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Vi vil gerne her byde velkommen til Forårssæsonen 2022 med udendørs fodbold ved Idrætscenter Sunds Vest.

Som alle andre har vi også i fodboldklubben været begrænset i afvikling af sportslige aktiviteter gennem store dele af 2021. Vi har 
udnyttet den svære tid, der har været, til at have fuld fokus på tilbygning og omforandringer af de eksisterende lokaler. Vi glæder 
os til at byde velkommen i de nye lokaler i løbet af foråret 2022.

Der er ingen tvivl om, at vi også i 2022 og årene fremover får behov for at kunne stå sammen og genskabe foreningslivet, som er 
et er de bærende fundamenter for vores samfund.

I bestyrelsen vil vi anstrenge os for at skabe de bedste muligheder for fodbold aktiviteterne, men vi får behov for opbakning og 
sammenhold til at få ligningen med fodbold under forsvarlige former til at fungere maksimalt.

Vi satser dog på, at skabe så mange genkendelige aktiviteter som overhovedet muligt. Det bliver selvfølgelig almindelige trænings-
samlinger og kampafvikling for de enkelte hold men også fællesaktiviteter på tværs af årgange med DBU fodboldskole og FCM 
aktiviteter. Hertil kommer selvfølgelig også målrettet indsats for de alleryngste spillere med Fantastisk Fodboldstart sammen med 
verdens bedste legetøj FODBOLDEN.

Vi glæder os over, at vi nu har ansat Mathias Hammer Riis som Sportskonsulent/Udviklingstræner. Vi ser frem til dette samarbejde, 
og vi håber, at alle får stor glæde af dette.

Med disse ord byder vi alle gamle som nye medlemmer velkommen i Sunds IF.

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.

God forårssæson

Sunds IF

VELKOMMEN TIL 
FORÅRSSÆSONEN

2022
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VIGTIG INFORMATION 
- vedrørende overgang til nyt medlemssystem

Sunds IF overgår til nyt medlemssystem.  

Det betyder, at den kommende, halvårlige kontingentbetaling bliver opkrævet via 
DBU’s system. DBU’s medlems- og kontingentsystem, KlubOffice, er i stand til at  
håndtere kontingentbetalinger automatisk.  

Du skal derfor fremover – som medlem af Sunds IF - betale kontingent  
via dit betalingskort, lige som du kender det fra andre typer medlemskaber. 

Det nye, automatiske kontingentsystem medfører en betydelig besparelse  
på administration. En administration, der har hvilet på ganske få, frivillige skuldre. 

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

Sunds IF på vej mod at blive DBU Børneklub

I november underskrev Sunds IF en aftale med DBU Jylland om, at vi vil 

være en DBU Børneklub. Det betyder, at vi vil have ekstra meget fokus på 

at skabe et godt børnefodboldmiljø, hvor både børn, trænere og forældre 

har det godt og i samspil med sportsudvalget skaber de bedste betingelser 

for børnenes spillemæssige og sociale udvikling.  

Som DBU Børneklub skal vi leve op til nogle forudsætninger. Vi skal have en 

børneudviklingstræner – sådan en har vi heldigvis fået i Mathias Hammer Riis. 

Sportsudvalget ser frem til et rigtig godt samarbejde med Mathias til gavn ikke 

kun børnene, men hele Sunds IF.  

Vi skal desuden have en børnepolitik som skal være vedtaget/ godkendt af 

bestyrelsen. Den er under udarbejdelse og inden længe vil vi kunne kalde 

os for DBU Børneklub.

Træningstider forår 2022

Afdeling Årgang Tid Træningsdage Opstart Kontakt Tlf. Nr.

Drenge

U5 Mix 2017-18 17:00-18:00 Onsdag 16/3 Søren Holm 27828235

U6 Mix 2016 17:00-18:00 Onsdag 9/3 Peter Isager 22371645

U7 Mix 2015 17:15-18:15 Onsdag 2/3 Daniel Just 40971622

U8 Dr. 2014 16:30-17:30 Mandag, Onsdag 7/3 Kim Oldenborg 60189144

U9-10 Dr. 2012-13 17:00-18:30 Mandag, Torsdag 28/2 Trine Agergaard 22353880

U11-12 Dr. 2010-11 17:00-18:30 Tirsdag, Torsdag 8/3 Jack Andersen 20225151

U13-14 Dr. 2008-09 17:30-19:00 Tirsdag, Torsdag 1/3 Bo Mortensen 61705942

U15-16 Dr. 2005-07 17:30-19:00 Mandag, Onsdag 31/1 Mikkel Lindkvist 24920392

U19 Senior 2004- 19:00-20:30 Tirsdag, Torsdag 18/1 Lennart Jensen 93857293

Piger

U5 Mix 2017-18 17:00-18:00 Onsdag 16/3 Søren Holm 27828235

U6 Mix 2016 17:00-18:00 Onsdag 9/3 Peter Isager 22371645

U7 Mix 2015 17:15-18:15 Onsdag 2/3 Daniel Just 40971622

U8-9 Pi. 2013-14 16:30-18:00 Onsdag 2/3 Nicolaj Noer 40951788

U14-16 Pi. 2006-08 17:15-18:45 Mandag, Onsdag 7/2 Jonna Thomsen 29467690

Senior 2005- 19:00-20:30 Tirsdag, Torsdag 22/2 Anders Hilmar 27214191

MOTIONSFODBOLD I 
SUNDS IF

Hvis du ikke allerede i dag er en del af 
motionsafdelingens sommerhold kan 
du rette henvendelse til følgende ledere 
om nærmere information:

Holdleder +30 Per V. Nielsen  2679 9938
Holdleder +50 Ole Sørensen  2324 1637
Holdleder +55 Hans Buhl  4181 9191
Holdleder +60 Søren Døssing  5194 0539
Holdleder +60 Poul Erik Nørtoft  4230 1948  

DAME SENIOR
Vi har en flok piger, som 
træner hver tirsdag og 
torsdag 19:00-20:30. De er 
tilmeldt serie 2 i turneringen. 
Vi vil gerne have flere med. 
Opstart tirsdag 22. feb. kl. 
19:00.

Bare mød op, der  
er plads til alle.

FODBOLDSKOLE

Giv dit barn den perfekte oplevelse i sommerferien på DBU´s fodboldskole 

– fire dage proppet med fodbold, fællesskab og fantastiske oplevelser!

Igen i år åbner Sunds IF for dørene til et brag af en fodboldskole.  

Den ligger i uge 31.

Tilmelding sker via det link der bliver sendt ud på mail eller via sundsif.dk



OPSLAGSOPSLAGS
TAVLENTAVLEN

Til minde om Gudmund Overbys utrolige arbejdsindsats for  

Sunds Idrætsforening i mere end 50 år, uddeler Sunds Idrætsforening  

i samarbejde med Handelsbanken og Nordea en ærespokal. 

Pokalen tildeles årligt en leder i Sunds Idrætsforening, som en  

påskønnelse for en usædvanlig/ekstraordinær indsats. 

På baggrund af indstillinger fra foreningens medlemmer besluttes uddelingen af 

en komité på tre personer bestående af repræsentanter fra Sunds Idrætsforening, 

Handelsbanken og Nordea. 

Indstillinger med begrundelse kan sendes pr. mail til Formand@sundsif.dk  

senest den 14. april 2022. 

GUDMUND OVERBYS 

MINDEPOKAL  

  

Lidt fakta omkring generalforsamlingen: 
• Dagsorden er ifølge vedtægterne • Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før   generalforsamlingen - sendes pr. mail formand@sundsif.dk • Forældre til børn under 16 år har stemmeret på generalforsamlingen 

Programmet for denne aften: 
• Kl. 19.30 Let spisning (afhængig af givne restriktioner) • Kl. 20.00 Generalforsamling 

Af hensyn til forplejningen skal vi bede om tilmelding via sundsif.dk
Med sportslig hilsen 

Bestyrelsen

Sunds IF indkalder til ordinær 
GENERALFORSAMLING

torsdag d. 24. februar 2022(med forbehold for Corona restriktioner)

Hele projektet startede tilbage i 2015, hvor fase 1 var kunstbaneanlægget.  Projektet blev 
inddelt i 4 faser:  

Fase 1: Kunststofbane. 

Fase 2: Multibane. 

Fase 3: Gårdhave. 

Fase 4: Udvidelse af klubhus.  

Hvad der i 2015 så ud til at være ønsketænkning, ser nu ud til at kunne realiseres i løbet af 
2022, til stor glæde for klubben og vore medlemmer. 

Vi forventer at kunne tage den gamle del af klubhuset i brug i løbet af februar. Det udvendige 
anlægsarbejde vil være færdig i løbet af foråret. 

Så mangler vi nu kun at få færdiggjort Multibanen (Fase 2), hvilket vi forventer at kunne 
afslutte i indeværende år. Vi er pt i dialog med Kommunen om de sidste detaljer, hvorefter vi 
kan gå i gang med byggeansøgning. 

Vi vil i byggeudvalget gerne takke alle frivillige, som har lagt mange timer i byggeriet, samt 
stor ros til de lokale håndværkere som har været en stor hjælp til at det har kunnet lade sig 
gennemføre. 

Vi håber at alle vil udnytte de fantastiske rammer vi har fået, og som fremover kan være med 
til at skabe et aktiv klubliv. 

Udvidelse og renovering af klubhuset 
går ind nu i sin sidste fase...


