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FORMANDEN HAR ORDET 
  
 
Håber I alle har haft en god sommer og nydt friheden fra fodbolden i nogle dage. 
 
Opstarten til den nye sæson er i fuldt gang i mange afdelinger og indenfor 14 dage – ja så spiller vi turneringskampe igen. 
 
SIK : 
 
De 3 seniorhold rykkede desværre ned, så vi har serie 1,3 og 5 samt et serie 6 hold. Vi var klar over at mange ting skulle 
lykkedes, hvis vi skulle bevare vores status. 
Men tabellen lyver ikke og vi nu kigge fremad mod nye mål. Vi har stadigvæk oplevet mange afbud til kampene fra mange 
spillere, hvilket gør det besværligt at have en fast struktur. 
Og jo højere oppe vi spiller jo hårdere er vilkårene og med mange udskiftninger på holdene til hver weekend, så bliver vi ramt. 
 
Vi må også erkende at mange af vores spillere ikke altid prioritere fodbolden og det er bare vilkårene i dag for holdsporten. 
Med nedrykningerne siger vi også farvel til spillere, som vil prøve noget andet. Men vi må stå sammen nu og får rettet op på 
tingene i efteråret. Vi skal ikke fokusere på de spillere vi ikke har, men kun på dem der er tilbage. 
 
Team Viborg : 
 
Først og fremmest stort tillykke til U17 pigerne med DM titlen efter en rigtig flot sæson 2014/2015. Der skal nu bygges et nyt 
hold op og vi må ikke forvente det samme af det nye hold. Men der er ingen tvivl om at vi får et fornuftigt hold , som nok skal 
klare sig godt. 
 
Vi klarede desværre ikke at spille vores 1 hold op i 3F efter et nederlag på 2-1 i Vejle, som sammen med ASA tog de 2 
pladser i 3F ligaen. Uafgjort havde været nok for os. Men vi må også kigge ind ad og konstatere at vi ikke har gjort det godt 
nok. Og igen har der været mange forklaringer, men med de spillere vi havde til rådighed kunne vi ikke løfte opgaven.  
 
Vi har ansat ny træner til 1. division – Keld Østergaard, som kommer med noget erfaring og nye ideer, som vi forventer vil 
smitte af på den daglige træning. 
 
Der venter os en stor opgave i at spille et nyt hold sammen, som kan blande sig i toppen af 1 division, hvor presset ikke er så 
stort som i 3F. 
 
Ungdom : 
 
Træningen går så småt i gang i uge 32 og i hvert fald når skolen starter igen i uge 33. 
Mange af spillere har været til Gråsten Cup og Vildbjerg Cup i sommerferien og vores U17 piger har været en tur i Gøteborg 
til det store udenlandske stævne, som giver god erfaring i at spille på højt plan mod andre klubber fra det store udland. Har 
kun hørt at det igen har været en succes for de hold som har deltaget. 
 
Liseborg : 
 
Som I ikke kan undgå at se så begynder de 2 nye kunstgræsbaner at tage form. Det grundlæggende fundament  er lavet ved 
hjælp fra entreprenør Birger Larsen, som i ferien har flyttet ca. 6.000 m3 jord og der er lavet en ny vold ud mod Liseborgvej og 
en meget stor vold bag ved Leofield Road. Den kan i hvert fald bruges om vinteren som kælkebakke (forudsat vi får sne). 
 
Vi følger planen, så der sidst på året er 2 nye baner klar til os. 
 
God sæson til alle i SIK og Team Viborg 
 
Steen Mikkelsen – Formand 
  
 

     
 
  
 



KONTINGENTER 
  
 
Der er udsendt kontingentopkrævning for forårssæsonen i april måned til betaling pr. 1. maj 2015. 
 
Vi har selvfølgelig en klar forventning om at alle får betalt til tiden, så vi slipper for at skulle bruge tid på at sende rykkere ud. 
 
Spillere og forældre skal være opmærksom på, at hvis man ikke får betalt til tiden, så kan man heller ikke fortsætte med at 
træne og spille kamp, og trænerne får besked på ikke at udtage de pågældende spillere til kampe. 
 
Alle bedes huske, at hvis man IKKE vil modtage den næste opkrævning - så SKAL man sørge 
for at få sig meldt ud INDEN den næste kontingentperiode starter - ellers betales der INDTIL vi 
modtager udmeldelsen. 
 
Alle bedes huske - at udmeldelse IKKE kan ske til træneren – og er IKKE gældende  
- udmeldelse kan KUN ske til Michael Staun - tlf. 86 60 09 73 - eller mail fodbold@sik-viborg.dk 
 
Bestyrelsen 
  
 
 

SIDSTE NYT FRA KOMMENDE U-15 AFDELING 
  
 
Afslutning på forårssæsonen : 
 
Torsdag den 18. juni havde U-14 drengene afslutning på forårssæsonen. 
 
42 drenge var mødt op til træning. Der blev lavet en lille 7 mands turnering med 6 blandede hold med 7 spillere på hver. 
Efter træningen havde forældreudvalget inviteret til grillpølser ad libitum i Møgelparken. 
Tak til forældrerådet for arrangementet. 
 
Resultaterne for JBU-Turneringen i foråret :  
 
U-14 Vest 2 blev nr. 3 , U-14 A blev nr. 3 og U-14 B blev nr. 5.  
 
Gråsten Cup : 
 
29 spillere drog fredag den 26. juni til Gråsten for at deltage i Gråsten Cup. 
Begge SIK hold vandt deres indledende puljer. Så de var nu klar til semifinalerne - dog ikke mod hinanden. 
2. holdet skulle i deres semifinale møde Dybbøl. SIK tabte 0-5. 
1. holdet skulle i deres semifinale møde Vildbjerg. SIK vandt 5-0 og var klar til finalen. 
I finalen skulle SIK møde Dybbøl. Kampen endte 1-1 i ordinær spilletid. 
SIK vandt straffesparkskonkurrencen med 5-4. 
Flotte resultater fra begge hold. 
 
Til efterårssæsonen er der tilmeldt 3 11 mands hold i U-15 afd. 
U-15 Mester , U-15 A og U-15 B. 
 
På trænersiden er der sket ændringer, da Jan Jensen , Thomas Kristensen og Max Mikkelsen har valgt at stoppe som 
trænere. Der skal lyde en STOR tak til de 3. Ikke fordi at de stopper , men for deres engagement med drengene på 
træningsbanen 
Og en velkomst til Carsten E. Nielsen. Han er ny træner for U-15 Drenge Mester. 
Så håber vi også at få koblet yderligere et par trænere på U15 drengene. 
 
Med sportslig hilsen - Kommende U-15 Afd. 
  
 
 

                           
 
  
 



FODBOLDAFDELINGENS HOVEDSPONSOR 
  
 
Klubbens Hovedsponsoraftale er blevet forlænget - så den også er gældende i 2015, hvilket giver os en vis frihed i forskellige 
økonomiske dispositioner. 
 
Hvis du har lyst til at øge sponsoraftalen for klubben – så skal du bare skifte bank – og har du lyst til en snak med banken  
– så tage enten direkte kontakt til banken – eller send en mail til  :  fodbold@sik-viborg.dk 
- så vil vi sætte banken i forbindelse med dig/jer – og dermed bidrager du til et endnu større sponsorat til klubben. 
 
Bestyrelsen 
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SIDSTE NYT FRA U-12 PIGERNE 
  
 
Gråsten og Vildbjerg cup er veloverstået og en ny sæson skal begynde, nu som U-12 piger.  
 
Afslutningen på U-11 sæsonen blev mere turbulent for afdelingen end forventet, idet de 2 ”gamle” trænere meget 
overraskende valgte at stoppe i klubben. Samtidigt, eller måske derfor, valgte en del piger også at holde, så det er en spændt 
enlig træner der møder op til første træning for at se hvem der dukker op. 
 
Vi har afmeldt vores B-hold fra DBU-turnering, men fortsætter med vores A-hold, og så må vi se hvordan det går. Vi vil 
forsøge at lave samarbejde med U-11 og U-13 afdelingerne, så vi får flere træninger og trænere, og således at alle piger kan 
blive udfordret på rette niveau. 
 
DBU turneringen starter jo hurtigt op i efteråret, så de næste par måneder bliver travle, hvor mange nye ting skal finde på 
plads. Undertegnede glæder sig til at se pigerne igen, og til at komme i gang med træning og turnering. 
 
Jan Guldager - Team Viborg U-12 piger 
  
 
 

KLUBBEN SIGER - TILLYKKE 
  
 
I dette nummer af SIK NYT skal vi sige tillykke til nogen som har rundet et skarpt hjørne siden sidste nummer - og det er : 
 
          Stig Skov fra herreseniorafdelingen som 12. juli rundede 20 år 
 
          Christoffer Fisker Nielsen fra herreseniorafdelingen som 20. juli rundede 20 år 
 
- og nogen som runder et skarpt hjørne inden næste nummer - og det er : 
 
          Jacob Jensen fra Veteranafdelingen som 8. august runder de 50 år 
 
          Anne Louise Jensen fra dameseniorafdelingen som 20. august runder 20 år 
 
Der skal lyde et STORT tillykke til jer alle med jeres mærkedage. 
 
Redaktionen vil stadig gerne have oplysninger om særlige mærkedage blandt vores medlemmer - så er du vidende om noget 
eller nogen der har fået barn - er blevet gift - eller andet - så give lige redaktøren et prej ! 
 
Besked kan sendes på følgende adresse   :   fodbold@sik-viborg.dk 
 
Michael Staun – Redaktionen 
  
 

 
  
 
 

                                 
  
 



SIDSTE NYT FRA U-9 PIGERNE 
  

 
Efter den dejlig lang sommerferie, starter vi efter planen træningen op mandag den 10. august. Vi trænere glæder os til at 
komme i gang, så det håber vi også, at pigerne gør. Spillerede rykker her efter sommerferien op og bliver U10 piger, hvilket 
betyder, at vi har sagt farvel og mange tak for denne gang til ”de gamle U10 piger”. De skal til at spille 8-mands fodbold, og 
dermed flytter et andet sted hen på anlægget. Deres gode humør og fjollede indslag i hverdagen vil vi helt sikkert savne på 
bane 8, men mon vi mødes ind i mellem. I skal i hvert fald have alt mulig held og lykke med 8-mandsfodbolden. 
 
Vores egne piger forsatte den gode udvikling fra det tidligere forår hen over juni måned, hvilket resulterede i forholdsvis store 
sejrer i turneringen. Men det var nu rart at prøve for pigerne, eftersom de tidligere har været dem, der har måtte indkassere 
de store nederlag. Dette vidner også om den udvikling, de har haft i hele foråret. 
 
Onsdag den 24. juni 2015 havde vi fælles sommerafslutning med U-10-pigerne. Der blev spillet en mini-turnering, og 
afslutningsvis en kamp mod forældrene. Forældrene måtte indkassere et knebent 1-0 nederlagt, så pigerne har haft håne 
retten hele sommeren. Mon ikke forældrene vil have revanche til efterårsafslutningen ? Vi sluttede dagen af med 
medaljeoverrækkelse, kæmpe holdfoto og fællesspisning i klublokalet med forældre og søskende.  
Tak til forældrene for at have arrangeret fællesspisningen, og assistance med opdækning og oprydning. 
 
 

                   
 
 
Vi vil gerne sige tak til Lone og Kanne fra U10 pigerne for et godt samarbejde i foråret samt Tak til vores forældre for deres 
store opbakning til kampe mv. 
 
God sæson til alle i SIK og Team Viborg 
 
Gitte og Maibritt – kommende U10 trænere 
  

 
 

INDLÆG TIL SIK - NYT 
  
 
Har du et indlæg til SIK - NYT - er der nogen der er blevet gift – er der nogen som er blevet far eller mor - er der nogen der 

runder et skarpt hjørne - eller noget andet vi burde vide - kan du aflevere dit indlæg på :   fodbold@sik-viborg.dk 

Er der ikke nogen forældre der enten har holdninger eller kommentarer til det der foregår i SIK – eller har haft en 
oplevelse til et stævne eller andet de vil dele med andre ? 
 
SIK NYT vil fremover kun udkomme hver anden måned. 
 
Næste nummer udkommer i oktober 2015 - så indlæg skal afleveres senest fredag, den 25. september 2015 
 
Michael Staun - Redaktionen. 
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SIDSTE NYT FRA U-6 DRENGENE 
  
 
Lørdag d. 13. juni var vi 15 U-6 drenge og trænere der drog til Overlund for at deltage i et sommerstævne. 
 
Det var et lidt anderledes stævne setup med oppustelige ”bander” som hoppeborg vægge. Vi deltog med 3 hold, med 5 
spillere på hvert hold. Disse lidt specielle baner var hurtige at komme af og på, så der var ikke meget spildtid i kampene, da 
bolden hele tiden var i spil, fordi ”banderne” spillede igen, hvilket drengene synes var helt perfekt, så de fik lov til at bruge 
benene og konditionen en del. 
 
Alle kampene blev udført med stor gejst fra alle drengene og de kæmpede godt på alle holdene, så de absolut havde gjort sig 
fortjente til de fine medaljer, der blev overrakt efter kampene.  
 
Det var en super god dag med god opbakning fra forældre og pårørende i alle størrelser, hvilket er super dejligt at se og man 
kan mærke på drengene at det giver lidt ekstra at kæmpe for, når der kommer lidt tilråb fra sidelinjerne.  
Alle drengene var meget trætte, og ikke mindst glade efter en helt igennem fantastisk dag med et velorganiseret stævne i 
Overlund.  
 
Nu begynder træningen snart efter sommerpausen igen, hvor vi håber på samme gejst hos børn og forældre både til 
træningen og kampene, så vi får en god efterårssæson i U-7 truppen. 

 
Vel mødt fra Trænerteamet 
  
 
 

                              
  
 



EN UGE I FODBOLDENS TEGN PÅ LISEBORG 
  
 
Så er der igen været gang i afviklingen, af endnu en fantastisk fodboldskole uge på Liseborg. I år er rekord år, med 203 solgte 
billetter fordelt på 13 hold.  
203 glade og smilende, legesyge børn, var mødt for at give den ”fodboldgas”! Og vi er sikre på at de fik hvad de kom efter, 
nemlig masser af fodbold, og masser af nye kammerater og bekendtskaber på kryds og tværs af alder, køn og klubber. 
 
Vi har op igennem årene, mærket en markant tilgang af piger til fodboldskolerne, dog med et lille fald i år, 33 piger og 170 
drenge, pigernes fodboldglæde har vi også prøvet at matche på træner og assistent siden.  
I år har vi 5 piger i trænerteamet, en blanding der også skaber respekt hos drengene, der efterhånden har fået øjnene op for 
at piger der spiller fodbold, faktisk er ret seje! 
 
På banerne har vi igen i år fået mulighed for at trække et par målmands aspiranter ud af den daglige træning, og give dem lidt 
ekstra opmærksomhed. Vi er så heldige at én af vores Målmandstrænere der også er tilknyttet klubben, vil bruge en dag i sin 
ferie, på at give de nye ”spirende” målmænd en masse gode redskaber til at komme i gang, som kommende stjerner, og de 
elsker den ekstra opmærksomhed. 
 
Når ugen er skudt i gang, glemmer man tit de mange forberedelser der er gået forud for sådan en uge, og det er da heller ikke 
fordi vi sidder og tæller timer, men for os der har med fodboldskolen at gøre, starter vi allerede så småt i februar måned med 
at varsle vores netværk, om at de skal få styr på ferie og få grønt lys fra deres familier, og så ellers melde sig under fanerne. 
Løbene bruges tiden til at kommunikere, med træner og assistenter, og der skal være fuldstændig styr på børneattester, og 
om vi har det vi skal bruge af remedier mm.  
Igen i år var klubben behjælpelig med at leje den oppustelige bane, som altid er i gang fra morgen til ”aften”, et dejligt 
frikvarter, i de mange øvelser. 
Og selvom man godt kunne tænke at det kan være svært at overtale nogen til at bruge en uge af deres ferie som træner eller 
assistent for en flok, til tider kåde børn, så har vi som regel rigeligt med gode og dygtige mennesker der rigtig gerne vil det her 
fodboldskole. Vi har trænere der er startet som assistenter, og som nu har taget stafetten, som træner og er med for 9. år i 
træk. Så selvom der er meget fornyelse, er der altså også nogen, der bare ikke kan få nok. 
Hvad man heller ikke ser, er de mange frivillige kræfter vi har kunnet trække på igennem årene, bl.a. forældre og familie, der 
kommer og hjælper med frugtskylning og andet forefaldende arbejde, og de søde mennesker på Liseborg, der altid er 
behjælpelig med at få det hele til at glide!  
Så en travl, men også skøn periode er altså godt overstået, med en masse børn der roligt kunne holde ferie, med visheden 
om at de også er blevet mere helstøbte fodboldspillere, igennem leg og sjov. 
 
Som altid blev der set frem til fredagen, der skulle afsluttes med sjov og spas, og det som alle fodboldskolebørn snakker om 
fra dag et…. Den afsluttende vandkamp. At den kunne afholdes i noget der lignede 30 graders varme, viser vist bare at 
vejrguderne eeeelsker fodboldskoler! 
 
Vi vil gerne over en bred kam sende en stor tak for lån, til alle jer der har, måtte give afkald på tid med mor, far, storebror, 
storesøster eller andet, det er kun med deres opbagning at sådan en uge kan fungere!  
 
Og selvfølgelig også tak for lån af jeres børn, der som altid får smilene  ☺   frem hos de voksne omkring skolen 
 
Husk at holde øje med SIK’s hjemmeside hvor der bliver lagt en masse stemningsbilleder ind fra ugen. 
 
Vi regner selvfølgelig med at gentage det hele igen i uge 26 (første uge i skoleferien) 2016. 
 
Med venlig hilsen Hanne Christensen (fodboldskole leder) og Poul Lauge (trænerleder) 
  

                                                                  
  



SIDSTE NYT FRA DE NYE U-11 DRENGE 
  
 
Siden sidste indlæg har vi deltaget i et par stævner. Vi har været en smut til Sønderjyllands Cup i Gråsten, hvor vi havde 3 
hold med. Det var et stævne, som drengene har set meget frem til. 
 
Vi ankom fredag og fik os indkvarteret sammen med alle de øvrige SIK-hold. Herefter afsted til fodboldbanerne, hvor den 
første kamp i indledende runde skulle spilles. Alle hold kom godt for land med sejre. Herefter tilbage til skolen, hvor drengene 
fik spillet fodbold i hallen og ellers bare hyggede sig med holdkammeraterne.  
 
Efter morgenmaden lørdag stod den igen på fodbold. Alle 3 hold klarede sig også godt om lørdagen, og da alle kampe var 
spillet kunne stillingerne gøres op. Alle 3 hold endte i A-slutspillet. Godt gået…….. 
 
Resten af lørdagen blev brugt på hygge og disco….:-)) Det var en flot trætte drenge som gik i soveposerne og der var hurtig 
ro.  
 
Søndagen skulle bruges på placeringskampe. Vi endte med 3 hold i semifinalerne og herefter kunne vi ikke undgå at møde 
hinanden indbyrdes.  Semifinalen mellem SIK 2 og SIK 3 blev afgjort i straffespark. 
 
SIK 1 og SIK 3 endte i finalen, hvor SIK 1 trak det længste strå.  
 

   
 
Under busturen retur til Viborg blev de sidste kræfter brugt, og det var en flok trætte drenge (og trænere) som ramte Liseborg 
kl. ca. 20.00 
 
Vi siger tak for en super tur. Også en stor tak til de forældre som bruge weekenden i Gråsten. Håber også I har hygget jer og 
er klar igen næste år.  
 
Vi har også deltaget i EDC Funder Cup. Det ene hold vandt U11 rækken, så det var også godt gået. 
 

            
 
Vi ser frem til en ny sæson. Denne gang som U-11 spiller. Vi skal derfor spille 8-mands og har til turneringen tilmeldt 3 hold.  
 
Hilsner Trænerteamet i den nye U-11-drengeafdeling 
  
 



SIDSTE NYT FRA NY U-10 AFDELING 
  
 
Inden sommerferien fik Vi sagt farvel til Anders med maner (se billeder) Tak for denne gang, Anders. 
 

   
 

   
  
 
Nu er vi klar til at starte op som U10.  Der har været stor opbakning til kampene på U9 i foråret,  og det har medført en del 
oversidder. Derfor tog vi beslutningen at tilmelde endnu et hold så vi nu har 2 A hold, 2 B hold og 1 C hold. Vi byder også 
velkommen til Lars Riisager som ny træner. Lars har været en del af forældre kredsen  siden drengene startede som U6, så 
han er kendt af drengene. 
 
Der er ikke så meget mere at sige end at drengene glæder sig til at komme igang igen, og det samme gør vi. 
 
Trænerteamet NY U-10 
  



TILBUD FRA VORES SAMARBEJDSPARTNER SPORTIGAN 
  
 

          
 
Bestyrelsen 
  
 

                 
  

 



BESTYRELSEN OG ØVRIGE KONTAKTPERSONER 
  
 
Bestyrelsen i Søndermarken I.K. har følgende sammensætning : 
 
Formand og kassere : Steen Mikkelsen Tyttebærvej 33 86 61 28 49 

Næstformand : Michael Staun Kornvænget 3 D 86 60 09 73 

Øvrige   : Jan U Sørensen Mosevænget 34 86 60 15 83 

   Søren Christensen Liseborgvej 49 86 61 21 58 

   Kim Ricken Jørgensen Gyvelvej 1  26 88 26 16 

 
Bestyrelsen i Team Viborg har følgende sammensætning : 
 
Formand   : Michael Staun Kornvænget 3 D 86 60 09 73 

Næstformand : Steen Mikkelsen Tyttebærvej 33 86 61 28 49 

Kasserer  : Nils Egelund Kløverstien 2, Birgittelyst 86 63 88 25 

Øvrige   : Kai Nielsen Topmejsevej 8 20 27 69 92 

   Jan U Sørensen Mosevænget 34 86 60 15 83 

   Søren Christensen Liseborgvej 49 86 61 21 58 

 
Nedenstående personer er kontaktpersoner i Søndermarken I.K. på øvrige områder : 
 
Seniorkoordinator :   

Ungdomskoordinator : Michael Staun Kornvænget 3 D 86 60 09 73 

Materialeforvalter :  Michael Staun Kornvænget 3 D 86 60 09 73 

Kampfordeler :  Jens Vissing Lauritsen Tjørnevej 15, 7540 Haderup 22 43 84 55 

Webmaster  Per Nielsen Koldingvej 104 psn@sportssys.com 

Inspektør på Liseborgcentret : Jørn Nygaard Kornblomstvej 6 86 62 31 97 

Cafeteria på Liseborgcentret Jeanette Moll Larsen Jegstrupvej 51 22 82 07 07 

 
Nedenstående personer er kontaktpersoner i Team Viborg på øvrige områder : 
 
Elitechef   Kai Nielsen Topmejsevej 8 20 27 69 92 

Sports- og Talentchef Lars Snedker Skovfyrren 21 20 42 13 15 

Ungdomskoordinator : Michael Staun Kornvænget 3 D 86 60 09 73 

Materialeforvalter :  Michael Staun Kornvænget 3 D 86 60 09 73 

Kampfordeler :  Jens Vissing Lauritsen Tjørnevej 15, 7540 Haderup 22 43 84 55 

Webmaster  Poul-Erik Hebsgaard Gråmejsevej 1 A Hebsgaard@youmail.dk 
 
Michael Staun - Bestyrelsen 
  
 

               
 
  
 
 


