
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Beretning  

2016 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

Indledning: 

Beretningen for 2016 omfatter en redegørelse fra bestyrelsen, Sunds IF sport, Sunds IF 

Center, Sunds IF Event, Økonomiudvalg og Lederudvalg. 

 

Ole Olesen 

Formand 

 

 

 

Årsberetning fra bestyrelsen: 

Bestyrelsen har i 2016 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 

 

 

75 års jubilæum i Sunds IF… 

Det er med stor glæde vi ser tilbage på et år, hvor Sunds IF markerede 75 års jubilæet med 

en række aktiviteter til fejring af foreningstanken og til en anerkendelse og tak de mange 

frivillige ledere, der skabt Sunds IF. 

 

En langsigtet planlægning, opbakning internt i Sunds IF og markant støtte fra sponsorer og 

samarbejdspartner gjorde, at vore ønsker til en markering til fulde blev indfriet. Det vil vi 

gerne endnu engang takke for. 

 

Her i beretningen er det en selvfølge med gengivelse af højdepunkterne for markeringen. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

Jubilæumsfolder… 

Til manifestering af jubilæet har vi ønsket at få udgivet et jubilæumsskrift. Et skrift der i ord 

og billeder skulle vise det historiske, tage en temperaturmåling på foreningsaktiviteten med en 

rundtur til spillere, ledere og sponsorer i Sunds IF samt en tak og anerkendelse til de mange 

frivillige, som har skabt Sunds IF. 

 

To Sunds Ifs hjerteblodsvenner – Poul Erik Nørtoft og Jønne Maul – takkede ja til denne 

opgave. En opgave, som det meste af foråret krævede et utal af interviews og kontakter til 

sponsorer og tidligere og nuværende spillere og ledere i Sunds IF. Det vil gerne endnu gang 

takke for. 

 

Vores faste samarbejdspartner Reklametryk gjorde det muligt med sponsorbidrag til 

trykningen således, at skriftet kunne blive en gave til hele Sunds og omegn med 

husstandsomdeling i Simmelkær, Ilskov og Sunds.  

 

Jubilæumsskrift i anledning af Sunds IF, 75 års jubilæum, fra venstre Jønne Maul, Poul Erik Nørtoft, Ole Olesen, Jan 

Højgaard og Richard Lodahl 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

FCM superligatrup kom på besøg… 

En af de helt store ønsker til markeringen af jubilæet har været at få FCM på besøg i Sunds 

Heldigvis lykkedes det, selvom FCM var udfordret af europæiske kampe langt hen i foråret. 

Besøget blev en gave fra Sunds IF til Sunds by, da arrangementet var åbent og gratis for alle. 

 

 FCM spillere træner ungdomshold 

 FCM spillere giver autografer 

 Sponsorarrangement 

 FCM mod Sunds IF på bane 1 (gratis entre) 

 Spillere, ledere og sponsorer afslutter dagen med fælles spisning 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

Officiel markering af jubilæet med reception… 

Finalen på markering af jubilæet var den officielle reception ved klubhuset den 8. oktober. 

 

Det blev en festdag for frivilligheden og foreningstanken med deltagelse af omkring 300 

gæster, der var vidner til en dag, hvor hjerteblod flød ned at festteltes sider. En række taler 

gav et fantastisk indblik i foreningens historie og i, hvilken betydning foreningen har haft og 

har for både spillere og ledere. 

 

 

Nye æresmedlemmer i Sunds IF… 

Et jubilæum har tidligere givet anledning til, at bestyrelsen har vurderet, om der skal 

udnævnes nye æresmedlemmer. Til stor overraskelse kunne formanden konstatere, at denne 

proces ikke fuldt ud var afstemt med hans stemme.  

 

I forbindelse med officiel reception ved klubhuset kunne næstformand Jan Højgaard på vegne 

af bestyrelsen nemlig udnævne følgende som nye æresmedlemmer af Sunds IF: 

 

Ole Nørgaard Olesen, som anerkendelse for et enestående engagement – en fantastisk 

rollemodel og formidler af lederskab i kamp for fællesskabets og foreningstankens overlevelse 

og tilpasning til det moderne samfund. For frivilligt arbejde i Sunds Idrætsforening i næsten 40 

år, heraf 19 år som formand. 

 

Jønne Maul, som en anerkendelse for en helt unik trofasthed overfor Sunds Idrætsforening og 

det store arbejde med tilblivelsen af foreningens historie ved bogen ”Kærligheden til den røde 

trøje”. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Et fyldt forsamlingshus med godt 250 borgere fra Sunds og omegn var rammen om 

Anders Agger foredrag den 27. oktober… 

 

Foredraget var afslutning på markeringen af jubilæet, hvor hovedindholdet - som tidligere 

beskrevet - har været et ønske om at hejse foreningsflaget for frivilligheden og 

foreningstanken i bred betydning. Det glæder os, at byen har stået sammen og deltaget i 

aktiviteterne. En deltagelse, der har betydet øget fokus på Sunds by og forhåbentligt med det 

resultat, at endnu flere får lyst til at være en del af foreningsaktiviteterne i Sunds. 

Anders Agger foredraget var i den forbindelse netop en gave, da han bl.a. kom ind på det 

nære, om at tage stilling, om at have en holdning og om at se det særlige i det enkelte 

menneske. Hans helt unikke fornemmelse og nærhed var som altid kernen for hans 

fortællinger om livet på godt og ondt. 

 

 
 

 

 

 

Visioner og daglig drift i balance… 

I årsberetningen plejer vi også altid at give en status på visionsarbejdet. Nogle gange kan man 

godt miste tålmodigheden med visioner og ambitioner om at nå nogle konkrete mål på den 

korte bane. Sådan har vi det også i bestyrelsen. Her er det godt at gøre status og få øje på de 

delmål, der heldigvis også findes på vejen til indfrielse af hovedvisionerne. 

 

 

Hvorfor? 

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

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

fast i plejer men udfordrer os selv til at tænke ud af boksen og 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 år er det lykkedes os 

at hæve pengesponsorstøtten fra godt 150.000 i 2012 til forventelig 300.000 inden udgangen 

af 2018.  

 

Mere konkret arbejder bestyrelsen og styregrupperne 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.  

 

 Nyt moderne idrætsanlæg med kunststofbane og multibane. 

Siden sidste års generalforsamling er der sket en hel del. Projektet er tilpasset og 

opdelt i 3 faser. I januar 2017 har der været licitation på fase 1, og vi er netop i gang 

med fastlæggelse af det nærmere indhold i fase 1, som forventelig kan præsenteres i 

løbet af marts måned.  

 

 Idrætscenter Sunds Vest – et center, som kan rumme over 700 medlemmer. 

Planer for udbygning og renovering af eksisterende lokaler bliver præsenteret for 

Herning kommune senere på foråret.  

 

 Mål og handlinger for fodboldaktiviteten – mere kvalitet. 

Projektet støttes fremadrettet med konsulentbistand fra DBU.  

I 2017 har vi indgået en række aftaler med konsulenter, som skal støtte os i fortsat 

udvikling af fodboldaktiviteten. Det fremgår nærmere af sportsudvalget beretning.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Beretning fra styregruppen: Sunds IF Sport  

 

Formand: Ole Olesen 

Næstformand: Jesper Bangsgaard 

Torben Hagelskjær 

Kitt Kok 

Christian Clausen  

Søren Peder Jensen 

Peter Davies 

Poul Venø 

Administrativ støtte: Centerleder Per V. Nielsen  

 

 

Medlemstal…  

 

 
Medlemmer 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Under 19 år 497 552 567 543 535 571 545 558 503 471 

Mellem 19 og 
25 år 

23 33 21 31 27 38 35 49 25 74 

Over 25 år 70 93 75 73 81 73 59 47 52 62 

Kun for mænd      52 92 106 121 118 

Total 590 678 663 647 643 734 731 760 701 725 

 

Antal hold 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ungdom 11 8 8 6 6 5 7 7 6/7 2/4 4/4 

Ungdom 9      1 2    

Ungdom 8        0/10 12/9 11/7 

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

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

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

Senior 11 2 2 2 2 3 2 2 2/2 2/4 4/5 

Senior 7 1 1 0 0 0 1 1    

Motion 11 3 3 3 4 3 3 2 2/2 1/1 1/1 

Motion 7 2 2 2 2 2 2 2 1/1 3/3 4/4 

Indendørs 34 33 35 36 36 38 43 37 32 26 

Indendørs 
futsal 

       7 4 6 

Total 75 77 77 79 79 84 85 83/82 73/73 70/68 

 

Ledere 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Total 93 111 127 96 94 99 104 92 85 111 

 

 

I årsberetningen har vi gennem de sidste 10 år givet en status og dokumentation for 

kerneproduktet i Sunds IF, nemlig antallet af medlemmer og antal hold.  

 

Det er altid spændende, om planerne og aktiviteterne også bærer frugt og om vi på rette vej.  

 

På de seneste års generalforsamlinger har vi forvarslet, at vi ville blive udfordret på 

fastholdelse af medlemstallet, da landserfaringer forventelig også ville ramme Sunds. Det var 

særligt de lavere børnefødselstal og udfordringer med den yngre del af motionsafdelingen. De 

seneste erfaringer på landsplan er så, at oven i de gamle kendte udfordringer også kommer en 

udfordringer med at rekruttere og fastholde piger i fodbolden.  

 

 



 

 

 

 

 

Hvordan går det så i Sunds IF? 

 

Vi kan konstatere, at ungdomsafdelingen fortsat er i problemer med fastholdelse af 

medlemsantallet. Det var forventelig med det lavere fødselstal i Sunds og oveni må vi også 

konstatere, at pigeantallet er svundet de seneste år. Dels som følge af trenden på landsplan 

men også, at de bedste piger nu samles i Vildbjerg. En bevægelse, som er en naturlig 

udvikling, da Vildbjerg har elitehold i de ældste årgange og dermed trækker de bedste fra 

området - også fra Sunds. Vi vil arbejde for fastholdelse af piger i Sunds og sikring af 

udviklingsmiljøer, hvor de bedste kan matches. Det vil ske i et tæt samarbejde med vore 

samarbejdsklubber og forhåbentlig i forlængelse af kunstbaneanlægget også i Sunds. 

 

Det er glædeligt, at det så er lykkedes os at fastholde de ungdomsspillere, som er rykket op til 

seniorafdelingen. I efteråret 2016 kunne vi for første gang i mange år mønstre 4 herrehold og 

1 damehold. Det giver gode forhåbninger for fremtiden. Oveni denne positive udvikling bliver 

det også spændende at følge de næste årgange, der overgår til seniorfodbold. Her skal vi tage 

imod de første spillere, der har trænet efter DBUs principper for det gode børnefodboldmiljø.   

 

På motionsplan har vi formået at fastholde antallet. 

 

Samlet set skal vi dog stadig være mere end stolte med over 700 medlemmer, som skal ses i 

forhold til potentialet i en by med ca. 4000 indbyggere. 

 

Indsatser 2016 og 2017 vil være endnu mere kvalitet… 

Kvaliteten vil blive understøttet af ekstra ressourcer til konsulentbistand, hvor indsatsen vil 

dække dels konkrete udviklingsaktiviteter og dels kerneopgaver med ekstra træning. Sidst og 

ikke mindst vil der blive afsat flere ressourcer til de administrative forhold omkring 

rekruttering og årsplaner på tværs af alle hold. 

 

- Ansættelse af en permanent sportskonsulent  

 

- Styrkelse af seniorafdelingen med ansættelse af konsulenter, hvor formålet er øget 

samarbejde mellem U17-19 og seniorafdelingen. 

 

- Kvalitetsudviklingsprojekt hvor ledere, forældre og spillere inddrages i en 2020-plan 

 

- Flere piger og flere kvindelige ledere, hvor vi starter med projekt KFD (kun for damer) 

 

 

 

Organisering af sportsudvalget… 

Til udvikling af fodboldaktiviteten og understøttelse af de frivillige trænere og ledere er 

sportsudvalget også i gang med en større transformation fra en organisering med 

afdelingskontaktrollefunktion til faglig emneorganisering. Det skulle gerne sammen med de 

eksterne konsulenter give en merværdi for alle i foreningen og skabe ro omkring den fremtidig 

opgaveløsning af tunge administrative opgaver i sportsudvalget. I takt med at sportsudvalget 

implementerer transformationen, vil der løbende blive givet en information til ledere og 

klubbens medlemmer via hjemmesiden. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Fodboldoplevelser for alle i ungdomsafdelingen…  

Det er en tradition, at Sunds IF afvikler flere af DBU’s populære børne- og ungdomsaktiviteter. 

Igen i 2016 var Pigeraket og Sommerfodboldskole på programmet og blev 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. 

 

 

 

 
 

 

2016 vil særligt blive husket for afvikling af Jyske 3-bold i forbindelse med markering af 

foreningens 75 år jubilæum. En fantastisk børneaktivitet, som man bare bliver høj af på den 

gode måde. Forestil dig et virvar af knap 1000 glade børn mellem 4 og 10 år, der farer rundt 

på og omkring 13 små sammenhængende fodboldbaner – med konstante jubelråb, heppende 

familier og et væld af aktiviteter. Sådan så det ud i Sunds IF søndag d. 4/9 kl. 10-16 til et 

Jyske 3-bold Storstævne, verdens sjoveste fodboldstævne – og et anderledes et af slagsen.… 

Hver kamp varede otte minutter på en bane omkranset af bander, og alle spillere tog hjem 

med en flot medalje om halsen og en festlig oplevelse i benene. 

 



 

 

 

 

Ved siden af DBU aktiviteterne blev der også i 2016 afviklet en række breddeaktiviteter med 

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

spænder lige fra FCM aktiviteter i Sunds til centralt under FCM og til rigtig gode 

afdelingsaktiviteter. 

 

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

deltog ikke mindre end 12 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. 

 

 

Fantastisk fodboldstart for de yngste… 

Sunds Ifs obligatoriske begynderskole for de alleryngste spillere blev igen i 2016 en succes og 

igen med deltagelse af ledere fra ung-ledercamp. Det glæder os, at skolen nu fuldt ud er 

implementeret som en start, hvor børn og voksne er sammen om starten i Sunds IF. 

Grundlæggende holdninger og handlinger til børnefodbold, gensidige forventninger og 

information om Sunds IF er en del af skolen, som vil være fundamentet for fremtidens gode 

børnemiljø i Sunds IF. Det er vores håb, at netop kvalitet i denne aktivitet vil skabe en 

fastholdelse på længere sigt. 

 

 

U17-19 drenge og seniorafdelingen… 

Nik og Jays hits med frem og tilbage og fra side til side… det kunne godt være en beskrivelse 

fra U17-19 og seniorafdelingens 2016 år, hvis man udelukkede fokuserede på de sportslige 

resultater. Som vi skrev i sidste års beretning så blev 2015 lige så svær, som vi havde 

forudset. Trods svære betingelse blev 2015 nemlig et år, hvor afdelingerne rykkede tættere 

sammen og det gav sig udslag i et rigtig flot 2016. Flotte resultater med oprykning for til serie 

3 og 4 i foråret og dog nedrykning igen for serie 4 holdet i efteråret. U19 spillede i vest 

rækken i foråret mod stærke modstandere men formåede at holde fast i deres eget spil, der 

gav respekt hos modstanderne.  

 

Samlet set er vi dog mest imponeret over, at det lykkedes os at stille 4 seniorhold og et U17-

19 hold. Et tættere samarbejde og større fokus på udvikling har helt sikkert skubbet 

resultaterne i den rigtige retning. Et fokus vi i sportsudvalget vil forfølge og sætte endnu flere 

ressourcer af til. Vi vil her gerne rose lederne for en super indsats.  

 

 

Kvindesenior i Sunds IF… 

En anden hovedoverskrift i 2016 er helt sikkert genstart af kvindeseniorfodbold i Sunds. Vi har 

i flere år i sportsudvalget ventet på denne periode, hvor vores ungdomsspillere også blev 

gamle nok til at spille seniorfodbold. Det startede i foråret i det små, og allerede ved efterårets 

start var vi noget mere skarpe på det sportslige og med en flot oprykning til serie 1.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Beretning fra styregruppen: Sunds IF Center  

 

Formand: Anders Knudsen 

Erik Dalbjerg 

Pia Krøjgaard 

Peder Vestergaard 

Ronald Boysen 

Kalle Smed 

Per Nielsen (Centerleder) 

 

 

Aktiviteter… 

Den 30 april blev der afholdt rengøringsdag/vedligeholdelse dag, hvor ca. 10 frivillige valgte at 

bruge 5 timer en lørdag til gøre området omkring vores klubhuset lidt mere lækkert. Vi havde 

håbet på lidt større tilslutning, så vi kunne have givet klubhuset en tur indvendigt, men det var 

der ikke tilslutning nok til. Tak til alle som deltog. Håber, man synes også det er en hyggelig 

dag, og at man har lyst at hjælpe, når vi kalder igen her til foråret. 

Der er igen i år blevet lavet et kommunalt legepladseftersyn på alle udendørslegeredskaber. 

Der er foretaget en vurdering i samarbejde med Skalmejegården af, hvilke legeredskaber de 

gerne vil have renoveret og hvilke, vi må nedlægge. 

 

Klubhuset… 

Vi har i en periode holdt lidt lav profil mht. vedligeholdelse af klubhuset, da vi ikke helt vidste, 

hvilken retning det tog med samarbejdet med Skalmejeskolen/Gården om en ny fælles 

udbygning af Skalmejeskolen, og hvor Sunds IF skulle være en del af projektet. Det er nu 

afklaret, at der ikke kommer et fælles projekt, og vi arbejder så videre på en plan B – en 

udvidelse og renovering af Idrætscenter Sunds Vest.  

 

Vi har i den forbindelse haft hjælp af Anders Holm til at lave skitser som oplæg til en udvidelse 

og renovering af klubhuset. Næste step er, at vi skal have lavet et oplæg til Kommunen, hvor 

det forhåbentlig kan blive indarbejdet i de fremtidige budgetter.  

Vi har fået opsat infoskærm i indgangen, hvor man kan se dagens kampe, og hvor klubbens 

sponsorer bliver vist.  

 

Multibaneprojekt…  

Efter flere års tilløb, drøftelser og vurderinger er vi nu tæt på en igangsætning af 

multiprojektet. I starten af januar 2017 har der været licitation på fase 1 i projektet, og vi har 

pt. igangværende drøftelser med Herning kommune om tilretning af projektet. 

 

På generalforsamlingen vil vi forhåbentlig kunne give et mere præcist billede af status på 

projektet og organiseringen internt i Sunds IF. 

 

 

Centerleder… 

En stor tak til lubbens daglige servicemedarbejdere Per V. Nielsen og Finn Spicker for deres 

altid venlige tilgang til opgaverne.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Beretning fra styregruppen: Økonomiudvalg 

 

Formand: Jørn Sørensen 

Jan Højgaard 

Pia Krøjgård  

Anders Frederiksen 

 

Sponsorudvalg: 

Carsten Grønkjær Nielsen  

Tommy Jensen 

Jan Højgaard 

Jørn Sørensen 

 

 

Økonomi… 

Det samlede resultat for Sunds IF udviser et positivt beløb på +40.380, som er fordelt således: 

 

Sunds IF Sport 4.462 

Sunds IF Center 5.708 

Sunds IF Event 30.739 

Total +40.909 

 

 

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 med kompetent hånd. 

 

Årsplanen for Økonomiudvalget for 2017 vil omfatte en videreførelse af arbejdet med visions- 

og driftsplan for sponsorarbejdet. 

 

Vi kan glæde os over, at flere af vore sponsorer fortsat har øget samarbejdet med foreningen 

over en længere årrække. Vi er dybt taknemmelige for den støtte 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 af årsregnskabet, hvor 

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

aktiviteten fodbold. 

 

Desuden har vi nu for alvor taget hul på etablering af nye sponsoreraktiviteter i forbindelse 

salg af skilte på den nye tribune og bandepladser, som nu tydeligt kan ses på banen. 

Tommy og Carsten har ydet en fantastisk indsats med salg af bandereklamer, hvor vi nu er på 

30 bander, som jo er et stærkt fundament til sportsudvalgets arbejde med ansættelse af en 

sportsligleder. Fra Økonomiudvalget skal lyde en stor tak for Tommy og Carstens indsats. 

 

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

sponsor- arrangement, som i 2016 blev afholdt i forbindelse med FCM besøg i Sunds. Det blev 

for alle en fantastisk oplevelse. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Beretning fra styregruppen: Lederudvalg 

 

Formand: Ole Olesen 

Jan Højgaard 

Kitt Kok 

Ole Petersen 

Henrik Mortensen 

 

 

Beretning fra Lederudvalget vil tit være en gentagelse fra år til år, da formål og opgaver langt 

hen ad vejen er uændret. Vi vil dog ikke undlade også i år at give et kort skriv om 

lederudvalgets arbejde. 

 

Hovedformålet med lederudvalget er nemlig stadig at understøtte foreningens opgave med 

rekruttering, fastholdelse og honorering af frivillige ledere. Eller sagt på en anden måde - 

Sunds IF’s HR afdeling. 

 

 

Kommunikation… 

Lederudvalget har også ansvaret for foreningens digitale kommunikation gennem DBUs 

kluboffice administrationsmodul, hjemmeside gennem DBUs klub CMS løsning og endelig mails 

til medlemmer - også gennem kluboffice modulet. Den digitale kommunikation styres og drives 

ikke mindst takket være en helt unik og utrættelig arbejdsindsats af Jesper Bangsgaard, som 

på tværs af foreningen sikrer, at vi ser helheden. Et tilbageblik på 2016 er også, at vi netop 

tog nye skridt ind i den digitale foreningsverden. Vi besluttede, at opgradere vores 

hjemmeside og igangsætte en proces med fuld implementering af de administrative 

muligheder, der er i DBUs IT platform. Det vil helt sikkert give nye lettelser for det 

administrative lederskab.  

 

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 gennem flere år.  

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

i 2016 afholdt et fælles forældremøde for alle medlemmer under 16 år. Her gennemgik 

sportsvalget 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 holdninger og handlinger. 

 

Ved siden af hovedprincippet med inddragelse af forældre i ungdomsarbejdet arbejder vi også 

på en større involvering af seniorafdelingens spillere og ungledere i ungdomsarbejdet. 

Ungledercamp for de 13-14 årige vil på sigt bliver foreningens helt store lederlandevej, hvor vi 

gerne skal spotte fremtidens ledere på alle niveauer.  



 

 

 

 

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 p, 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 tre 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 fremhæver og hædrer det frivillige lederskab med interne markeringer af 5, 10 og 15 

års nåle. Hertil kommer særlige priser med Gudmund Overbys Mindepokal og årets 

ungdomsleder. Sidst og ikke mindst har vi løbende øje for indstillinger af frivillige til 

priser ved DBU og Herning kommune. 

 

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

ledertur, vinterfest, grillarrangement og lignende 

 

 

Særlige priser i 2016… 

 

 
  

På generalforsamling torsdag aften kunne Thomas Hammerlev Larsen fra Nordea I 

Ikast overrække Gudmund Overbys Mindepokal til Peter Davies for hans arbejde i 

ungdomsafdelingen i Sunds IF. 

Thomas fremhævede i sin tale, at komiteen bag Mindepokalen specielt har bemærket, at Peter 

ud over en unik arbejdsindsats formår at tænke i helheder og skabe udvikling for hele 

foreningen. 

 

Af indstillingerne fremgår det, at Peter som så mange andre ledere startede som 

forældretræner i ungdomsafdelingen. Denne opgave er fastholdt og hvert år udvidet med flere 

og nye aktiviteter til glæde for egen og andre afdelinger. Det er særligt kendetegnede for 

Peter, at han virkelig magter at inddrage alle i træningen uanset niveau. I 2015 har 

udviklingsaktiviteten så også været trænings- og holdsamarbejde med Hammerum IF i U14 

drenge. 



 

 

 

 

Det frivillige arbejde i egen afdeling blev også ret hurtig udvidet med aktiv deltagelse i 

afvikling af en række DBU aktiviteter i klubben. Mikrofodboldskole, Skattejagten, 

sommerfodboldskole og Kom ud af pomfritten. 

 

I det seneste to år har Peter også været tovholder på klubbens egen begynderskole for de 

yngste, hvor barn og voksen starter sammen med det formål at få en rigtig god start i 

klubben. I 2015 har Peter yderligere været tovholder på ungledercamp, hvor klubbens U13 

piger og drenge har stiftet bekendtskab med det frivillige lederskab. 

 

Sidst og ikke mindst er Peter medlem af sportsudvalget og er dermed også en vigtig 

meningsdanner på det foreningspolitiske i Sunds IF 

 

Alt i alt en fantastisk arbejdsindsats i ”den røde trøjes navn”, hvilket er ærefuldt og 

prisværdigt og gør Peter til en meget værdig modtager af Mindepokalen i år fremhæver 

Thomas Hammerlev Larsen fra Nordea. 

 
 

 

 

I forbindelse med grill i gården arrangement kunne Jesper Bangsgaard fra 

sportsudvalget overrække årets ungdomslederpokal til en glad og stolt Susanne 

Bjerrum Jensen for hendes arbejde i U12-13 Piger.  

Det blev fremhævet, at rigtig mange ledere igen i år har udført et fantastisk arbejde med 

foreningens mange ungdomshold. Valget på Susanne begrundes med et flerårigt 

ungdomsarbejde hos pigerne med stort engagement og øje på det hele fodboldmenneske.  

 

Sportsudvalget har særligt bemærket at Susanne er en rigtig god ungdomsleder, som brænder 

helt igennem, når hun udøver lederskabet. Sportsudvalget har med glæde set og fulgt 

Susanne, hvor hun på sin helt egen måde udlever frivilligheden til glæde for pigerne i 

afdelingen. 



 

 

 

 

Beretning fra styregruppen: Sunds IF Event 

Formand: Jesper Lauridsen  

Erik Dalbjerg  

Per Vallebæk 

Villy Nielsen 

Lilly Sommer 

 

Event afdelingen har igennem årene indtjent penge på div. arrangementer i både Sunds, men 

også uden for byen blandt andet Herning, Esbjerg samt Silkeborg til glæde for fælleskassen til 

Sunds IF.  

 

Pengene er indtjent med MASSER af frivillige arbejdstimer fra både klubbens medlemmer samt 

forældre, men også folk som ikke har "rødder" i Sunds IF har ofret rigtig mange timer for at 

indtjene penge til Sunds IF. Pengene er fortrinsvis indtjent gennem MCH Arena, Åbning af 

Herning - Silkeborg motorvejen, Grøn Koncert Esbjerg, Jyske Bank Boxen samt selvfølgelig 

vores egen Sports og Byfest.  

 

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

budskab om, at det er vigtigt at hjælpe til 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 indtægtskilden er salg af T-shirt samt reklamer i Byfest 

folderen samt salg af div mad og drikkevarer.  2016 var året hvor vi flyttede byfest pladsen fra 

Møllekrogen til Multicenter Sunds.  Dette blev flot modtaget af byens borgere, som flittigt 

besøgte pladsen hele weekenden, så Multicenter Sunds er allerede nu reserveret mange år 

frem.  Arbejdet vi har på MCH/Jyske Bank Boxen er hovedsageligt folk, som ikke normalt har 

deres daglige gang i Sunds IF. Dette gør, at vi heller ikke i 2016 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 de mange frivillige hjælpere, som har støttet 

klubben med masser af hjælp. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Et tilbageblik på 2016 giver selvfølgelig også anledning til endnu engang at takke Villy Bager 

for hans arbejde som tovholder på MCH Arena. Vi gengiver derfor her i beretningen skiftedag i 

eventafdelingen, hvor Ronald Boysen og Bent Siggaard overtager anførerbindet på opgaven. 

 

 
 
Skiftedag i Sunds IF er ikke noget, som vi oplever hvert år, udtaler Jesper Lauridsen fra Sunds 

IF event. Willy "Bager" Nielsen har dog ønsket en anden rolle i klubben, hvor han fremadrettet 

hjælper i andre dele af Sunds IF event og overdrager dermed tovholderrollen på MCH Arena. Vi 

skylder en meget stor tak til Willy for hans store indsats med at skaffe frivillige til kampe på 

MCH Arena. Villys evne til at samle forskellige mennesker omkring frivilligheden og se arbejdet 

med samværet og oplevelsen som det bærende er bare helt fantastisk og det hele værd. Man 

kan ikke betale frivilligheden tilbage i penge men en påskønnelse i form af et minde med FCMs 

tjernes autograf på en spilletrøje det måtte Willy simpelthen have - fortsætter Jesper 

Lauridsen. 

 

 
Stafetten er nu givet videre til to andre erfarne hjælpere i form af Bent Siggaard og Ronald 

Boysen. Begge har i en årrække være hjælpere på MCH Arena, men også andre dele af 

foreningen har haft glæde af deres interesse og hjælp i Sunds IF - siger Jesper Lauridsen fra 

Sunds IF event. 


