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Indledning: 

Beretningen for 2020 omfatter Sunds IF sport, Sunds IF Center, Sunds IF Event, 

Økonomiudvalg og Lederudvalg. 

 

Ole Olesen 

Formand 

 

 

 

 

Årsberetning fra bestyrelsen: 

Bestyrelsen har i 2020 haft følgende medlemmer: 

 

Ole Olesen  formand økonomiudvalg 

Anders Knudsen formand centerudvalg 

Jesper Bangsgaard  formand sportsudvalg 

Jesper Lauridsen formand eventudvalg 

Jørn Sørensen formand lederudvalg 

Pia Krøjgård  Kasserer 

Kitt Kok  

Tommy Jensen 

Bo Mortensen 

Erik Dalbjerg 1. suppleant 

Søren Peder Jensen 2. suppleant 

 

 

 

 

Bestyrelsen: 

Bestyrelsens beretning for 2020 er på alle måder anderledes end tidligere og overskygges 

selvfølgelig af Corona-nedlukning, som i den grad har påvirket alt i Sunds IF i det forgangne 

år. Det har været et år, hvor alle aktiviteter i Sunds IF har været helt eller delvist nedlukket. 

Det har krævet ekstra indsats for mange frivillige ledere at finde nye muligheder til 

fastholdelse af børn, unge som ældre i klubben. Det vil vi gerne sige tusinde tak for og 

samtidig håbe, at vi kan stå sammen om at få genskabt et foreningsliv for alle aldre.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Året startede ellers i mulighedernes tegn med aktiviteter i overhandlingsbanen med studietur 

til Brasilien for tre af klubbens stærke frivillige, et fodbold-år, som blev skudt i gang med et 

helt igennem fantastisk foredrag med Stig Tøfting i Kyoceras lokaler og en generalforsamling, 

som gav retning på en ny tid med generationsskifte og involvering af nye unge ledere. De 

frivilliges helt fantastiske og vedvarende engagement skulle markeres med besøg af DBU 

toppen og hæder til centrale ledere i klubben.  

 

Som bestyrelse havde vi svært ved at se, hvad der skulle får skibet Sunds IF ud af kurs. Men 

desværre blev det hele med et brag skudt i skænk med Corona. 

 

Den gode start på året fortjener en plads i beretningen og kan så forhåbentlig giver lidt fornyet 

lyst til foreningslivet i en svær tid.  

 

 

 

Sunds IF tilpasser organiseringen til fremtiden 

På generalforsamlingen februar måned kunne formand Ole Olesen på vegne af bestyrelsen 

fremlægge planer for tilpasning af organisationen i Sunds IF. ”Vi har af flere omgange 

fået opfordringer fra generalforsamlingen omkring igangsætning af generationsskifte i 

topledelsen i Sunds IF. Vi må konstatere, at klubbens størrelse og tunge opgaver gør, at det 

ikke er nemt at finde nye og unge frivillige uden, at vi samtidig også skal finde ressourcer til at 

kunne støtte de nye ind i det arbejde. Derfor har vi bedt DBU om hjælp til at få etableret en 

lokal lederuddannelse til kommende topledere i Sunds IF. Det bliver et 

generationsskifteprojekt, hvor DBU bliver tovholder på en uddannelse med indhold af stærke 

værdier og holdninger til foreningslivet men også en sikring af, at klubbens historie kommer 

med til den nye generation af ledere. Oveni det kommer der selvfølgelig en række 

ledelsesværktøjer, der kan matche det samfund, som vi står overfor”. 

Ole Olesen kunne videre fortælle, at på den korte bane tilpasses organisationen med en 

udvidelse af bestyrelsen fra 7 til 9 medlemmer og samtidig en ændring med en traditionel 

organisering med formand, næstformand og kasserer til et formandskab. ”Det gør vi primært 

for at kunne modstå de store forventelige opgaver, der kommer med udvidelse af Idrætscenter 

Sunds Vest. Oveni det må vi også konstatere, at vi, som andre foreninger i dag, oplever en 

nedgang af medlemstallet. Derfor skal der ekstra ressourcer til at tænke i nye baner for 

rekruttering og fastholdelse”.  

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

Et stærkt trekløver i Sunds IF på studietur til Brasilien  

 

 
 

 

Tre af Sunds IF’s nøglepersoner på det sportslige område var i starten af året på studietur til 

Brasilien. Det var centerleder Per V. Nielsen, sportslig konsulent Peter Davies og næstformand 

i sportsudvalget og webmaster Jesper Bangsgaard. Alle betalte selv studieturen, som en del af 

deres samarbejdsaftale med Sunds IF. 

Det er virkelig fantastisk, at tre af vore stærke kræfter i klubben bruger deres fritid og 

honorering fra klubben til at videreudvikle Sunds IF. Det er vi både stolte og taknemmelig over 

i bestyrelsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Beretning fra styregruppen: Sunds IF Sport  

Formand: Jesper Bangsgaard 

Næstformand: Bo Mortensen 

Søren Peder Jensen 

Peter Davies 

Jack Madsen 

Peter Ackermann 

Morten Nielsen 

 

Daglige støttepersoner: 

Sportslig leder: Peter Davies 

Centerleder: Per V. Nielsen  

 

Medlemstal…  

 

 
 

Årsberetningen har de seneste år beskrevet de planer og aktiviteter, som har fundet sted i 

Sunds IF. Det er altid spændende, om planerne og aktiviteterne også bærer frugt, og om vi er 

på rette vej.  
  
I 2020 lancerede vi den anden medlemsundersøgelse af Players 1st. Undersøgelsen viste, at 

medlemmer, trænere og ledere generelt set er meget godt tilfreds med tilstanden i Sunds IF. 

Sammenlignet med den første undersøgelse kunne man denne gang se en forbedring på en 

række punkter, hvilket vi naturlig sætter pris på. Der er altid plads til forbedringer og nye 

tiltag, hvilket vi vil arbejde videre med i 2021.  

 

De nye kommende faciliteter i form af vores tilbygning og renovering af eksisterende 

bygninger giver os en tro på, at det vil give os endnu bedre betingelser for at skabe nogle 

gode rammer omkring fodbolden samt andre nye spændende tiltag. 

 



 

 

 

 

 

Hvordan går det så i Sunds IF? 

 
Vi må konstatere, at ungdomsafdelingen fortsat er i problemer med fastholdelse af 

medlemsantallet. Vi må desværre konstatere, at trenden fra landsplan med fastholdelse af 

piger de seneste par år stadig rammer Sunds IF. Hertil kommer, at vi mærker en generel 

afmatning med tilgang af unge til breddehold. Udviklingen afspejler sig også i antal tilmeldte 

hold i foreningen. 

 

Sunds IF har 23 færre medlemmer siden 2019, hvor vi også må konstatere, at Corona 

pandemien har haft en vis indflydelse på udviklingen. De bedste spillere, der kommer igennem 

nåleøjet, skal jo videre til f.eks. Vildbjerg (piger) eller FCM (drenge), men de næstbedste ser vi 

også i nogen omfang søge sammen i større klubber. I 2020 har Sunds IF ikke afgivet nogle 

spillere til henholdsvis Vildbjerg og FCM, men vi må desværre konstatere, at nogle få yngre 

ungdomsspillere har søgt til andre klubber i området.  

 

Vi er stadig ramt hårdt på vores antal af pigespillere, som vi forsøger at gøre en ekstra indsats 

for at rekruttere. Den nuværende situation har resulteret i, at vi har været nødsaget til at slå 

flere årgange sammen for pigefodbolden. Det er dog glædeligt at vores U14 piger sikrede sig 

oprykning til Liga 2 efter en flot indsats af spillere og trænere. 

 

Vi ser desværre stadig en tendens til, at det bliver sværere at finde de frivillige trænere blandt 

forældregruppen samtidig med, at flere ikke ser det som en ”klubopgave” at være træner, 

men nærmere et projekt for mig og mit barn. Det er en tendens og problematik, som vi er 

meget opmærksomme på helst ikke må ikke sprede sig. Heldigvis har vi rigtig mange gode og 

engagerede trænere og ledere i Sunds IF, men vi må også erkende, at vi er udfordret og 

mangler hænder i nogle årgange. 

  
Udviklingen med rekruttering af ledere/ træner bekymrer os selvfølgelig en del, og oveni dette 

oplever vi især de seneste par sæsoner, at der samfundsmæssigt og politisk bliver større fokus 

på talenter end på bredden. Det er en udvikling og trend, som vi skal passe på – uden bredden 

eller en indskrænkning af denne, vil få konsekvenser for både toppen og eliten.  

  
I seniorafdelingen har vi i 2020 igen haft et forrygende år med stor opbakning til træningen. 

Der har været gjort en stor indsats fra trænerteamet omkring seniorholdene, og det 

resulterede i både sportslig -og social succes, hvor vi bl.a. fik en oprykning til Serie 2 og Serie 

4 som følge af nogle gode præstationer i efterårssæsonen. Vi arbejder hele tiden på at 

optimere rammerne for vores spillere og trænere, så der kan ydes den bedste indsats både på- 

og udenfor banen.  

 

  
I motionsafdelingen og KFM har vi fastholdt medlemsantallet, hvorimod KFK har haft et frafald 

på 10 medlemmer. Det har desværre ikke været muligt at afholde nogle arrangementer i KFK 

og KFM siden marts 2020 grundet Covid-19 restriktioner. KFM- gruppen har dog haft mulig for  

at være på banerne og lege med den lille runde indenfor de tilladte rammer for antal deltagere 

i en gruppe. 

  
Samlet set er vi dog stadig stolt over et medlemstal på 590 i en by med omkring 4000 

indbyggere. 
  
 

 

 

 



 

 

 

Indsatser med fokus på mere kvalitet til fastholdelse og rekruttering af nye spillere… 

 
Vi har gennem de seneste år internt i sportsudvalget arbejdet på et ændret fokus på antal af 

mellemmer til en større vægt på kvalitet i aktiviteten. Her var ansættelsen af Ove Hansen et af 

tiltagene, da vi gerne vil understøtte og klæde vores ledere godt på til opgaven som ungdoms- 

og seniortræner. Set i lyset af de seneste års udvikling bliver det også nødvendigt med 

målrettet arbejde på rekruttering af ungdomsspillere.  
  
Det bliver et helt centralt arbejdsgrundlag for vores sportsudvalg, at der dels skal arbejdes 

med aktiviteter, der understøtter større samarbejde mellem skole og foreningsliv men også, at 

der skabes dialog omkring klubmiljø på tværs af foreningens afdelinger til sikring af 

fastholdelse. I den forbindelse er det også af afgørende betydning, at vores trænere og ledere 

agerer ambassadører for at sikre fastholdelse og evt. udvidelse af spillere i foreningen. 

 

I 2021 har sportsudvalget bl.a. sat fokus på rekruttering af de ældste og tidligere/nye 

ungdomsspillere, som kommer hjem fra et efterskoleophold. Sportsudvalget ser det som en 

vigtig del med fastholdelse af disse spillere, da det er vigtigt med et tilbud i overgangen til 

senior fodbold. 
  
Flere af tiltagene bliver et arbejde og samspil mellem centerlederen i Idrætscenter Sunds Vest, 

sportsudvalget og de ca. 90 frivillige i Sunds IF.  
  
  
Fodboldoplevelser for alle i ungdomsafdelingen…  
Det er en tradition, at Sunds IF afvikler flere af DBU’s populære børne- og ungdomsaktiviteter. 

Igen i 2020 var sommerfodboldskole på programmet, hvorimod pigeraketten blev 

aflyst. 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. 

 
  
DBU Fodboldskole… 
Vi havde en rigtig fin opbakning til DBU Fodboldskolen i august med 80 fodboldglade deltagere 

og en lille venteliste. Det er dejligt med sådan en opbakning i en Coronatid. Deltagerantallet 

var en kraftig stigning i forhold til de sidste par år og på 2017 niveau. Vi har tidligere haft fuld 

booking med 128 deltagere, men det er absolut et skridt i den rigtige retning. De spillere som 

mødte op, fik som sædvanlig en super god oplevelse. Vejret viste sig jo fra sin bedste side, og 

deltagerne nød godt af den danske sommer. Vi er i sportsudvalget i gang med at finde en 

måde at få deltagerantallet til at stige igen, hvilket forhåbentlig allerede kan ske i 2021. DBU 

Fodboldskole er også på programmet hos Sunds IF i 2021. 

 

 
 
      
  



 

 

 

 

 

 

 

Pigeraketten…  

Vi har de seneste år været udfordret med at få tiltrukket tilstrækkelige med piger til 

pigeraketten. I 2020 var det ikke muligt at gennemfører grundet COVID-19. 
På trods af de to seneste år med lave deltagerantal prioriterer vi fortsat indsatsen med 

aktiviteter, som skal skubbe mere gang i pigefodbolden. Pigeraketten er et af tiltagene, men 

DBU har også andre aktiviteter, som bl.a. skal være et redskab til at få mere gang i 

pigefodbolden på landsplan. Vi holder øje med disse tilbud til aktiviteter, hvor vi vil prioritere 

nogle at disse i 2021. 
  

 

 

 

 

Søndersø Cup… 
Søndersø Cup blev desværre aflyst i 2020 pga. COVID-19. Det er vi naturligvis kede af, da det 

plejer at være omdrejningspunktet til en god start på efterårssæsonen, hvor det sociale er i 

højsædet for både spillere, trænere og forældre. Erfaringsmæssig har vi også tidligere set, at 

det styrker sammenholdet i foreningen, så man skal ikke undervurdere værdien af deltagelse i 

stævnet. Det blev desværre ikke en mulighed i 2020, men vi har fuld forståelse for 

beslutningen, hvilket i situationen var den helt rigtige beslutning. Vi håber, at stævnet kan 

afholdes i 2021, hvor Sunds IF atter vi melde sin ankomst. 
  

  

 

 

Afdelingsaktiviteter… 

Grundet Corona pandemien har der været rigtig svære betingelser for at gennemfører 

aktiviteter. Mange stævner er i årets løb blevet aflyst. Typiske arrangementer som f.eks. 

overnatning i klubben, fælles arrangementer for børn og forældre og meget andet har ikke 

været muligt grundet diverse restriktioner. 

Vi er rigtig stolte over, at så mange af vores frivillige prioriterer at give spillerne andre 

oplevelser end træning og kampe, hvorfor det også har været et afsavn i årets løb. Det er et 

vigtig argument/ incitament i fastholdelsen af vores spillere, men heldigvis har alle trænere, 

spillere og forældre håndteret den noget specielle situation med oprejst pande, hvor diverse 

regler og restriktioner har været betingelserne for at undgå smittespredning. 

 

Sportsudvalget afsætter midler til at understøtte det sportslige i de enkelte afdelinger samt 

sociale arrangementer, hvilket vi forhåbentlig kan få sat endnu mere på dagsordenen i 2021. 

Vi kan kun opfordre og støtte de gode intentioner, som måtte opstå i 2021. 

 

I efteråret 2020 havde vi ansat Ove Hansen som sportslig konsulent i Sunds IF. Ove har været 

rundt i hele ungdomsafdelingen, hvor han har ageret som sparingsparter og inspirator til 

børne- og ungdomsfodbolden. Med udgangspunkt i vores tilbagemeldinger fra trænerne og 

sportsudvalgets opfattelse så betegner vi forløbet som en succes. Desværre er det ikke 

lykkedes os at få lavet en forlængelse med Ove i 2021, da Ove desværre ikke har kunnet finde 

den nødvendige tid hertil. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Sportsudvalget tillægger det stor værdi at have en sportskonsulent tilknyttet i det daglige til at 

understøtte de sportslige aktiviteter i Sunds IF, så der arbejdes videre med at finde en løsning. 

 

 

I årets løb har sportsudvalget investeret i en multibane med bander, som vil blive opsat i løbet 

2021 i takt med udvidelsen af klubhuset. Sportsudvalget har midler stående til sportslige 

aktiviteter og udstyr, så trænere og ledere opfordres til at komme med forslag og ønsker, som 

kan fremme det sportslige på alle niveauer i Sunds IF. Det prioriteres højt i sportsudvalget at 

kunne skabe nogle gode rammer for fodbolden og det sociale miljø i Sunds IF. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Beretning fra styregruppen: Sunds IF Center  

 

Formand: Anders Knudsen 

Erik Dalbjerg 

Pia Krøjgaard 

Peder Vestergaard 

Ronald Boysen 

 

Per V. Nielsen (Centerleder) 

 
 

Centerudvalget: 

Kalle Smed valgte at stoppe arbejdet i centerudvalget for at hellige sig andet frivillig arbejde 
udenfor klubben. Vi vil gerne takke Kalle for hans indsats gennem årene. 
 
Centerudvalget har i 2020 primært haft fokus på renoveringen og udvidelsen af klubhuset. 
Heri har opgaven været at få aftalen lavet med kommunen, og derefter få lavet aftaler med 
håndværkere. 
 
Klubhuset. 

Efter, at vi i 2019 kom på Herning kommunes budget i 2021/22 med renoveringen og 
udvidelse af klubhuset, var vi meget glade, da nu kunne gå i gang med planlægningen. Da vi så 
blev ramt af Covid 19 i marts, kom det pludselig til at gå endnu stærkere, da kommunerne fik 
mulighed for at fremrykke nogle af deres investeringer. Vi blev i den forbindelse hevet op af 
skuffen, og blev spurgt om vi kunne gå i gang i år.  
Det lykkedes at få håndslag fra en række lokale håndværkere om, at de på trods af travlhed i 
byggebranchen, nok skulle hjælpe os. 
Vi gik i gang med at rydde området i uge 26 og kunne tage det officielle første spadestik på 
klubhuset d 2. juli. Projektet er forløbet planmæssigt, og seneste status bliver præsenteret på 
generalforsamlingen. 
 
Frivilligt arbejde 

Jeg vil gerne takke medlemmer i centerudvalget og de ca. 15 frivillige senior- og 
motionsspillere, som har hjulpet, når der er blevet kaldt. Ved årsskiftet er forbrugt ca. 770 
frivillige timer i projektet.  
 

 

 
 



 

 

 

Beretning fra styregruppen: Økonomiudvalg 

 

Formand: Ole Olesen 

Pia Krøjgård  

Anders Frederiksen 

 

Sponsorudvalg: 

Formand: Ole Olesen 

Carsten Grønkjær Nielsen  

Tommy Jensen 

Jørn Sørensen 

Per V. Nielsen (centerleder) 

 

 

 

Økonomi… 

Det samlede resultat for Sunds IF udviser et positivt beløb på + kr. 1.133 efter hensættelser 

på kr. 475.000, som er fordelt således: 

 

 

Sunds IF Sport +327 

Sunds IF Center +159 

Sunds IF Event +647 

Total +1.133 

 

 

Økonomien i Sunds IF er kraftigt påvirket af Corona med hel og delvis nedlukning af 

foreningen. Det har betydet, at foreningens budgetter ikke har kunnet afvikles i forhold til de 

planer, der er vedtaget i bestyrelsen. En enig bestyrelse har derfor regnskabsmæssigt hensat 

væsentlige beløb til udvidelse af renovering af Idrætscenter Sunds Vest. Der er ligeledes 

hensat væsentlige beløb til nye aktiviteter i de kommende år. 

 

Sunds IF Event har været nedlukket fuldt ud fra marts måned, og det har betydet, at vi 

eventafdelingen har mistet indtægter fra byfesten, MCH Arena, Boxen og Grøn koncert. Her 

har foreningen fået dækket ca. en tredjedel af indtægterne gennem Corona foreningspuljen 

administreret af DIF/DGI. 

 

Økonomiudvalget har valgt også i 2021 at holde en stram styring på økonomien til sikring af, 

at vi kommer godt igennem byggeriet. Herefter skal der fastlægges nye visioner for udvikling 

af Sunds IF til gavn for børn, unge og voksne. 

 

Her i beretningen vil Økonomiudvalget i lighed med tidligere år gerne sige tak for den 

opbakning, vi får af vore sponsorer både nye som etablerede. Vi er dybt taknemmelige for den 

støtte fra erhvervslivet, som her anerkender det arbejde, der laves for byens børn, unge og 

ældre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Beretning fra styregruppen: Lederudvalg 

 

Formand: Jørn Sørensen 

Kitt Kok 

Torben Andreasen 

Henrik Mortensen 

 

 

Lederudvalgets arbejde i 2020 har i særlig grad være påvirket med aflysning af næsten alle 

gode lederarrangementer. Det spænder fra lederfest, lederarrangement, fælles lederdage i 

klubben og frivillighedsarrangement. 

 

Vi er helt bevidste om, at der er trukket store veksler på de frivillige, som i en svær tid har 

måtte arbejde alene med udvikling og fastholdelse af børn og unge. Det var derfor også vigtigt 

for os at anerkende indsatsen med en julehilsen og tak for indsatsen.  

 

Vi er også godt klar over, at der er et efterslæb med sociale aktiviteter, og derfor har 

bestyrelsen også reserveret midler til nye aktiviteter i 2021 og årene frem. Det er midler, hvor 

lederudvalget i samarbejde med de øvrige styregrupper vil tage nye initiativer til involvering 

og fastholdelse af nye unge ledere i klubben. 

 

Derudover bliver DBU yderligere tilknyttet med konsulentbistand til flere aktiviteter og centralt 

omkring brug af Players 1. som en årlig opgave med masterplan og budget på tværs af 

foreningen. 

 

 

Selvom det har været tyndt med aktiviteter, vil vi ikke undlade her i beretningen at beskrive 

de særlige aktiviteter, der blev afviklet og selvfølgelig særlig hæder. 

 

 

Lederarrangement tilbage i januar 2020 med Stig Tøfting i Kyoceras lokaler. 

 

 
 

 

Et fyldt auditorium på Kyocera i januar måned dannede rammen for en veloplagt Stig 

Tøfting, som her skød sportsåret 2020 i gang. 



 

 

 

I samarbejde med Kyocera var foreningens ledere, sponsorer, medlemmer af KFM/KFK og 

personalet ved Kyocera samlet til spisning og foredrag med Stig Tøfting. 

Stig er ikke kendt som den pæne dreng i klassen, og det blev også fortællingen denne aften, 

hvor Stig gav en rejse ind i hans lange fodboldliv fra danske klubber i Århus, OB, Randers og 

i udlandet i Tyskland, England, Kina og Sverige samt selvfølgelig landsholdskarrieren med OL 

og 4 EM og VM slutrunder. En meget åben og ærlig Stig gav en fantastisk aften, hvor alle fik 

mulighed for at vække deres egen "legedreng" ind i Stigs fortællinger i hans karriere. "Om 

nogen har Stig været manden, der er gået sine egne veje - også lidt på den hårde måde, men 

altid med et glimt i øjet og en ordentlighed, hvor et ord er et ord og netop, derfor holder vi 

måske ekstra meget af ham” - siger Ole Olesen fra Sunds IF".  

 

 

Særlige priser i 2020… 

 

Gudmund Overbys Mindepokal 

 

 

 
 

 

På Sunds IF’s generalforsamling i februar måned kunne filialdirektør Louise 

Hedegaard fra Nordea i Ikast overrække Gudmund Overbys Mindepokal til Lennart 

Jensen for hans store arbejde med at genskabe en stærk herreseniorafdeling. 

Louise fremhævede i sin tale, at komiteen bag Mindepokalen ikke var i tvivl om, at netop 

arbejdet med at genskabe en stærk herresenior, hvor der er lagt vægt på at skabe 

sammenhæng mellem foreningslivet og til de unge mennesker, i særlig grad ligger indenfor 
retningslinjerne for uddeling af Mindepokalen. 

”På imponerende vis er det lykkedes Lennart og de andre ledere i herreseniorafdelingen at 

vende en udvikling, hvor klubben blot tilbage i efteråret 2018 overvejede seniorafdelingens 

fremtid. Det er nu gjort til skamme – en succeshistorie af de helt store – og det har du en stor 

aktie i Lennart” – fortsatte Louise Hedegaard. 

Louise fortalte videre, at der i indstillingerne også var superlativer til Lennart store arbejde 

gennem mere end ti år for ungdomsafdelingen, sportsudvalget og nu herreseniorafdelingen, 

hvor det særligt har været Lennart dedikation til opgaven og motivationen til hele tiden af 

blive dygtigere til trænergerningen. Det har rigtig mange spillere og trænerkolleger nydt godt 

af. 

”Vi har derfor efter en samlet vurdering fundet, at Lennart denne gang fortjent skal hædres 

med mindepokalen”, fremhæver Louise Hedegaard”. 



 

 

 

 

 

 

Årets ungdomsleder og ledertalent 

I forbindelse med ungdomsafslutningen i juni måned kunne sportskonsulent Peter Davies 

overrække årets ungdomslederpokal og årets ledertalent. 

 

 

 

 

 
 

I Sunds IF har vi en lang tradition for anerkendelse af de mange gode indsatser i lederjobbet. 

Det gør vi blandt andet med kåring af årets ungdomsleder og årets ledertalent. Selv en 

turbulent tid med nedlukning og fodbold med restriktioner kunne ikke forhindre store 

præstationer på ledersiden i Sunds IF. Overrækningen af årets priser fandt sted ved 

afdelingernes egen afslutning. 

 

 

Årets ledertalent 

Klubbens Årets ledertalent pris går til Magnus Kristensen i U11-13 Piger. 

 

Årets ledertalent gik i år til Magnus Kristensen for sin store indsats på klubbens pigehold. 

Magnus er meget pligtopfyldende og har et smittende humør. Han går til pigerne og træningen 

med stor faglighed og engagement. 

Stort tillykke til Magnus med prisen. 

  

Årets ungdomsleder 

Året ungdomsleder blev Jack Andersen, afdelingstræner for klubbens U10 Drenge. 

Jack fremhæves især for sin indstilling til børne- og ungdomsfodbold og sin evne til at lære fra 

sig. Jack er utrolig vellidt blandt spillerne, trænerne og forældrene. Jack har desuden har altid 

haft en lyst til at dygtiggøre sig via forskellige kurser i DBU- og FCM-regi. 

Stort tillykke til Jack. 



 

 

 

 

Beretning fra styregruppen: Sunds IF Event 

Formand: Jesper Lauridsen 

Kitt Kok  

Erik Dalbjerg  

Per Vallebæk 

 

Event afdelingen har igennem årene indtjent penge på div. arrangementer i både Sunds, men 

også uden for byen - blandt andet Herning, Århus samt Esbjerg til glæde for fælleskassen til 

Sunds IF.    

 

Pengene er indtjent med MASSER af frivillige arbejdstimer fra både klubbens medlemmer samt 

forældre, men også folk, som ikke har deres daglige gang i Sunds IF, men, som tiden går, så 

småt er begyndt at have rødder i Sunds IF.    

 

Mange har ofret rigtig mange timer for at indtjene penge til Sunds IF. Pengene er fortrinsvis 

indtjent gennem MCH Arena, Grøn Koncert Esbjerg, Jyske Bank Boxen samt selvfølgelig vores 

egen Sports og Byfest.  
 
Alle disse fantastiske arrangementer, samtaler, fællesskaber samt div aftaler har desværre 

ikke rigtigt kunne føres ud i livet i 2020 grundet Covid 19 - vi nåede at have lidt gang i Boxen 

samt MCH Arena men blev jo hurtigt stoppet pga Covid 19. Vi har dog fastholdt vores aftaler 

med både Boxen-MCH Arana samt Grøn Koncert, trods vi jo som alle andre ikke kender, hvad 

som sker i 2021.  
 
Vi har også fået en masse nye frivillige fra klubben via DBU Players spørgeskemaet, med 

klubfolk som ønsker at hjælpe ved et arrangement eller to. Vi skal nok vende tilbage til hver 

og en af jer, som har svaret at i ønsker at hjælpe, når vi kender mere til vores program til div 
arrangementer.  

       

     

 

 

 


