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FORMANDEN HAR ORDET 
  
 
Så har vi taget hul på det nye år og taget hul på en nye epoke i klubbens historie, da vi er blevet færdige med kunstgræs-
banerne. 
 
Træningen er så småt i gang i både SIK og Team Viborg og i løbet af februar kommer der endnu flere i gang efter et par 
måneders pause hen over Nytåret. 
 
Vi skal bygge videre på de rigtig gode takter der var i 2015 og som vi meget gerne skal arbejde ud fra i 2016. Årsskiftet 
betyder ofte at vi får nye trænere i klubben både i Team Viborg og SIK, samtidig med at der er nogle som stopper. Det 
samme gælder på spillersiden. 
 
I begge tilfælde er det vigtigt at man har haft en god tid i klubben og for de nye håber vi at de hurtigt vil føle sig som en del af 
klubben. 
 
Sportsligt har vi taget et skridt op i mange afdelinger i både Team Viborg og SIK, som er udtryk for det gode arbejde der laves 
hver dag. Det er dog bredden vi skal være opmærksom på fremover. Vi skal passe på at det ikke er de bedste hold der 
kommer til sluge alt vores tid. Uden bredde ingen mester- og elitehold. 
 
Liseborg : 
 
Som I alle ved så er vores kunstgræsbaner taget i brug og mange har allerede afprøvet dem. Det forlyder at det fungerer og 
placeringen af banerne er bare ideel. 
 
Der mangler lige nogle småting, som vil blive lavet i løbet af foråret, men ellers er det som vi har forestillet os. 
 
Lørdag, den 6. februar er der officiel åbning af banerne, hvor vi hele dagen har aktiviteter og kl. 14 er der åbningstale ved Per 
Møller Jensen fra Kulturudvalget, som har været vores samarbejdspartner i hele processen. 
 
Så vi håber fra bestyrelsen at I alle kommer den dag og hjælper med at fejre vores største investering til dato. 
 
Håber at I alle i SIK og Team Viborg må få en god sæson. 
 
Steen Mikkelsen – Formand 
  
 
 

KONTINGENTER 
  
 
Der er desværre for mange som ikke har fået betalt deres kontingent for efterårssæsonen – og alle skulle være blevet rykket 
af deres afdelingsleder om at få det bragt i orden. 
 
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 
 
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 VETERANAFDELINGEN 
  
 
Selvom at det først er en uges tid til at sæsonen 2016 officielt bliver skudt i gang, så har veteranafdelingen været på ”græs” i 
4 uger. Ja – ”græs” det vil sige kunststof. Det er super skønt, at klubben nu har 2 kunst-stofbaner lige uden for døren, således 
vi er fri for at leje os ind på banerne på Kirkebækvej. 
 
Specielt uge 2 og 3, hvor frosten havde gjort de rigtige græsbaner så hårde, at man ikke kunne spille, var det dejligt at spille 
på de nye kunststofbaner. Jeg forventer at vi vil benytte de baner en del her i februar og marts måned. 
 
Afdelingen arbejder hårdt på få tilmeldt 2 11-mandshold her i 2016. Og som det ser ud lige pt kan det lige gå, men vi kan altid 
nye spillere i afdelingen, så skulle der være leder eller forældre, som har lyst, er de meget velkomne til at møde frem om 
onsdagen eller ringe til mig ( 30244751 ) eller  Lars Sørensen (51518691). 
 
Angående spillet på banen havde afdelingen i sæsonen 2015 en super sæson. Superveteranerne vandt deres række meget 
suverænt. Og det er så fjerde sæson i træk at holdet kan kalde sig regionsmester på 4 år, rimeligt godt gået. Så er der nok 
mange som vil sige, hvorfor ikke blive ved med den succes? Men problemet er at afdelingen ikke er samlet i den periode, 
hvor der spilles kampe. Superveteranerne spiller mandag og veteranerne spiller onsdag, og det er derfor at vi i sæsonen 2016 
vil have 2 11-mandshold. 
 
Veteranerne spillede i foråret 2015 om avancement til A-rækken. Det lykkes bl.a. andet med en stor sejr imod NUGF. 6-1 blev 
cifrene. Vi var klar til A-rækken eller var vi? Vi spillede den første på kunststofbanen på Kirkebækvej, men vi blev blæst 
tilbage til Liseborg med 2-8 nederlag. Men op hesten igen………I de følgende kampe spillede vi en god gang fodbold, og 
resultaterne betød, da regnestykket skulle gøres op, at holdet havde opnået en flot 2. plads. 
Ja…sådan er fodbold.  Stort tillykke superveteranerne. 
 
Afdelingen har så siden oktober måned trænet hver onsdag, og med sidste træning i 2015 tirsdag den 22/12. Og med kun 14 
dages pause startede vi igen onsdag 6/1 på nye lækker kunststofbane.  Og opbakning har, som altid, været enormt stor. Så 
et stort tak spillerne ! ! ! !  
 
Nu venter vi på indvielsen af den nye kunststofbane lørdag den 6/2, hvor også sæsonen 2016 bliver skudt i gang. 
 
Et stort held og lykke til alle SIK og Team Viborg hold i 2016.  
 
Alle fra Veteranafdelingen. 
  
 
 

SIDSTE NYT FRA U-15 DRENGENE 
  
 
U-15 afdelingen havde træningsstart 11. januar 2016 på de nye lækre kunstgræsbaner. I de 3 uger som siden er gået, har der 
været fint fremmøde med 22-27 spillere pr. træningspas. 
 
Lørdag d. 16.01.2016 havde 14 drenge tilmeldt sig årets første løbetest på atletikbanen ved Gymnastikhøjskolen, hvilket bød 
på svære betingelser, da banen var dækket af sne. Stor ros til alle som klarede de udmarvende strabadser i fin stil, og viste 
tidlig "forårsform" der lover godt for den kommende sæson. 
 
Der arbejdes for øjeblikket intenst med en række spændende træningskampe for begge hold, så vi er klar når det for alvor går 
løs.  
 
Målsætningen bliver at forsvare/forbedre de to flotte 2´pladser fra efteråret. 
 
Trænerteamet 
  
 
 
 

              
 
 
 
  



SIDSTE NYT FRA U-7 / U-8 / U-9 PIGERNE 
  

 
Hele vinteren har de 3 årgange U-7, U-8 og U-9-piger været samlet til træning om lørdagen, og det har fungeret rigtig godt. 
Det er kommet et super fint samarbejde op at køre trænerne imellem, således at der altid er god opbakning til alle de friske 
piger, der kommer. Herudover er der altid rigtig god forældreopbakning til træning og kampe, hvilket betyder, at der er en 
rigtig god stemning omkring holdet ! 
 
Udover DBU-turneringen, som U-8 deltager i - er det i starten af januar blevet til deltagelse i et stævne i Skals, hvor både U-8 
og U-9 sammen skulle spille i U-9-rækken og på stor bane.  
 
Der blev virkelig kæmpet hårdt. U-9-pigerne havde indtil da, deres første rigtige kamp til gode, så det var rigtig godt for dem, 
endelig at komme til kamp, og U-8, som normalt spiller på små baner, blev udfordret med at skulle spille på stor bane... Så 
alle piger gik derfra med en et par sejre, uafgjort og et par tabte kampe, røde kinder og en flot medalje.  
 

                     
 
Stort set alle aktive trænere og påhæng var med til den store Nytårstaffel på SIK. Det blev til en sjov og skøn aften. Tusinde 
tak til klubben !  
 
Hilsen fra Trænerteamet U-7, U-8 og U-9 i Team Viborg 
 
  

 
 

                            
 
  
 
 
 



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 : 
 
          Søren Christensen træner i U-12 afdelingen og bestyrelsesmedlem som 9. januar rundede 50 år 
 
          Hanne Iversen fra seniorafdelingen i Team Viborg som 17. januar rundede 30 år 
 
Der skal lyde et STORT tillykke til jer begge 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 
  
 
 

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 april 2016 - så indlæg skal afleveres senest fredag, den 25. marts 2016 
 
Michael Staun - Redaktionen. 
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SIDSTE NYT FRA U-9 DRENGENE 
  
 
Mandag 11. januar startede vi op på vores nye kunststof baner. Drengene elsker det, og der kommer fast 20-30 drenge og 
trodser de mange minus grader. 
 

   
 
Vi er stoppet indendørs, da det var svært med 30 drenge i hallen, men fortsætter med de stævner vi har planlagt at deltage i. 
Vi mangler 2 runder i DBU. 
 
03. januar tog 3 Hold til Randers og 1 Hold til Ulbjerg. 
 
I Ulbjerg havde vores c hold det svært. Nogle klubber rykker deres a hold op fra årgangen under os, hvilket giver meget 
svære forhold for vores spiller. 
 
Vores B hold i Randes havde det også svært, og tabte desværre alle kampe.  
 
De 2 A hold mødte hinanden i kampen om 3-4 pladsen, så det må siges at være mere end godkendt. 
 

 
 
10. januar var 1 a hold og 1 b hold til stævne i Horsens – og her var det den omvendte verden. Vores A hold endte på en 
skuffende 9 plads, mens vores b hold gik hele vejen til finalen, og desværre tabte 1-3 til HEI.  
 

                                                                                              
 
Trænerteamet i U.10 drenge 
  



SIDSTE NYT FRA U-14/15 PIGERNE 
  
 
Siden sidst har vores U-14 og U-15 piger deltaget i et træningsstævne på Lyngs Idrætsefterskole, og hvordan det gik, lader vi 
pigerne selv fortælle ved hjælp af deres kampreferater ☺ 
 
Team Viborg - Lemvig U-15 
Før kampen startede vi med at snakke om, hvad vi har øvet til træning, hvilket var at når vi har bolden spreder vi ud på 
banen, og når modstanderholdet har bolden presser vi sammen. 
Kampen blev fløjtet i gang, og vi er i boldbesiddelse. I første halvleg havde vi lidt svært ved at finde hinanden i afleveringerne. 
Senere på vores banehalvdel kommer der et indlæg, som Matilde redder men desværre ryger ind alligevel, 1-0 til Lemvig. 
I pausen fik vi meget opmuntring fra sidelinjen, det gav os gejst til at kæmpe videre i anden halvleg. Hvilket vi gjorde. 
Anden halvleg i gang. Vi blev bedre til at ramme hinanden i fødderne, holde ens markering og skabe flere målchancer. 
Alt i alt var det en god kamp ! Slutresultat 1-0. 
 
Team Viborg - AC Silkeborg U-14 
I starten af kampen der sparkede vi bolden lidt for meget væk, men jo længere hen i kampen vi kom, fik vi kanterne godt med, 
spillede godt sammen og fik scoret det første mål. 
I starten af anden halvleg gik det okay, vi spillede bolden fint rundt, men til sidst i kampen fik de lidt mere af spillet, hvor vi 
ellers har haft spillet næsten hele kampen. Vi fik scoret et godt mål mere og vi vandt 2-0. 
Godt spillet piger 
 
Team Viborg - AaB U-14 
Vi havde startet inden kamp med at tale om at vi skulle brede os ud når vi havde bolden, og trække os ind når de andre havde 
bolden. Det lykkedes nogenlunde, men vi kan sagtens blive bedre. 
I det meste af første halvleg havde vi spillet, og vi fik lukket deres løbestærke kanter ned. Vi pressede dem meget i forsvaret 
som resulterede i 3 mål. Vi fik også mange andre store chancer på fri løbere og på spil op fra forsvaret af. 
I anden halvleg begyndte vi stille og roligt og sparke bolden væk i stedet for at spille den lette løsning. De fik et par sjældne fri 
løbere, men Dicte kom godt ud og fik fat i dem ! 
Vi fik også et par chancer men bolden ville ikke mere ind. Det ville den desværre i den anden ende. Da de havde haft spillet 
lidt fik de sparket på mål, og en meget glat (og sjælden) bold røg i nettet. Men vi holdte føringen og kampen endte 3-1 til os  
 
Team Viborg - AC Silkeborg U-15 
Til oplæg fik vi af vide, at vi skulle spille bredt og spille sammen. 
Også snakkede vi lidt om, hvad der var godt i gårsdagens kamp. 
Kampen startede med at vi havde alt spillet, og spillede godt rundt. Det endte op i at vi lavede et flot mål med afleveringer fra 
forsvaret op igennem midten, og endte i målet scoret af Nynne 
Vi går til halvleg med en føring på 1-0 
I anden halvleg fortsætter vi med at spille sammen. Vi pressede på, det endte med at ”Sine-Sofie” scorede fordi hun pressede 
på og fik prikket bolden fra målmanden og lige ind i målet. De fik scorede et mål hvor vi ikke var helt vågne. 
På hjørne fik Marie sat hovedet på og bolden endte i hjørnet af målet. Så er resultatet 3-1 og kampen bliver fløjtet af. 
Godt spillet tøser, en god og fin kamp med masser af sammenspil. 
 
Team Viborg - Vildbjerg U-14 
Inden vi gik på banen havde vi talt om at holde humøret højt og give alt hvad vi havde, selvom vores ben ikke kunne mere. 
Det lykkedes rigtigt godt synes jeg. 
Vi gik på banen og havde for det meste spillet i første halvleg. Vi havde mange gode chancer, men ingen kom ind før vi 
pressede dem på hjørne og Mathilde får sat den første kasse ind. Bagefter det begynder vi at gå lidt ned og Vildbjerg 
overtager spillet og får lidt chancer, men et super forsvar og målmand får dem væk igen. 
I anden halvleg fik vi lidt mere blod på tanden og fik lavet nogle gode dybdeløb og spilninger fra forsvaret og op til 
angrebet. Alberte fik en god lang bold i dybden fra vores kant og efter et godt løb med bolden med retning mod mål, bliver 
hun fældet i straffesparksfeltet. Alberte måtte desværre udgå da hun havde slået hovedet. Vores udskiftere døjede med lidt 
med sygdom så vi måtte spille færdig med 10 spillere. Men det klarede vi flot! Louise sparkede en flot sikker bold ind på 
straffesparket og vi kæmpede flot videre som hold. Det tog pusten fra Vildbjerg og vi pressede dem helt i bund som 
resulterede i yderligere to mål. 
Alt i alt en godkendt turnering, med super flot fight fra alle spillere i hele weekenden! 
Virkelig godt kæmpet alle sammen piger! I gjorde det kanon! 
 
Team Viborg - AaB U-15 
Med skader, sygdomme og udmattet ben, gik vi ind på banen bevidst om, hvor stærkt et hold vi var oppe imod, og vidste 
nogenlunde hvad der skulle til, for at hamle op med dem. 
Da kampen var blevet fløjtet i gang, havde vi problemer med at finde hinanden og lave præcise afleveringer. 
Vi havde få episoder, hvor vi fik spillet til at køre og fandt hinanden, men AaB havde desværre boldbesiddelsen det meste af 
kampen. 
AaB scorede to mål i 1. Halvleg og dernæst ét mål i 2. Halvleg. 
Alle på grund af, at vi ikke fik blokeret deres skud eller fik puffede til dem. 
Men alt i alt, kæmpede vi en udmærket kamp og skabte skam også nogle få chancer, men fik uheldigvis ikke hamret dem ind. 
Kampresultat 0-3 til AaB 
Vi får dem næste gang piger! 
 
Team Viborgs U-14/15 piger 
  
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004613599100
https://www.facebook.com/sinesofie.larsen
https://www.facebook.com/marie.iversen.946
https://www.facebook.com/mathilde.rasmussen.946
https://www.facebook.com/alberte.moeslund
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009513745504


SIDSTE NYT FRA U-10/11 PIGERNE 
  
 
De to afdelinger træner forsat sammen hver fredag, og langt de fleste dage er vi mellem 8 og 12 spillere. Vi har fokus på 
indersideafleveringer, placering på banen og samspil. Vi har en stille og rolig udvikling fra gang til gang, men mest af alt har vi 
fokus på, at træningen skal være sjov, og at pigerne skal have det godt sammen. Det håber vi lykkes. 
 
Ud over JBU turneringen, hvor vi spiller U10 og U11 spiller sammen, havde vi samlet både et U10 og et U11 hold til Nissecup 
i starten af december. Resultaterne var blandende, men alle pigerne havde en hyggelig eftermiddag/aften. Derudover havde 
vi et U11 hold med til vores egen Sportigan Cup mellem jul og nytår. Her stillede en stribe af forældre op og hjalp med at styre 
dommerbordet, dømme kampene og være heppekor på sidelinjen mv. Mange tak for hjælpen, uden den var der slet ikke 
blevet nogen turnering. 
 
Inden længe starter vi stille og roligt op med at træne udendørs. Mandag den 1. februar bliver det nemlig vores tur til at 
afprøve de nye kunststofbaner. Det ser vi meget frem til, for det er altså lidt spændende, synes både pigerne og vi trænere. 
Dog vi forsætter med at træne indendørs hver fredag februar ud, da vi har den sidste omgang i JBU turneringen den 28. 
februar. Men herefter vil vi være at finde udendørs to gange om ugen. Så skulle nogen have lyst til at spille fodbold med os, 
så mød endelig op og vær med. 
 
Sammen med resten af SIK og Team Viborg glæder vi os til at deltage i den officielle åbning af kunststofbanen lørdag den 6. 
Februar. Det ser ud til, at det kun kan blive en god dag med alle de aktiviteter, som er planlagt.  
 
Trænerteamet er endvidere blevet udvidet med Ulla Dalsgaard, som skal have U-11 holdet sammen med Lone. Velkommen 
til, vi glæder os til samarbejdet. Derudover håber vi forsat, at Mathilde og Katrine har mulighed for at give os en hjælpende 
hånd, når deres tid og skole tillader det.  
 
Alle i SIK og Team Viborg ønskes en god forårssæson 
 
Trænerteamet  
  
 
 

SIDSTE NYT FRA U-6 DRENGENE 
  
 
Holdet er kommet godt ind i 2016 og helt klar på det nye fodbold år. 
 
Vi sluttede 2015 af med et godt stævne til Sportigan Pokal Cup. Vi havde selv tre hold med til stævnet og Stoholm IF kom 
med et hold. Alle hold spillede 3 kampe i løbet af en formiddag med fuld fart og masser af mål. Faktisk spillede vi så godt, at 
alle drengene vandt en pokal og et diplom, da sidste kamp blev fløjtet af. 
 

                                                    
 
Vi er stadig det mest morgenfriske hold i SIK, når indendørstræningen foregår lørdag morgen. Der er rigtig god fremmøde fra 
drengene, så weekenden bliver skudt i gang med stort humør. Vi har 2 hold med i indendørsturnering, som begge skal af sted 
til sidste turneringskampe sidst i februar. 
 
På trænersiden har vi har vi udvidet staben med Jesper Andersen (Lukas´ far) og Loui Hjørnholm (Cornelius’ far), så vi nu er 
fire trænere i afdelingen. Vi glæder og meget til at følge drengenes udvikling gennem det nye fodbold år. 
 
Trænerteamet - U6-drenge 
  
 



SIDSTE NYT FRA U-12 DRENGENE 
  
 
Så er vi godt i gang med forårssæsonen 2016, vi er stadig en ordentlig flok friske drenge, og alle er stort set mødt til træning. 
Vi glæder os over de nye flotte kunstgræs baner, og den tidlige opstart de har givet mulighed for. Det er dejligt at kunne 
træne, selv i 7 graders frost.  
 
Udover træning på kunstbanerne, har vi også, med hjælp fra John Madsen og Søren Busk, holdt formen ved lige i 
fodboldpausen, med løbetræning hver mandag, og dem der ikke har deltaget i det, har fundet ud af at det vist godt kan betale 
sig. 
 
Vi har fået tilgang af et par nye spillere, Viktor fra Viborg FF og Emil fra Løvel, så det er rigtig fint og velkommen til jer. 
 
Udover opstart udendørs, har vi også haft en del drenge til indendørs, hvor vi spiller Futsal og det går også rigtig fint, og 
Søren kører det med venlig, men fast hånd… 
 
Og nu vi er ved Søren, så blev han jo voksen her i 2016, nærmere bestemt den 9. januar. Søren holdt en fin fest på Golf 
Hotellet, og under festen kom der 15 af hans drenge og sang en fødselsdagssang for ham. Det blev Søren meget glad for, og 
jeg så da osse der trillede en lille tåre ned af hans lille kind.. ☺ Søren kvitterede med en sodavand til de fremmødte drenge.  
 
Tillykke til Søren, og vi håber du stadig klør på med krum hals, selvom du nu er kommet i de voksnes rækker. Tak til 
drengene, og jeg kan oplyse at vi nu også har et meget talentfuldt drengkor i SIK… 
 

                
 
Vi har sammen med Peter og Steen fra U-11 planlagt en tur til påskefodbold i Holland, så der drager en hel busfuld U-11 og 
U-12 spillere af sted fra den 25 – 28 marts, til det østlige Holland til Easter Open 2016. 
 
Vi har i 2015 fået 9 spillere til træning i FK Viborg, alle er blevet udtaget til at fortsætte i 2016, det er en ordentlig og meget 
talentfuld flok drenge og det er vi rigtig stolte af. De har opstart i FK Viborg efter vinterferien, hvor de så træner hver fredag, 
frem til sommerferien og det bliver spændende at følge deres udvikling i FK Viborg regi. Så hvem ved, måske er der et par 
nye superligaspillere på vej fra SIK. 
 
Vi er som sagt i gang, men vi glæder os til foråret så vi kan komme på rigtig græs og spille rigtige kampe, og det varer 
heldigvis ikke længe. 
 
Nils Holm - SIK U-12 drenge 
  
 



SIDSTE NYT FRA U-8 DRENGENE 
  
 
Indendørs sæsonen er gået ind i sin anden halvdel. Det er gået rigtigt godt, og vi har været masser af spillere til træning. Det 
giver nogen udfordringer, når der er mellem 32 og 38 spillere til træning og kun en indendørsbane, men det er faktisk gået 
overraskende godt. Drengene er gode til at indordne sig, så træningerne forløber rigtigt fint. Vi har også været ude at spille en 
masse stævner. Vi har haft 3 hold med i DGI turneringen, hvor de spiller 5 mands, og 2 hold med i DBU turneringen, hvor de 
spiller 3 mands. Herudover har der været Sportigan Cup, og stævner i Bruunshåb, Hobro, Houlkær og Horsens samt et DBU 
futsal teststævne i Frederiks. 
 
Træningerne kører vi primært med Futsal bolde, for at lære dem at spille mest muligt. Det er noget sværere, men vi kan se at 
drengene er bedre i boldomgangen, når de kommer ud til stævnerne. 
 
Der er ingen tvivl om at vi har et meget talentfuld A hold, som har vundet alle stævnerne som de har deltaget i, og blandt 
andet har kvalificeret sig til landsmesterskaberne i Sorø den 4. – 5. marts. Men det der er endnu federe er, at vi har mange 
andre drenge, som gerne vil fodbolden og kammeratskabet og som udvikler sig helt enormt. Så hvordan et A-B og C hold ser 
ud nu, kan sagtens ændre sig meget i de kommende år, da drengene tager store udviklingsskridt på forskellige tidspunkter.  
 
Men fantastisk at se at de gang på gang, uanset niveau,  kommer til træning og kampe med en kæmpe glæde. Kombineret 
med en god forældreopbakning, er det der man som træner virkelig får afregning for alt arbejdet som man lægger i det.  
 
Vi gør rigtig meget ud af at prioritere sammenholdet i hele afdelingen og at holdene og drengene fungerer på tværs. Det er 
vigtigt at fokusere på, specielt når det ofte er de samme drenge som spiller sammen og heller ikke altid er til de samme 
stævner. Men respekten for hinanden og kammeratskabet, sammenholdt med fodboldudviklingen er og bliver de højeste 
prioriteter. 
 
De bedste hilsner fra trænerteamet i U8 drenge. 
  
 

                                                 
  



SIDSTE NYT FRA U-9 AFDELINGEN 
  
 
De sidste par måneder har vi i U-9-afdelingen brugt tiden på indendørstræning. Vi har til træning arbejdet en del med de 
tekniske færdigheder og har til det formål brugt futsal bolde, som drengene til at begynde med syntes var noget besværlige. 
De er dog nu blevet meget mere fortrolige med de ”underlige” bolde. 
 
Vi må erkende, at futsal spillet er meget givende for børnene – og vi vil til næste indendørssæson arbejde meget mere med 
den form for fodbold. 
 
Indendørssæsonen er selvfølgelig også stævner – og selvfølgelig også for vores afdeling. Vi deltager i JBU’s indendørs 
turnering som afvikles over 4 runder. Men også private stævner, som Ulvehøj Cup i Randers, Horsens FS Cup og Møllehøj 
Indoor har vi deltaget i. 
 
Imellem jul og nytår afholdte SIK også vores eget stævne Sportigan Cup – her deltog vi med 4 hold. 
 
Alt i alt endnu en god indendørssæson. 
 
Med de 2 nye kunststof baner, som SIK har fået, har vi også fået mulighed for at komme ud og træne meget tidligere end de 
tidligere år – det glæder vi os meget til. 
 
U-9 afdelingens forældreudvalg skal igen have en stor tak for deres fantastiske arbejde for drengene. De har igennem 
efteråret sørget for at indsamle penge igennem deltagelse i forskellige arrangementer. Dette har nu betydet, at de for 14 dage 
siden kunne overrække samtlige drenge og trænere en trøje med eget navn på. Så når vi fremover drager af sted til kamp vil 
der ikke være nogen tvivl om hvor vi kommer fra. 
 
Nedenfor billede af drengene med de nye trøjer:  
 

                              
 
Trænerteamet i U9 
  
 
 

                                  
  
 



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 
  
 

               
 
  
 
 


