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Indledning: 
Beretningen for 2010 omfatter en redegørelse fra bestyrelsen, Sunds IF sport, Sunds IF Center, 

Sunds Event, økonomiudvalg og lederudvalg. 

 

Ole Olesen 

formand 

 

 

Årsberetning fra bestyrelsen: 
Bestyrelsen har i 2010 haft følgende medlemmer: 

 

Ole Olesen  Ordførende formand 

Jan Højgård  Næstformand  

Pia Krøjgård  Kasserer 

Torben Hagelskjær  

Jørn Sørensen 

Anders Knudsen  

Jesper Lauridsen 

Jens Kock  1. suppleant 

Poul Venø  2. suppleant 

 

Hæder til Peder Vestergaard 

En af Sunds Ifs helt store grundpiller – Peder Vestergaard - blev fortjent hædret med reception i 

anledning hans frivillige arbejdsindsats gennem mere end 30 år. 

 

 
 

Det er vigtig for bestyrelsen i den forbindelse at nævne, at foreningen har en lang tradition med 

hæder til frivillige ledere, når der rundes 5, 10 og 15 års frivilligt arbejde i foreningens navn 

samt årsuddelinger med Gudmund Overbys Mindepokal og årets ungdomsleder. Hertil kommer 

årlige fællesoplevelser i form af lederarrangementer af forskellig art.  Det hele sker ud fra en 

bevidst handling fra bestyrelsen om at rette fokus på de frivilliges indsats i form af anerkendelse 

og fællesskab i stedet for en økonomisk aflønning. 

 

Helt ekstraordinære indsatser, som med Peder Vestergård, markeres normalt efter en individuel 

vurdering af bestyrelsen.  



 

 

                                                                                                                                                          

   

 

DBUs sølvnål til Peder Vestergaard 

I forbindelse med markering af Peders indsats i Sunds IF kom DBU også på besøg.  

 

Formand for JBU region 2 - H. P. Johansen - kunne på vegne af DBU overrække Peder 

Vestergaard DBUs sølvnål for hans store virke for fodbolden gennem mange år. 

Peder er dermed den 6.  leder i Sunds IF med DBUs sølvnål.  

 

 
Stående fra venstre: Ole Olesen, H.P. Johansen  og Peder Vestergaard 

 

Hæder til Jørn Sørensen – æresmedlem i FCM fodboldsamarbejde 

Sunds IF har gennem rigtig mange år været med helt fremme i klubsamarbejdet i området.  

Helt fra klubsamarbejdet under Ikast FS i 1980 og 1990’erne og senere med FS MidtVest og FCM 

Klubsamarbejdet. 

 

Ved opstart af FS Midtvest 1998 blev Jørn Sørensen valgt ind fra Sunds IF. For det arbejde blev 

Jørn meget tjent udnævnt som den første æresmedlem af klubsamarbejdet, 

 

 
Stående fra venstre: Jørn Lind fra FCM, Jørn Sørensen og Michael Kock fra FCM 



 

 

                                                                                                                                                          

   

 

Økonomi og retning i Sunds IF 

Bestyrelsen har fortsat 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, hvor budgetterne i Sunds IF skal holde og at vi, 

som udgangspunkt, ikke må være afhængige af indtægter fra Eventafdelingen. 

 

Bestyrelsen har dog de seneste år oplevet en kraftig udvikling i Eventafdelingen, 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 også skal bruges i foreningens navn.  

 
Hjemmesiden 

Det er stadig bestyrelsens mål, at kommunikation internt og eksternt i vides muligt omfang skal 

ske over vores hjemmeside. Vi må her konstatere, at foreningens størrelse har gjort at vi ikke 

pt. kan finde ledige frivillige ressourcer til udvikling og drift af hjemmesiden. I erkendelse heraf 

er der indgået en samarbejdsaftale med EDB Guiden i Sunds. 

 

Aftalen vil gøre det muligt allerede for 2011 at indfri nogle af de ønsker vi har fået fra de enkelte 

afdelinger. Til sikring af et god samarbejde med EDB Guiden vil der blive lavet årlige 

målsætninger for hjemmesiden. 

 

For 2011 betyder følgende: 

 

 

 Foreningsnyheder vil være tilgængelig på hjemmesiden indenfor 2 dage og udvalgte 

ledere undervises i brug af funktionaliteten 

 

 Ny organisering af sportsdelen og standarder for alle afdelinger med infoside, årsplan og 

klubcms sider til de enkelte hold i afdelingen 

 

 Generelt opdatering af infosider  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

                                                                                                                                                          

   

 

Beretning fra styregruppen: Sunds IF sport  
Formand Ole Olesen 

Torben Hagelskjær 

Jesper Bangsgaard 

Henrik Mortensen 

Kitt Kok 

Christian Clausen  

Søren Peder Jensen  

 

 

Medlemstal  

 

Medlemmer 2007 2008 2009 2010 

Under 19 år 497 552 567 543 

Mellem 19 og 

25 år 

23 33 21 31 

Over 25 år 70 93 75 73 

Total 590 678 663 647 

 

Antal hold 2007 2008 2009 2010 

Ungdom 11 8 8 6 6 

Ungdom 7 12 12 13 10 

Ungdom 5 8 8 10 9 

Ungdom 3 5 8 6 10 

Senior 11 2 2 2 2 

Senior 7 1 1 0 0 

Motion 11 3 3 3 4 

Motion 7 2 2 2 2 

Indendørs 34 33 35 36 

Total 75 77 77 79 

 

Ledere 2007 2008 2009 2010 

Total 93 111 127 96 

 

 

 

Vi har formået, at fastholde medlemstallet over de 600 medlemmer. Ungdomsafdelingen har en 

lille nedgang menes der kan spores en fremgang i seniorafdelingen. Motionsafdelingen er status 

qua. På ledersiden begynder den nye organisering i ungdomsafdelingen at slå igennem med et 

mindre behov for ledere.  

 

I 2011 vil sportsudvalget også sikre, at der er spændende aktiviteter for alle tre afdelinger. 

Aktiviteterne vil fremgår af årsplaner for styregrupper men vil også fremgå af kalenderen på 

hjemmesiden.  

 

 

Holdninger og handlinger – resultater og vision 2015 

Efter ændring af fokus på udvikling vil der fremover ikke være en oplistning af slutstillinger for 



 

 

                                                                                                                                                          

   

 

de enkelte hold i beretningen. Vi vil fremover rette fokus på udvikling af antal spillere, antal hold 

i turneringen, udvikling i niveau og ikke mindst udvikling i træneruddannelse for vore 

ungdomsledere. I ungdomsafdelingen betyder de nye målepunkter også en anden organisering 

af afdelingerne. Vi er påbegyndt omorganiseringen, som indebærer større samarbejde og 

sammenhæng mellem årene. Visionen for ungdomsafdelingen er, at der på sigt er tre afdelinger. 

Mikrofodbold med 3 og 5 mandsfodbold, børnefodbold med 7 mandsfodbold og ungdomsfodbold 

med 11 mandsfodbold. I seniorafdelingen vil fokus også blive rettet mod holdninger og 

handlinger, hvor sammenhold og klubånd vil være nøgleord for fremtidens værested for unge. 

På motionsplan vil der blive arbejdet på en samlet aktivitetsplan gældende for hele året – 

inklusiv vinteraktiviteten Kun For Mænd. 

 

Sportsudvalget har netop vedtaget at igangsætte et servicetjek på beskrivelsen af vision 2015 

således, at visionen er i overensstemmelse med holdninger og handlinger samt 

udviklingstilgangen. DBU bliver involveret i processen, som gerne skal munde ud i en særudgave 

af Sunds Update i løbet af foråret. 

 

 

Studieture i ind- og udland 

Sunds IF har gennem det seneste årti haft en kraftig vækst i antallet af ungdomsmedlemmer og 

har pt. godt 500 ungdomsspillere.  

 

Til sikring af en konstant udvikling på alle niveauer betyder det meget for vores arbejde, at vi 

også kan få inspiration til en nødvendig kritisk tilgang til vore daglige rutiner. 

 

Sportsudvalget har derfor besluttet, at medlemmer af udvalget løbende deltager på studieture i 

ind- og udland med sigte på det strategiske udvikling i sportsafdelingen. Hertil kommer network 

til nye aftaler med eksterne konsulenter mm. 

 

I 2010 har udvalgte medlemmer af sportsudvalget deltaget i to studieture til Spanien. Dels i 

foråret il Barcelona, hvor programmet var ungdomstræning i Espanyol og Barcelona  dels i 

efteråret til Valencia og Villarreal, hvor programmet var spansk talentudvikling.  

 

 

 

Udvikling i ungdomsafdelingen 

 

Coerver træningskoncept 

Som en videreudvikling af arbejdet i ungdomsafdelingen har vi i løbet af 2010 haft tidligere 

superligaspiller Ove Hansen tilknyttet, som konsulent med det formål at 

introducere/implementere coervertræning i Sunds IF. 

 

Det er foregået på den måde, at Ove startede med en introduktion med efterfølgende praktik for 

alle ungdomstrænere i begyndelsen af maj måned. 

 

Sportsudvalget havde forinden besluttet, at der var tale om en obligatorisk træning i alle 

afdelinger. 

 

Med det, som arbejdsgrundlag har  Ove besøgt alle afdelinger fra de mindste og op til U17  1 

eller 2 gange, hvor han har trænet coerver i 1,5 time. Det vil sige at Ove i løbet af maj-juni og 

august-september har trænet alle årgange 1 eller 2 gange. 



 

 

                                                                                                                                                          

   

 

Desuden er der afholdt en Coervercamp over 2 dage i efterårsferien med  ca. 16 deltagende 

børn. 

 

Det betyder ikke, at alle ungdomshold i Sunds If har indført konceptet 100%, men der er ingen 

tvivl om at en del elementer fra coervertræningen i nogle afdelinger nu indgår i den daglige 

træning og andre er blevet inspireret af Oves træning, således at coerverideen ligger bag mange 

øvelser. 

 

Vi har efterfølgende bedt trænerne om tilbagemeldinger på ovenstående, og det er overvejende 

positiv feedback der har været på coervertræningen. 

 

Her et udpluk af tilbagemeldingerne: 

 

 ”Dejligt med en masse nye øvelser, som er blevet brugt i den videre træning….” 

 ”Jeg kunne godt tænke mig Ove et par gange i løbet af foråret” 

 ”Kanonoplevelse for børnene” 

 ”Fint at coerver-øvelser kan modificeres til holdets/spillernes evner” 

 ”Det har været godt med ny inspiration” 

 ”Kanonidé med coervercamp i efterårsferien”  

 

 

Med baggrund i at stort set alle afdelinger er blevet trænet i coerver træningskonceptet, og 

mange har været begejstret for det – er blevet inspireret, og herudover også at en del af det 

lærte nu er implementeret delvis i en del afdelinger gør at vi synes, at vi som klub har fået 

meget ud af Coerverprojektet. 

  

 

 
 



 

 

                                                                                                                                                          

   

 

Målrettet udvikling i ungdomsafdelingen begynder at bære frugt - 12 ungdomsspillere 

udtaget til FCM fodboldskole 

 
FC Midtjylland startede i 2000 sin første talentskole, hvor de bedste ungdomsspillere i FCM 

Klubsamarbejdet deltog. Siden da har disse ændret navn til FCM Fodboldskole og er blevet 

udbredt, så der i dag er 10 skoler,  5 for U13 og 5 for U14.    

   

Hver klub i FCM Klubsamarbejdet har mulighed for at indstille fire spillere + målmænd i hver 

årgang til FCM fodboldskolen i deres respektive område, hvoraf minimum den ene skal være født 

i sidste halvdel af året. Her bliver der i april arrangeret en udtagelsesdag, hvor ca. 16 spillere vil 

blive udtaget til at repræsentere hver af de 10 FCM Fodboldskoler. De udtagne spillere skal 

derefter deltage i en række træningssamlinger, inden de skal deltage i FCM Fodboldskolestævne 

i maj.    

   

Her møder alle skoler hinanden i en turnering, hvor der spilles på 7-mands baner. Herefter 

udtages FC Midtjyllands Talenthold for U13 og U14.    

   

Uanset om man bliver udtaget til den lokale FCM Fodboldskole eller måske endda til FC 

Midtjyllands Talenthold, giver FCM Fodboldskolerne hver enkelt spiller mulighed for at få noget 

med sig hjem til træningsbanerne i samarbejdsklubberne.  

 

Følgende spillere fra Sunds IF er udtaget til FCM Fodboldskole i 2010:  

Årgang 98: 

Anders Møller 

Frederik Østergaard 

Jonas Ugleholt Jensen 

Jonas Kølbæk Christensen 

Peter Kristiansen 

Simon Thormann Bjerg 

Søren Nygaard  

Christian Kudsk Mortensen (Nu i Herning Fremad) 

 

Årgang 97: 

Jeppe Lau Jensen 

Jeppe Lund Falsig 

Mathias Fonnesbech Bust 

William Johansen (Nu i Herning Fremad) 

 

Det gør Sunds IF til den klub, med flest spillere på områdehold under FCM Klubsamarbejdet. 
 

 

Beretning fra styregruppen: Sunds IF center  
Formand: Anders Knudsen 

Jens Kock 

Erik Dalbjerg 

Pia Krøjgaard 

Peder Vestergaard 

Ronald Boysen 



 

 

                                                                                                                                                          

   

 

Stærkt samarbejde Skalmejegården og Kommunen 

Det er en succes, at vi har bevaret og udbygget et godt samarbejde med Skalmejegården og 

Herning kommunes parkafdeling. Især har vi haft nogle gode møder med Bo Eyro (Afløser for 

Erik Riis) som vil er med til at sikrer os gode muligheder for at skabe nogle gode rammer dels 

nu og på sigt.  

Vi forventer at vi kan tage de nye baner mod nord i brug i løbet af 2011, og samtidig med at vi 

får den endelige godkendelse til flytning af den sydlige lysbane, til banen tættest på 

Skalmejevej, samtidig ønsker om nyt og bedre lysanlæg. 

 

Centerlederen 

Vi er fra centerudvalgets side også meget godt tilfreds med det arbejde som vores centerleder 

udfører, til gavn for foreningens ledere og brugere. Per har været en stor hjælp med sin 

synlighed, hvorved han kan hjælpe og vejlede klubbens mange brugere. 

Vi vil dog bede alle være med til at  være med til at holde orden i klubhuset og depoter, således 

at Per ikke skal bruge unødig tid på oprydning,  

Herud over har Per påtaget sig at være tovholder/sekretær for Sporten, hvorved han også har 

mulighed for at være på forkant på hvilke aktiviteter der løber af staben. 

 

Omforandringer klubhus 

For at skabe flere omklædningsmuligheder, blev der Indrettet dommeromklædning i gammelt 

depot, således at der blev plads til en ekstra omklædning i den gamle dommeromklædning. 

Samtidig lavede vi en adskillelse i det store fælles baderum, så omklædning både kan bruges til 

piger og drenge. 

Pavillonen vil blive udnyttet som depot, hvor der vil blive indrettet boldrum med kegler, veste og 

afdelingernes skabe. Der vil også blive opstillet et par mødeborde. 

Skalmejegården vil også blive tildelt et rum til deres depot. 

 

Omfartsvej/cykelsti 

I sidst øjeblik blev linjeføring ændret for cykelstien, så vi undgår den høje vold foran klubhuset, 

hvilket vi er meget glade for. 

 

Trekantsområde 

Kommunen har købt trekantsområdet syd for klubhuset, og har bedt Sunds IF, Skalmejeskolen 

og Skalmejegården aflevere et forslag til hvordan man kunne udnytte det bedst. Forslaget går 

ud på at lave hele området syd for klubhuset/lysbane til børnefodbold, og på 

trekantsområdet har vi foreslået at lave bl.a. en tarzanbane, multibane o. lign. 
 

 

Beretning fra styregruppen: Økonomiudvalg 

Formand Jørn Sørensen 

Pia Krøjgård  

Poul Venø (begrænset deltagelse) 

 

Driftsudvalg – sponsorudvalg: 

Jørn Sørensen 

 

Driftsudvalg – IT-udvalg: 

Jørn Sørensen 

Ole Olesen - ad hoc 



 

 

                                                                                                                                                          

   

 

Økonomi 

Det samlede resultat for Sunds IF udviser et positivt beløb på 108.444, som er fordelt således: 

 

 

Sunds IF Sport -8.117 

Sunds IF Center -28.313 

Sunds IF Event 144.874 

Total 108.444 

 

 

Vores telt har kun været udlejet 1 gang, og der har været store udgifter til teltet i år. Desuden 

har vi oplevet et fald i aktiviteterne hos MCH. Så samlet har vi på disse to konti fået en 

tilbagegang på ca. 100.000 kr. Vores udgifter på indsatsområder, administration og møder er 

vokset med 71.000. 
 

Bestyrelsen er meget tilfreds med, at de enkelte styregrupper holder deres budgetter og finder 

årsresultatet tilfredsstillende set i lyset er af de faldende indtægter ved MCH. 

 

Økonomiudvalget har været ramt af mandefald, så reelt har udvalget bestået af Pia Krøjgaard, 

og Jørn Sørensen.  

 

Udvalget har afholdt 2 møder i 2010, hvor det primært er opfølgning på budgettet.  Samt sikre 

en overskuelig og 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 og indberetninger til Herning kommune.  

 

Pia har dygtigt og kompetent holdt styr på regnskab og budgetterne. Der skal lyde en stor tak 

for samarbejdet. 

 

 

Sponsorudvalget har ansvar for at udbygge og vedligeholde sponsoraftalerne, samt arrangere 

aktiviteter for vore sponsorer. 

Vi har 4 vigtige klub- og hovedsponsorer Reklametryk, Joha, Engsig Transport og XL Byg Arnold 

D. Vi vil gerne takke alle vore sponsorer for deres vigtige opbakning til Sunds IF. Det betyder 

utroligt meget for klubben. 

 

Vi forsøgte i efteråret at lave et arrangement for vores sponsorer med spisning i klubhuset og 

derefter ind til kamp på MCH Arena. Desværre var der for lille tilslutning, og arrangementet blev 

aflyst. Vi forsøger igen i foråret 2011 hvor vi håber og tror på bedre opbakning. 

 

Status på sponsorerne er intakt, nogle er faldet fra, andre er kommet til, men trods finanskrisen 

ser det fornuftigt ud. I den forbindelse skal også lyde en stor tak til vores Centerleder for hjælp 

gennem året med gentegning af sponsorer, samt indsatsen for tegning af skilte på kampbanen 

ved idrætscentret. 

 

Vores oplæg med tegning af mindre sponsorater er pt. sat på standby. Vi mangler hjælp i 

udvalget! 

 

 



 

 

                                                                                                                                                          

   

 

FORVENTNINGER TIL 2011  
 

Økonomiudvalget fortsætter arbejdet, samt give udvalgene samt ledere en let og overskuelig 

indsigt i de enkelte afdelingers regnskab, samt budgetopfølgning hvert kvartal. 

Udvalget satser på 3 - 4 møder i 2011. Økonomi- og sponsorudvalget er blevet lovet nye 

medlemmer så vi kan få maksimeret arbejdet i de enkelte udvalg under økonomiudvalget hvor 

følgende punkter vil være fokusemner i 2011: 

 

 Vision og mål for sponsorarbejdet frem til 2015 

 Driftsplan for sponsoraftaler 

 Afklaring af fællesudgifter i Sunds IF 

 Økonomistyring i de enkelte arrangementer i Sunds IF 

 

Vi har her i starten af 2011 forlænget samarbejdet med Arnold D XL Byg med yderligere 3 år. 

 

Beretning fra styregruppen: Lederudvalg 
Jan Højgaard 

Ole Olesen 

Kitt Kok 

Ole Petersen 

 

Lederturen i 2010 var egentlig planlagt til en tur til Lyngby Boldklub , men denne blev aflyst 

pga. manglende tilslutning. 

I stedet tog vi 2 busser af sted til Parken for at se pokalfinalen mellem FC Midtjylland of FC 

Nordsjælland. resultatet af denne kamp var som bekendt ikke så godt - vi tabte. 

Selve turen var dog absolut en succes med højt humør og diverse konkurrencer og væddemål i 

bussen derover. Da vi ankom , var der koncert med Henrik Wolf band i Fælledparken med super 

stemning. Hjemturen var præget af høj stemning de første 30 km, derefter bredte der sig en vis 

træthed…. 

 

I 2010 afholdte vi lederfesten i forbindelse med sæsonafslutning og byfesten d 19 Juni 

Også ved denne lejlighed var fodbolden selvfølgelig i centrum. 

Danmark spillede denne aften mod Cameroun og vi havde arrangeret storskærm og desuden 

"Svenskeren" med 5 mands band. Denne gang var resultatet det rigtige , og det var en brag af 

en fest med masser af fællessang og dans. 

 

 



 

 

                                                                                                                                                          

   

 

Ved ledermødet d.27 september havde vi besøg af Michael Brautsch, sognepræst fra Esbjerg. 

Han gav et meget inspirerende og levende foredrag om arbejdsglæde – glæden i dagligdagen 

som for alle deltagere sikkert gav lidt stof til eftertanke. 

 

Vi synes jo selv i lederudvalget, at vi har ganske godt udbud af oplevelser for vore ledere i løbet 

af året, fordi vi i bestyrelse og lederudvalg vægter foreningstanken meget højt. 

Det gør vi ved fællesoplevelser for vore ledere som den primære honorering for den store 

indsats, der ydes i klubben. Vi mener ikke at en større individuel honorering er den rigtige vej 

frem. 

 

 

Årshjul lederudvalg 2011 

 

Dato Arrangement 

10. marts Styregruppemøde 

9. april Ledertur 

18. juni Afslutningsfest 

8. september Fælles ledermøde 

17. november Styregruppemøde 
 

 

 

Beretning fra styregruppen: Sunds IF event 
Formand Jesper Lauridsen  

Per Kjær  

Erik Dalbjerg  

Bo Mortensen  

Kaj Jørgensen 

Per Vallebæk  

 

 

Eventafdelingen har igen i år fundet nye indtægtsmuligheder til fælleskassen i Sunds IF. 

Pengene er indtjent gennem masser af arbejdskraft af frivillige på MCH Arena, Jyske Bank Boxen 

(Lady Gaga, Linkin Park, Prince og EM Håndbold), Grøn Koncert i Herning samt Esbjerg samt 

Sports og Byfesten i Sunds  

 

Arbejdet på MCH/Jyske Bank Boxen er hovedsagligt folk som ikke normalt har deres daglige 

gang i Sunds IF, dette gør at vi ikke trækker på de samme frivillige til flere opgaver. Det vil sige 

at vores dygtige ledere og instruktører helt og holdent næsten kun skal koncentrer sig om at 

dygtiggøre deres spillere.  

 

Det er en succes, at eventafdelingen har kunnet dele lidt ud af aktiviteterne til afdelingerne. De  

gode resultater de seneste år har nemlig gjort, at der igen i år har været mulighed for at tjene  

ekstra penge med en 50 / 50 % fordeling. Denne ordning burde flere afdelinger benytte sig af, 

da det er en god indtægtskilde til den respektive afdeling. 


