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Velkommen til efterårssæsonen 2022

Sommerferien er slut og vi glæder os til, at byde nye som gamle fodboldspillere, trænere og frivillige velkommen til efterårs-
sæsonen 2022. 

Det bliver et rigtig spændende efterår, hvor der skal følges op på mange gode indsatser fra foråret. Vi blev i foråret udnævnt 
som officiel DBU Børneklub og med den udnævnelse følger en masse gode initiativer og aktiviteter. Vi fik ansat Mathias Riis 
som børne- og ungdomsudviklingstræner, som betyder at alle vores trænere har fået en sparringspartner som de kan søge 
inspiration hos. 

Som udnævnt børneklub er det her vigtig at nævne, at vi spiller fodbold for at udvikle vores spillere på alle niveauer. Det skal 
være sjovt at spille fodbold. Det er ikke vigtigt hvor mange kampe vi vinder eller taber. Vores mål er at Sunds IF er den fedeste 
klub at være medlem af.

Vi har fået gang i en masse fremragende ungledere som vi glæder os til at følge i denne sæson. 

Forårssæsonen har været præget af mange gode træninger med højt humør, krydret med nogle rigtig flotte resultater fra vores 
ungdomshold.

Vores kvinde seniorhold sikrede sig en flot oprykning til serie 1, hvor vi er sikre på at de nok skal klare sig, gennem oprustning 
på trænersiden og en social indsats med herre senior. 1. herresenior spillede også en flot oprykning i hus, og det bliver spæn-
dende at følge dem i deres sæson.

Efterårssæsonen bliver her hvor vi rigtig skal udnytte vores fine lokaler. Der skal være åben i kantinen og vores omklædnings-
rum skal meget gerne bruges både til træning og kamp.

Alt i alt glæder vi os til en spændende sæson.

På Sportsudvalgets vegne

Peter Davies

VELKOMMEN TIL 
FODBOLDÅRET

2022
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Træningstider Efterår 2022
Afdeling Årgang Tid Træningsdage Opstart Kontakt Tlf. Nr.

Drenge

U5 Mix 2018-19 17:00-18:00 Onsdag 10/8 Søren Holm 27828235

U6 Mix 2017 17:00-18:00 Onsdag 10/8 Mathias Riis 23444919

U7 Mix 2016 17:00-18:00 Onsdag 10/8 Mathias Riis 23444919

U8 Mix 2015 16:45-18:15 Onsdag 3/8 Daniel Just Madsen 40971622

U9 Dr. 2014 16:30-18:00 Mandag 8/8 Kim Oldenborg 60189144

U10-11 Dr. 2012-13 17:00-18:30 Tirsdag, Torsdag 9/8 Trine Agergaard 22353880

U12-13 Dr. 2010-11 17:00-18:30 Tirsdag, Torsdag 9/8 Jack Andersen 20225151

U14-15 Dr. 2008-09 17:30-19:00 Tirsdag, Torsdag 9/8 Bo Mortensen 61705942

U16-17 Dr. 2006-07 17:30-19:00 Mandag, Onsdag 8/8 Mikkel Lindkvist 24920392

U19-Senior Herre 2005- 19:00-20:30 Tirsdag, Torsdag 19/7 Lennart Jensen 93857293

Piger

U5 Mix 2018-19 17:00-18:00 Onsdag 10/8 Søren Holm 27828235

U6 Mix 2017 17:00-18:00 Onsdag 10/8 Mathias Riis 23444919

U7 Mix 2016 17:00-18:00 Onsdag 10/8 Mathias Riis 23444919

U8 Mix 2015 16:45-18:15 Onsdag 3/8 Daniel Just Madsen 40971622

U9-10 Pi. 2013-14 17:00-18:30 Onsdag 10/8 Nicolaj Noer 40951788

U15-17 Pi. 2006-2008 17:30-19:00 Mandag, Onsdag 3/8 Jonna Thomsen 29467690

Senior Kvinder 2005- 19:00-20:30 Tirsdag, Torsdag 2/8 Anders Hilmar 27214191

 

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
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Fantastisk fodboldstart 

For de yngste piger og drenge – årgang 2017, 2018 & 2019 med forældre

De yngste børn skal have en fantastisk fodboldstart – derfor har vi med erfaringer fra DBU´s mikrofodboldskole og 

egne erfaringer fra de sidste 6 års fantastiske fodboldstart har vi valgt, at alle nye og helt nye børn skal starte sammen 

med deres forældre/værge, som grundlag for deres første møde med Sunds IF.

Sunds IF blev i år 2022 anerkendt som DBU Børneklub, og det vil vi blive ved med at være. Derfor vil vi sikre, at ker-

neværdierne i børnefodbolden kommer til kendskab for alle kommende trænere og forældre.

Dette års fantastisk fodboldstart, strækker sig over tre onsdage. Hvert modul tager ca. 2 timer og indeholder fodbold-

lege, teori og information om Sunds IF. Den første time er fodboldtræning/leg for børn og forældre, mens den anden 

time er oplæg for forældre/værge. Der vil være lidt at spise og drikke efter træningen. Efter de tre onsdage er det 

meningen af vi sammen finder en gruppe som vil være ansvarlige for kommende træninger og kampe,

Mathias Riis og Peter Gandrup er de faglige ansvarlige for Fantastisk Fodboldstart.

PIGERAKETTEN

I samarbejde med Skalmejeskolen og Sunds-Ilskov Skole inviterer vi til pigeraketten torsdag d. 25/8 kl. 

12.30 – 15.00. På pigeraketten flyver pigerne ud i et unikt rumunivers, hvor de skal besøge de  

forskellige planeter med forskellige fodboldaktiviteter. På planeterne skal de med kløgt og  

samarbejde finde delene til klubnøglen – herefter skal pigerne i samarbejde med DBU´s  

astronaut samle klubnøglen, så det atter kan blive åbnet op for klubtræning.  

Sunds IF glæder sig til en god dag med en masser grin,

smil og fodbold!

 

HUSK       Praktisk tøj og sko efter vejret

      Drikkedunk

      Godt humør 

Træningsdage efter fantastisk fodboldstart  

Fastsættes senere i samarbejde med de nye trænere

Opstart   
 

     Onsdag d.10/8 kl. 16.30-18.30

Efterfølgende dage       Ons d. 17/8 og ons d. 24/8

Hvert modul indeholder      60 min fodboldleg

 
 

 
     15 min pause med let fortæring fra Sunds IF

 
 

 
     45 min teori for voksne og hvor børnene  

 
 

 
     beskæftiges af ungledere

TORSDAG25.08.22Kl. 12.30

Fredagsfodbold - Sæson 2
Sunds IF åbner op for endnu en sæson af fredagsfodbolden. Vi spiller Champions League, skyder på kassen og laver 

sunds´ bedste jubelscener. Vi spiller fra kl. 14.15 – 16.00 hver fredag. Alle er velkommen til at kigge forbi og spille 

med – medlem af Sunds IF eller ej. Vi starter op fredag d. 19. august og kører 7 fredage frem.Vi ses til fredagsfodbold! 



Vi gentager succesen med fælles spisningen og håber igen at se mange af klubbens medlemmer.

Der vil blive serveret en dejlig sommerret fra Mette og Klaus i form af lasagne til en flad 20’er pr. portion.

Mere præcis bliver det på følgende datoer, hvor vi starter kl. 17.30 og slutter igen når de sidste  
er kommet ind fra træning og kamp:

•   Mandag den 15. august

•   Tirsdag den 16. august

Vi ønsker med dette initiativ at fastholde rammerne for det gode foreningsliv,  
hvor vi sammen dyrker fællesskabet.

Vi håber vi ses i klubben.

Fællesspisning
Sunds IF inviterer igen alle spillere, forældre, søskende og frivillige ledere til fællesspisning.

PETER DALBJERG HAGGER  

MIKKEL LINDKVIST PAULSEN

  

I forbindelse med indvielse af vores nye lokaler kunne Hans Mogensen 

fra DBU Jyllands bestyrelse samtidig overrække Jesper Bangsgaard 

Jensen DBU’s sølvnål for hans store arbejde i Sunds IF gennem 25 år.

Jesper har nemlig gennem 25 år arbejdet med tunge frivillige opgaver, 

som samlet set berettiger til modtagelse af den fornemme hædersnål, 

der giver adgang til alle fodboldkampe i Danmark og selvfølgelig også 

landskampe.
Stort tillykke til Jesper.

DBU'S SØLVNÅL JESPER BANGSGAARD 

Søndag d. 19. juni ved U13-15 Pigernes afslutning, kunne Sportskonsulent Mathias Riis overrække pokalen og 

titlen som Årets Ungdomsleder til en glad og stolt Povl Henning Thomsen.

Povl Henning har igen, igen ydet en stor indsats for U13-15 Pigerne. Han er en dygtig 

fodboldtræner, der med sine altid gode og fodboldfaglige hints, bemærkninger og stop 

i spillet giver pigerne de bedste forudsætninger for at lærer spillet og blive endnu bedre 

fodboldspillere. 

STORT tillykke til Povl.

ÅRETS 
UNGDOMSLEDER POVL HENNING THOMSEN

Povl Henning Thomsen  og Mathias Hammer Riis 

Jesper Bangsgaard Jensen  og Hans Mogensen 

Anders Knudsen og Erik Dalbjerg 

OPSLAGSOPSLAGS
TAVLENTAVLEN

  

Indvielsen blev på mange måder en historisk dag i Sunds IF. Et stort multiprojekt 

blev indviet og rigtig mange gæster, medlemmer og frivillige havde valgt at deltage 

i festlighederne. Det er vi i bestyrelsen rigtig stolte over og netop med sådan 

en ramme var helt naturligt, at Sunds IF også fik lejlighed til at udnævne to nye 

æresmedlemmer. Dele af bestyrelsen havde nemlig bag om ryggen på Anders 

Knudsen og Erik Dalbjerg besluttet, at de denne dag skulle udnævnes, som nye 

æresmedlemmer af Sunds IF.STORT tillykke til Anders og Erik.

NYE ÆRES-MEDLEMMER ANDERS KNUDSEN OG ERIK DALBJERG


