse/rengøringsdag i april 

med deltagelse af 27 frivillige, som gjorde en stor indsats med maling, træfældning, pudsning af 

pokaler, nedtagning af skorsten og lignende opgaver. Vi vil gerne gentage succesen igen i år. 

Gavlen mod syd er også blevet renoveret med nye fuger og gavlbeklædning. 

Vi har haft dialog med Herning Kommune om et ekstraordinært tilskud til vedligeholdelse. 

Kommunen var positiv indstillet og vil komme på besøg til en gennemgang af klubhuset i foråret 

2015. 

 

  
 

Baner… 

Tribunen blev projekteret, og der blev søgt byggetilladelse i løbet af foråret. Vi var derefter klar 

til at igangsætte byggeriet efter ferien. Vi har været begunstiget af velvillige lokale håndværkere 

samtidig med, at vi har fået en stor hjælp af frivillige. Især tak til Erik Dalbjerg som har stået for 

byggeriet og haft kontakten til de lokale håndværkere. 

 

   



 

 

                                                                                                                                                          

             

 

Samarbejde med Skalmejeskolen, Skalmejegården og Herning Kommune… 

Vi er i løbende dialog med Herning kommune - både med hensyn til baner med også som 

tidligere nævnt til et eventuelt ekstra tilskud til vedligeholdelse af klubhuset. Vi har i år haft en 

del møder om mulighederne for at få en kunststof- og multibane ved Idrætscenter Sunds Vest. 

Der er pt. en konstruktiv dialog i gang med Herning kommune og samarbejdspartner gennem 

DBU med den dagsorden, at projektet skal politisk behandles i forbindelse med budget 2016. 

  

Det daglige samarbejde med Skalmejeskolen og Skalmejegården kører fint. Visionsplanen for 

2020 med samling af skole, daginstitution og forening under samme hus er pt. på standby som 

følge af de politiske udmeldinger i forbindelse med folkeskolereformen. Samarbejdsmæssigt 

opretholder vi tilknytningen, og der arbejdes for sammentænkning af aktiviteter i forlængelse af 

kunststof- og multibaneprojektet. 

 

Centerleder 

En stor tak til Klubbens eneste ansatte, Per Nielsen, som altid står klar til at servicer og hjælpe, 

ved de forskellige opgaver der er blevet udført i løbet af året. 

 

 

 

 

Beretning fra styregruppen: Økonomiudvalg 

 

Formand: Jørn Sørensen 

Jan Højgaard 

Pia Krøjgård  

Anders Frederiksen 

 

 

Økonomi… 

Det samlede resultat for Sunds IF udviser et positivt beløb på +75.903, som er fordelt således: 

 

Sunds IF Sport -15.860 

Sunds IF Center -8.659 

Sunds IF Event 100.422 

Total +75.903 
 
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 med 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 igen at øge de samlede 

sponsorindtægter med godt kr. 20.000-, 

 

 

 
2014 blev også det år, hvor vi fik en ny hovedsponsor i Handelsbanken. Vi har i flere år haft et 

nært og godt samarbejde med Handelsbanken og er naturligvis glade og taknemlige over, at vi 

nu kan udbygge samarbejdet. 

 

Vi kan glæde os over, at flere af vore sponsorer har øget samarbejdet over en længere år 

række. 

Desuden har vi taget hul på etablering af sponsorerskilte på den nye tribune og vil godt i den 

anledning byde Fadølsforsyningen velkommen som den første. 

 
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. I år benyttede vi lejligheden til også at indbyde vore frivillige ledere med 

til arrangementet. Vi startede med spisning i klubhuset med efterfølgende superligakamp på 

MCH Arena, hvor Sunds IF var i fokus med en række tiltag både inde og udenfor banen. Dette 

arrangement blev nærmest et tilløbsstykke med en rigtig flot opbakning fra både sponsorer, 

ledere og mange børn med deres forældre, som vi kunne indbyde til kampen. Der var ikke 

mindre end 4 busser, som kørte fra Sunds til HCH Arena, hvor alle fik en fantastisk 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 for nogle år siden 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 2014 

afholdt obligatoriske opstartsmøder, hvor sportsudvalget har gennemgået de overordnede 

rammer og forventninger for drift af ungdomsafdelingen. Det er efter vores opfattelse vigtigt, at 

forældre kender baggrunden for vores organisation. Ungdomsarbejdet tager jo som bekendt 

udgangspunkt i DBU’s holdning og handlinger.  

 

 

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 leder 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 

 



 

 

                                                                                                                                                          

             

 

2014 vidner igen om rigtig mange aktiviteter. Sportsafdelingen har haft mange trænere og 

ledere på uddannelse og kurser. Socialt var årets ledertur et fællesarrangementet for ledere og 

sponsorer og efterfølgende med deltagelse af spillere og forældre til STOR KLUBDAG, hvor 

Sunds IF var dagens samarbejdsklub på MCH Arena. Fodboldsæsonen 2013/2014 blev afrundet 

med grill i gården arrangement, hvor årets ungdomsleder –  i 2014 Peter Davies - traditionen tro 

blev hædret. Fælles ledermøde blev afviklet i januar med deltagelse af tidligere landstræner 

Sepp Piontek. 

 

Billeder fra årets gang: 

 

 
 

Per Hussak og Karsten Møller var inviteret til Landskamp, som en tak for deres utrættelig indsats på tværs i hele 

foreningen. Deres opgaver i foreningen spænder lige fra køkkentjansen ved Kun For Mænd, byfestopgaver, holdlederopgave 

og deltagelse i foreningens mange aktiviteter. 

  
 

 

   
  

Jesper Bangsgaard hædret med Gudmund Overbys Mindepokal  Peter Davies hædret som årets ungdomsleder  

 



 

 

                                                                                                                                                          

             

 

Beretning fra styregruppen: Sunds IF Event 
 

Formand: Jesper Lauridsen  

Erik Dalbjerg  

Bo Mortensen  

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, Julebal, Sports og Byfesten samt Grøn Koncert i både Esbjerg samt Århus   

 

Disse store og oplevelsesrige arrangementer gør, at masser af forældre har forstået vores 

budskab om, at det er vigtigt at hjælpe i de respektive afdelinger, og at det efterhånden er 

meget eftertragtet at være hjælper for Sunds IF både som frivillig men også som forældre. 

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 2014 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. 

  

Sunds IF Event vil gerne rette en stor tak til alle de frivillige hjælpere, som har støttet klubben 

med masser af hjælp. 

 

 

   


