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Så er tiden igen kommet til næste fase i fodboldåret med 
indendørs fodbold i Multicenter Sunds og med vinter træ-
ning på kunst- baneanlægget ved Idrætscenter Sunds Vest.

Kun For Mænd og Kun For Kvinder er også en del af vinter-
halvåret. Her i folderen kan du læse mere om aktiviteterne.

Vores gode samarbejde med Reklametryk giver igen 
mulighed for at præsentere informationerne til alle i Sunds 
by med denne folder. Som altid vil vi også henvise til vores 
hjemmeside www.sundsif.dk - her kan du finde nyttige 
informationer uanset om du er spiller, forælder, leder eller 
samarbejdspartner til Sunds IF. 

Udvidelse og renovering af Idrætscenter går 
ind i den sidste stadie.

Udvidelsen og renoveringen af klubhuset, skrider stadig 
godt fremad og vi forventer at være færdig til februar.

Vi har nu fået monteret udvendige vinduer og døre, så der 
er blevet sat varme på klubhuset.

De næste opgaver er indvendige lofter, flisearbejde i bade-
rummene, gulve i køkkenet samt montage af køkkeninven-
tar.

Vi forventer at vi i løbet af efteråret og vinteren, kan få 
hjælp til at lægge de sidste belægnings sten omkring 
klubhuset.

Den nuværende cykelparkering vil i den nærmeste fremtid, 
blive nedlagt og flyttet mod cykelstien, så man ikke skal 
krydse den kørende trafik til P-pladsen.

Der vil først blive malet parkerings båse til foråret.

Der ud over har vi fået tilskud af Kommunen, til opførelse 
af multibane. Vi købte sidste år en brugt bane af Herning 
Kristne Friskole, som vi nu får mulighed for at opsætte. 
Banen er 25 x 13 m og vil blive placeret op af multibanen 
ned mod klubhuset.

VELKOMMEN TIL 
VINTERSÆSONEN

2021-2022



Afdeling Årgang Dag Tid Sted Kontaktperson Tlf. Nr.

U5 Mix 2017-18 Fredag 16.00-17.00 Multihal Søren Holm Arndt 2782 8235

U6 Mix 2016 Onsdag 17.00-18.00 Multihal Peter Dalby Isager 2237 1645

U7 Mix 2015 Fredag 16.00-17.00 Hal 1 Daniel Just Madsen 4097 1622

U8 Drenge 2014 Mandag 17.00-18.00 Ilskov Kim Oldenborg 6018 9144

U8-9 Piger 2013-14 Fredag 16.00-17.00 Hal 2 Nicolaj Noer 4095 1788

U9-10 Drenge 2012-13 Fredag 17.00-18.00 Hal 1 Tommy Lind Krogh 2678 6216

U11-12 Drenge 2010-11 Fredag 18.00-19.00 Hal 1+2 Anders Østergaard 2550 5026

U13-14 Drenge 2008-09 Fredag 17.00-18.00 Hal 2 Bo Mortensen 6170 5942

U13-15 Piger 2006-09  Fredag 14.30-16.00 Hal 1 Jonna Thomsen 2946 7690

U15-16 Drenge 2005-07 Fredag 19.00-20.00 Hal 1 Morten Nielsen 3073 0815

U19 Drenge 2003-04 Fredag 19.00-20.30 Hal 2 Lærke Poulsen 6022 9567

Træningstider indendørs 2020/21

KFK er for dig over 32 år, som har lyst til at mødes til ugentlig gå 
ture med masser af snak og socialt samvær. Vores klubaftener er 
onsdage fra 18.30 – mødestedet er klubhuset. Eftergåturen hygger 
vi, spiller bob eller snakker i klubhuset. Ca. 1 gang i måneden har 
vi både oplysende oplæg og lækre smagsoplevelser. Disse arrange-
menter har en egenbetaling, idet der serveres skønt mad og nogle 
gange også drikkevarer. I år har vi igen planlagt bob – turneringer, 
da vi har opdaget at dyst i diverse spil er ret populært hos KFK – og 
skaber grundlag for en masse gode grin.

Onsdag d. 27/10-2021 kl. 18.30 Gåtur og Opstart på sæsonen med bobturnering

Onsdag d. 3/11-2021 kl. 18.30 Gåtur og herefter Halloweenarrangement  
 m. lidt mad

Onsdag d. 17/11-2021 kl. 18.30 Bøllingsø Bryghus laver ølsmagning  
 krydret med fortællinger og lidt mad.

Onsdag d. 8/12-2021 kl. 18.30 Julefrokost m. snapsesmagning v. Ole O, pakkespil og fællessang. 

Torsdag d. 20/1-2022 Fælles foredrag med spisning med KFM på Kyocera.

Onsdag d. 9/2-2022 kl. 18.30 Portvinssmagning i Herning ved Nørresnede Kafferisteri

Torsdag d. 24/2-2022 Generalforsamling i SIF.

Onsdag d. 16/3-2022 kl. 18.30 Gåtur og herefter foredrag  
 v. Lene og Susanne fra Krisecentret.

Onsdag d. 4/5-2022 Sæsonafslutning/sommerhygge i gårdhaven  
 v. klubhuset. Mad uden beregning

Datoer for spændende BOB turneringer kan ses i Kampklar  
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KFK VIP CLUB - ET AKTIVT FÆLLESSKAB 
FOR KVINDER OVER 32 ÅR

KUN FOR KVINDERKUN FOR KVINDER

PROGRAMPROGRAM

Vil du være med?
Har du lyst til at spille fodbold, kan du 
altid møde op til en træning eller ringe 

til kontaktpersonen for din årgang.

Opstart for ungdom i uge 43
Kontingent for Ungdom Vinter udgør kr. 400,- (U5-U7 kr. 300,-)  

skal være betalt inden 1. decemberinden 1. december

Indbetales på konto nr.: 7613-4000710 konto nr.: 7613-4000710 eller Mobile Pay: 44117 Mobile Pay: 44117  
med angivelse af spillernavn og afdeling

Træningstider på kunstbanen 2020/21
Afdeling Årgang Dag Tid Kontaktperson Tlf. Nr.

U8-9 Piger 2013-14 Onsdag 16.00-17.00 Nicolaj Noer 4095 1788

U9-10 Drenge 2012-13 Mandag 17.00-18.30 Tommy Lind Krogh 2678 6216

U11-12 Drenge 2010-11 17.00-18.30 Jack Andersen 2022 5151

U13-14 Drenge 2008-09 Tirsdag 17.00-18.30 Bo Mortensen 6170 5942

U13-15 Piger 2006-09 Onsdag 17.15-18.45 Jonna Thomsen 2946 7690

Senior Kvinder 2005- Tirsdag 19.00-20.30 Anders Hilmar 2721 4191

Senior Herrer 2002- Tirsdag 19.00-20.30 Lennart Jensen 2082 1200

Kun For Mænd +32 Torsdag 19.00-20.30 Ole Olesen  7238 8707

Så kom og vær med de gange det passer i din kalender, og 
oplev skønt samvær, for både krop og sjæl.

Tilmelding til arrangementer, foregår 
via Kampklar og er bindende 

Alle arrangementer er med forbehold 
for afvikling efter COVID-19 regler. 

Du kan følge klubbens anvisninger på 
www.sundsif.dk

Tilmelding til arrangementer, foregår via 
Kampklar og er bindende. 

Alle arrangementer er med forbehold 
for afvikling efter COVID-19 regler.

Du kan følge klubbens anvisninger på 
www.sundsif.dk

SUNDS IDRÆTSFORENINGSUNDS IDRÆTSFORENING SUNDS IDRÆTSFORENINGSUNDS IDRÆTSFORENING

BLIV MEDLEM AF KFK VIP-CLUB
Kr. 150,- pr. sæson inkl. julefrokostmenu



Kun for mænd motion og hygge…
Sunds IF er klar til 20. vintersæson med hygge, fodbold/bob og 
samvær for drenge over 32 år.

På torsdage fra 28. oktober 2021 til 31. marts 2022 er der 
mulighed for at få dystet ude med en gang fodbold og indenfor 
kan du få afprøvet dine færdigheder med det klassiske bobspil. 
Efterfølgende er der evaluering af fodbold- og bobspillet. Her 
starter vi kl. 19.00.

På almindelige torsdage sørger vores huskokke for en bid brød 
mod mindre betaling.

På udvalgte torsdage er der særlige arrangementer med særskilt 
tilmelding og betaling. Her starter vi som udgangspunkt kl. 18.00, 
hvis andet ikke er oplyst. Du kan læse nærmere på foreningens 
hjemmeside og i DBU Appen Fodbold, hvis du allerede er medlem.

PROGRAM
28/10  Officiel opstart i klubhuset med info om vinterens program

11/11 Ølsmagning og mad fra SuperBrugsen i Sunds

02/12 FCM’s Superligatræner Bo Henriksen kommer på besøg

16/12 Julefrokost – danske egnsretter 6,0 (billede som vi plejer)

20/01  SURPRISE - rundvisning og spisning på Kyocera i selskab med Kun For Kvinder 

24/02 Generalforsamling i Sunds IF

10/03 Randers’ Superligatræner Thomas Thomasberg kommer på besøg

31/03 Afterparty i klubhuset - vi stiler skarpt på Cuba

20/05 Sommer kom sammen med fodboldgolf og grill
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Alle arrangementer er med forbehold 

for afvikling efter COVID-19 regler.
Du kan følge klubbens anvisninger på 

www.sundsif.dk

BLIV MEDLEM AF KFM VIP-CLUB 
Kr. 150,- pr. sæson inkl. julefrokostmenu


