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Indledning: 

Beretningen for 2015 omfatter en redegørelse fra bestyrelsen, Sunds IF sport, Sunds IF 

Center, Sunds IF Event, Økonomiudvalg og Lederudvalg. 

 

Ole Olesen 

Formand 

 

 

 

Årsberetning fra bestyrelsen: 

Bestyrelsen har i 2015 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 

 

 

 

 

Overordnet organisering af foreningen – et servicetjek…  

 

En beretning fra bestyrelsen bliver ikke uden et skriv om foreningstanken. Det er grundlaget 

for hele Sunds IF og den måde, vi er organiseret på. Nu har vi gennem godt 10 år haft en 

organisering med styregrupper, og det kan konstateres, at organiseringen har indfriet de mål, 

vi satte tilbage i 2005. Vi ønskede, at der blev skabt ro omkring de foreningspolitiske opgaver, 

og hvor den nye opdeling med sport, center og event skulle give en synergi, hvor 

bestyrelsesmedlemmer i højere grad bandt sig til opgaverne i et flerårigt perspektiv, og 

opgaverne blev fordelt på flere hænder. Som det fremgår af nedennævnte, så var opgaverne 

tidligere fordelt på de 9 bestyrelsesmedlemmer. Det er nu erstattet af fem styregrupper, som 

gennem de seneste 11 år er vokset til 41 medlemmer og med i alt 27 forskellige personer. 

 
Antal 

medlemmer 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Bestyrelsen  9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Sport  6 7 7 7 7 7 9 10 11 14 10 

Center  5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 

Økonomi  5 5 5 4 4 3 5 5 4 4 5 

Leder  3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 

Event  6 6 6 5 5 7 7 7 7 6 6 

Totale 

medlemmer 

9 34 36 36 35 35 36 40 41 41 43 41 

Forskellige 
Personer 

9 20 18 18 20 20 20 23 24 23 28 27 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Af nuværende 27 personer i styregrupperne har de 20 personer mere end 5 års anciennitet, og 

den gennemsnitlige anciennitet er på 7,4 år. Hvis vi også ser på, hvilken historik der er på de 

nuværende 27 personer, kan det konstateres, at de samlet har virket i 458 år eller 

gennemsnitlig 17 år. 

 

Hvis man kritisk skal se på organiseringen, så er der to områder. Dels er der alt for få kvinder i 

styregrupperne med alene 3 ud af 27 medlemmer og for det andet er gennemsnitsalderen 

relativt høj. 

 

 

Foreningstanken… 

Bestyrelsen kan også med glæde se tilbage på 2015. Et år hvor foreningsaktiviteterne igen 

spændte vidt til glæde for unge som gamle og for øvede og knap så øvede. Vi er stolte, 

beærede og taknemmelige for den opbakning og støtte, vi modtager i dagligdagen - uanset om 

vi taler om hjælp til sportslige aktiviteter eller sponsorstøtte til drift af aktiviteterne. 

 

Foreningstanken med fællesskab og samarbejde er bærende for arbejdet og livet i Sunds IF. 

Holdepunkter, som heldigvis har vist sig at være de rammer, som kan modstå de fleste 

udfordringer, der kan være med svære samfundsmæssige forhold med lavvækst og 

individualisering af det enkelte menneske. Som det kan læses under sportsudvalget, er vi 

under pres, og medlemstallet er lavere end i 2014. En trend, som vi godt viste var på vej, og 

som vil stille krav om at følge nye trends for fodboldaktiviteten og de rammer, som vi kan give 

til aktiviteten. 

 

At holde liv i foreningstanken kommer nemlig ikke af sig selv. Det kræver, at alle bidrager og 

ser fællesskabet, og at man giver ligeså meget, som man forventer at få igen. Derfor 

fortsætter vi også med at stille krav, og kræver forventningsafstemninger og hejser flaget, når 

fællesskabet skal markeres. Bestyrelsen vil her med spænding følge leder- og sportsudvalgets 

arbejde med inddragelse ung-ledere i foreningsarbejdet. Det skulle gerne give ny inspiration til 

alle og forhåbentlige flere nye spillere og en bedre fastholdelse. 

 

 

Visioner og daglig drift i balance… 

I årsberetningen plejer vi også altid at give en status på visionsarbejdet. Nogle gange kan man 

godt miste tålmodigheden med visioner og ambitioner om at nå nogle konkrete mål på den 

korte bane. Sådan har vi det også i bestyrelsen. Her er det godt at gøre status og få øje på de 

delmål, der heldigvis også findes på vejen til indfrielse af hovedvisionerne. 

 

 

Hvorfor? 

Formålet med visioner er, at bestyrelsen og styregrupper viser retning for foreningsarbejdet. 

Vi ønsker at hæve overlæggeren til det næsten uopnåelige og dermed sikre, at vi ikke holder 

fast i plejer men udfordrer os selv til at tænke ud af boksen og at skabe en klub, som følger 

med tiden og dermed skaber fremtiden. Vi arbejder med visioner på dels sportsaktiviteten og 

dels rammerne. 

 

Hvordan? 

Visioner og daglig drift skal efter vores opfattelse gå hånd i hånd. Det sker ved konstant at 

have en god økonomi. En dagsorden, hvor kontingenter, sponsorindtægter og tilskud bruges til 

kerneaktiviteten, og hvor indtægter fra risikobetonede aktiviteter er flyttet til Sunds Event.  



 

 

 

 

 

 

 

Herved har vi råderum og frihed til at gøre en forskel. En forskel, der løbende giver sig udslag i 

aftaler, som vi normalt ikke ville få som amatørklub. Gennem de seneste tre år er det lykkedes 

os at hæve sponsorstøtten fra godt 170.000 i 2012 til godt 240.000 i 2015.  

 

Mere konkret arbejder bestyrelsen og styregrupper med årsplaner, der skal understøtte de 

overordnede visionsplaner. Årsplanerne kan ses på foreningens hjemmeside. 

 

Den daglig drift i foreningen sikres ved en god struktur med støtte og vejledning til de frivillige 

ledere fra fuldtidsansat centerleder og eksterne konsulenter.  

 

 

Hvor langt er vi kommet? 

På visionssiden har vi i dag tre projekter med hvert sit sigte.  

 

 Nyt moderne idrætsanlæg med kunststofbane og multibane. 

Beskrivelse og tegning af et nyt super anlæg er klar og politisk behandlet i efteråret 

2015. Her fik vi tilkendegivelse om tilskud kr. 1.500.000 til en kunststofbane. Det var 

noget mindre end vores forventninger til anlægget, og derfor har vi i løbet af efteråret 

arbejdet på forskellige scenarier for projektet: 

- opdeling i forskellige faser og en årrække 

- tilpasning af projektet 

- organisatoriske forhold og regler for anlæg og drift 

- økonomiske forhold og vurderinger af smertegrænse for eget bidrag 

 

Den aktuelle status er, at vi i løbet af foråret skal have afklaret, om en fase 1 med 

kunststofbane kan etableres. Det vil fordre følgende: 

- tilpasning af anlægget fra 3,9 mio. til 3,0 mio.  

- restfinansiering på 900.000 

 

Hertil kommer et forventet driftsbudget på 50.000-75.000 pr. år.  

 

 Idrætscenter Sunds Vest – et center, som kan rumme over 700 medlemmer. 

Projektet retænktes som en udbygning af nuværende rammer.  

 

 Mål og handlinger for fodboldaktiviteten – mere kvalitet. 

Projektet støttes fremadrettet med konsulentbistand fra DBU.  

I 2016 har vi indgået en række aftaler med konsulenter, som skal støtte os i fortsat 

udvikling af fodboldaktiviteten. Det fremgår nærmere af sportsudvalget beretning.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Beretning fra styregruppen: Sunds IF Sport  

 

Formand: Ole Olesen 

Næstformand: Jesper Bangsgaard 

Torben Hagelskjær 

Kitt Kok 

Christian Clausen  

Søren Peder Jensen 

Peter Davies 

Poul Venø 

Thomas Pedersen 

Henrik Mortensen (udtrådt i løbet af året) 

Mads Dolberg (udtrådt i løbet af året) 

Lennart Jensen (udtrådt i løbet af året) 

Thomas Jensen (udtrådt i løbet af året) 

Administrativ støtte: Centerleder Per V. Nielsen  

 

Medlemstal  

 

 
Medlemmer 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Under 19 år 497 552 567 543 535 571 545 558 503 

Mellem 19 og 25 
år 

23 33 21 31 27 38 35 49 25 

Over 25 år 70 93 75 73 81 73 59 47 52 

Kun for mænd      52 92 106 121 

Total 590 678 663 647 643 734 731 760 701 

 

Antal hold 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Ungdom 11 8 8 6 6 5 7 7 6/7 2/4 

Ungdom 9      1 2   

Ungdom 8        0/10 12/9 

Ungdom 7 12 12 13 10 12 12 11 13/0  

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

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

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

Senior 7 1 1 0 0 0 1 1   

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

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

Indendørs 34 33 35 36 36 38 43 37 32 

Indendørs futsal        7 4 

Total 75 77 77 79 79 84 85 83/82 73/73 

 

Ledere 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Total 93 111 127 96 94 99 104 92 85 

 

 

 

Som vi allerede omtalte sidste år, bliver vi i fremtiden udfordret i ungdomsafdelingen med det 

lavere fødselstal for Sunds og i motionsafdelingen i alderen 32 til 40 år, hvor der gennem et 

årti eller mere har været nedgang i seniorfodbold. Sportsudvalget vil i den forbindelse sætte 

ekstra fokus på kvalitet i fodboldaktiviteten til sikring af en større fastholdelse, når nu 

potentialet i de kommende år vil være nedadgående.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Kvaliteten vil blive understøttet af ekstra ressourcer til konsulentbistand, hvor indsatsen vil 

dække dels konkrete udviklingsaktiviteter og dels kerneopgaver med ekstra træning. Sidst og 

ikke mindst vil der blive afsat flere ressourcer til de administrative forhold omkring 

rekruttering og årsplaner på tværs af alle hold. 

 

Medlemstallene indeholder også positiv udvikling med stigning i vinteraktiviteten Kun For 

Mænd, der fortsætter med at tiltrække voksne drenge. Ved årets udgang var der ikke færre 

end 121 medlemmer af den attraktive VIP Club. Et frirum, hvor mænd over 32 år har mulighed 

for igen at være drenge, har vist sig at være et hit.  

 

Samlet set skal vi dog stadig være mere end stolte med over 700 medlemmer, som skal ses i 

forhold til potentialet i en by med ca. 4000 indbyggere. 

 

 

Organisering af sportsudvalget… 

Til udvikling af fodboldaktiviteten og understøttelse af de frivillige trænere og ledere er 

sportsudvalget også i gang med en større transformation fra en organisering med 

afdelingskontaktrollefunktion til faglig emneorganisering. Det skulle gerne sammen med de 

eksterne konsulenter give en merværdi for alle i foreningen og skabe ro omkring den fremtidig 

opgaveløsning af tunge administrative opgaver i sportsudvalget. I takt med, at sportsudvalget 

implementerer transformationen vil der løbende blive givet en information til ledere og 

klubbens medlemmer via hjemmesiden. 

 

 

 

Fodboldoplevelser for alle i ungdomsafdelingen…  

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

ungdomsaktiviteter. Igen i 2015 var Pigeraket og Sommerfodboldskole på programmet og 

blev afviklet til glæde for rigtig mange børn og forældre i Sunds og omegn. 

 

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. 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ved siden af DBU aktiviteterne blev der også i 2015 afviklet en række breddeaktiviteter med 

det formål at skabe fællesskab og oplevelser i egen afdeling og på tværs af årgangene. 

 

Et af højdepunkterne blev igen uden tvivl deltagelse i Søndersø Cup i august måned. Her 

deltog ikke mindre end 11 afdelinger fra ungdomsafdelingen og med en forældreskare, som 

gav genlyd i hele Søndersø. Imponerende og en sikker hitter på en god opstart til sæsonen. 

Børn, unge og forældre hygger en hel weekend i hinandens selskab. 

 

 

Fantastisk fodboldstart for de yngste… 

Nyskabelsen i 2014 med begynderskole for de alleryngste spillere blev også i 2015 en succes 

og her med deltagelse af ledere fra ung-ledercamp. Sportsudvalget har efterfølgende besluttet, 

at begynderskolen er en obligatorisk start, hvor børn og voksne er sammen om starten i Sunds 

IF. Grundlæggende holdninger og handlinger til børnefodbold, gensidige forventninger og 

information om Sunds IF er en del af skolen, som vil være fundamentet for fremtidens gode 

børnemiljø i Sunds IF. Det er vores håb, at netop kvalitet i denne aktivitet vil skabe en 

fastholdelse på længere sigt. 

 

 

Sunds IF bliver FCM Licensklub sammen med Snejbjerg SG&I– mere fodbold til både 

drenge og piger… 

Helt overordnet har Sunds IF en lang tradition for støtte og opbakning til fodboldsamarbejdet i 

Midtjylland og FCM Klubsamarbejde. Derfor var det også helt naturlig, at sportsudvalget 

ønskede at takke ja til tilbuddet om at blive FCM Licensklub. Som FCM-licensklub lægger man 

faciliteter til til en masse aktiviteter for både de bedste og de næstbedste spillere, såsom FCM 

Ulvecup, FCM Miniakademi og FCM-licenstræning. Sidstnævnte aktivitet er et træningstilbud 

for områdets U11- og U12-spillere, som kom videre fra den indledende udtagelsesaften på den 

lokale FCM Fodboldskole, men som ikke indgår i bruttotruppen til FCM Talentholdet i deres 

respektive årgang. Ved at arbejde målrettet videre med disse spillere vil FC Midtjylland i 

samarbejde med FCM-licensklubberne og områdernes øvrige klubber fremover komme til at 

arbejde med ikke kun regionens 25 bedste spillere i U11- og U12, men også med de 100 

dygtigste i hver årgang – imens de fortsat træner og spiller kampe i egen klub ved siden af.  

 

Selve klublicensordningen vil have et indhold om ekstra træning og aktiviteter for de 

næstbedste spillere. De fleste aktiviteter gennemføres med støtte og vejledning fra FCMs 

lederstab og med lokale hjælpere. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

U17-19 drenge og seniorafdelingen… 

Ved indgangen til 2015 havde vi vores bekymringer, om vi var klar til opgaven i 

seniorafdelingen efter to oprykninger i 2014 fra serie 4 til serie 2. Det blev en lige så svær 

opgave, som vi havde forudset. Trods svære betingelser blev 2015 alligevel et år, som vi 

samlet set med stolthed kan se tilbage på.  

 

Vi arbejdede målrettet efter en større sammenhæng mellem U17-19 og seniorafdelingen, hvor 

ledere og spillere skulle nærme sig en helhedsforståelse for klublivet. Det var ikke uden bump 

på vejen men hele tiden med små skridt i den rigtige retning. Sportsudvalget ser tilbage på en 

tid, hvor vi alle blev udfordret men fandt løsninger- specielt i efteråret, hvor vi skulle samle 

lederstablen til en ny start. Det må vække respekt, at det lykkedes af stille 3 seniorhold og et 

U19 hold. Vi vil her gerne rose lederne for en ekstraordinær indsats. 

 

U19 drengeafdelingen skal så oveni have stor cadeau for de sportslige resultater, som 

kulminerede med to flotte oprykninger, som giver nye spændende udfordringer i foråret 2016 

med deltagelse i U19 Drenge Vest. 

 

 
Beretning fra styregruppen: Sunds IF Center  

 

Formand: Anders Knudsen 

Erik Dalbjerg 

Pia Krøjgaard 

Peder Vestergaard 

Ronald Boysen 

Kalle Smed 

Per Nielsen (Centerleder) 

 

Centerudvalget har fået nyt medlem ved Kalle Smed. Vi glæder os til samarbejdet. 

 

 

Aktiviteter. 

Den 25. april blev der afholdt rengørings- og vedligeholdelsesdag. Her valgte 13 personer, at 

bruge 5 timer en lørdag til gøre vores klubhus lidt mere lækker. Der blev både arbejdet 

indenfor med ekstra rengøring samt noget vedligehold af udearealer. Tak til alle som deltog, vi 

håber, man synes, det også er en hyggelig dag og har lyst at hjælpe, når vi igen kalder til 

samling her i foråret. 

 

Vi har fået termofotograferet klubhuset og lavet energirapport. Den viste, at der er 

forbedringer, som kan energioptimere klubhuset, og som også kan betale sig at få lavet.  

Klubhuset har også fået en ansigtsløftning udvendig, da alt træværk er blevet malet. 

Der er også blevet lavet et kommunalt legepladseftersyn på alle legeredskaber udendørs. Det 

er lovpligtigt, da det er en offentlig legeplads. Den viste også, at vi har en opgave i at 

vedligeholde vore legeredskaber. Vi skal dog sammen med Skalmejegården have vurderet, 

hvad de ønsker, der skal være, da det er begrænset, hvor tit de er der. 

Kampbanen er i løbet af sommeren blevet renoveret og fået nyt græs. Man havde lovet, at den 

skulle være klar efter 6-8 uger, men det viste sig desværre, at vi ikke kunne benytte den hele 

efteråret og derved ikke få glæde af tribunen. Håber, den er klar til forårskampene. 

Vi skal gøre opmærksom på, at det er de enkelte holds ansvar at rydde op efter kampe, da vi i 

nogle tilfælde har konstateret, at der har ligget flasker og affald ved baner efter kampe.  



 

 

 

 

 

 

 

Kunstbane 

Med hensyn til kunstbane blev det offentliggjort fra kommunen, at der var bevilliget penge til 

kunst- og multibane i Sunds.  Problemet er, at hele projektet er budgetteret til 5.419.000 kr., 

og man har kun bevilliget 1,5 mio. kr. Så der er et stykke vej til at få økonomien til at hænge 

sammen. Vi arbejder dog stadig på, om vi kan finde en løsning. 

 

 

Klubhus 2016 

Vi vil i 2016 også forsøge at få opbakning blandt medlemmer og forældre til at afholde en 

rengørings- og vedligeholdelsesdag i april/maj måned. 

Vi skal have kigget på udvendig kloak, legeredskaber, samtidig vil vi gerne se, om der er 

opgaver fra energitilsyn, vi kan lave. 

Vi arbejder videre med planer for en eventuel udvidelse/større renovering af klubhuset i 

forbindelse med vision 2020. Derudover håber vi på en afgørelse om, hvorvidt vi får en 

kunstbane eller ej. 

 

 

Centerleder 

En stor tak til Klubbens eneste ansatte, Per Nielsen, som altid står klar til at servicere og 

hjælpe ved de forskellige opgaver, der er blevet udført i løbet af året. 

 

 

 

 

 

Beretning fra styregruppen: Økonomiudvalg 

 

Formand: Jørn Sørensen 

Jan Højgaard 

Pia Krøjgård  

Anders Frederiksen 

Carsten Grønkjær Nielsen 

 

 

 

Økonomi… 

Det samlede resultat for Sunds IF udviser et positivt beløb på +40.380, som er fordelt således: 

 

Sunds IF Sport -1.726 

Sunds IF Center -13.140 

Sunds IF Event 55.246 

Total +40.380 
 
 

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. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

En anden vigtig opgave for økonomiudvalget har været at udarbejde en instruks for Sunds IF’s 

økonomiområde – med interne regler for økonomiske dispositioner. Med andre ord sikkerhed 

for og beskyttelse af klub og kasserer. Anders Frederiksen har her udført et flot stykke 

arbejde, som er blevet drøftet og efterfølgende godkendt i Økonomiudvalget og bestyrelsen. 

De nye forretningsgange vil blive implementeret i 2016. 

 

Årsplanen for Økonomiudvalget i 2016 vil omfatte en videreførelse af arbejdet med en visions- 

og driftsplan for sponsorarbejdet.   

 

Vi kan glæde os over, at flere af vore sponsorer fortsat har øget samarbejdet med foreningen 

over en længere årrække.  Vi er dybt taknemmelige for den støtte fra erhvervslivet, som her 

anerkender det arbejde, vi laver for byens børn, unge og ældre. Vi er også godt klar over, at 

det forpligter 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 af årsregnskabet, hvor 

kontingenter, tilskud fra det offentlige og sponsorindtægter alle er brugt til drift af 

foreningsaktiviteten fodbold. 

 

Desuden har vi nu for alvor taget hul på etablering af nye sponsoreraktiviteter i forbindelse 

salg af skilte på den nye tribune og bandepladser.  

 

Sponsorudvalget blev i 2015 udvidet med to nye medlemmer med Carsten Grønkjær Nielsen 

og Tommy Jensen for på den måde at øge fokus på salget af sponsorskilte. 

Hovedsponsor Richard Lodahl fra Reklametryk er senest her i 2016 også indgået aktivt i 

udvalget, og vi glæder os meget til dette samarbejde, som uden tvivl vil gavne klubbens 

udvikling.  

 

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

sponsor- arrangement. Efter svære overvejelser blev udvalget enige om at udskyde 

arrangementet i 2015 til vores jubilæumsår i 2016. 

 

 

 

 

Beretning fra styregruppen: Lederudvalg 

 

Formand: Ole Olesen 

Jan Højgaard 

Kitt Kok 

Ole Petersen 

Henrik Mortensen 

 

 

Beretning fra Lederudvalget vil tit være en gentagelse fra år til år, da formål og opgaver langt 

hen af vejen er uændret. Vi vil dog ikke undlade også i år, at give et kort skriv om 

lederudvalgets arbejde. 

 

Hovedformålet med lederudvalget er nemlig 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 DBUs 

kluboffice administrationsmodul, hjemmeside gennem DBUs klub CMS løsning og endelig mails 

til medlemmer også gennem kluboffice modulet. Den digitale kommunikation styres og drives 

ikke mindst takket være en helt unik og utrættelig arbejdsindsats af Jesper Bangsgaard, som 

på tværs af foreningen sikrer, at vi ser helheden. 

 

Selvom vi i videst muligt omfang bruger den digitale kommunikation til ledere i foreningen, er 

vi godt klar over, at det ikke kan stå alene. Fællesskab i form af ledermøder og sociale 

arrangementer er fortsat kernepunkter i vores årsplan til bevarelse og udvikling af det frivillige 

lederskab. 

 

 

Rekruttering af frivillige ledere… 

Lederudvalget har til ansvar at styre processen med rekruttering af ledere fra bestyrelsen og 

styregrupper til trænere og ledere i sportsafdelingen. 

Det bærende for rekruttering er, at forældre inddrages så tidligt som muligt og på alle 

niveauer. Organisering med styregrupper gør, at vi målrettet rekrutterer i forhold til 

kompetencer og interesseområder. Det har vi med stor succes arbejdet med gennem flere år.  

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

i 2015 afholdt et fælles forældremøde for alle medlemmer under 16 år. Her gennemgik 

sportsvalget de overordnede rammer og forventninger for drift af ungdomsafdelingen. Det er 

efter vores opfattelse vigtigt, at forældre kender baggrunden for vores organisation. 

Ungdomsarbejdet tager jo som bekendt udgangspunkt i DBU’s holdninger og handlinger. 

 

 

Ungleder Camp… 

2015 blev også startskuddet til et nyt projekt, hvor vi gennemførte en ungdomsleder-camp for 

U13 piger og drenge.  

 

Formålet med campen var at inspirere de unge spillere til at blive frivillige ledere i klubben. 

Campen som blev afviklet over en weekend var tætpakket med både fodboldfaglige og sociale 

arrangementer. 

Klubbens DBU konsulent Peter Gandrup stod for det fodboldfaglige. Han afholdt et DBU C-

licens kursus for spillerne, som bestod af teori om børn, børnefodbold og træning samt 

praktiske øvelser på banen, hvor Peter Gandrup trænede U13 spillerne, som var de U7-U9 

spillere. På den sidste del af kurset skulle campdeltagerne selv stå for træningen af 10 drenge 
fra klubbens U8-9 afdeling. 

Som en del af inspirationen skulle deltagerne på campen arbejde med 4 forskellige temaer, 

som relaterede sig til det arbejde, der foregår i en fodboldklub. De 4 temaer var: Planlæg en 

halvsæson for U9 spillere, planlæg en fodboldweekend for klubbens U12 spillere, planlæg en 

fodboldturnering for U10 drenge en lørdag formiddag, find 10 ting, I som bestyrelse i Sunds IF 

ville prioritere, der skulle satses på for at forbedre klubben. Der blev arbejdet meget hårdt og 

intenst i alle grupperne, og til fremlæggelserne lørdag aften, var det tydeligt, at mange havde 
fået aha-oplevelser i forbindelse med deres tema. 

Ind imellem det fodboldfaglige arbejde var der arrangeret fodboldgolf lørdag eftermiddag, hvor 

der virkelig blev gået til den med højt humør og masser af interessante dyster på banen.  



 

 

 

 

Lørdag aften blev krydret med en fantastisk Champions League finale mellem Juventus og 

Barcelona. Den blev overværet på storskærm i klubhuset, hvor chips, slik og sodavand 
velfortjent blev nydt i stor stil samtidig med, at der skulle holdes øje med CL-tipskuponen.  

 
 

 

 

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 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 

ledertur, vinterfest, grillarrangement og lignende 

 

 

 

2015 vidner igen om rigtig mange aktiviteter. Her kan blandt andet nævnes: 

 

- Sportsafdelingen har haft mange trænere og ledere på uddannelse og kurser 

- DBU konsulent Peter Gandrup har de seneste to år støttet ungdomsafdelingen med 

faglig sparring til træning og kamp.  



 

 

 

- Fælles ledermøde i januar med foredrag af journalist Henrik Liniger 

- Fælles ungdomsopstartsmøde i marts med C-licens kursus 

- Grill i gården arrangement i juni som afslutning på sæsonen 2014/2015 

- Lederfest i forsamlingshuset i november 

 

Særlige priser i 2015… 

 

 
  

  

På generalforsamling i februar 2015 kunne Allan Eg fra Handelsbanken i Sunds 

overrække Gudmund Overbys Mindepokal til Karsten Møller og Per Hussak for deres 

arbejde bredt i Sunds IF. 

 

Allan fremhævede i sin tale, at komiteen bag Mindepokalen specielt havde bemærket i 

indstillingerne, at der er stor respekt omkring Karsten og Pers vedvarende engagement i 

opgaverne. Karsten og Per danner i mange sammenhænge en sikker bagtrop på 

foreningsaktiviteter, hvor der ikke skeles til tiden men gives alt, hvad man har.  

Af indstillingerne fremgår det også, at det ikke kun er de seneste år, at Karsten og Per har 

været frivillige i den røde trøje.  

 

Per har gennem 22 år været en del af Sunds IF som ungdomsleder og seniorleder og danner 
nu makkerpar med Karsten. 

Karsten har gennem 9 år været en del af Sunds IF som planlægger og afvikler af byfesten og 

danner nu makkerpar med Per. 

Makkerskabet er dog det, som de fleste bemærker i forhold til 2014 indsatsen, hvor Karsten og 
Per gør en kæmpe forskel, når vi taler om Kun for mænd aktiviteten.  

"De er bagtroppen, der skaber en sammenhæng mellem sport, hygge, mad og drikke - det kan 
også ses lidt . Deres lyst til fællesskab og hyggeligt samvær smitter i den grad af på deres 

omgivelser, og de har en meget stor aktie i Kun For Mænd succesen med nu 110 medlemmer. 

Deres interesse og arbejde i "den røde trøjes navn" er ærefuldt og prisværdigt og gør dem til 

to meget værdige modtagere af Mindepokalen i år" fremhævede Allan Eg fra Handelsbanken. 



 

 

 

 
 
 

 
 

 

I forbindelse med grill i gården arrangement i juni måned kunne Ole Olesen fra 

sportsudvalget overrække årets ungdomslederpokal til en glad og stolt Martin Beck 

Larsen for hans arbejde i Mikrofodboldafdelingen. 

 

Ole fremhævede i sin tale, at rigtig mange ledere igen i år har udført et fantastisk arbejde med 

foreningens mange ungdomshold. Valget på Martin Beck Larsen begrundes med hans flerårige 

ungdomsarbejde, hvor stort engagement, involvering af andre ledere, forældre og spillere og 

med ekstra aktiviteter på forskellige niveauer - alt sammen med den dagsorden at gøre lidt 

mere for alle og se mulighederne frem for begrænsninger. I det seneste år har Martin været 

chef- og afdelingstræner for U8 Piger og Drenge og U9 Drenge.  

 

Sportsudvalget har særligt bemærket den udvikling Martin har gennemgået, hvor han har 

formået at følge, udforske og udfordre de principper, som sportsudvalget ønsker skal være 

bærende for ungdomsarbejdet i Sunds IF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Beretning fra styregruppen: Sunds IF Event 

 

Formand: Jesper Lauridsen  

Erik Dalbjerg  

Per Vallebæk 

Villy Nielsen 

Lilly Sommer 

 

 

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

 

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

Boxen, Colour Run, Sports og Byfesten samt Grøn Koncert i både Esbjerg samt Århus 

 

Disse store og oplevelsesrige arrangementer gør, at masser af forældre har forstået vores 

budskab om, at det er vigtigt at hjælpe 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 til gavn for den enkelte afdeling 

 

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

Byfest folderen. I 2015 havde vi som noget nyt hjælpere til Colour Run Herning som et nyt 

koncept gennem Herning Kommune.  Arbejdet vi har 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 2015 skulle trække på vores mange 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 koncentrere sig om at dygtiggøre deres spillere i hver deres respektive afdeling. 

 

 

Sunds IF Event vil gerne rette en stor tak til alle de frivillige hjælpere, som har støttet klubben 

med masser af hjælp. 

 
 
 
 
 

 
 


