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INDLEDNING: 
Beretningen for 2008 omfatter en redegørelse fra bestyrelsen, Sunds IF sport, Sunds IF Center, 
Sunds Event, økonomiudvalg og lederudvalg. 
 
Ole Olesen 
formand 
 

Foreningens struktur pr. 1. januar 2009 
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Årsberetning fra bestyrelsen:
Bestyrelsen har i 2008 haft følgende medlemmer: 
 
Ole Olesen  Ordførende formand 
Jan Højgård  Næstformand  
Pia Krøjgård  Kasserer 
Jens Kock 
Jørn Sørensen 
Anders Knudsen  
Jesper Lauridsen 
Torben Hagelskjær 1. suppleant 
Poul Venø  2. suppleant 
 
Strukturen begynder at virke i Sunds IF
Det er med glæde, at bestyrelsen har kunnet konstatere at den nye struktur begynder at virker. Vi 
oplever nemlig en stigende selvstændighed i de enkelte styregrupper – helt i tråd med de 
forventninger vi havde til den nye struktur. Vi oplever også, at styregrupper forsøger at agerer på 
det foreningspolitiskeniveau ved i større grad af oprette underliggende driftsgrupper til 
varetagelse af beslutninger på styregruppeniveau. 
 
Til sikring af fælles udgangspunkt for arbejdet i Sunds IF vil der fortsat blive indkaldt til ledermøde 
to gange om året – hvor dagsordenen dels er synliggørelse af aktiviteter rundt i Sunds IF og dels 
eksternt input til foreningsarbejdet. 
 
Visioner og dagligdagen 
Bestyrelsen ønsker at være på forkant med udviklingen med visioner for både sporten og de 
fysiske rammer. Derfor har bestyrelsen også igangsat to visioner som kører sideløbende frem til 
2020. 
 
Vision 2015, som har det hovedformål, at Sunds IF er Herning kommunes førende 
amatørforening indenfor fodbold. 
 
Vision 2020, som har det hovedformål, at Sunds IF i samarbejde med Skalmejeskolen og 
Skalmejegården får nogle fysiske rammer der kan matche fremtiden med større sammenhæng 
mellem børnepasning, skole og fritid. Visionen har også det sigte, at skabe større sammenhæng i 
Sunds by og opland omkring ledelse og organisering af opgaverne og ikke kun for de tre 
initiativtagere. 
 
Bestyrelsen har fundet det vigtig med retning for både sporten og rammerne. Når det er sagt er vi 
også godt klar over, at visionerne ikke må være en hindring for dagligdagen i foreningen, hvor 
træning og kampe skal passes. Det er en balancegang – som stiller krav til alle ledere om at holde 
fødderne varme og hovedet koldt og ikke have forventninger til at visionerne indfries før tid. 
 
Til virkeliggørelse af visionerne vil foreningenstanken fortsat værende bærende for 
hovedaktiviteterne i Sunds IF. Men vi kommer ikke udenom, at vi med et sigte fremtil 2020 går 
imod en trend, hvor kravene vil blive øget yderligere til den frivillige leder. Det bliver derfor efter 
bestyrelsens opfattelse nødvendigt med uddannelse og ansættelse af ledere, som kan støtte de 
frivillige ledere. 
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Økonomi og retning i Sunds IF 
Bestyrelsen har en helt fast holdning til, at der skal være balance i økonomien også med 
virkeliggørelse af vision 2015 og 2020.  
 
Vi arbejder derfor stadig med den dagsorden, at budgetterne i Sunds IF skal holde og at vi som 
udgangspunkt ikke må være afhængige af indtægter fra Eventsafdelingen. 
 
Bestyrelsen har dog de seneste år oplevet en kraftig udvikling i Eventsafdelingen, der gør at vi 
indtil videre har valgt at tilbyde de enkelte afdelinger 50 % af indtjeningen, ved aktiv deltagelse i 
løsning af opgaverne. Derudover har de enkelte afdelinger fortsat mulighed for indtjening af 
midler ved mindre aktiviteter, som ikke henhører under Eventsafdelingen. 
 
Uanset om det er fra fællespuljen af aktiviteter eller mindre aktiviteter i afdelingerne gælder det, 
at alle penge er indtjent i foreningens navn og skal bruges i foreningens navn.  
 

Beretning fra styregruppen: Sunds IF sport
Formand Ole Olesen 
Torben Hagelskjær 
Jesper Bangsgaard 
Henrik Mortensen 
Kitt Kok 
Allan Jørgensen 
Per Kjær 
 
Medlemstal 

Medlemmer 2005 2006 2007 2008 
Under 19 år 467 501 497 552
Mellem 19 og 
25 år 

16 40 23 33
Over 25 år 68 60 70 93
Total 548 602 590 678
Antal hold 2005 2006 2007 2008 
Ungdom 11 8 8
Ungdom 7 12 12
Ungdom 5 8 8
Ungdom 3 5 8
Senior 11 2 2
Senior 7 1 1
Motion 11 3 3
Motion 7 2 2
Indendørs 34 33
Total 75 77
Ledere 2005 2006 2007 2008 
Total 85 90 93 111
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Foreningsmæssigt
Medlemstallet er steget til 678 og vi rykker derfor endnu længere op på rangstigen og nærmere os 
top 10 på de største fodboldklubber i Jylland.  
 
Den kraftige stigning i medlemstallet er primært som følge af tilgang fra Ilskov IF i U15. Men der 
er også pæne stigninger i andre årgange. Hertil kommer, at lederantallet er steget fra 93 til 111. 
 
U14/U15 drenge har været en af de største udfordringer i Sunds IF i nyere tid. Det er lidt unikt, at 
vi netop i den aldersklasse kan tiltrække næsten 50 spillere. Det tog også pusten fra os og det har 
stillet store krav til lederne i afdelingen. Set i bakspejlet skulle vi nok have indkaldt til et 
forældremøde om større grad af hjælp. En størrelse med 4 hold fordelt på 8 ledere har stillet store 
krav til kommunikation både internt og ud til forældre - også større end vi har kunnet magte.  
 
Stigende krav og forventninger fra forældre
Vi har i 2008 måtte konstatere, at vi ikke i tilstrækkelig grad har formået at afstemme krav og 
forventninger mellem forældre, spillere og klubben i alle afdelinger. Det har givet udfordringer og 
utilfredse forældre og ledere. Det er ikke en holdbar tilstand. 
 
Sportsudvalget har ved flere lejligheder talt om vores pligt til at værne om foreningstanken. I den 
tid vi lever i – vil det være nødvendigt med øget fokus for værdierne i foreningen. Hvem er 
foreningen Sunds IF?  Ja – det er os alle sammen. Spillere, forældre og ledere.  
 
Sportsudvalget har derfor besluttet, at der i 2009 vil blive sat endnu større fokus på 
forventningsafstemning i forbindelse med opstartsmøder - hertil holdningsbearbejdelse af alle 
ledere i SIF. Konsulent Keld Andersen får her en hel centralrolle som garant for at vi kommer ind 
på banen igen. 
 
B & U konsulent Keld Andersen
Hvis vi siger 2008 – kan vi ikke komme udenom JBU konsulenten Keld Andersen fra Mors. Sunds 
IF var jo så heldig at komme i betragtning til en DBU aflønnet konsulent i 2 år. Det blev Keld 
Andersen. Keld er kompetent og taler et sprog de fleste kan forstå. Keld har i sin relative korte 
periode i SIF allerede sat sit præg på mange områder. Vi har gennem sæsonen fået en ugentlig 
dosis af fodboldholdninger – og det er vores fornemmelse at det bliver læst.  
 
Kelds hovedansvarsområde er, at få teorien om holdninger og handlinger ud på banerne. I 2009 
vil der blive sat ekstra fokus på alders tilsvarende træning i form af uddannelse for alle 
ungdomsledere og i form af flere observationstimer i de enkelte afdelinger. 
 
Keld vil i løbet af 2009 også sætte fokus på: 

- fastholdelse af unge 13-18 årige 
- rekruttering af nye unge ledere 
- oprettelse af ungdomsråd 
- individuelle uddannelsesplaner 
- bedre organisering af de enkelte afdelinger i ungdom 
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Ændring af turneringsåret
DBU besluttede først på året, at fodbold Danmark skulle have et fælles fodboldår (efterår-forår). 
Fodboldmæssigt betød det, at foråret 2008 blev en kort sæson med op- og nedrykning allerede til 
sommeren 2008. Det betyder også, at de samme årgange skal spille sammen frem til sommeren 
2009 – altså 1 ½ år.  
 
Det giver i Sunds IF anledning til en række ændringer af vores årshjul. Andet tidspunkt for opstart 
og afslutning, samarbejdsaftaler, kontingent mm.. 
 
Vision 2015
Vision 2015 om at blive Herning kommunes førende amatørklub er en ambitiøs plan, som 
indeholder mange udfordringer og som kommer til at stille store krav til alle i Sunds IF. Visionen 
blev til i forlængelse af klubudviklingsprojekt under JBU, hvor vi måtte konstatere, at vi 
fodboldmæssigt lå under i niveau med sammenlignende klubber. Men andre ord vi er lokale 
verdensmestre i at få børn og unge til at spille fodbold – men vi er ikke på niveau med andre. 
Udfordringen i visionen er at skabe udfordring for de bedste uden at sælge bredden og vore 
holdninger til foreningstanken. 
 
At visionen nås kræver, at vi på alle niveauer bliver bedre og skaber udvikling. Bedre ledere, 
bedre trænere, bedre rammer og bedre spillere. 
 
Hvad er status så her ved indgangen til 2009: 
 
Vi drøfter løbende i sportsudvalget hvilke initiativer vi skal igangsætte og hvorledes vi måler en 
udvikling i foreningen. 
 
Vi har mange bolde i gang og det er balancen at have tid til at få tingene til at virke før vi er i 
gang med noget nyt. Og vi skal huske at der er langt til 2015. 
 
Helt overordnet har vi arbejdet med udvikling frem for resultater på den korte bane. Det er for 
øvrigt helt i tråd med DBUs holdninger og handlinger. Det betyder blandt andet tilmelding af hold 
med udvikling for øje. Det betyder daglig udvikling i træningspassene, flere fodboldtimer for den 
enkelte spillere ved selvtræning og ved fodboldaktiviteter i SIF – blandt andet fodboldskoler. 
 
Det betyder også flere på uddannelse for at kunne matche spillernes krav. Vi er kommet langt og 
flere ungdomstrænere er i dag på højre niveau end vi nogen sinde har været i SIF. Det kan blandt 
ses ved, at Jesper Bangsgaard er startet på FCM akademiuddannelse, at Henrik Mortensen er 
blevet ansat som JBU instruktør og at flere er i gang med længerevarende DBU kurser.  
 
På ledersiden har de fleste styregruppemedlemmer gennemført fase 1 af JBUs lederuddannelse, 
hvor temaet har været personlig effektivitet.  
 
De ydre rammer skal følge med. Det betyder gode baner, gode mål, bolde og selvfølgelig et 
klubhus der står mål med vore visioner. Her er der også udfordringer. Baner, mål, bolde – det kan 
vi klare. Mht. klubhus – her bliver det spændende med vision 2020.  
 
Men de indre rammer i klubhuset er til stede med Per centerleder, som sikker ankermand. 2008 
blev Pers første hele år som centerleder. Sportsudvalget fornemmer en Per der i stigende grad 
selvstændigt udfylder rollen – som den centrale bagstopper for Sunds IF, - om det så gælder 
kampe, træning, sparringspartner til alle frivillige samt til løsning af daglige udfordringer i 
foreningens navn.  
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Til sikring af, at alle ved hvilken rejse vi er på vil der i samarbejde med Reklametryk blive 
udarbejdet en folder med vision 2015. Folderen vil blive husstandsomdelt i Sunds i foråret 2009. 
 
Sportslige resultater / aktiviteter
Motionsafdelingen
Oldboys A - 6. plads 
Oldboys C - 7. plads 
Oldgirls - 5. plads  
Senior Oldboys - 7. plads 
Superveteraner - 3. plads (kraftig fremgang) 
 
Jævne placeringer – jeg tror tiden er til justering af tilmeldinger i rette årgange. Til sikring af at 
alle kommer med på et hold vil der i løbet af 2009 blive mulighed for at tilkendegive om man vil 
spille fodbold og på hvilket niveau.   
 
Seniorafdelingen
Seniorafdelingen har resultatmæssigt haft en rigtig flot sæson. Oprykning i foråret fra serie 4 og 
pt. en 5. plads i serie 3 med 2 point fra oprykning. 
 
Ellers må vi erkende at der er stadig er store udfordringer med forventningsstemning mellem 
spillere og klub. Almindelig viden om opgaver og gensidig respekt overfor hinanden såvel mellem 
spillere og mellem spiller og klub er nok de væsentlige udfordringer.  
 
Til sikring af en bedre balance vil der i løbet af vinteren blive foretaget en analyse af 
opgavefordelingen mellem trænere, ledere og spillere med det sigte at inddrage seniorudvalget i 
større omfang. 
 
Ungdomsafdelingen
Drenge: 

• U17 Drenge 3 – 5. plads 
• U15 Drenge 1 – 3. plads 
• U15 Drenge 4 – 3. plads 
• U15 Drenge 4 – 5. plads 
• U13 Drenge 2 – 4. plads 
• U13 Drenge C1 – 1. plads 
• U12 Drenge 1 – 2. plads 
• U12 Drenge C – 4. plads 
• U11 Drenge A – 3. plads 
• U11 Drenge B2 – 3. plads 
• U11 Drenge C – 2. plads 
• U10-U6 (ingen placeringsrækker) 

 
Piger: 

• U15 piger 2 – 5. plads 
• U13 piger B – 3. plads 
• U12 piger 1 – 1. plads 
• U12 piger C2 – 5. plads 
• U11 piger A – 1. plads 
• U10 piger 2 – 2. plads 
• U10-U6 (ingen placeringsrækker) 
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I ungdomsafdelingen er tale om placeringer efter første halvår. Her i foråret vil der ske 
ombrydning og til sommer kåres kredsmester i de enkelte årgange. Generelt set er der tale om en 
flot udvikling i antallet af A/1 hold i Sunds IF og de klarer sig rigtig godt. 
 
Det er især følgende afdelinger på A/1 niveau, som har skilt sig ud: 
 
U11 piger – 1. plads 
U12 piger – 1. plads 
U11 drenge – 3. plads 
U12 drenge – 2. plads 
U15 drenge – 3. plads 
 
Årsplaner er stadig et omdrejningspunkt for planlægning og styring af arbejdet i 
ungdomsafdelingen. Her skal vi i gang med en tillægsplan gældende for foråret 2009.  
 

Beretning fra styregruppen: Sunds IF center 
Formand: Anders Knudsen 
Jens Koch 
Erik Dalbjerg 
Pia Krøjgård 
Peder Vestergaard 
Ronald Boysen 
 

Aktiviteter i 2008.
2008 var et roligt år for centeret, uden de store udfordringer.  
Jeg skulle have fundet mig tilrette med de opgaver som lægger i centerudvalget, godt hjulpet af 
de øvrige medlemmer. 
Samtidlig var 2008 også startåret for vor nye centerleder Per Nielsen, som også lige skulle finde 
sig tilrette en ny arbejdsplads og nye opgaver. 
Vi har fra klubbens ledelse har kun fået  positive tilkendegivelser fra klubbens øvrige leder og 
medlemmer, og er meget tilfreds med den ildhu Per er gået til de opgaver, der er blevet pålagt 
ham. 

� Klubben skal se præsentabel ud. 
� Tryghed for børn og forældre, i forbindelse med deres gang i klubben 
� Troværdighed omkring klubben 
� De rigtige fysiske rammer for klubbens brugere 

 
Året  har primært drejet sig om, at dagligdagen skulle fungere så godt som mulig for klubbens 
brugere, samt få et overblik over sine opgaver, hvilket vi synes der er lykkedes til UG. 
 
Hvad er der sket
Vi har brugt en lørdag til at male pakeringsbåse, samt lagt belægningssten så cykelparkeringen 
kunne udvides. 
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Hvad skal der ske i 2009
• I 2009 vil vi forsøge, i samarbejde med kommunen, at få renoveret lysbanen. Dette vil dog 

indebære at banen lægger stille fra medio april til efteråret, for at græsset kan få ro til at 
gro. Vi arbejder yderligere på at få mulighed for at vande den, for at banen får optimale 
forhold. 

• Vi håber også at vi kan få en vandingsmaskine til rådighed, så vi er selv lidt herre over 
hvornår der skal vandes. 

• Vi har af kommunen fået tilbudt at overtage græsslåningen mod at få det beløb som 
kommunen betaler hedeselskabet. Vi er i gang med at undersøge hvilke omkostninger og 
arbejdsbyrde dette vil medføre, inden vi beslutter os. 

• Vi håber kommunen vil belægge det sidste af P-pladsen. 
• Nyt kegleskur. 

 
Her ud over vil der være den løbende vedligehold af klubhuset. Vi vil, i samarbejde med Per, 
løbende vurdere om det er nødvendigt skulle blive nødvendig med ekstra omklædningsfasiliteter. 
 
Vision 2020. 
 
Der er over de sidste par år været løbende debat, om en mulighed for en evt. udvidelse af 
klubhuset samt kantinefaciliteter. 
Årsagen er primær vækst i antallet af medlemmer, især på pigesiden som har forstærket behovet 
for yderligere omklædningsfaciliteter. Samtidig har der været et ønske om at kantinen også skulle 
opraderes, således at den kan overholde krav til køkken/kantiner hvor der tilberedes mad. 
I foråret tog Sunds IF kontakt til Skalmejegården og Skalmejeskolen, for at man i fællesskab 
kunne komme med et visionært projekt, som kunne løse flere af kommunens plads problemer, 
samtidig at man på længere sigt, kunne skabe et bredere samarbejde på tværs i hele Sunds, på 
både institutionsområdet med også på forenings basis. Samarbejdet kunne være på både det 
administrative, så som bogholderi og regnskab, men også på de mere praktiske og driftmæssige 
områder. 
Kommunen har meldt positiv tilbage, at de synes det er et spændende projekt, og at man vil tage 
det med i de kommende budgetter forhandlinger.  
Planen er at vi her i 2009 går tættere kontakt med kommunen, om hvordan sagen gribes an.

Beretning fra styregruppen: Økonomiudvalg
Formand Jørn Sørensen 
Pia Krøjgård 
* Poul Venø   
Morgens Sørensen 
 
Driftsudvalg – sponsorudvalg:
Jørn Sørensen 
Morgens Sørensen 
 
Driftsudvalg – IT-udvalg:
Brian Jørgensen 
Jørn Sørensen 
Ole Petersen 
Ole Olesen (deltaget på opbygningsmøderne) 
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Økonomi 
Det samlede resultat for Sunds IF udviser et positivt beløb godt 230.000, som er fordelt således: 
 

Sunds IF Sport -2.237
Sunds IF Center -7.463
Sunds IF Event 241.511
Total 231.811

Bestyrelsen finder resultatet særdeles tilfredsstillende. 
 
Økonomiudvalget har ansvaret for regnskabsopstilling samt fremlæggelse på general- 
forsamlingen. 
 
Økonomiudvalget blev i starten af året reduceret til 3½ medlem. (Poul har været forhindret til 
møderne) 
 
Udvalget har afholdt 3 møder i 2008, hvor det primært er opfølgning på budgettet.  Samt sikre en 
overskuelig synliggørelse af regnskabet for de enkelte afdelinger i klubben. Til denne opgave er 
det naturligvis Pia der med stor dygtighed styrer den daglige drift, samt kontakt til revisoren samt 
diverse indberetninger til Herning kommune.  
 
Sædvanen tro er vi i økonomiudvalget stadig imponeret over det utrolig flotte arbejde Pia har 
præsteret, der er aldrig noget at sætte en finger på! 
 
Sponsorudvalget har ansvar for at udbygge og vedligeholde nuværende sponsorer, samt 
arrangere aktiviteter for vore sponsorer. 
 
Vi har stadig vore 3 vigtige hovedsponsorer JOHA, XL Byg Arnold D samt Sunds Velour, desuden 
er der blevet et tæt samarbejde mellem Reklametryk og Sunds IF. Dog vil vi få en udfordring i at 
skaffe en ny sponsor som afløser for Sunds Velour, som ønsker en anden sponsorrolle i Sunds IF. 
 
Vi tilbød 2 arrangementer for vore sponsorer. Desværre måtte vi aflyse vores lokale arrangement 
på grund af manglende tilslutning, hvorimod arrangementet på SAS Arena blev et tilløbsstykke, 
selv om det desværre kiksede med forretten, som FCM dybt har beklaget. Fremover vil der blive 
tale om potionsanretninger ☺
I samarbejde med Super Brugsen har vi igen fået startet Sunds Vinen op, og Super Brugsen giver 
et tilskud til klubben på kr. 2.50 pr. solgt flaske. Så vi håber I vil bakke op denne aktivitet. 
 
IT udvalget 
Det er med glæde, at IT udvalget kan præsentere den nye hjemmeside med klubcms i samarbejde 
med DBU. 
 
Vi har gennem det seneste år arbejdet med omlægning af hjemmesiden, så vi i større grad kan 
indfri de forventninger der er til individuelle ønsker i foreningens mange afdelinger. CMS løsningen 
gør nemlig, at de enkelte afdelinger selv får mulighed for at lægge informationer på hjemmesiden. 
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DBU og JBU vil desuden løbende lægge nyheder på hjemmesiden om fodboldrelevante forhold. 
 
Hjemmesiden vil stadig kunne findes www.sundsif.dk og version 1 er klar nu. 
 
IT udvalget vil først i det nye år drøfte handlingsplan for version 2. 
 
Samtidig skal der også lyde en stor tak til Brian Jørgensen for hans store indsats, vi er helt beviste 
om, hvor stor en arbejdsopgave der ligger i en sådan opbygning. 
 
FORVENTNINGER TIL 2009  
 
Økonomiudvalget fortsætter arbejdet, samt give udvalgene samt ledere en let og overskuelig 
indsigt i de enkelte afdelingers regnskab, samt budgetopfølgning hvert kvartal. 
Udvalget har aftalt 3 - 4 møder i 2008.  
 
Sponsorudvalget har en målsætning om at tjene ca. 300.000 kr. til klubben, det skal gøres ved 
at øge vores indtjening med ca. 75.000 kr. primært på guld og sølv sponsorrater. 
Vi vil starte et nyt tiltag med sponsoraftaler til hjemmesiden. Dette skal ses som en afløser for den 
tidligere "røde" omdelte hæfte i byen, hvor vi samarbejdede med Sunds GF. Vi forventer at 
afholde 3-6 møder, alt efter behov. 
 
IT-udvalgets målsætning er at vores nye hjemmeside vil kører optimalt til glæde for alle 
medlemmerne og ledere.  
 
FS Midtvest samarbejdet vil vi i økonomiudvalget deltage i den kommercielle del. 
 
Overordnet skal der tilføres nye medlemmer til Økonomiudvalget, men især er der brug for hjælp 
til sponsortegning i Sponsorudvalget hvis målsætningen skal nåes! 
 

Beretning fra styregruppen: Lederudvalg
Formand Jan Højgaard  
Ole Olesen 
kitt Kok 
Ole Petersen 
 
Vi har i årets løb haft 2 møder i lederudvalget, hvor vi har påbegyndt en opdatering af vores 
ledervejledning.Vi har arbejdet en del med hvordan vi i endnu højere grad skal inddrage 
forældrene (forældrebanken). Dette vil ske i samarbejde med Event, da vi faktisk har en del 
muligheder for b.la at arbejde ved MCH arrangementer. 
Desuden har lederudvalget ansvaret for samarbejdsaftalerne med alle vore ledere. 
Vi har fastsat en lederpakke, bestående af blandt andet træningsdragter og t-shirts. 
 
Lederturen gik i 2008 til SAS Arena, hvor vi så kampen mellem FCM og Brønby. 
 
Ligeledes har vi afholdt den traditionsrige lederfest i november med ledsagere.  
Vi havde i år Duoèn Claus og Morten til af spille. Det var en ubetinget succes, da der kl. 01.00, 
hvor vi plejer at slutte, var et udbredt ønske om at forsætte en time mere. 
Foreløbig holder vi dog fast ved slut kl. 01.00 
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Vi er i lederudvalget stadig med til ledermøderne, forår og efterår. Det praktiske arbejde med 
rekruttering af træner/holdledere foregår i sportsudvalget. 
 
Årshjul lederudvalg 2009 
 

Dato Arrangement 
26. januar Lederudvalgsmøde 
26. marts Fælles ledermøde 
25. april Ledertur 
20. juni Fælles afslutningsfest for alle afdelinger 
10. september Fælles ledermøde 
3. oktober Udviklingstur for styregrupper 
6. november Lederfest i forsamlingshuset 
16. november Lederudvalgsmøde 

Beretning fra styregruppen: Sunds IF event
Formand Jesper Lauridsen 
Per Kjær 
Erik Dalbjerg 
Bo Mortensen 
Kaj Jørgensen  
Vi havde følgende arrangementer i 2008: 
 
DR Sportens Årskavalkade her havde vi en del forældre ude at hjælpe via forældrebanken. 
Grøn Koncert havde vi via Willy Bager og hjælpere fra SAS arena og forældrebanken fået stablet 
en stor flok hjælpere på benene.  
SAS Arena var igen i 2008 en stor succes - vi har igen kun fået ros fra MCH og SAS arena for 
vores gode indsats og dygtige og pålidelige folk. Allan Jørgensen tog over for Willy Bager midt i 
sæsonen. 
Teltudlejning første år med Per V som tovholder - og konceptet med at folk selv afhenter teltet og 
selv stiller teltet har fungeret fint. 
Sports og Byfesten - vi havde forsøgt fredag med levende musik på torvet blandet med sponsor 
cykelløb og et næsten lukket telt - dette mener vi blandt andet var med til at folk blev noget 
længere - og dermed brugte flere penge. Lørdag gik starten til Sunds i Rock - med lokale bands - 
masser af musik i 12 timer. 
Nyt tiltag fra Event. Vi besluttede at hver afdeling nu havde mulighed for selv at byde ind med 
hjælp til nogle udvalgte opgaver. 50% af indtjeningen går til sin egen afdeling og de resterende 
50% går til Sunds IF - dette vil kører indtil videre, men er meget afhængig af hver enkelt leder i 
de forskellige afdelinger. Men der er mulighed for at tjene mange penge til sin afdeling 
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Julebal : Sunds IF havde i 2008 opgaven med afholdelse af årets julebal i Sunds Hallen - hvilket 
blev en stor succes - ca 600 unge mennesker deltog i festen. Sunds IF havde som den første 
forening nogensinde valgt at lade de unge mennesker fortælle deres alder ved indgangen sådan at 
de personer som var over 18 år fik udleveret et armbånd, som skulle fremvises ved køb af spiritus. 
På denne måde slap de personer som stod i baren for at skulle vurdere om de måtte udskænke til 
hver person eller ej. Trods det nye system gav det også et flot resultat til klubkassen. 
Her til sidst vil jeg gerne takke de mange frivillige hjælpere, som har hjulpet til ved de forskellige 
tiltag vi har haft i 2008. 


