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Indledning: 

Beretningen for 2018 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 2018 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 Villy Bager Nielsens dødsfald… 

 

 
 

Willy har gennem de seneste 25 år arbejdet som frivillig leder i Sunds IF. Han startede som 

mange andre frivillige med sportslige træneropgaver for sine egne børn og senere fulgte en 

deltagelse i en række af foreningens mange kerneopgaver, som spændte lige fra sportslige 

lederopgaver i ungdom, senior og motionsafdelingen til medlemskab af bestyrelsen. De 

seneste mange år har det dog været Willys utrættelige arbejde med at finde frivillige til 

foreningens mange eventopgaver med Grøn Koncert, superligakampe på MCH Arena, arbejde 

ved MCH og Boxen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Der har altid været stor respekt og anerkendelse for den måde, Willy arbejdede med 

rekruttering af frivillige hjælpere. Det var her særligt Willys evne til at motivere og se det 

bedste i de mennesker, han mødte på sin vej, der var kendetegnende for arbejdet. 

Det var således også meget fortjent, at Willy blev hædret med Gudmund Overbys Mindepokal i 

2010 og senere i 2012 som Årets Sunds borger. Begge hædersbevisninger var netop en 

anerkendelse for måden at rekruttere på, hvor det ikke er belønning i form af indtjente midler, 

der driver frivilligheden, men behovet for samvær og oplevelser i et fællesskab. 

Sunds Idrætsforening har med Willys alt for tidlige død mistet en af sine mest trofaste frivillige 

ledere, som vil blive savnet iblandt os.  

 

Æret være hans minde. 

 

 

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. 

Her er vi jo næsten i land. Der mangler færdiggørelse af multibaneområdet og det 

indgår i samlet plan for udvidelse af Idrætscenter Sunds Vest.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 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. Som det fremgår af beretning for Centerudvalget, så er projektet 

færdigtegnet og beskrevet, men desværre er der ikke politisk opbakning til at støtte 

det. På generalforsamlingen vil vi under eventuelt give en opdatering på tegningerne og 

status på vores arbejde.  

 

 Mål og handlinger for fodboldaktiviteten – mere kvalitet. 

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

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

bliver fremadrettet en del af arbejdsgrundlaget for de sportslige ledere i Sunds IF. 

 

 

Beretning fra styregruppen: Sunds IF Sport  

Formand: Ole Olesen 

Næstformand: Jesper Bangsgaard 

Kitt Kok 

Søren Peder Jensen 

Peter Davies 

Poul Venø 

Peter Ackermann 

Bente Korvig 

 

Daglige støttepersoner: 

Sportslig leder: Peter Davies 

Centerleder: Per V. Nielsen  

 

Medlemstal…  
Medlemmer 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Under 19 år 543 535 571 545 558 503 471 440 408 

Mellem 19 og 
25 år 

31 27 38 35 49 25 74 48 39 

Over 25 år 73 81 73 59 47 52 62 61 55 

Kun for mænd   52 92 106 121 118 119 128 

Kun for kvinder         35 

Total 647 643 734 731 760 701 725 668 665 

 

Antal hold 201
0 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ungdom 11 6 5 7 7 6/7 2/4 4/4 4/5 3/3 

Ungdom 9   1 2      

Ungdom 8     0/10 12/9 11/7 8/5 6,4 

Ungdom 7 10 12 12 11 13/0     

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

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

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

Senior 7 0 0 1 1      

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

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

Indendørs 36 36 38 43 37 32 26 22 24 

Indendørs futsal     7 4 6 8 4 

Total 79 79 84 85 83/82 73/73 70/68 66/61 58/55 

 

Ledere 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Total 96 94 99 104 92 85 111 151 167 



 

 

 

 

 

 

 

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 fortsat rammer Sunds IF. 

Hertil kommer, at vi mærker en generel afmatning med tilgang af unge til breddehold. De 

bedste spillere, der kommer igennem nåleøjet, skal jo videre til FCM holdene, men de 

næstbedste søger også sammen i større klubber. Vi kan desværre ikke på nuværende 

tidspunkt give fysiske rammer, der matcher andre større klubber.   

 

Det bekymre os selvfølgelig en del, og oveni oplever vil så også, at der samfundsmæssigt og 

politisk af større fokus på talenter end på bredden. Det er nu vi skal passe på – uden bredde 

har vi ingen top.  

 

I seniorafdelingen har vi igen i 2018 haft problemer med fastholdelse af de gode takter, som 

ellers var kendetegnende for 2015 og 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.  

Kun for kvinder blev en realitet i foråret 2018 og imponerende flot er der allerede omkring 50 

medlemmer. 

 

Samlet set vi dog stadig meget stolt over et medlemstal på 665 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. Set i lyset af den seneste udvikling 

bliver det også nødvendigt med målrettet at arbejde på rekruttering af ungdomsspillere.  

 

Det bliver et helt centralt arbejdsgrundlag for vores sportslig leder, at der dels skal arbejdes 

med aktiviteter, der understøtter større samarbejde mellem skole og foreningsliv men også, at 

der skabes dialog omkring klubmiljø på tværs af foreningens afdelinger til sikring af 

fastholdelse. 

 

Det bliver selvfølgelig ikke den sportslige leder, der alene skal trække klubben i mere positiv 

retning. Det bliver et samspil mellem centerlederen i Idrætscenter Sunds Vest, den sportslige 

leder og ca. 100 frivillige i Sunds IF.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Fodboldoplevelser for alle i ungdomsafdelingen…  

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

Igen i 2018 var Pigeraket og Sommerfodboldskole på programmet. 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. 

 

DBU Fodboldskole… 

Vi oplevede desværre igen en nedgang i deltagerantallet. De som kom, fik som sædvanlig en 

super god oplevelse. Vejret var jo heldigvis på vores side og deltagerne nød godt af den 

danske sommer. Vi er i sportsudvalget i gang med at finde en måde at få deltagerantallet til at 

stige igen. 

 

                   
 

 

 

Pigeraketten…  

Vores Pigeraket fløj desværre ikke så langt i år. Der var ikke mange deltagere og det var 

dårligt vejr – heldigvis trodsede flere piger vejret og havde en god oplevelse - ikke mindst 

takket være vores hjælpepiger fra U14-16 afdelingen.  

Vi prioriterer dog fortsat Pigeraketten højt, og den er bestilt til 2019, hvor vi vil lave nogle 

tiltag, som er lidt anderledes, end vi har gjort før. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Søndersø Cup… 

Igen igen en god oplevelse for spillere og forældre. En god måde at starte sæsonen på. Vi har i 

løbet af efteråret haft en vurdering på, om vi skal fortsætte med at tage til Søndersø, om det 

er Søndersø, der afholder spillere fra at deltage i fodboldskolen. Vi har besluttet, at vi 

fortsætter med Søndersø stævnet og gør en ekstra indsats for at få spillere til fodboldskolen. 

 

 
 

 

Afdelingsaktiviteter… 

Ved siden af DBU aktiviteterne blev der også i 2018 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. 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

Fantastisk fodboldstart for de yngste… 

Sunds IF’s obligatoriske begynderskole for de alleryngste spillere blev også i 2018 en succes 

og igen med deltagelse af ledere fra ungleder-campen. 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 både for spillere og ledere.  

 

 
 

Kvindesenior i Sunds IF… 

Vi har haft et år hvor vi har haft et serie 1 hold som i foråret sluttede på en flot anden plads i 

puljen. Vi arbejder hele tiden med at få flere kvinder til at spille fodbold for at højne niveauet 

til træning og kamp. Der bliver gjort et stort stykke arbejde fra trænerteamet for at få flere 

spillere. 

 

 

 

Herresenior… 

Et år i serie 4 og serie 5. Igen med udfordringer for trænerteamet ift. at få spillerne til at 

komme til træning og kamp. I efteråret startede vi op med et U17-19 drengehold, som i høj 

grad også var en del af seniorkampene. I løbet af efteråret besluttede lederne i de to 

afdelinger at slå træningerne sammen for at højne kvaliteten. Der har været holdt flere møder, 

bl.a. et stormøde, med repræsentanter fra hele klubben med det ene punkt på dagsordenen: 

Hvad gør vi med fremtidens seniorfodbold i Sunds IF? De første skridt i en ny retning er taget, 

og der vil blive taget flere i løbet af 2019.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Beretning fra styregruppen: Sunds IF Center  

 

Formand: Anders Knudsen 

Erik Dalbjerg 

Pia Krøjgaard 

Peder Vestergaard 

Ronald Boysen 

Kalle Smed 

 

Per Nielsen (Centerleder) 

 

 

Kunstbanen (fase 1+½ af multibane i multiprojektet) 

Vi har nu anvendt kunstbanen i et års tid, og det har været en fornøjelse at se, hvor meget 

banen bliver brugt. Driften af banen er forløbet uden problemer og i fint samarbejde med 

Herning kommune. Vi skylder selvfølgelig alle brugere og støtter til multiprojektet, at 

multibaneområdet bliver færdiggjort. Færdiggørelse er sammentænkt med de sidste faser af 

multiprojektet. 

 

 
 
 

Færdiggørelse af multibaneområdet og udvidelse/renovering af Idrætscenter Sunds 

Vest. (Fase 2, 3 og 4 i multiprojektet) 

 
På sidste års generalforsamling orienterede vi om, at vi i løbet af 2018 ville komme med et 

samlet oplæg til færdiggørelse af kunstbaneanlægget og udvidelse af Idrætscenter Sunds Vest. 

I foråret 2018 blev tegninger og beskrivelse af projektet sendt til Herning kommune med 

henblik på vurdering af projektet ved budgetlægning af 2019. Desværre kom vi ikke med i 

denne omgang, og det efterlader os med en del udfordringer. Det er vi selvfølgelig i dialog 

med det administrative og politiske niveau ved Herning kommune om. I bestyrelsen og 

centerudvalget er vi meget skuffede over den manglede støtte til færdiggørelsen, og kan fuldt 

ud forstå frustrationerne fra spillere, forældre, ledere og de virksomheder og fonde, som 

allerede betragteligt har støttet første del af multiprojektet. På generalforsamlingen under 

eventuelt vil vi give et indblik i selve projektet og en status for vores arbejde.  

 

 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Klubhuset… 

Grundet usikkerhed på fremtiden for Idrætscenteret har vedligeholdelsesopgaver været 

nedprioriteret i 2018. Nødvendig vedligeholdelse vil dog være på dagsordenen i 2019. 

 

 

Særlig gave til Idrætscenteret… 

I efteråret fik Idrætscenter Sunds Vest en helt usædvanlig henvendelse fra Poul Erik Nørtoft 

(Polle), som i anledning af hans 70 års fødselsdag ønskede at give sine gaver til 

multiprojektets færdiggørelse.  

 

Det er rigtig flot og meget mere, end man kan forvente af frivillige i Sunds IF. Vi synes rent 

faktisk, at det at give sin tid er mere end nok, men vi vil rigtig gerne takke Polle for hans flotte 

gave til Sunds IF, og vi håber så, at Herning kommune også får lyst til at give en gave på et 

tidspunkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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 +26.769, som er fordelt således: 

 

Sunds IF Sport 2.668 

Sunds IF Center 1.297 

Sunds IF Event 22.804 

Total 26.769 

 

 

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 2019 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 2018 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. Fra Økonomiudvalget skal lyde en stor tak 

for Tommy og Carstens indsats. 

 

Der har ikke været sponsorarrangement i 2018, men sponsorudvalget vender stærkt tilbage i 

2019 med et spændende arrangement.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

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 2018 afholdt et fælles forældremøde for alle medlemmer under 16 år. Vi oplever dog, at der 

ikke længere er et behov for et fysisk møde og derfor vil vi fremadrettet udstille årsplaner og 

forventninger til spillere, forældre og ledere forud for sæsonen. Det vil ske første gang til 

sæsonen 2019/2020.  

 

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.  



 

 

 

 

 

 

 

I 2018 var det 4. gang vi afviklede ungledercamp og igen med stor succes.  

 

  
 

 

Fastholdelse og honorering af frivillige ledere… 

Det er klubbens grundholdning 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 2018… 

 

  

 
 

På Sunds IF’s generalforsamling kunne filialdirektør Christian Blittrup fra Nordea i 

Ikast overrække Gudmund Overbys Mindepokal til Anders Knudsen for hans store 

arbejde med kunstbaneprojektet.  

 

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

arbejdet med kunstbaneprojektet, hvor der er blevet brugt rigtig mange timer i 2017 er en 

indsats, som i særlig grad ligger indenfor retningslinjerne for uddeling af Mindepokalen. 

Anders har været omdrejningspunktet for projektet, dels som tovholder i styre- og 

driftsgruppen og dels med stor indsats i forbindelse med foreningens bidrag til eget arbejde. 

Henover ferie og weekender har Anders sammen med andre været med til at nedgrave kabler 

og støbe fundament til lysmaster. 

Ved siden af den særlige indsats i 2017 kunne Christian også fortælle, at det fremgik af 

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

mere end 40 år. Det har spændt fra alle typer af opgaver men gennemgående har været, at 

Anders’ primære interesse har været på det sportslige. Rigtig mange hold på tværs i 

foreningens afdelinger har haft fornøjelsen af hans ukuelig indsats. En indsats, som altid har 

været kendetegnet i en positiv tilgang til den enkelte spiller - uanset dygtighed – bare man gør 

sit bedste har været et kendt motto. Selvom det sportslige har fyldt rigtig meget, så har 

Anders godt nok også taget sig tid og interesse til foreningens øvrige opgaver. Det er ganske 

enkelt imponerende med det nuværende liste af opgaver med bestyrelsesarbejde, formand for 

centerudvalget, holdleder i seniorafdelingen og hertil en række adhoc opgaver i klubben. 

Anders er et kæmpe forbillede for frivilligheden og skaber med sin ydmyge personlighed 

respekt hos andre frivillige. 

”Vi har derfor efter en samlet vurdering fundet, at Anders Knudsen denne gang fortjent skal 

hædres med mindepokalen, fremhæver Christian Blittrup”. 



 

 

 

 

Beretning fra styregruppen: Sunds IF Event 

Formand: Jesper Lauridsen  

Erik Dalbjerg  

Per Vallebæk 

Steen Larsen 

 

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

også uden for byen - blandt andet Herning, Århus samt 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 deres daglige gang i Sunds IF, men som tiden går så 

småt er begyndt at have rødder i Sunds IF.  

 

Mange 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 samt Steen Larsens netværk samt Boysen 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 -  dog mindre end tidligere, til gavn for den enkelte afdeling.  

 

Sports og Byfesten i Sunds, hvor indtægtskilden bl.a. er salg af reklamer på T-shirt, annoncer i 

Byfest folderen samt salg af div mad og drikkevarer. 2018 var året, hvor vi forsøgte os med 

Street Food og cykelløbet var tilbage igen. Street Food blev med succes lavet i samarbejde 

med Pernille Sangild, som jo havde prøvet at lave dette før, med masser af mennesker. Også  

 



 

 

 

 

 

til vores Street Food kom der mange mennesker, men desværre kunne vi konstatere at der 

ikke kunne tjenes penge på dette.  

 

  
 

2018 bød desværre også på at vi mistede en af vores kære udvalgsmedlemmer i Event Willy 

Nielsen, som gennem mange år jo havde været en kæmpe arbejdshest for blandt andet alle 

vores arrangementer gennem MCH samt FCM. Dette betød jo, at vi som klub skulle finde en 

løsning, hvor vi kunne komme videre med vores opgaver på MCH Arena samt Jyske Bank 

Boxen. Heldigvis viste klubbens sammenhold, at når det ser sværest ud, så kommer 

løsningerne blandt andet ved at "rykke sammen i bussen". Dette skete på diverse møder, hvor 

vi mødte stor opbakning fra de mange frivillige, som gennem Willys netværk fortsat MEGET 

gerne ville, at dette skulle fortsætte i "Willys ånd", så alle, plus mange flere, fortsat er at finde 

som hjælpere i Jyske Bank Boxen og nu med Kitt Kok som tovholder. Så stor TAK og ROS 

herfra til alle de folk, som virkelig hjalp os med den store opgave at løfte opgaven efter Willy 

Nielsen.  

 
 

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

støttet klubben med masser af hjælp i 2018.  

 


