
 

 

                                                                                                                                                          

  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Beretning  

2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                          

  

 
 

 

  

 

 

 

Indledning: 
Beretningen for 2012 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 2011 haft følgende medlemmer: 

 

Ole Olesen  Ordførende formand 

Jan Højgård  Næstformand  

Pia Krøjgård  Kasserer 

Torben Hagelskjær  

Jørn Sørensen 

Anders Knudsen  

Jesper Lauridsen 

Anders Frederiksen 1. suppleant 

Kitt Kok  2. suppleant 

 

 

Jens ”DYT” Nørgaard Hansen hædret for 60 års aktiv karriere i Sunds IF… 

I forbindelse med sommerfesten i 2012 blev Jens ”DYT” Nørgaard Hansen hædret for hans 

aktive karriere gennem 60 år i Sunds Idrætsforening. 

 

Jens startede sin fodboldkarriere som 8 årig i 1952 sammen med vennen og skolekammeraten 

Bent ”Maler” Kristensen. På det tidspunkt rådede Sunds IF over tre ungdomshold – puslinge, 

drenge og junior. I starten af 60’erne fik Jens debut på førsteholdet og spillede her i en årrække 

blandt andet sammen Erik Nørgaard, Niels Arne Birk, John Jensen, Ole Andersen og Bent 

Kristensen. Midt i 70’erne valgte Jens at overgå til motionsafdelingen, hvor han stadig i dag er 

aktiv på + 55 holdet. 

 

 



 

 

                                                                                                                                                          

  

 
 

 

  

 

 

 

I frivillighedens tjeneste – ”Fri Willy”… 

 

2012 vil særligt blive husket for anerkendelse af Willy ”Bager” Nielsens store arbejde med at 

finde frivillige hjælpere til utallige opgaver i foreningens navn.  

 

Willys helt unikke egenskab med at finde det bedste i alle, han møder på sin vej, blev fortjent 

hædret med Borgerforeningens ærespris i form af Årets Sunds Borger.  

 

For os i bestyrelsen er det særligt glædeligt, at Willy gang på gang fremhæver, at det ikke er 

belønningen i form af indtjente midler, der driver frivilligheden, men behovet for samvær og 

oplevelser i et fællesskab. Herning Folkeblad gik så vidt at døbe Willy som ”Fri Willy”. Så bliver 

det ikke større. 

 

 
 

 

Økonomi og retning i Sunds IF 

Det er lidt som 90 års fødselsdagen, når man siger økonomi og retning i Sunds IF. Bestyrelsen 

holder nemlig fast i en stram økonomistyring, hvor der også skal være balance i økonomien med 

virkeliggørelse af vision 2015 og 2020.  

 

Vi arbejder forsat med den dagsorden, at budgetterne i Sunds IF skal holde og ikke må være 

afhængige af indtægter fra Eventafdelingen. 

 

De seneste års udvikling i Sunds Event har dog gjort, 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 Eventafdelingen. 

 

Uanset om det er fra fællespuljen af aktiviteter eller mindre aktiviteter i afdelingerne gælder det, 

at alle penge indtjent i foreningens navn også skal bruges i foreningens navn.  



 

 

                                                                                                                                                          

  

 
 

 

  

 

 

 

 

Beretning fra styregruppen: Sunds IF Sport  
Formand: Ole Olesen 

Jesper Bangsgaard 

Torben Hagelskjær 

Henrik Mortensen 

Kitt Kok 

Thomas Jensen 

Christian Clausen  

Søren Peder Jensen 

Lennart Jensen 

Tovholder: Centerleder Per V. Nielsen  

 

Medlemstal  
 

Medlemmer 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Under 19 år 497 552 567 543 535 571 

Mellem 19 og 

25 år 

23 33 21 31 27 38 

Over 25 år 70 93 75 73 81 73 

Kun for mænd      52 

Total 590 678 663 647 643 734 

 

Antal hold 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ungdom 11 8 8 6 6 5 7 

Ungdom 9      1 

Ungdom 7 12 12 13 10 12 12 

Ungdom 5 8 8 10 9 9 10 

Ungdom 3 5 8 6 10 9 8 

Senior 11 2 2 2 2 3 2 

Senior 7 1 1 0 0 0 1 

Motion 11 3 3 3 4 3 3 

Motion 7 2 2 2 2 2 2 

Indendørs 34 33 35 36 36 38 

Total 75 77 77 79 79 84 

 

Ledere 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Total 93 111 127 96 94 99 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                          

  

 
 

 

  

 

 

 

Det er svært ikke at have armene højt over hovedet, når vi kigger på medlemsoversigten. Ved 

årets udgang nåede vi indtil videre det højeste medlemstal i foreningens historie med 682 + 52 

medlemmer af vinterklubben Kun For Mænd, i alt 734 medlemmer. 

 

Sportsudvalget er meget stolt over, at det nu er lykkes os gennem flere år at fastholde vores 

position i toppen blandt Jyllands fodboldklubber og fortsat være den største fodboldklub i 

Herning kommune.  

 

Ydermere må man sige, at medlemstallet virkelig er imponerede, når grundlaget er en by med 

ca. 5000 indbyggere. Det vidner om en stor grad af accept af den måde, vi driver 

fodboldaktiviteten på. 

 

Den gode udvikling i Sunds IF er kommet ved målrettet og hårdt arbejde gennem mange år. 

Rigtig mange ledere har aktier i det arbejde, som vi fra sportsudvalget gerne vil takke for. Det 

er særligt målrettet arbejde med flytning af fokus fra resultater til udvikling af den enkelte 

spiller, som har givet retning for ungdomsarbejdet gennem de seneste år. DBU’s holdninger og 

handlinger er i dag grundpiller i vores arbejde med børne- og ungdomsfodbold. 

 

 
Vision 2015 – en status… 
 

At stoppe op og se tilbage er vel godt i mange sammenhænge. Det gælder nok også, når vi 

snakker Vision 2015. 

 

Tilbage i 2007 lancerede vi Vision 2015 efter et langt forløb med konsulentbistand fra JBU. En 

vision, hvor Sunds IF i 2015 skulle være Herning kommunes førende amatør fodboldklub – såvel 

medlemsmæssigt som økonomisk og resultatmæssigt med ungdoms- og seniorhold på højt 

niveau. En ambitiøst plan, som indeholdt en række initiativer til at opnå målet.  

 

Samtidig havde DBU igangsat en proces med en rød tråd for ungdomsarbejdet i landets 

fodboldklubber. En rød tråd (Holdninger og Handlinger), som skulle sikre udvikling af den 

enkelte spiller og modvirke frafald af medlemmer. Sportsudvalget valgte ret hurtig at springe på 

de nye måder at tænke ungdomsfodbold på. 

 

Det betød samtidig, at Vision 2015 fik en lidt anden drejning og vægtning. Fra en 

resultatfiksering til udviklingsfiksering, men med det samme mål – at være Herning Kommunes 

førende amatør fodboldklub. 

 

Vi har nu arbejdet med visionen i 6 år – hvor langt er vi kommet? 

 

Gode fysiske rammer: 

 Idrætscenter Sunds Vest med ansættelse af centerleder 

 Nye fodboldbaner som følge af omfartsvejen 

 Nyt lysanlæg som følge af omfartsvejen 

 Nyt spilletøjskoncept 

 Nyt koncept på rekvisitter (boldvogn til alle afdelinger) 

 



 

 

                                                                                                                                                          

  

 
 

 

  

 

 

 

Gode rammer for ledere i Sunds IF: 

 Fastsættelse af holdninger til rekruttering, fastholdelse og honorering af frivillige ledere 

 Årlige lederture, ledermøder og sociale arrangementer for de frivillige 

 Hjemmeside anno 2013 

 

 

Godt indhold – sportsaktiviteten 

 Omorganisering af sportsafdelingen (sportsudvalg og nye jobprofiler) 

 Forventningsafstemning mellem spillere, forældre og klubben 

 Årsplaner i alle afdelinger 

 Proces med implementering af holdninger og handlinger i ungdomsarbejdet 

 Uddannelsesplaner i ungdomsafdelingen 

 Deltagelse i studie- og udviklingsture for sportsudvalget 

 Flere fodboldtimer gennem de rigtige aktiviteter, der understøtter holdninger og 

handlinger: 

DBU Mikrofodboldskole, DBU Sommerfodboldskole, DBU Pigeraketten, DBU Kom ud af 

pomfritten 

 Etablering af Vintergruppen Kun For Mænd 

 

 

En måling i dag… 

 

Vi er kommet rigtig langt og på nogle områder helt i land i forhold til visionen. Vi er i dag 

Herning kommunes største fodboldklub med 682 medlemmer. Vi har gennem de seneste år haft 

en meget høj talentudviklingsrate på drengesiden. På pigesiden har vi stort set ungdomshold i 

alle rækker og med flotte resultater – fra jyske mesterskaber i indendørsfodbold til puljevindere i 

A-rækken for U15 og U18 piger det seneste år. Økonomisk har vi i dag en meget sund klub med 

tradition for sammenhæng mellem indtægter og udgifter. Vi mangler stadig at få gevinsterne 

helt frem til seniorafdelingen.  

 

  
 
U15 Piger vinder Jysk Mesterskab i indefodbold i Jelling  U15 Piger sølvvinder til Veronello Cup 2012 

 

 



 

 

                                                                                                                                                          

  

 
 

 

  

 

 

 

 

Vejen frem til 2015 vil omfatte en række nye tiltag: 

 

 Multibane ved Idrætscenter Sunds Vest 

 Kunststofbane 

 Tribune til bane 1 

 Nyt idrætscenter sammen med Skalmejeskolen og Skalmejegården (vision 2020) 

 Ansættelse af sportslig leder 

 Obligatoriske aktiviteter i sportsafdelingen (der understøtter holdninger og handlinger) 

 Frie aktiviteter i sportsafdelingen (der understøtter holdninger og handlinger) 

 Begynderfodboldskole (fantastisk fodboldstart for børn og forældre) 

 Sammenhæng mellem ungdom og seniorfodbold 

 Samarbejde omkring skolefodbold 

 Pigeudviklingsaktiviteter 

 Støtteordning til Sunds IF talenter udenfor Sunds IF 

 Rekruttering af unge ledere (foreningskørekort) 

 Vision for sponsorarbejdet 

 Vision for event arbejdet  

 

 

 

Succes med nyt spilletøjskoncept… 
 
Efter pres  fra spillere og ledere om et mere nutidig og fleksibel set up blev der i foråret 2012 

indført muligheden for køb private spillesæt i klubben. Valget fandt på en Adidas kampdragt, 

som lever op til nutidens krav om klubprofil, sponsordisponering og spillernavn. 

 

 

 
 

 

 

Det nye set up blev indført efter en grundig vurdering og testperiode i ungdomsafdelingen og 

med en efterfølgende dialog med vore hovedsponsorer. 

 

Interessen for det nye set up har været meget positivt med næsten 100 % køb i de udvalgte 

afdelinger. Forældrebekymringer om forskelsbehandling af børn og unge samt angreb på 

foreningstanken viste sig heldigvis ikke at være tilfældet. 



 

 

                                                                                                                                                          

  

 
 

 

  

 

 

 

 

Den åbne proces med test, involvering af sponsorer og interne drøftelser i klubledelsen har efter 

vores opfattelse banet vejen for succesen. 

 

Vi underkender dog på ingen måde, at der i forbindelse med det nye set up har været 

udfordringer med præciseringer på brug af tøjet, praktiske forhold med vask mm. samt kvalitet 

på trykning af navn og reklamer. Vi tillader os dog samlet set at se det nye spilletøjskoncept 

som en kæmpe succes. 

   
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Beretning fra styregruppen: Sunds IF Center  
Formand: Anders Knudsen 

Jens Kock 

Erik Dalbjerg 

Pia Krøjgaard 

Peder Vestergaard 

Ronald Boysen 

 

 
Stærkt samarbejde med Skalmejegården og Kommunen 

Vi har stadig et godt samarbejde med Skalmejegården og Kommunen. Vi har en aftale med 

Skalmejegården om, at de stadig er interesseret i at bruge klubhuset, hvilket er med til at 

understøtte driften af centeret. 

Vi er i løbende dialog med Bo fra Kommunens driftsafdeling omkring baner og udenomsarealer. 

Den gode dialog har blandt andet muliggjort det nye 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. 

Herudover 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. 

 

Klubhus 

Vi har lavet nogle omflytninger i forbindelse med pavillonen, som har frigjort noget mere depot 

plads. Her er der også blevet lavet er holdmøde rum, som kan bruges til hold/kamp møder. Der 

ud over er det også muligt, at ledere efter træning kan have nogle uformelle møder i 

depotrummet og evaluere dagens træning eller kamp. 

Vi vil i 2013 opfriske kantinen med nyt maling og gardiner. Vi vil også tjekke energitabet fra 

klubhuset for at se, om vi kan lave yderligere forbedringer. 

Skalmejegården har et ønske om, at der bliver lavet et vindfang ved indgangen.  

 

Baner 

Lysbanen er klar til brug. Hvem der skal træne hvor og hvornår, laver Per en plan for. 

Vi er i gang med at undersøge muligheden for at få lavet en mindre tribune på vest siden af 

stadion. 



 

 

                                                                                                                                                          

  

 
 

 

  

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

Trekantsområde 

Der bliver stadig arbejdet på, hvad der skal ske med området syd for klubhuset. 

Vi afventer i øjeblikket udspil fra Skalmejeskolen og Skalmejegården, dog vil klubben arbejde 

for, at der bliver etableret en 40x20 m. multibane med kunstgræs. Hvis Skalmejeskolen og 

Skalmejegården ikke vil bruge arealet, bliver den lagt i græs. 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                          

  

 
 

 

  

 

 

 

Beretning fra styregruppen: Økonomiudvalg 

Formand: Jan Højgaard 

Jørn Sørensen 

Pia Krøjgård  

Anders Frederiksen 

 

 

Økonomi 

Det samlede resultat for Sunds IF udviser et positivt beløb på 147.878, som er fordelt således: 

 

Sunds IF Sport -14.508 

Sunds IF Center -20.258 

Sunds IF Event 182.644 

Total 147.878 

 

 

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 kompetent hånd. 

 

Årsplanen for Økonomiudvalget for 2013 vil omfatte en videreførelse af arbejdet visions- og 

driftsplan for sponsorarbejdet og dels en kortlægning af arbejdsopgaverne i økonomiudvalget - 

herunder et servicetjek på økonomistyring af aktiviteter i foreningens navn.  

 

Sponsorer i Sunds IF 

Vi mistede desværre en af vore hovedsponsorer i 2012 med konkurs af firmaet Arnold D - XL 

BYG. Det gjorde, at vi straks udsatte nogle af vore udviklingsaktiviteter i efteråret. Heldigvis har 

vi først i det nye år fået en ny hovedsponsor i Lyngsøe Rainwear. Det betyder, at vi har 

genskabt niveauet fra indgangen til 2012 med tre hovedsponsorer og en række eksklusiv- og 

guldsponsorer.  

 

I en økonomisk svær tid er vi lidt stolt over at det er lykkes os at fastholde sponsorindtægterne i 

klubben. Vi er dybt taknemmelige for støtten fra erhvervslivet, som her anerkender det arbejde, 

vi laver for byens børn, unge og ældre. 

 

Vi er også godt klar over, at det forpligter i en tid med sparsomme ressourcer. 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, at 

årsregnskabet, hvor kontingenter, tilskud fra det offentlige og sponsorindtægter alle er brugt til 

drift af foreningsaktiviteten fodbold.  

 

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

sponsorarrangement. 2012 var ingen undtagelse, hvor arrangementet indeholdt spisning i 

klubhuset med efterfølgende superligakamp på MCH Arena 



 

 

                                                                                                                                                          

  

 
 

 

  

 

 

 

Beretning fra styregruppen: Lederudvalg 

Formand: Ole Olesen 

Jan Højgaard 

Kitt Kok 

Ole Petersen 

 

 

Lederudvalget har til formål at understøtte foreningens opgave med rekruttering, fastholdelse og 

honorering af frivillige ledere. Eller sagt på en anden måde - Sunds Ifs HR afdeling. 

 

Hjemmesiden – kommunikation… 

Vi lever jo i en digital verden, og derfor besluttede bestyrelsen også forrige efterår at flytte 

ansvaret for hjemmesiden til lederudvalget. En beslutning, som vi i dag kan se var rigtig -  ikke 

mindst takket være et fantastisk arbejdsindsat fra Jesper Bangsgaard. Hans utrættelige arbejde 

med at få beslutninger og nyheder på hjemmesiden fra time til time har gjort, at vi i dag har en 

top tunet hjemmeside.  

 

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 de seneste år. 

 

For til stadighed at skabe en god ramme for forventningsafstemning med forældre har vi i 2012 

nærmere beskrevet grundfundamentet for drift af ungdomsafdelingen og de enkelte roller for 

det frivillige ungdomsarbejde. Det er efter vores opfattelse vigtigt, at forældre kender 

baggrunden for vore organisation. Ungdomsarbejdet tager jo som bekendt udgangspunkt i 

DBU’s holdning og handlinger.  

 

Det er efter vores opfattelse helt afgørende, at forældre ved indmeldelse af deres barn får 

kendskab til foreningens holdninger og mål med ungdomsarbejdet. 

 

 

Fastholdelse og honorering af frivillige ledere… 

Det er klubbens holdning og opfattelse, at det ikke er honorering i penge, der er afgørende for 

et job som frivillig. Vi tror mere på, at klare holdninger, rammer og et godt socialt netværk er 

medvirkende til, at man siger ja til et job som frivillig. 

 



 

 

                                                                                                                                                          

  

 
 

 

  

 

 

 

Med det som rammen arbejder vi i to spor.  

 

 Vi stiller krav - kompetenceudvikling af den enkelte ledere med stor fokus på sportslig 

uddannelse og kurser samt personlig udvikling i form af foredrag og ledermøder i klubben  

 

 Vi hygger os – der skabes rum og plads for sociale aktiviteter i klubben i form af ledertur, 

sommerfest og lignende 

 

2012 vidner igen om rigtig mange aktiviteter. Sportsafdelingen har haft mange trænere og 

ledere på uddannelse og kurser. Socialt gik årets ledertur til MCH Arena, hvor der forinden var 

foredrag  om FCM fodboldsamarbejdet og spisning i klubhuset. Sommerfesten blev afviklet i 

forbindelse med byfesten, hvor årets ungdomsleder – Lennart Jensen - traditionen tro blev 

hædret. Fælles ledermøde i september blev afholdt med et internt program i klubhuset. 

 

 

Beretning fra styregruppen: Sunds IF Event 
Formand: Jesper Lauridsen  

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 

til blandt andet: 

 

Januar:  DR Sporten i Boxen 

Januar:  Batman i Boxen 

Februar:  Ramstein i Boxen 

Marts:  X-Factor i Boxen 

April:  Michael Buble i Boxen 

Maj:  Giro Italia i Herning by 

Maj:  K West og Jay Z i Boxen 

Juni: Sport og Byfest i Sunds 

Juni: Andrea Bocelli i Boxen 

Juli: Grøn Koncert i Esbjerg 

Oktober: Alegria Le Cirque du Soleil i Boxen 

December: Mikkel Kessler i Boxen 

 

Sports og Byfesten i Sunds, hvor de store indtægtskilder er salg af T-shirt og samt reklamer i 

Byfest folderen. Arbejdet på MCH/Jyske Bank Boxen er hovedsagligt folk, som ikke normalt har 

deres daglige gang i Sunds IF. Dette gør, at vi heller ikke i 2012 skulle trække på vores frivillige 

ledere til opgaver, som er en indtægtskilde til Sunds IF. Dette gør igen i år, at vores dygtige 

ledere og instruktører helt og holdent næsten kun skal koncentre sig om at dygtiggøre deres 

spillere i hver deres respektive afdeling. 



 

 

                                                                                                                                                          

  

 
 

 

  

 

 

 

De gode økonomiske resultater de seneste år har gjort, at der igen i år har været mulighed for 

at tjene ekstra penge med 50 / 50 % ordningen. 

 

Alt i alt havde vi ca. 140 hjælpere i gang i 2012 + byfest hjælperne + MCH Arena hjælperne, så 

stor tak til alle de frivillige 

 


