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Anders Knudsen fik 
årets pokal i Sunds IF

AF JESPER WIND
jwi@herningfolkeblad.dk

SUNDS I mere end fire årtier har Anders 
Knudsen spillet for og arbejdet for fod-
boldklubben Sunds IF.

I dag er Anders Knudsen blandt andet 
formand for det af  klubbens udvalg, der 
styrer de fysiske rammer på Skalmeje-
vej.

På klubbens generalforsamling for-
leden blev Anders Knudsen kaldt op 
foran de 60 deltagere og fik overrakt 
Gudmund Overbys Mindepokal.

Pokalen uddeles hvert år til en frivil-
lig, der har gjort en særlig indsats for 
klubben.

I år faldt valget på Anders Knudsen, 
fordi han har knyttet trådene i arbejdet 
med kunstbanen Kyocera Park.

Efter fire års forarbejde kunne Sunds 
IF i november sidste år indvie kunstba-
nen. 

Gravede kabler ned
Filialdirektør Christian Blittrup fra Nor-
dea i Ikast overrakte Gudmund Overbys 
Mindepokal.

Han fortalte, at den ikke blot  går til 
Anders Knudsen, fordi han har samlet 
trådene i arbejdet med kunstbanen.

Anders Knudsen har også hen over 
ferier og weekender sammen med an-

dre været med til at grave kabler ned 
og støbe fundamenter til lysmasterne 
ved  Kyocera Park.

Bare man gør sit bedste
Christian Blittrup fremhævede også 
Anders Knudsens indsats som træner 
og holdleder.

- En indsats, som altid har været 
kendetegnet ved en positiv tilgang til 
den enkelte spiller - uanset dygtighed. 
Bare man gør sit bedste, har været hans 
motto, fortalte filialdirektør Christian 
Blittrup.

Anders Knudsen blev sammen med 
Ole Olesen og Pia Krøjgaard genvalgt 
til bestyrelsen for Sunds IF ved gene-
ralforsamlingen. 

MANDAG 26. FEBRUAR 2018

Der vil være et indlæg om planerne med sygehusgrunden i midtbyen.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved den traditionsrige 
torskespisning.

Tilmelding:
Af hensyn til køkkenet skal tilmelding til spisningen ske senest 6. 
marts 2018 kl. 11.00 til Conny Sørensen,
Erhvervsrådet, mail cs@erhvervsraadet.dk, tlf.nr. 96 26 11 21.

Dagsordenen for generalforsamlingen er:
1.  Valg af dirigent
2.  Beretning om foreningens virksomhed
3.  Orientering fra Herningsholm Erhvervsskole
4.  Regnskabet fremlægges
5.  Valg af bestyrelse
6.  Valg af revisorer
7.  Fastsættelse af foreningens kontingent
8.  Håndværkerstiftelsens regnskab
9.  Orientering fra Håndværkerstiftelsen
10.  Valg af bestyrelsesmedlemmer til Håndværkerstiftelsen
11.  Indkomne forslag
12.  Eventuelt

Der indkaldes  
herved til generalforsamling 
i Herning/Ikast Håndværker- 

og Industriforening
Torsdag, den 8. marts 2018 kl. 17.00  
i Herning Kongrescenter, Østergade 37, 7400 Herning

BEKENDTGØRELSER

AF KENNETH MEINBY SØRENSEN
kso@herningfolkeblad.dk

HERNING Årets skøjteløbersæson 
sluttede i den forgangne weekend med 
et stort stævne i Kvik Hockey Arena.

Herning Skøjteløber Forening var 
vært for »Friløbskonkurrencen 2018«, 
som er et af  landets største stævner i 
den lille sport. Deltagerne var både fra 
den øverste elite og laget lige under.

- Det er et rigtig stort stævne, som 
vi har forberedt os på længe. Vi har 
selv 22 løbere med, fortalte formand 
Mads Larsen, da Folkebladet kiggede 
forbi søndag.

For at kunne nå alle deltagere, var 
der konkurrencer fra morgen til aften, 
så der var brug for mange kræfter for 
at få det hele til løbe rundt.

- Rigtig mange frivillige og forældre 
har været i gang, og det er vi meget 
taknemlige for, sagde Mads Larsen.

Han vurderer, at 60-70 frivillige har 
været i gang hen over weekenden.

Nørdet nichesport
Det har været vigtigt for foreningen, at 
deltagerne, som kommer fra hele lan-
det, skulle føle sig hjemme i Herning.

- Det er gået rigtig fint, og vi får me-
get ros - ikke mindst for forplejningen, 
sagde Mads Larsen.

Mange af  deltagerne og deres fami-
lier har valgt at bo hele weekenden i 
Herning, og der er et særligt sammen-
hold i sporten.

- Vi kender hinanden og er som en 
stor familie. Man har venner i alle de 
andre klubber, og sådan et stævne er 

også en mulighed for at se kamme-
raterne fra Gentofte, Hørsholm eller 
Frederikshavn, fortalte Mads Larsen.

Det igangværende vinter-OL var et 
stort samtaleemne i løbet af  weeken-
den, hvor alle finesserne ved sporten 
blevet diskuteret i detaljer.

- Vi er en nichesport, og det bliver 
lidt nørdet indimellem. Men man skal 
huske på, at det er udøvere, som træ-
ner hver eneste dag og måske flere 
gange om dagen, så det fylder meget, 
sagde Mads Larsen, som selv er far til 
en eliteløber.

Nichesport kom 
på stor opgave

 | Pia Meldgaard fra Herning 
Skøjteløber Forening var 
søndag i konkurrence i dame 
senior-rækken.   
FOTO: HENRIK OLE JENSEN

Herning Skøjteløber Forening var hen over 
weekenden vært for stort stævne

 | Anders 
Knudsen har  
i mere end 40 år 
spillet og trænet  
i Sunds IF.  
De seneste år 
har han været 
omdrejningspunkt 
i klubbens arbejde 
for kunstbanen 
Kyocera Park.  
FOTO: TONY BRØCHNER

Pokal for langt slid for kunstbane

TJØRRING I den tidligere pro-
duktionsskole på Sebbesande-
vej i Tjørring er en dør blevet 
brækket op. Det er formentligt 
sket klokken 18.26 søndag, da en 

tyverialarm på stedet gik i gang 
på det tidspunkt. En Skoda Fa-
bia er set køre fra stedet, men 
der er ikke nogle meldinger om, 
at der skulle være taget noget.

Dør brækket op


