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Ole Olesen, formand 
for Sunds IF, blev  
årets idrætsleder,  
da Herning Kommune 
i aftes hædrede lokale 
foreninger, frivillige  
og sportsudøvere

AF OLE BITSCH
obi@herningfolkeblad.dk

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

I en propfyldt byrådssal blev den 
mangeårige formand for fodboldklub-
ben Sunds IF tildelt titlen som årets 
idrætsleder i Herning Kommune - en 
pris, som kommunen har uddelt til 
frivillige ledere siden 1982.

- Du er kulturbærer, inspirator og 
ildsjæl. Du er typen der siger ja, og 
du er altid klar med en god idé eller 
en hjælpende hånd, lød det i hyldest-
talen fra borgmester Lars Krarup, der  
atter overrakte årets idrætslederpris, 
som gives til en person, der har ydet en 
ærlig indsats gennem lederarbejdet i 
en forening eller for idrætten i Herning 
Kommune.

Betingelserne opfylder Ole Olesen 
i den grad. Den 56-årige sundsbo har 
været tilknyttet Sunds IF siden 1978, 
hvor han indledte som ungdomstræ-
ner og frivillig. Ole Olesen har været 
en del af  bestyrelsen i Sunds IF, hvor 
han på 21. år sidder i formandsstolen.

- Jeg er stolt og taknemmelig over 
denne hæder, siger Ole Olesen, der 
efter eget udsagn blev særdeles over-
rasket, da han fandt ud af, at klubbens 
bestyrelse og medlemmer havde ind-
stillet ham til idrætslederprisen.

- Jeg sidder jo ved bordenden og tro-
ede, det var mig, der bestemte. Men  
sådan er det åbenbart ikke. Da vi hav-
de bestyrelsesmøde i sidste uge, kunne 
jeg nemlig konstatere, at der var en 
kreds af  ledere, der uden min viden 
havde valgt at indstille mig til prisen. 
Det er jeg selvfølgelig glad for, smiler 
den vellidte klubmand.

Hylder fællesskabet
Ole Olesen arbejder til daglig som  
leder af  Gældsstyrelsen under Skat-
teministeriets afdeling i Ringkøbing. 
Her kan han næste år fejre 40 års 
jubilæum, men også i Sunds har den 
ihærdige midtjyde markeret sig.

Således er Ole Olesen blandt andet 
æresmedlem i Sunds IF, koordinator 
af  Sports- og byfesten i Sunds samt én 
af  idémændene bag de sociale klubber 
»Kun for mænd« og »Kun for kvin-
derne«, der står bag arrangementer 
for byens mænd og kvinder over 30 år. 
Dertil kommer et langvarigt virke som 
repræsentant i Dansk Boldspil Union.

- Jeg har gennem årene brugt utal-
lige timer, og jeg har ingen planer om 
at geare ned. Men det havde aldrig 
kunnet ladet sig gøre uden opbakning 
hjemmefra. Heldigvis har jeg en meget 
forstående familie, som altid har været 
engageret i idræt, forklarer Ole Olesen.

Han er gift med Jette, med hvem han 
har børnene Lasse (35), Sanne (32), Si-
mon (27) og Anne Mette (20).

- Vi bor lige ved siden af  fodboldba-
nerne, så det var naturligt, at både jeg, 
men også at vi som familie blev ind-
draget i det fantatiske fællesskab, som 
følger med frivilligt arbejde. Der er en 
ubeskrivelig glæde ved at gøre noget 
for andre, mener prismodtageren.

Hejser flaget for de frivillige
Med titen som årets idrætsleder fulgte 
blomster, en mindetavle på rådhuset 
samt en check på 5000 kroner.

- Personligt er hæderen ikke vigtig 
for mig, men det er faktisk noget, vi 
i vores egen forening bruger rigtigt 
meget. Altså, at vi sikrer os og holder 
øje med, at de frivillige, som gør en  
forskel, også belønnes og værdsættes 
for deres indsats, påpeger Ole Olesen.

Sunds IF har 660 medlemmer fordelt 
over 500 ungdomsspillere samt 160 se-
niorer og ældre, der indgår i sammen-
hold og et værdifuldt netværk.

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

- Det her giver mig en mulighed for 
at hejse flaget for de frivillige. Alle de 
sportstalenter, vi har her i vores om-
råde, som har gjort noget unikt, er jo 
også kommet igennem nåleøjet, fordi 
der bagved står en lang række frivil-
lige i foreningerne, pointerer han.

98 hæderspriser til forbilleder
I byrådssalen var det ikke kun Ole Ole-
sen, som modtog byger af  klapsalver 
og håndtryk.

Det samme gjorde hele 98 lokale at-
leter, hvoraf  mange af  dem var mødt 
op på rådhuset i Herning. Alle modtog 

byrådets årlige hæderspris, som gives 
til aktive idrætsudøvere, der har vun-
det danske, nordiske eller internatio-
nale mesterskaber, har repræsenteret 
Danmark på landsholdsniveau eller 
sat nye danske rekorder.

De mange prismodtagere repræsen-
terede 17 klubber og foreninger fra 
lokalområdet - heriblandt aktører fra 
FC Midtjylland og Herning Blue Fox, 
men de fremmødte talte også brydere,  
floorballspillere, skytter, svæveflyve-
re, judokæmpere, cykelryttere, løbere, 
svømmere og gymnaster.

- I er fantastiske ambassadører for 
elite- og breddeidrætten i Herning-
området. I bruger hver især mange 
timer for at blive blandt de dygtigste 
inde for jeres sport. Den viljestyrke er 
beundringsværdig, sagde Lars Krarup 
i sin tale til de mange prismodtagere.

Her var der flere gengangere. Blandt 

andre maratonløberen Jesper Faur- 
schou, der for 16. gang blev tildelt hæ-
dersprisen. Ishockeyprofilen Daniel K. 
Nielsen fra Herning Blue Fox og skyt-
ten Knud Erik Sørensen fra Lind Skyt-
teforening blev hædret for 15. gang.

- Alle I prisvindere er spejlet af  
Herning-områdets dna, fastslog borg-
mester Lars Krarup, der havde travlt 
med at udstyre de lokale idrætsudøve-
re med masser af  gaver fra Herning 
Kommune.

Dernæst bød aftenen på middag 
og afslapning i de tilstødende lokaler, 
hvor den tidligere håndboldlands-
holdsspiller Rikke Nielsen bidrog med 
et indlæg omkring »Lykkeliga«, som 
hun er initiativtager til.

Lykkeliga er en bevægelse, der med 
bragende succes har startet håndbold-
hold for udviklingshæmmede børn i 
hele landet.

Stor hæder til ildsjælen fra Sunds

 | Ole Olesen (t.v.), formand 
for Sunds IF - her med 
borgmester Lars Krarup - 
modtog i aftes byrådets pris 
som årets idrætsleder. 
Billedet til venstre:  Byråds-
salen var fyldt op med 
prisvindere, heriblandt spillere 
fra FCM og Herning Blue Fox.   
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