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Indledning: 

Beretningen for 2019 omfatter Sunds IF sport, Sunds IF Center, Sunds IF Event, 

Økonomiudvalg og Lederudvalg. 

 

Ole Olesen 

Formand 

 

 

 

 

 

Årsberetning fra bestyrelsen: 

Bestyrelsen har i 2019 haft følgende medlemmer: 

 

Ole Olesen  Ordførende formand 

Anders Knudsen Næstformand  

Pia Krøjgård  Kasserer 

Kitt Kok  

Jørn Sørensen 

Tommy Jensen 

Jesper Lauridsen 

Thomas Jensen 1. suppleant 

Jesper Bangsgaard 2. suppleant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Beretning fra styregruppen: Sunds IF Sport  

Formand: Ole Olesen 

Næstformand: Jesper Bangsgaard 

Bo Mortensen 

Søren Peder Jensen 

Peter Davies 

Jack Madsen 

Peter Ackermann 

Bente Korvig 

Morten Nielsen 

 

Daglige støttepersoner: 

Sportslig leder: Peter Davies 

Centerleder: Per V. Nielsen  

 

 

 

Medlemstal…  

 
Medlemmer 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Under 19 år 543 535 571 545 558 503 471 440 408 358 

Mellem 19 og 25 
år 

31 27 38 35 49 25 74 48 39 41 

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

Kun for mænd   52 92 106 121 118 119 128 124 

Kun for kvinder         35 38 

Total 647 643 734 731 760 701 725 668 665 613 

 

Antal hold 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

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

Ungdom 9   1 2       

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

Ungdom 7 10 12 12 11 13/0      

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

Ungdom 3 10 9 8 7 9/5 8/7 6/6 7/6 5/5 5/4 

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

Senior 7 0 0 1 1       

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

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

Indendørs 36 36 38 43 37 32 26 22 24 17 

Indendørs futsal     7 4 6 8 4 5 

Total 79 79 84 85 83/82 73/73 70/68 66/61 58/55 55/50 

 

Ledere 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Total 96 94 99 104 92 85 111 151 167 101 

 

 

 

Årsberetningen har de sidste par beskrevet de planer og aktiviteter som har fundet sted i 

Sunds IF  
Det er altid spændende, om planerne og aktiviteterne også bærer frugt, og om vi på rette vej.  
  
I 2019 lancerede vi den første medlemsundersøgelse Players 1st. Undersøgelsen viste at 

medlemmer, trænere og ledere generelt set er meget godt tilfreds med tilstanden i Sunds IF. 

Undersøgelsen viste også at der er plads til forbedringer. Dem vil vi arbejde med i 2020. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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 f.eks. Vildbjerg (piger) eller 

FCM (drenge), men de næstbedste søger også sammen i større klubber. Vi kan desværre ikke 

på nuværende tidspunkt give fysiske rammer, der matcher andre større klubber.   

 

Vi er stadig ramt på vores antal af pigespillere, som vi er nødt til at gøre en ekstra indsats for 

at rekruttere.  

Vi rammer desværre også en tendens med at det bliver svære at finde de friville trænere 

blandt forældregruppen, samtidig med at flere ikke ser det som en ”klubopgave” at være 

træner, men nærmere et projekt for mig og mit barn. Det er en tendens, vi skal være meget 

opmærksomme på ikke spreder sig, da vi heldigvis har rigtig mange gode og engagerede 

trænere og ledere. 
  
Det bekymrer 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 haft et forrygende år med stor opbakning til træningen. Der har 

været gjort en stor indsats fra trænerteamet omkring seniorholdene og det resulterede i både 

sportslig -og social succes. Vi arbejder hele tiden på at optimere rammerne for vores spillere 

og trænere så der kan ydes den bedste indsats både på- og udenfor banen. 

 

 
 
  
I motionsafdelingen, KFK og KFM har vi fastholdt medlemsantallet.  
  
Samlet set vi dog stadig stolt over et medlemstal på 613 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 vores sportsudvalg, 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. 
  
Dette arbejde bliver et samspil mellem centerlederen i Idrætscenter Sunds Vest, 

sportsudvalget og de 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 2019 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 heller ikke så langt i år. Der var ikke mange deltagere og det var 

dårligt vejr – heldigvis trodsede 5 piger vejret og havde en god oplevelse - ikke mindst takket 

være vores hjælpepiger fra U14-16 afdelingen. Vi havde stor succes med et samarbejde med 

Sunds Pensionistforening som kom og grillede pølser. De vil meget gerne hjælpe til ved 

lignende arrangementer. 
På trods af to år med lave deltagerantal prioriterer vi fortsat Pigeraketten højt, og den er 

bestilt til 2020. 
  

 

  
 

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… 

Rigtig mange afdelinger har i løbet af året været til stævner, arrangeret overnatning i klubben, 

lavet fælles arrangementer for børn og forældre og meget andet. 

Vi er rigtig stolte over at så mange af vores frivillige, prioriterer at give spillerne andre 

oplevelser end træning og kampe. Det er et vigtig argument/ incitament i fastholdelsen af 

vores spillere. Vi kan kun opfordre og støtte de gode intentioner i 2020. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

I 2019 fik igen Sunds IF på det nationale landkort, da Oliver Bjerrum Jensen blev udtaget og 

fik debut for U18 landsholdet. Kæmpe tillykke til Oliver og endnu et bevis på at man godt kan 

starte en flot fodbold karriere i Sunds IF 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Beretning fra styregruppen: Sunds IF Center  

 

Formand: Anders Knudsen 

Erik Dalbjerg 

Pia Krøjgaard 

Peder Vestergaard 

Ronald Boysen 

Kalle Smed 

 

Per V. Nielsen (Centerleder) 

 

 

 
Baner 

Så har kunstbanen været i brug godt 2 år og vi er stadig godt tilfreds med banen. Det har vist 

sig at den, modsat hvad vi hører fra andre klubber, kan modtage og dræne meget vand. Vi er 

glade for at vi har fået et fast årligt driftstilskud fra Herning Kommune på 73.000 kr. 

De øvrige græsbaner har i 2019 stadig lidt af tørken i 2018, og vandmangel i forsommeren. 

Det har betydet at græsbaner har været noget ujævne. Det lykkedes os dog at få Kommunen 

til at vande bane 1 i juni måned. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Klubhuset 

Endelig lykkedes det os at komme igennem med den længe ønskede renovering og udvidelse 

af klubhuset. Vi kom på Herning kommunes budget i 2022 med 5,0 millioner. Et langt forløb 

over de seneste 10 år med en kæmpe indsats af rigtig mange aktører er nu landet. Det er vi 

meget stolt og taknemmelig over i bestyrelsen, at vi nu endelig kan indfri nogle de helt 

berettigede forventninger foreningens mange brugere kan have til et idrætscenter. Her i 

beretningen skal endnu gang lyde en stor tak de mange interessenter, der har været i arbejdet 

med hele multiprojektet. Vi står nu overfor konkrete planer med videreførelse af 

multiprojektet, hvor fase 1 var kunstbanen som er færdig. Vi er halvvejs med multibanen og 

nu springer vi til fase 4, som er udvidelse og renovering af klubhuset. Hele projektet kan 

følges på foreningens hjemmeside. Vi vil i løbet af 2020 udarbejde en plan for projektet, da vi 

håber at det vil være mulig at etapeopdele projektet i 3 etaper, med opstart vinter 2020, og 

med en forventet afslutning i vinter 2022/23. 

 

 

 
 

 

 

Vi har desværre fået opsagt lejemål med Skalmejegården, hvorved færre børn får deres 

dagligdag i klubben, hvorved de kan være sværere at tiltrække. Vi har dog fået et årlig 

økonomisk kompensation på kr. 153.000 dækkende manglende lejeindtægter. 

 

Da der blev kaldt til vedligeholdelsesdag, mødte kun centerudvalget op. Det har vist sig, at det 

er blevet sværere at samle frivillige, når der bliver ringet med frivillighedsklokken. 

 

Centerleder. 

Da Skalmejegården har opsagt deres lejemål, har centerleder Per fået lidt tid, i overskud ift 

rengøring. Vi har i den forbindelse lavet en aftale med Per om at han overtage lidt flere 

administrative opgaver for klubben, hvilket vi er meget glade for, da det letter de frivilliges 

opgaver. 

 

 

 



 

 

 

Beretning fra styregruppen: Økonomiudvalg 

 

Formand: Tommy Jensen 

Jørn Sørensen 

Pia Krøjgård  

Anders Frederiksen 

 

Sponsorudvalg: 

Carsten Grønkjær Nielsen  

Tommy Jensen 

Jørn Sørensen 

 

Økonomi… 

Det samlede resultat for Sunds IF udviser et positivt beløb på + kr. 34.449 efter hensættelser 

på kr. 200.000, som er fordelt således: 

 

Sunds IF Sport +3.484 

Sunds IF Center -2.913 

Sunds IF Event +33.878 

Total +34.449 

 

 

Bestyrelsen er 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 2020 vil omfatte en videreførelse af arbejdet med visions- 

og driftsplan for sponsorarbejdet. 

 

Vi kan til stadighed glæde os over, den opbakning vi får af vore sponsorer både nye som 

etablerede. Vi er dybt taknemmelige for den støtte fra erhvervslivet, som her anerkender det 

arbejde, der laves for byens børn, unge og ældre.  

 

En af missionerne i Sunds IF er, at drive en klub ud fra gamle traditioner, følge med 

udviklingen, men ikke mindst at være økonomisk konsolideret. Med en sund økonomi gør at 

man kan tiltrække og udvikle efter behov og har muligheden for at indfri sine visioner. 

Vi er godt klar over, at det forpligter og med det økonomiske tilsagn Herning Kommune har 

givet Sunds IF omkring færdiggørelsen af den sidste fase af vores klubhus og multibane, så 

står vi stærkt rustet til at indfri dette. 

 

At drive en ansvarlig forening kan kun gøres ved fælles hjælp lige fra de frivillige som yder en 

kæmpe indsats i det daglige, til vore sponsorer og kommune, der økonomisk bakker op om 

byens fodboldklub, sløjfet med en driftig bestyrelse og ledelse. 

 

Målet for 2020 er fortsat at få banen tættere på en om kransning af bander, samt få taget 

næste skridt omkring opstart af en færdiggørelse på Sunds If´ mangeårige klubhus og 

multibaneprojekt.  

 

Der har været to sponsorarrangementer i 2019. Et fællesarrangement på Kyocera i januar med 

Jason Watt og i efteråret et lokalt arrangement i forbindelse med herresenior serie 3 kamp på 

Sunds Stadion.  

 

 



 

 

 

 

Beretning fra styregruppen: Lederudvalg 

 

Formand: Jørn Sørensen 

Ole Olesen 

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.  

 

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. 

 

 

  
Lederdag i februar 2019                     Arrangement på Kyocera med deltagelse af Jason Watt 

 

 

Særlige priser i 2019… 

 

Årets Idrætsleder i Herning kommune 

 

 
 

Ole Olesen fik marts overrakt hæderen, som Årets Idrætsleder i Herning Kommune.  

 

Herning Folkeblad skriver bla.: 

Ildsjæl fra Sunds er årets idrætsleder 

Fire årtiers frivilligt arbejde blev i aftes kogt ned til en stor hæder med Ole Olesen som 

hovedperson. 



 

 

 

I en propfyldt byrådssal blev den mangeårige formand for fodboldklubben Sunds IF tildelt 

titlen som årets idrætsleder i Herning Kommune - en pris, som kommunen har uddelt til 

frivillige ledere siden 1982. 

- Du er kulturbærer, inspirator og ildsjæl. Du er typen der siger ja, og du er altid klar med en 

god idé eller en hjælpende hånd, lød det i hyldesttalen fra borgmester Lars Krarup, der atter 

overrakte årets idrætslederpris, som gives til en person, der har ydet en ærlig indsats gennem 

lederarbejdet i en forening eller for idrætten i Herning Kommune. 

Betingelserne opfylder Ole Olesen i den grad. Den 56-årige sundsbo har været tilknyttet Sunds 

IF siden 1978, hvor han indledte som ungdomstræner og frivillig. Ole Olesen har været en del 

af bestyrelsen i Sunds IF, hvor han på 21. år sidder i formandsstolen. 

- Jeg er stolt og taknemmelig over denne hæder, siger Ole Olesen, der efter eget udsagn blev 

særdeles overrasket, da han fandt ud af, at klubbens bestyrelse og medlemmer havde 

indstillet ham til idrætslederprisen. 

- Jeg sidder jo ved bordenden og troede, det var mig, der bestemte. Men sådan er det 

åbenbart ikke. Da vi havde bestyrelsesmøde i sidste uge, kunne jeg nemlig konstatere, at der 

var en kreds af ledere, der uden min viden havde valgt at indstille mig til prisen. Det er jeg 

selvfølgelig glad for, smiler den vellidte klubmand. 

  

Hylder fællesskabet 

Ole Olesen arbejder til daglig som leder af Gældsstyrelsen under Skatteministeriets afdeling i 

Ringkøbing. Her kan han næste år fejre 40 års jubilæum, men også i Sunds har den ihærdige 

midtjyde markeret sig. 

Således er Ole Olesen blandt andet æresmedlem i Sunds IF, koordinator af Sports- og byfesten 

i Sunds samt én af idémændene bag de sociale klubber »Kun for mænd« og »Kun for 

kvinderne«, der står bag arrangementer for byens mænd og kvinder over 30 år. Dertil kommer 

et langvarigt virke som repræsentant i Dansk Boldspil Union. 

- Jeg har gennem årene brugt utallige timer, og jeg har ingen planer om at geare ned. Men det 

havde aldrig kunnet ladet sig gøre uden opbakning hjemmefra. Heldigvis har jeg en meget 

forstående familie, som altid har været engageret i idræt, forklarer Ole Olesen. 

Han er gift med Jette, med hvem han har børnene Lasse (35), Sanne (32), Simon (27) og 

Anne Mette (20). 

- Vi bor lige ved siden af fodboldbanerne, så det var naturligt, at både jeg, men også at vi som 

familie blev inddraget i det fantastiske fællesskab, som følger med frivilligt arbejde. Der er en 

ubeskrivelig glæde ved at gøre noget for andre, mener prismodtageren. 

  

Hejser flaget for de frivillige 

Med titlen som årets idrætsleder fulgte blomster, en mindetavle på rådhuset samt en check på 

5000 kroner. 

- Personligt er hæderen ikke vigtig for mig, men det er faktisk noget, vi i vores egen forening 

bruger rigtigt meget. Altså, at vi sikrer os og holder øje med, at de frivillige, som gør en 

forskel, også belønnes og værdsættes for deres indsats, påpeger Ole Olesen. 

Sunds IF har 660 medlemmer fordelt over 500 ungdomsspillere samt 160 seniorer og ældre, 

der indgår i sammenhold og et værdifuldt netværk. 

- Det vigtigste for mig ved denne pris er faktisk at udnytte taletiden, siger Ole Olesen og 

uddyber: 



 

 

 

- Det her giver mig en mulighed for at hejse flaget for de frivillige. Alle de sportstalenter, vi 

har her i vores område, som har gjort noget unikt, er jo også kommet igennem nåleøjet, fordi 

der bagved står en lang række frivillige i foreningerne, pointerer han. 

 

 

Gudmund Overbys Mindepokal 

På Sunds IF’s generalforsamling i februar måned kunne filialdirektør Lars Christian Lauth 

Hansen fra Handelsbanken i Sunds overrække Gudmund Overbys Mindepokal til Bent Siggaard 

og Ronald Boysen for deres store arbejde med at skaffe frivillige hjælpere til Superligakampe 

på MCH Arena.    

 

 
 

 

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

arbejdet med at samle frivillige udenfor den normale kreds af medlemmer og frivillige i Sunds 

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

Lars fortalte videre, at der i indstillingerne er mange superlativer på Bent og Ronalds arbejde, 

som ikke alene er at skaffe de mange frivillige men også at sikre, at arbejdet bliver udført med 

ansvarlighed, så er der er respekt omkring Sunds IF. 

Derudover har Bent og Ronald sammen med andre nøglepersoner i Sunds IF gjort en kæmpe 

forskel med samling af de mange frivillige efter Villy ”Bagers” tragiske dødsfald i 2018. 

Lars kom også ind på de andre opgaver Bent og Ronald har haft i klubben. Det strækker sig 

helt tilbage i 1980’erne, hvor Bent startede som ungdomsleder og efterfuldt med arbejdet på 

MCH Arena, som nu er udvidet de seneste år til at være tovholderrolle på opgaven sammen 

med Ronald. Ronald har gennem 23 år været en del af Sunds IF, som ungdoms- og 

seniorleder, centerudvalgsmedlem, eventarrangementsudvalg og de seneste år som tovholder 

sammen med Bent. 

”Vi har derfor efter en samlet vurdering fundet, at Bent Siggaard og Ronald Boysen denne 

gang fortjent skal hædres med mindepokalen, fremhæver Larsen Christian Lauth Hansen”. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Årets ungdomsleder og ledertalent 

I forbindelse med ungdomsafslutningen i juni måned kunne sportskonsulent Peter Davies 

overrække årets ungdomslederpokal og årets ledertalent. 

 

 

 
 

 

I Sunds IF har vi en lang tradition for anerkendelse af de mange gode indsatser i lederjobbet. 

Det gør vi blandt andet med kåring af årets ungdomsleder. Det gør vi selvfølgelig også i år. 

Vi arbejder også målrettet på, at få flere nye unge som gamle ledere i ungdomsafdelingen. 

Ledercamp for ungdomsledere er her en af vore indsatser, som har givet mange nye 

ungledere.  

Til anerkendelse af det arbejde har vi valgt at indføre en ny pris - Årets ledertalent. 

 

 

Årets ledertalent 

 

Klubbens første Årets ledertalent pris gik til Nikolaj Sunne Milter i U9 Drenge. 

 

Nikolaj har nu været Ungleder i to år, og vi har fået flere flotte indstillinger på Nikolaj's 

arbejde, som ungleder for U9 Drenge. Nikolaj møder altid op med godt humør uanset vejret og 

er seriøs og pligtopfyldende. Nikolaj er en stor støtte for andre ledere i afdelingen, hvor han nu 

også selvstændigt står for noget af træningen. Nikolaj laver tit konkurrencer med spillerne på 

eget initiativ for at højne motivationen. 

Vi er rigtig stolt over at have Nikolaj med på lederholdet i Sunds IF, hvor tilgangen til 

lederopgaven er med til, at spillerne synes det er sjovt at komme til fodbold. 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Årets ungdomsleder 

 

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

foreningens mange ungdomshold. Valget på Bo Mortensen begrundes med, at han virkelig 

har forstået at være fleksibel og hjælper på tværs i foreningen, når der er behov for hjælp. 

Bo har igen i år gjort en kæmpe indsats, som træner for U11 Drenge og holdleder for U15-16 

Drenge samt diverse opgaver i udvalg og styregrupper. 

Sportsudvalget har særligt bemærket, at Bo er en mand med stærke holdninger, og også er en 

sikker deltager i klubbens mange andre tværgående arrangementer som lederdage og 

festligheder. Alt sammen noget som spiller ind til foreningstanken og meningen med det hele. 

 

 

                       

Årets lederfest blev holdes i Sunds IF's klubhus fredag d. 1/11 

 

Her var klubben vært med dejlig festmenu for alle ledere med påhæng. Det blev en god fest 

med knap 60 deltagere  

 

Formand Ole Olesen holdt sædvanen tro sin årlige takke tale til de frivillige ledere efter 

forretten. 

 

Der skal lyde en stor tak til alle deltagere for at skabe god stemning og godt humør, så det 

blev en rigtig god aften. 

 

 

 

Årets ledertur 

 

 

 
 

Som en tak for ledernes indsats i Sunds IF, blev de frivillige ledere inviteret til en helt unik tur 

til landspokalfinalen i Parken den 17. maj, hvor FCM mødte Brøndby. 

 

Det blev en fest af de helt store, da FCM samtidig gerne ville markere 20 års jubilæum for 

samarbejdet omkring regionens hold. Det blev en fantastisk tur selv om vejret ikke var med 

os, men det blev overskygget af en spændende kamp hvor FCM fortjent hentede pokalen med 

hjem til heden. Fra udvalget skal lyde en stor tak til de der deltog på turen. 

 

 

 



 

 

 

 

Beretning fra styregruppen: Sunds IF Event 

Formand: Jesper Lauridsen 

Kitt Kok  

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 igen i år svært ved at samle folk, (er jo midt i 

hovedferien) men med Per Vallebæk samt Steen Larsens og Boysen store ihærdighed fik vi en 

busfuld hjælpere afsted til Esbjerg.  

 

 
 

Vores udfordring med div opgaver i Jyske Bank Boxen fik vi løst med div. møder med masser 

af klub folk, for at få samlet trådene og div navne til Jyske Bank Box. Dette resulterede i at 

Kitt Kok blev tovholder for en masse frivillige som fortsat gerne vil hjælpe Sunds IF.    

 

 



 

 

 

 

 

    

 

 

Disse store og oplevelsesrige arrangementer gør, at masser af forældre også 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. 2019 blev et godt år med masser af 

mennesker og masser af salg begge dage. Dette resulterede i et overskud på omkring 

90.000,- kr hvilket Event er meget taknemlige for i disse tider, med mange gode og store 

tiltag rundt omkring. Så stor ROS fra Event til de mange frivillige hjælpere som gør dette 

muligt. Så har du hjulpet til byfesten skal du fra Event have et STORT TAK - og har du lyst at 

deltage enten på dagene eller i planlægningen fremover (vi vil gerne have nye indspark) er du 

meget velkommen til at kontakte Jesper Lauridsen 

 

 
 


