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Følg os

Åbningstider:
    Man-tors: 9.00-17.30

Fredag: 9.00-19.00
Lørdag: 9.00-12.30

1. lør i md.: 9.00-15.00

Altid mindst 500 cykler i vores udstilling

STORT UDVALG
racercykler, mountainbikes, 

el-cykler, citybikes m.m.
til børn og voksne.

30 år  
med cykler 
i Herning

MIDTJYLLANDS STØRSTE
CYKELFORRETNING

Winther SuperBe 1 el-cykel
med 8,8 ah batteri

14.999,-

ET STÆRKT TILBUD
DER GØR CYKLING

TIL EN LEG

HENNING JØRGENSEN CYKLER

Midtjyllands største cykelforretning Tjelevej 48 ∙ 7400 Herning ∙ Tlf. 9726 7255JOERGENSENCYKLER.DK

30 år  
med cykler  
i Herning

Skorstensfejer Herning Midt ApS

Lillelundvej 30 - 7400 Herning
Skorstensfejermester Ivan V. Iversen
Tlf. 97 12 60 40 - 23 26 62 68
E-mail : Herning@skorstensfejeren.dk
www.skorstensfejer-midtjylland.dk

Ventilationsrens
Ren luft – sund fornuft
Vi skaffer frisk luft ….

•  Ventilationsrens privat/erhverv
• Et godt/sundt indeklima
• Ren luft
• Lavere energiforbrug
• Øget levetid på anlægget

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEKST OG FOTO: JESPER WIND
jwi@herningfolkeblad.dk

SUNDS Ole Olesen plejer nok at have 
styr på tingene ned til sidste detalje 
i sit frivillige arbejde for Sunds IF.

Torsdag aften gik der dog kuk i 
planerne, da fodboldklubben holdt 
generalforsamling. 

Forsamlingen havde sat sig for 
spise brændende kærlighed inden 
første punkt på dagsordenen.

Pludselig blev de afbrudt, og Ole 
Olesen måtte lægge kniv og gaffel.

Ind trådte Hans Mortensen og Pe-
ter Davies med aftenens brud på Ole 
Olesens plan. 

Hans Mortensen sidder i bestyrel-
sen for DBU Jylland og var denne 
aften kørt fra Randers til Sunds for 

at overrække DBU’s Frivilligheds-
pris.

Blandt seks nominerede fra hele 
landet blev Ole Olesen hædret for 
sin indsats som frivillig i Sunds IF.

En helt unik indsats
- Det er tredje gang, DBU  Frivillig-
hedspris uddeles. Den er en hæder til 
frivillige, der har ydet en helt unik 
indsats for deres klub og for fodbol-
den. Du har, Ole, været frivillig her i 
Sunds IF i ekstremt mange år, og du 
har formået at få en stor flok af  fri-
villige med dig. Uden frivillige, ingen 
fodbold. Med dig som formand er 

Sunds IF et mønstereksempel på en 
breddeklub, sagde Hans Mortensen 
til en overrasket Ole Olesen.

59-årige Ole Olesen har spillet 
flest seniorkampe af  alle i Sunds IF 
og begyndte som hjælpetræner i de 
yngste årgange tilbage i 1979. 

I 1991 blev han valgt ind i fodbold-
klubbens bestyrelse første gang og 
har de seneste 25 år været formand.

Nytænkning
Peter Davies har været med som fri-
villig en del af  de år.

- Ole har altid været ekstremt god 
til at sætte projekter i gang. Da DBU 

sløjfede fodbold for de yngste årgan-
ge, satte han noget andet i værk. Han 
har arbejdet for en bedre uddannelse 
af  vores unge trænere. Han har stået 
for nytænkning, og der er hele tiden 
sket noget, fortalte Peter Davies, in-
den han og Hans Mortensen - bevæb-
nede med taler, blomster og diplom -  
gik ned i det nyrenoverede klubhus’ 
lyse mødelokale for at overraske fod-
boldformanden.

Sammen med folk
Efter klapsalverne sagde Ole Olesen 
med et grin, at »det at blive hædret, 
det bliver man aldrig for gammel 
til«, og han fortsatte:

- Men det er godt nok vildt, det her. 
Det her er også en pris til hele Sunds 
IF. For mig har det drejet sig om at 
gøre noget for min by og at være 
sammen med folkene her i klubben. 

Med DBU’s Frivilligpris følger 
40.000 kroner til klubben og 10.000 
kroner til Ole Olesen.

- Vi har lige renoveret vores klub-
hus for otte millioner kroner. Der 

kan vi nok finde noget at bruge 
de 40.000 kroner på. Hvad jeg vil 
bruge de 10.000 kroner på? Jeg skyl-
der nok familien et eller andet for 
de mange timer, jeg har brugt her i 
Sunds IF, sagde Ole Olesen, formand 
for Sunds IF og årets modtager af  
DBU’s Frivillighedspris 2022.  

DBU-hæder 
til formand 
i Sunds IF

 | Ole Olesen (t.v.) blev i 
aftes hædret med DBU’s Fri
villighedspris for sit arbejde 
for og med Sunds IF. I midten 
er det Hans Mortensen fra 
DBU Jyllands bestyrelse og til 
højre Peter Davies, der selv er 
frivillig i Sunds IF.  

Ole Olesen får årets frivilligpris af DBU  
efter tre årtiers arbejde for Sunds IF

 » For mig har det drejet sig om at 
gøre noget for min by og at være 
sammen med folkene her i klubben
OLE OLESEN
FORMAND, SUNDS IF


