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Indledning: 

Beretningen for 2017 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 2017 haft følgende medlemmer: 

 

Ole Olesen  Ordførende formand 

Jan Højgård  Næstformand  

Pia Krøjgård  Kasserer 

Kitt Kok  

Jørn Sørensen 

Anders Knudsen  

Jesper Lauridsen 

Anders Frederiksen 1. suppleant 

Jesper Bangsgaard 2. suppleant 

 

 

Frivillig leder Finn Spickers dødsfald… 

 

 
 

 
Finn har gennem de seneste 10 år været tilknyttet som en frivillig leder i Sunds 

Idrætsforening, hvor han ugentligt havde faste driftsopgaver i Idrætscentret. Trods Finns 

handicap havde Sunds Idrætsforening i Finn en meget trofast og loyal frivillig leder, som altid 

gjorde sit bedste og var stolt over at give en hånd med til fællesskabet. 

 

Vi er taknemmelige og glade for Finns vedholdende og store arbejde i den røde trøjes navn. 

Netop det at se den glæde og stolthed, hvormed Finn løste sine opgaver i fællesskab med 

klubkammerater var i den grad livsbekræftende. Vi har aldrig været i tvivl om, at det betød 

meget for Finn at være en vigtig del at vores foreningsfællesskab. Finn så meget frem til at 

modtage Sunds Idrætsforenings sølvnål for 10 års frivilligt arbejde – det nåede han desværre 

ikke. 

 

Sunds Idrætsforening har med Finn’s alt for tidlige død mistet en af sine mest trofaste frivillige 

ledere. 

 

Æret være hans minde. 

 
 



 

 

 

 

Fællesskab og klubånd – relancering af ”Når vi spiller fodbold…”. 

 

 

 
 

Når vi spiller fodbold er måske mere en kampsang end en klubsang, hvis man bare ser på 

omkvædet. Uden på nogen måde at drage sammenligninger – så forestil jer lige Anfield Road 

uden »You Never Walk Alone« – nej vel, det går jo bar‘ slet æ‘. 

Vores kampsang blev til midt i halvfjerdserne, hvor »De Gyldne Løver« stor-hittede med 

»Hjemmebrænderiet«. I en 10-årig periode blev der skrevet omkring 70 vers på denne 

»ørehængende« melodi og af-syngningen heraf har givet anledning til megen latter ved 

adskillige afslutningsfester. Der er ikke ret mange sundsspillere, uanset om man var i første 

eller anden træningstrup, der er gået ram forbi, hvis man på den ene eller anden måde har 

fået lidt spotlight på sig. 

Men det er jo omkvædet, der er det fælles arvegods og som i utallige tilfælde har suppleret 

»Hvem var det, der vandt i dag …« når Sunds havde trukket sig sejrrigt ud af kampen. 

»Når vi spiller fodbold … er en kærlighedserklæring til både fodboldspillet og Sunds IF og for at 

dette ikke skulle gå i glemmebogen har jeg sat sangen i glas og ramme og håber, at den må 

finde en plads på væggen i klubhuset«, fortæller forfatteren Poul Erik Nørtoft. 

Vi er rigtig glad for, at der i forbindelse med jubilæet 2016, på sidste års generalforsamling og 

ved lederfester har været et stort fokus på foreningstanken og på det historiske i Sunds IF. 

Poul Erik's forfatterskab af klubsangen tilbage i 70'erne er et rigtig godt bidrag til at minde os 

om det væsentlige - at huske vores rødder, være sammen og holde fast i noget genkendelig 

på tværs af hele foreningen. Sportsudvalget vil derfor relancere klubsangen for alle hold og 

dermed genskabe en sammenhæng, der forhåbentligt giver genlyd på alle stadions i det 

midtjyske. Kom så Sunds IF. 



 

 

 

 

 

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, deltidsansat sportslig leder 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. 

2017 blev et år med fuld fokus på kunstbaneprojektet, og det var med stolthed, at vi 

medio november kunne indvie første del af projektet. Det giver nye muligheder for 

fastholdelse og udvikling af fodboldaktiviteten hele året. De næste faser med 

multibaneanlæg med mere vil blive sammentænkt med planer for udbygning af 

Idrætscentret.  

 

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

Der er ingen tvivl om, at alle brugere af Idrætscenter Sunds Vest ønsker et mere 

nutidigt center og rammer der gør, at omklædning i forbindelse med træning også er en 

mulighed. Derfor bliver 2018 også året, hvor vi sætter de endelig mål for udbygning og 

renovering af Idrætscentret.  Senere på foråret vil vi kunne offentliggøre vore planer.  

 

 Mål og handlinger for fodboldaktiviteten – mere kvalitet. 

Vi har gennem de seneste par år arbejdet internt i sportsudvalget denne del. Nu 

kommer tiden til en mere åben dialog med spillere, forældre og ledere i klubben. Det 

fremgår nærmere af sportsudvalget beretning.  

 

 



 

 

 

 

 

Beretning fra styregruppen: Sunds IF Sport  

 

Formand: Ole Olesen 

Næstformand: Jesper Bangsgaard 

Kitt Kok 

Søren Peder Jensen 

Peter Davies 

Poul Venø 

 

Daglige støttepersoner: 

Sportslig leder: Peter Davies 

Centerleder: Per V. Nielsen  

 

 

Medlemstal…  

 
Medlemmer 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Under 19 år 497 552 567 543 535 571 545 558 503 471 440 

Mellem 19 
og 25 år 

23 33 21 31 27 38 35 49 25 74 48 

Over 25 år 70 93 75 73 81 73 59 47 52 62 61 

Kun for 
mænd 

     52 92 106 121 118 119 

Total 590 678 663 647 643 734 731 760 701 725 668 

 

Antal 

hold 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ungdom 
11 

8 8 6 6 5 7 7 6/7 2/4 4/4 4/5 

Ungdom 

9 

     1 2     

Ungdom 
8 

       0/10 12/9 11/7 8/5 

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 8/6 

Ungdom 
3 

5 8 6 10 9 8 7 9/5 8/7 6/6 7/6 

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

Senior 7 1 1 0 0 0 1 1     

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

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

Indendørs 34 33 35 36 36 38 43 37 32 26 22 

Indendørs 
futsal 

       7 4 6 8 

Total 75 77 77 79 79 84 85 83/82 73/73 70/68 66/61 

 

Ledere 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total 93 111 127 96 94 99 104 92 85 111 151 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

I årsberetningen har vi gennem flere 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 forventeligt også ville ramme Sunds. Det var 

særligt pga. 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 udfordring med at rekruttere og fastholde piger i fodbolden.  

 

 

 

Hvordan går det så i Sunds IF? 

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

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

konstatere, at trenden fra landsplan med fastholdelse af piger også har ramt Sunds IF. 

 

I seniorafdelingen er vi i 2017 ikke lykkedes med fastholdelse af de gode takter, som var 

kendetegnende for 2016. Det er særligt overgangen fra U17-19, som har vist sig at være 

sværere end vi havde forstillet os. Her har vi ikke fået skabt nok balance mellem sportslige 

mål og det gode klubmiljø, der er afgørende for fastholdelse af spillere på vores niveau.  

 

I motionsafdelingen og KFM har vi fastholdt medlemsantallet.  

 

Samlet set vi stadig meget stolt over et medlemstal på små 700 i en by med omkring 4000 

indbyggere. 

 

 

Indsatser med fokus på mere kvalitet til fastholdelse og rekruttering af nye spillere… 

Vi har gennem de seneste år internt i sportsudvalget arbejdet på et ændret fokus på antal af 

mellemmer til en større vægt på kvalitet i aktiviteten. Kvalitetsarbejdet er støttet af DBU og 

fortsætter i 2018. Her vil vi tilpasse processen med øget fokus på et godt klubmiljø og med 

inddragelse af spillere, ledere og forældre i arbejdet. Hertil kommer selvfølgelig, at vi skal 

have indtænkt de nye fantastiske rammer med kunstbaneprojektet, som også gerne skulle 

være med til at skubbe Sunds IF tilbage i toppen af kommunens fodboldklubber.  

 

 

Til sikring af at vi samlet set kommer i land med vision for sportsaktiviteten, har vi ansat Peter 

Davies som sportslig leder med ansvar for udvikling, koordinering og sammenhæng af 

aktiviteter og opgaver på tværs af ungdom-, senior- og motionsafdelingen. På den korte bane 

vil Peter skulle skabe synlighed og sammenhængskraft på tværs af klubben. Vi vil løbende 

skabe en åbenhed om de opgaver, som bliver en central del af Peters arbejde i klubben. Det 

skal selvfølgelig ses i sammenhæng med, at vi allerede har en fuldtidsansat centerleder i 

Idrætscenter Sunds Vest. Synergien mellem centerleder, sportslig leder og ca. 100 frivillige vil 

fremadrettet være livsnerven i Sunds IF. 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

Sunds IF udnævnt til årets samarbejdsklub i FCM 

 

 
 

I forbindelse med det årlige repræsentantskabsmøde i FCM Klubsamarbejdet blev Sunds IF 

hædret som årets samarbejdsklub. En pris som fik følgende ord med på vejen: 

 

 En klub med store traditioner i FCM Klubsamarbejdet. Desværre kan vi vores journaler 

ikke se præcist, hvilke klubber som var blandt pionerklubberne ved samarbejdets start i 

1998, men bestyrelsen er ret overbeviste om, at årets modtager af 

SPORTMASTERprisen var iblandt dem. 

 

 Klubben har da også leveret en fuldstændig enestående indsats til gavn for 

fællesskabet igennem alle år – både på bestyrelsesniveau, på spillerniveau og ved at 

tage et lokalt ansvar, hvor der ikke bare er kigget på egen klubs bedste, men hvor man 

har ageret for hele områdets bedste. 

 

 Da vi startede ”RØDDERNE – Fodbold på hjemmebane op”, så tog klubben 

anførerbindet om armen og trådte til som FCM-licensklub. Det samme har klubben gjort 

i forhold til FCM Pigefodboldskole, FCM Miniakademi, FCM Ulvecup og i forhold til at få 

uddannet sine trænere på alle vore kurser.  

 

 I denne sæson har klubben valgt at fokusere lidt mere på sig selv end på fællesskabet, 

så der bliver tid og plads til at opgradere sine egne fysiske rammer i klubben. Det har 

vi stor forståelse for og med tildelingen af SPORTSMASTERprisen vil vi derfor også 

gerne hylde klubben for det enorme og uselviske stykke arbejde, som klubben igennem 

mange år har gjort, og så glæder vi os til den dag, hvor klubben igen er klar til at 

iklæde sig førertrøjen i sit område – for vi er slet ikke i tvivl om, at den dag kommer. 

Det ligger simpelthen i klubbens DNA, at gøre en forskel for fodbolden i Ulveland. 

 

Vi er selvfølgelig meget stolte over denne pris, som rettelig skal påtænktes de mange frivillige 

ledere, der år efter år gør en forskel i Sunds IF. 



 

 

 

 

FCM Ulvecup… 

 

2017 vil også blive husket for værtskabsrollen for FCM Ulvecup med 80 hold fra Ulveland. 

Dejligt, at få sådanne aktiviteter til Sunds og ekstra dejligt, når der er ros til værtsskabsrollen.  

 

 

 

Fodboldoplevelser for alle i ungdomsafdelingen…  

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

Igen i 2017 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. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ved siden af DBU aktiviteterne blev der også i 2017 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 også i 2017 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. 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

U19 drenge jyske mestre... 

 

 

U19 drenge kunne efter et fantastisk forår med lutter sejre fortjent hæve pokalen med sejr 

over Hinnerup og dermed jyske mestre. Det bliver spændende at følge disse drenge i 

seniorårene. 

 

Kvindesenior i Sunds IF… 

2017 startede egentlig med et kvindehold i serie 1 men pga. frafald måtte vi desværre trække 

holdet og med deltagelse i 8 kvindehold. 

 

Kvinderne tog allerede i efteråret revanche med samling af et 11 mandshold og med flot 

oprykning til serie 1. Ny skal vi så gerne fastholde holdet og udbygge med flere spillere. 

 

 
 

 



 

 

 

 

Beretning fra styregruppen: Sunds IF Center  

 

Formand: Anders Knudsen 

Erik Dalbjerg 

Pia Krøjgaard 

Peder Vestergaard 

Ronald Boysen 

Kalle Smed 

 

Per Nielsen (Centerleder) 

 

Kunstbane… 

Onsdag den 15. november 2017 bliver en helt særlig dato i Sunds IF's historie. Her indviede vi 

første fase af fremtidens udeanlæg. Et anlæg, som vil skabe endnu bedre muligheder for 

udeidræt og samle byens børn og unge. Vi har nu gennem næsten 4 år arbejdet på dette 

projekt, og det er en milepæl af dimensioner, at vi nu er klar med første fase af projektet. Det 

glæder os, at Herning kommune, erhvervslivet og Sunds Borgerne er rykket sammen og har 

støttet projektets opstart. Vi har påbegyndt en rejse, hvor Sunds fastholder sin position, som 

kommunens absolutte top med moderne idrætsrammer til gavn for alle borgere. De næste 

faser af projektet vil i foråret 2018 blive offentliggjort og intensiveret med et mål om 

færdiggørelse inden 2020. 

 

Det glæder os også rigtig meget, at byens største virksomhed og gode samarbejdspartner 

Kyocera vil støtte anlæggets daglige drift med en sponsoraftale på navngivning af anlægget 

KYOCERA PARK. 

 

Ved indvielsen fik byens lokale byrådspolitikkere Camilla Bøgh, Anne Marie Christensen og 

Søren Peder Jensen sammen med udvalgsformand Johannes Poulsen æren af at offentliggøre 

navnet på anlægget. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Internt i Sunds IF har vi haft organiseret kunstbaneprojektet med en styre-, økonomi- og 

driftsgruppe.  

 

 

Styregruppen med Poul Venø, Anders Knudsen og Ole Olesen har forestået kontakten til 

Herning kommune og de overordnede linjer i projektet. 

 

Økonomigruppen med Poul Venø, Villy Fiedler, Flemming Vang og Jens Kock har på 

imponerede vis gennem sponsorater samlet ikke mindre end godt 1,2 mio. kr. ind til projektet.  

 

Driftsgruppen med Erik Dalbjerg, Per. V. Nielsen og Anders Knudsen har varetaget selve 

kontakten til entreprenøren og været omdrejningspunkt på eget arbejde med støbning af 

kabel-nedgravning og montering af lysanlægget i samarbejde med Total-EL. 

 

 
 

 

 

Klubhuset… 

Der er i 2017 ikke sket de store vedligeholdelsesopgaver på klubhuset. 

Vi skal i 2018 komme med oplæg til udvidelse og renovering af klubhuset. Der er blevet tegnet 

et forslag, hvor der bliver 4 nye omklædningsrum, udvidet kantine og køkken samt flere 

mødelokaler. Vi er så småt i gang med at bearbejde Kommunen, samtidig med at vi er ved at 

undersøge, hvilke muligheder vi har for anden støtte. 

 

Vedligeholdelsesdag… 

Fredag d. 11 november var der indkaldt til vedligeholdelsesdag, hvor der mødte 17 hjælpere 

op. Hovedopgaven var at ryde op i området mod den nye kunstbane, klippe træer og 

renovering af legepladsredskaber 

 

 



 

 

 

 

 

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 +48.125, som er fordelt således: 

 

Sunds IF Sport 5.659 

Sunds IF Center -22.364 

Sunds IF Event 64.830 

Total +48.125 

 

 

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 2018 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. 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. 

 

I 2017 er salg af skilte fortsat i god gænge, som tydeligt kan ses på banen. Husk har i emner 

til nye skilte sponsorer er vores telefoner altid åbne. 

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

er på 45 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, 

og de må gerne fortsætte i samme tempo i sæson 2018 

 

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

sponsorarrangement, som i 2017 blev afholdt hos Kyocera hvor vi havde besøg af Preben 

Elkjær som holdte et spændende foredrag. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Beretning fra styregruppen: Lederudvalg 

 

Formand: Ole Olesen 

Jan Højgaard 

Kitt Kok 

Torben Andreasen 

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 DBU’s 

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.  

 

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. 

 

Her der det glædeligt, at samarbejde med Kyocera igen i år gav mulighed for særlige 

arrangementer i de fantastiske lokaler på Drejervej. Denne gang var det dels et besøg af 

selveste Mr. Brøndby Per Bjerregaard, som fortalte om hans rejse med Brøndby IF og dels 

senere på året et besøg af Preben Elkær, hvor vi kom helt tæt på Elkjær – med hans charme, 

frækhed og humor i verdensklasse.  

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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 2017 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 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 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 

lederdage, lederfest, foredrag og lignende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Særlige priser i 2017… 

 

 
  

 

På Sunds IF’s generalforsamling kunne næstformand i Sunds IF Jan Højgaard 

overrække Gudmund Overbys Mindepokal til Poul Erik Nørtoft for hans store arbejde 

med tilblivelse af jubilæumsfolderen i anledningen af Sunds IF’s 75 års jubilæum. 

Jan fremhævede i sin tale, at komiteen bag Mindepokalen ikke var i tvivl om, at netop arbejdet 

med tilblivelsen af jubilæumsfolderen, hvor der er blevet brugt rigtig mange timer i 2016 i 

frivillighedens tegn, er en indsats, som i særlig grad ligger indenfor retningslinjerne for 

uddeling af Mindepokalen. 

Det er ganske enkelt et sandt mesterværk, som Poul Erik og hans klubven Jønne Maul har 

lavet. Et mesterværk, som virkelig stiller skarpt på de virkelige værdier i foreningslivet. Et 

stærkt bidrag til at holde fokus på foreningstanken og hele frivillighedens tilgang til opgaver i 

samarbejde med andre. 

Jan fortalte videre, at det er skøn læsning med sponsorers, nuværende og tidligere spillere og 

lederes oplevelser i og med foreningen. Endelig og ikke mindst er der på bedste vis i billeder 

og ord fortalt historien om, hvem der har skabt Sunds IF gennem 75 år. 

Ved siden af den særlige indsats i 2016 kunne Jan også fortælle, at det fremgik af 

indstillingerne, at Poul Erik gennem rigtig mange år har arbejdet i den røde trøjes tjeneste - ja 

helt tilbage i starten af 1970’erne. En rejse i frivillighedens tjeneste fra sportslige opgaver i 

ungdom, senior og nu i motionsafdelingen. Hertil skal lægges en årrække, hvor Poul Erik har 

stået i spidsen for markedsføring af klubben gennem klubbladet Orientering og Information. En 

tid, hvor den digitale verden endnu ikke var kendt – så der var rig mulighed for, at Poul Erik 

kunne bruge sine stærke kompetencer på det sproglige og grafiske layout. Oven i det skal 



 

 

 

lægges en lang række af opgaver i diverse udvalg, som ville svært at opremse. Der er virkelig 

tale om en meget lang og trofast tilknytning til Sunds IF. 

”Vi har derfor efter en samlet vurdering fundet, at Poul Erik Nørtoft denne gang fortjent skal 

hædres med mindepokalen, fremhæver Jan Højgaard”. 

 
 

 

 

 

 
 

 

I forbindelse med ungdomsafslutningen kunne Ole Olesen fra sportsudvalget 

overrække årets ungdomslederpokal til en glad og stolt Jonna Würtz Thomsen for 

hendes arbejde i U8-10 Piger.  

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

foreningens mange ungdomshold. Valget på Jonna begrundes med, at hun virkelig har forstået 

udviklingstankegangen i et børnemiljø, og med sin personlighed viser sine omgivelser, at hun 

vil det.  

 

Sportsudvalget har særligt bemærket, at Jonna har en fantastisk evne til at se det enkelte 

barns styrker, og hvor hun kan gøre barnet bedre. Man ser tydeligt glæden i Jonna's ansigt, 

når et barn lykkedes i noget nyt, og hun nævner ofte, at det er det, der for Jonna er det 

bedste ved at være træner. 

 

Stort tillykke til Jonna! 

 



 

 

 

Beretning fra styregruppen: Sunds IF Event 

Formand: Jesper Lauridsen  

Erik Dalbjerg  

Per Vallebæk 

Willy Nielsen 

Lilly Sommer 

 

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

også uden for byen - blandt andet Herning og Esbjerg 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, Grøn Koncert 

Esbjerg, Jyske Bank Boxen samt selvfølgelig vores egen Sports og Byfest. Grøn koncert havde 

i år svært ved at samle folk, men med Per Vallebæk’s netværk og store ihærdighed fik vi en 

busfuld hjælpere afsted til Esbjerg, som igen havde en super god dag. 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 

bl.a. er salg af T-shirt, reklamer i Byfest folderen samt salg af div mad og drikkevarer. 2017 

var året, hvor Idrætsvej var ramt af vejarbejde i juni måned, som bl.a. gjorde, at cykelløbet, 

som SCM normalt arrangerer, måtte aflyses. Trods de svære vejforhold kom folk flittigt og 

besøgte pladsen hele weekenden. Specielt lørdag kom der mange mennesker i det super flotte 

sommervejr. 

 

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 2017 skulle trække på vores mange 

frivillige ledere til opgaver, som er en indtægtskilde til Sunds IF. Disse hjælpere har Sunds IF i 

fællesskab med FCM købt klubjakker til, sådan at de kan klare kulden på de udsatte steder på 

MCH Arena. 

 

Sunds IF Event vil gerne rette en stor tak til de mange frivillige hjælpere og forældre, som har 

støttet klubben med masser af hjælp. 

 

 

 


