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FORMANDEN HAR ORDET 
  
 
Den sportslige del kører jo pt. for fulde gardiner. 
 
Team Viborg : 
 
Vi spiller pt. med et meget ungt hold i 1. division - og det bærer vores udbytte præget af. Men som trænerteamet siger og 
arbejder på, så drejer det sig om at lægge mere og mere på fra gang til gang. Det er tålmodighed der skal til og det skal vi 
have. 
 
Vi har stadigvæk muligheden for at komme i kvalspillet til 3 F, men det skal være de sportslige resultater og den 
bagvedliggende træning, der afgør det. 
 
Vi oplever en større udskiftning af spillere end vi synes om, men sådan er det når der er bud efter de bedste spillere. 
 
Vores U-17 piger klarer sig igen fint. Truppen ser god ud og der er en god bredde med de nye spillere sammen med vores 
gamle. Udvikling af holdet er i højsæde, og alligevel præsteres der godt i kampene. 
 
S I K : 
 
Vi var klar over at de 4 seniorhold ville komme under pres og indtil videre har det vist sig at stå til trone. Men der trænes godt 
og pointene er så små begyndt at komme. Alle hold er godt placeret og nu skal vi holde ved i den sidste halvdel af sæsonen, 
så skal tingene nok lykkedes. 
 
Ungdom i både Team Viborg og SIK kører rigtig flot – dejligt at se den gejst der er i alle afdelinger og samtidig vinder vi også 
en masse kampe. Stor ros til alle trænere og ledere for det store arbejde I udfører. 
 
Liseborg : 
 
Det begynder at ligne noget med de 2 nye kunstgræsbaner. Vi kan jo alle følge arbejdet på tæt hold og det ser ud til at 
tidsplanen holder og banerne bliver klar med årets udgang. Det bliver et stort aktiv for klubben og vil betyde et endnu bedre 
fodboldmiljø for alle. 
 
Indvielse og brug af banerne vil I hører nærmere om senere. 
 
Aktiviteter i klubben : 
 
Veteranerne skal til Svendborg 25. - 27. september og deltage i en lille turnering og ellers nyde at man er lidt hjemmefra. 
 
Lørdag den 10. oktober løber 2. udgave af fodboldfestivalen er staben på Liseborg. En dag fyldt med spillere og kampe og 
forhåbentlig godt vejr. Bak op hvis I bliver spurgt om I kan hjælpe. 
 
Torsdag den 22. oktober er der kvindelandskamp på Viborg Stadion, hvor Team Viborg får en lille rolle i dette arrangement i 
forbindelse med afviklingen – så hvis du spørges om hjælp – så byd ind så vi kan vise at vi kan klare opgaven. Der er gratis 
adgang for alle, så den aften skal vi alle derop og vise flaget. 
 
City maraton er netop overstået (20. september) En rigtig stor tak til alle jer der hjalp fra SIK og Team Viborg – der er stor ros 
fra arrangøren igen til os alle. 
 
Fortsat god sæson til alle i SIK og Team Viborg. 
 
Steen Mikkelsen – Formand 
  
 

     
 
  
 



KONTINGENTER 
  
 
Der er netop udsendt kontingentopkrævninger ud for udendørssæsonen 2015. 
 
 
For afdelingerne fra U-10 til og med Superveteraner – så dækker den et halvt år kontingent. 
 
For afdelingerne fra U-5 til og med U-9 – så dækker den udendørs efterår 2015 frem til 31. oktober – og så kommer der en 
opkrævning for indendørs senere som gælder frem til 29. februar 2016 
 
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 kontingent-
periode 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 på mail fodbold@sik-viborg.dk 
 
 
Bestyrelsen 
  
 
 

SIDSTE NYT FRA U-8 PIGERNE 
  
 
Sæsonen er godt i gang og pigerne har spillet mange kampe allerede fra starten af sæsonen, hvilket var en stor udfordring for 
pigerne, da de nu skulle til at spille 5 mand med fast målmand. 
 
Men de klarede det super godt og inde i sæsonen er de begyndt at have et godt tag om den nye måde at spille på. 
 
Der bliver hele tiden arbejdet på at gøre forståelsen for holdarbejdet på banen bedre så samspillet bliver en større det af 
kampe og træning frem for enkeltmandspræstationer. 
 
U-8 pigerne er er en stor gruppe på 22 piger der troligt møder op tirsdag og onsdag med et fantastisk humør og lysten til at 
spille fodbold. 
 
Der er konstant søgning på holdet og der dukker ofte nye spillere op. 
 
Vi glæder os til resten af sæsonen. 
 
U-8 - trænerteamet  
  
 
 

              
 
  
 



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-14 DRENGENE 
  

 
En rigtig god og succesfuld efterårssæson for U14 drengene. 
 
Vores 8-mands hold har vundet rækken, selvom der i skrivende stund mangler 2 kampe. Fantastisk bedrift når man tænker på 
at turneringen kun er 10 kampe! Foreløbigt ubesejrede med syv sejre og én uafgjort og en målscore på 69-31. 
 
11-mands holdet holder også meget højt niveau i Mesterrækken og er tillige ubesejrede i skrivende stund, med fire sejre og to 
uafgjorte og en målscore på 27-10.  
En sejr i næste spillerunde vil betyde en sejr i rækken og oprykning for anden halvsæson i træk, til Vest 2. Vi vil kæmpe det 
bedste vi kan for succes ! 
 
I pokalturneringen blev det til en knusende sejr på 9-0 over SUB/88. En kamp som hurtigt blev lukket og udviklede sig til en 
ren opvisning i flot fodbold og hurtigt spil. Næste kamp er mod Eastside fra Vest 2. En kamp som kan vise om der er reel 
styrkeforskel på Mesterrækken og Vest 2. Dermed også en forsmag på hvad der forhåbentlig venter os næste forår. 
 
I uge 42 drager 17 spillere og 4 ledere til Edinburgh, hvor vi blandt andet skal spille mod et skotsk U-14 hold.  
 
Derudover bliver der også tid til træning, hockey, sightseeing og masser af socialt samvær. Vi glæder os alle sammen og vil 
skrive om det i et senere SIK NYT. 
 
Thomas Vellier – U-14 afdelingen 
  

 
 

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 : 
 
         Lasse Rohde fra seniorafdelingen som 7. september rundede 30 år 
 
          Lars Hørup fra Veteranafdelingen som 17. september rundede 50 år 
 
          Kristina Holm fra dameseniorafdelingen som 25. september rundede 30 år 
 
- og nogen som runder et skarpt hjørne inden næste nummer - og det er : 
 
          Ketil Sørensen træner i U-8 pige afdelingen som 7. oktober runder 40 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 SERIE 5 OG 6 
  
 
I skrivende stund, er begge hold på 1. pladsen. Så godkendt, må være det rette ord. 
 
Vi bliver ved med at få nye medlemmer, så vi må jo gøre et eller andet rigtigt. Der er et kanon godt samarbejde afdelingerne 
imellem. Hvilket også ses på resultaterne. Det glæder mig at vi har så god energi omkring klubben, alle yder hvad de kan. Og 
så er alle jo glade. 
 
Jeg håber på, vi kan få 2 oprykninger. Det kunne da være lidt sejt. Og personligt, få vasket den grimme plet, som min første 
nedrykning, sidste sæson var/er. 
 
Vi holder fokus og spiller det bedst vi kan, så ser vi hvor langt det rækker. Vi holder fest d.10. oktober  
 
Har det interesse, så kontakt mig. 
 
Med håbet om en god afslutning på sæsonen, til alle på Liseborg. 
 
Succes og Chef-træner for pøblen - Martin HULLE Mikkelsen 
  
 
 

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 december 2015 - så indlæg skal afleveres senest fredag, den 27. november 2015 
 
Michael Staun - Redaktionen. 
  
 
 

SIDSTE NYT FRA U-12 DRENGENE 
  
 
Tiden flyver af sted og der er sket en masse siden der sidst har været nyt fra U-12 drengene. 
 
Igen i år var vi i Gråsten. Drengene spillede en masse flot fodbold og der var spænding til det sidste med både afgørelser på 
straffespark til det ene hold og finale tildelt andet hold. Men bedst af alt er sammenholdet og at selv om vi er flere hold af sted 
så føltes det som om vi alle er på det samme hold.  
 
Træningen går fantastisk. Drengene har travlt da to af vores fædre har lavet løbetræning for drengene om mandagen.  
 
Drengene syntes det er sjovt og vi mener det kan ses på banen at de er i god kampform. Det hører til sjældenhederne at der 
tabes en kamp på vores 4 hold.  
 
Lige om hjørnet har vi vores egen fodboldfestival sammen med U13. Der er fuld gang i planlægningen. Forhåbentlig får vi 
godt efterårs vejr og en hyggelig dag med fodbold og socialt samvær med mange andre SIK'er. 
 
U-12 afdelingen 
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SIDSTE NYT FRA U-11 AFDELINGEN 
  
 
Vi nærmer os afslutningen på efterårssæsonen. I skrivende stund mangler vi kun to runder tilbage af turneringen. 
 
Vi har i sæsonen spillet 8 mands. Det har været en stor omvæltning at gå fra 5 mands til 8 mands, men drengene har klaret 
det flot. Banen er naturligvis større og derfor har drengene fået mere plads at spille på. Det kræver også lidt mere luft at spille 
8 mands…… 
 
Alle vores 3 hold i turneringen har klaret sig godt, og det tegner godt til foråret. 
 
Træningsindsatsen hos drengene er rigtig god. Vi er ca. 25-27 spillere til træning hver gang. Det er super godt gået. 
 
Selvom turneringen snart er ovre, fortsætter vi med at træne udendørs. Dette kombineret med indendørstræning (futsal). Vi 
fortsætter så længe banerne og vejret tillader.  
 
Peter Johannesen – U-11 afdelingen 
  
 
 

SIDSTE NYT FRA U-6 DRENGENE 
  
 
Efterårssæsonen er godt i gang for U-6-drengene, og holdet er vokset både i størrelse og spillemæssigt siden start.  
 
Vi startede sæsonen med 7 spillere fra det ¨gamle¨ U-6-hold, men er nu fordoblet til 14 spillere. Alle er rigtig gode til at komme 
til træning, så vi er 10 - 12 drenge til træning de fleste gange. 
 
Til træning knokler vi på med afleveringsøvelser og driblinger, men hygger os også med stafet og fangeleg. Vi har været så 
heldige, at jorddumperne har kørt lige forbi vores baner med jord fra gravearbejdet ved kunststofbanerne, så drengene har 
nydt selvindlagt pauser i øvelser/kamp til at kigge på maskiner. 
 
Vi har to hold med i turnering og begge hold har været af sted to gange. Humøret har været rigtig godt til kampene og vi har 
scoret mål i næsten alle kampene. Så gør det ikke så meget om kampen bliver vundet eller tabt. 
 
Begge hold mangler at komme af sted til kamp en enkelt gang inden vi stopper udendørstræningen den 7. oktober.  
 
For alle de morgenfriske starter vi op på indendørsfodbold lørdag den 24. oktober mellem kl. 8.00 - 9.00. 
 
Peter og Ib – U-6-trænerteam 
  
 

                                                                  
  
 
 
 



SIDSTE NYT FRA U-8 DRENGENE 
  
 
Så går vi mod enden af efterårssæsonen. En super sæson, hvor vi har skullet vende os til at spille på stor 5 mands bane, 
samt være niveauopdelt. Det har drengene klaret rigtig flot, og gået ind til opgaverne med højt humør som altid.  
Vi er i skrivende stund 46 spillere tilmeldt. Det er virkelig imponerende, og heldigvis har vi også en god forældreopbakning 
som gør, at det også er sjovt for os trænere og vi har overskud til drengene. 
Vi har stillet med 5 hold i DBU turneringen - 1 A hold, 2 B hold og 2 C hold. Efter jul laver vi 3 B hold og kun 1 C hold i stedet  
- da drengene har niveau til det.  
 
Herudover har vi spillet et par stævner i Horsens og Aars.  
I Aars kom det ene af vores to hold i finalen, og i det andet stævne i Horsens som var niveauopdelt, kom vores C hold i 
finalen og tabte knebent, mens vores A hold gik hele vejen og vandt finalen klart. Rigtig flot af alle holdene og kan roligt sige, 
at børn og familier har haft nogle fantastiske stunder, når vi har været af sted.  
 
I den kommende weekend står den på træningsweekend for afdelingen, og her er igen super opbakning. 33 drenge har meldt 
sig på til dette – imponerende ! Det skal nok blive en god dag (og nat…..)  med gang i den ☺ 
 

                                     
 

                                     
 

                                     
 
Sportslige hilsner fra trænerteamet på U8 drenge 
  
 



SIDSTE NYT FRA U-13 PIGERNE 
  
 
I ER FANTASTISKE og VI ER SÅ STOLTE ! ! 
 
Nu er vi tæt på afslutningen af sæsonen og det har været en fantastisk 
oplevelse. Alle kampe er spillet med stort engagement og tilslutning som har 
resulteret i at vi lige nu fører rækken med en god margin.  
 
Vi har kun tabt én kamp ellers er alle vundet. I skrivende stund mangler  
2 kampe. 
 
En del af det gode resultat kan tilskrives samarbejdet med de øvrige årgange i 
Team Viborg. På samme måde som vi benytter U12 talenter sender vi spillere 
til kampe med U14 og U15. Det udvikler den enkelte spiller. 
 
Nu skal i alle huske at tilmelde jer de kommende aktiviteter såsom : 
sæsonafslutningen - DEN STØRSTE FEST, SIK/Team Viborg afslutningsfest 
 - Landskamp på Viborg stadion - SIK fodboldfestival - etc. 
Alle aktiviteter ligger i kalenderen. 
 
Efter efterårsferien overgår vi til vintertræning hvilket betyder at kun har én normal udendørstræning og vi i stedet træner 
indendørs FUTSAL. Derudover udbyder Team Viborg tekniktræning som alle bør benytte sig af. I kommende forårssæson 
bliver presset lidt større på os og det er derfor vigtigt at alle deltager mest muligt i vintertræningen. 
 
I forbindelse med Viborg City Marathon var en del af spillerne ude og hjælpe til med at guide løbere og trafik rundt på ruten. 
Det var en rigtig hyggelig dag og det ser ud til at lønnen kan give en stor oplevelse til dem som deltog med en forælder.  
Det taler vi om til træning. 

                                                                     
                                                                    Julie har fødselsdag og giver kage efter kamp 
 
I er fantastiske spillere og gode holdkammerater. Det er derfor at holdet vokser konstant og andre piger får lyst til at være 
med. Det er vi også meget tilfredse med. 
 
En stor tak til forældrene som altid støtter op om opgaverne. 
 
Fodboldhilsner fra Niels og Karsten 
  
 

                                  
  
 



SIDSTE NYT FRA U-10 DRENGENE 
  
 
Vi nærmer os afslutning på efterårets kamp program. Der har virkelig været tryk på. Kun 3 uger uden kampe siden 
sommerferien. Men drengene elsker det. 
 
Rent træningsmæssig må man sige at drengene virkelig går til den. Med et gennemsnit på ca. 28-30 drenge, er der go basis 
for masser af gode træning. 
 
Vi slutter sæsonen af med Fodbold festival på SIK, samt en for kamp på stadion 18. oktober hvor VFF tager imod Brøndby. 
 
Trænerteamet i U-10 drenge 
  
 
 

SIDSTE NYT FRA U-17 PIGEMESTER HOLD 
  
 
For U-17 pigernes andet hold er det efter den flotte start med 6 point af 9 mulige blevet kedelig hverdag igen rent 
pointmæssigt hvor kontoen er uændret efter 7 spillerunder. De undertippede piger har trods de mange svære forhold med 
overgangen fra U-15 A til U-17 M leveret et fantastisk stykke arbejde og ville med mere skarphed i begge ender have fået 
endnu flere point på kontoen.  
 
Spillet har været til mere, og kampene tættere end nogle resultater kan give udtryk for. 
 
På holdet findes klubbens sejeste og mest fodboldglade tøser der trods klubbens smalleste trup med 11 spillere møder op og 
træner tre gange om ugen og kæmper en vis legemsdel ud af bukserne i 6 koncentrerede timer i alt.  
 
Med tre runder igen, tre kampe på 6 dage, har pigerne stadig alle chancer for at bygge videre på den flotte, flotte 
debutsæson.  
 
Under alle omstændigheder kan pigerne være ligeså stolte over deres indsats som deres træner er. 
 
Nicholas – U-17 – 2. holdstræner 
  
 
 

SIDSTE NYT FRA U-12 PIGERNE 
  
 
U-12 pige afdelingen har haft et lidt svært efterår. Efter at have mistet en del spillere henover sommeren er vi ikke mange 
tilbage, og kan kun stille et hold. Ydermere har vi været meget plaget af skader, så det har sommetider været svært at finde 8 
piger til et hold. 
 
Vi har spillet i A-rækken, og har klaret os rimeligt, mest i kraft af fightervilje, end godt spil. Med mange afbud, og stor 
niveauforskel imellem spillerne, er det svært at få spillet til at glide. Der skal lyde stor ros til de piger, der – sommetider 
against all odds – kommer til kampene og upåvirkede kæmper bagdelen ud af bukserne, og spiller lige kampe mod stærke 
modstandere.  
 
Og der er lys forude. Truppen er næsten skadefri nu, og vores samarbejde med U-13 afdelingen bliver bedre og bedre. Med 
masser af tid til at træne sammen henover vinteren, skal vi nok få et godt træningsmiljø hvor alle piger bliver udfordret efter 
niveau. 
 
Vi kommer til at træne både udendørs og indendørs. Indendørs bliver fokus på Futsal, så det bliver spændende. Udendørs 
glæder vi os til at komme på kunst.... 
 
Vi ses til træning. 
 
Jan Guldager – U-12 pigerne 
  
 
 



SIDSTE NYT FRA U-9 DRENGENE 
  
 
U-9 sæsonen er godt i gang – faktisk har vi kun 1 runde tilbage i JBU turneringen for alle 4 hold samt 3 runder af en privat  
U-9 liga for et enkelt A-hold. 
 
Vi har haft et rigtig godt efterår hvor vi har trænet og spillet mange kampe.  
Vi har deltaget i JBU turneringen, hvor der har været 4 runder.  
Vi har deltaget i Horsens Pokal Cup med 3 hold  
(2 hold nåede i kvartfinalen og det sidste hold måtte nøjes med at spille  
placeringskampe. Vi havde igen i år en hyggelig dag, med godt vejr.  
 
Nedenfor et par stemningsbilleder fra Horsens Pokal Cup : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sidst men ikke mindst deltager 1 A-hold i U-9 Liga (En privat liga med hold fra midt- og Nordjylland). Vi har kun spillet 1 runde 
og ser frem til de næste 3 runder, som spilles i henholdsvis Århus og Aalborg. Turneringen fortsætter indtil 1. november. Vi 
har af blandt andet denne grund valgt at fortsætte udendørs træningen indtil 28. oktober og ikke kun til efterårsferien, som vi 
tidligere har gjort. 
 
Vi trænere har i efteråret deltaget i et uddannelsesforløb under FK Viborg, hvor vi er blevet ”overvåget” til træning, har set 
hvordan træning også kan være og vi er blevet observeret til kampe. Alt dette skulle gerne give os alle nye redskaber til 
fremover at kunne tilbyde drengene en mere alsidig og spændende træning. 
 
Til sidst vises et stemningsbillede af drengene til sidste træning inden sommerferien : 
 

                               
 
På trænerteamets vegne - Jack 
  



SUPERVETERANERNE BLEV REGIONSMESTRE 
  
 
Vores afdeling med de ældste spillere – Superveteraner - har nu færdigspillet deres turnering  
– og som de selv udtaler – igen vundet puljen. 
 
Turneringen gennemføres som en helårsturnering over forår/efterår. 
 
Da der kun er denne ene pulje, bliver vi dermed også regionsmester. Stort TILLYKKE med det ! 
 
Holdet spillede den sidste kamp på hjemmebane i mandags – og efter kampen fik de overrakt det synlige bevis på titlen som 
Regionsmesterskabet. 
 
Afdelingen har i den forgangne weekend taget forskud på fejring af titlen som blev sikret for flere uger siden, de havde taget 
turen til det sydlige Fyn, hvor de deltog i en miniturnering i Svendborg med overnatning ☺ 
 
Redaktionen er ikke helt sikker på at det var for fodboldens skyld de var taget til Svendborg – men undersøger sagen 
nærmere. 
 

     
 
    Holdbillede af de glade Regionsmestre fra Superveteranerne i SIK. (Dommer i kampen sidder i forreste række til højre) 
 

Superveteraner 
 Klub K V U T Score P 

1 Viborg Sdrm. IK 15 12 1 2 48 - 24 37 
2 IF Trojka 15 8 3 4 47 - 32 27 
3 Eastside Viborg 15 7 2 6 46 - 30 23 
4 Bjerringbro IF 15 7 1 7 38 - 41 22 
5 Kjellerup IF 15 6 0 9 50 - 43 18 
6 Bruunshåb/Tapdrup IF 15 1 1 13 26 - 85 4 

 
                  Slutstillingen for Superveteraner. 
 
Bestyrelsen 
  
 
 
 



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 

   Lars Nørskov Porsevej 1  41 31 82 73 

   Poul Lauge  Drosselvej 23 26 28 79 15 

 
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 : 
 
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 : 
 
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 
  
 

               
 
  
 
 


