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FORMANDEN HAR ORDET 
  
 
De første turneringskampe er allerede afviklet og første i april måned følger langt de fleste hold/afdelinger efter. 
 
Efter et forår med rigtigt godt træningsvejr – ja kan ikke huske hvornår vi sidst har haft så mildt et forår og derved rigtig gode 
træningsbetingelser. Det har igen været en fornøjelse at se hvor stort et aktiv vores 2 kunstgræsbaner er. Rigtig mange fra 
klubber træner jo herpå med gode forhold, så træningen bliver optimal. 
Men 1. april bliver vores græsbaner taget i brug for alvor og samtidig med starter de allermindste spillere U5/6 at træne, så er 
vi ligesom i gang alle sammen. 
Det er rigtig dejligt at se den store aktivitet der igen er i forbindelse med at de mange små spillere også er kommet på 
Liseborg. Det giver måske nogle udfordringer på parkeringspladsen – specielt mandag og onsdag, men opfordringen herfra er 
til jer alle at passe ekstra godt på, når I kommer til Liseborg og igen skal derfra – PAS på de små spillere nu når pladsen er 
lidt trang. 
 
Senior : 
 
Der har været en rigtig god træningsindsats på seniorsiden i foråret og træningskampene er gået godt. Det bliver specielt 
spændende at følge serie 2, hvor der sammen med avisen er etableret en dynamitpulje. Via avisen vil der blive mere fokus på 
kampene, idet de fleste er lokalopgør. Rigtigt godt initiativ fra vores seniorformand Lars Nørskov, som har samlet ideen op fra 
år tilbage, hvor der også var en dynamitpulje. 
 
Ungdom : 
 
Til den første træning for U5-6-7-8 var der ca. 175 spillere, så det er en god start de kommende stjerner har fået og der er 
rigtig god opbakning fra forældrene. 
Ellers fastholder vi jo et pænt niveau og bredde i alle afdelingerne op til U17, så den strategi vi har igangsat for 2-3 år siden er 
ved at sætte sig og har båret frugt. 
 
Team Viborg : 
 
Den største ændring er uden tvivl at vi desværre har trukket 1. division – primært på grund af spillere med kvalitet og niveau til 
at spille på det plan. Det er en udfordring vi har haft de seneste par år, men nu er der slået en streg i sandet og opbygningen 
af en seniorafdeling med lokale spillere er målsætningen de næste 2-3 år. Og forhåbentlig vil denne strategi være med til at vi 
igen indenfor en kortere periode er tilbage i 1. division. 
Både U18 og serie 1 holdet er reelt dem der har holdt 1 division kørende og det er ikke holdbart længere, så derfor denne 
beslutning. 
 
Ligesom vi har fået tilført flere ressourcer i Team Viborgs ungdom med 3 trænere, der udelukkende arbejder med 
talenttræning, så er vi også i gang med at tilføre flere ressourcer til senior, så vi sikrer at den nye strategi kan føres ud i livet. 
U18 DM har allerede spillet 3 kampe med fuld udbytte og ligger sammen med Kolding Q i toppen af rækken. Og det skal 
formentlig afgøres mellem de 2 hold. MEN der er lang vej endnu, så hold hovedet koldt, men det skal vores trænerteam nok 
sørge for. 
Ellers er der etableret samarbejde med Nørremarken i U13 og med BT/Eastside i U14, som betyder at vi er godt rustet til 
turneringen og det er et samarbejde vi sætter stor pris på, som er med til at fastholde pigerne i de 3 klubber og sørge for at 
alle spiller på det niveau, de kan. 
 
Generalforsamlinger : 
 
Både i SIK og Team Viborg er generalforsamlingerne overstået uden de store problemer, som vi i bestyrelser tager som et 
positivt tegn. Ny mand i Team Viborgs bestyrelse er Mikkel H. Mikkelsen – træner tidligere for serie1. Hans rolle bliver 
sammen med Maibritt Dalsgaard at genrejse senior i TV. 
 
Cafeteriet: 
 
Der er ingen tvivl om at den nuværende form cafeteriet kører i, bliver ændret radikalt. Driften er dårlig og der er brugt mange 
penge på at få tingene til at fungere. 
Der skal nytænkning til, ellers må fodboldafdelingen opgive driften og overlade den til andre. Det skal vi i dialog med Viborg 
kommune om, som jo står for driften af hele Liseborg anlægget. 
Men vi er meget lydhør overfor tanker og ideer fra jer alle, men der skal tages en beslutning indenfor en kortere periode. 
 
Fortsat god sæson til jer alle i SIK og Team Viborg. 
 
Steen Mikkelsen – Formand 
  



SÆSONSTART PÅ LISEBORG FOR SENIORAFDELINGEN 
  
 
Lørdag, den 28. januar 2017 var der indkaldt til sæsonstart for både herre- og dame spillere i både Oldboys og Senior 
afdelingerne på Liseborg. 
 
Vi startede kl. 14.00 og der var mødt omkring 40 spillere og 20 nysgerrige op for at se sæsonen blive skudt i gang. 
 
Lars Nørskov bød velkommen til de fremmødte spillere, ledere og øvrige interesserede og gav en kort orientering om hvordan 
tingene vil komme til at foregå i den nærmeste tid. 
 
Efterfølgende blev der spillet lidt små bold på banerne inden der blev serveret varm suppe i cafeteriaet, hvor der igen blev 
budt velkommen til den nye sæson - og udleveret en plan for hvordan tingene kommer til at foregå i den nærmeste fremtid. 
 

 
 
Bestyrelsen 
  
 
 

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 ? 
 
Næste nummer udkommer i juni 2017 - så indlæg skal afleveres senest fredag, den 26. maj 2017 
 
Michael Staun - Redaktionen. 
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SÆSONSTART FOR MICROPUTTER 
  

 
På en frist forårsdag – var der kaldt til sæsonstart for de sidste fodboldspillere i år – nemlig alle mikroput årgangene – og det 
var søndag, den 26. marts 2017, kl. 10.00 
 
Det var et fantastisk syn at skue ud over alle de friske piger og drengespillere samt deres forældre som var mødt op denne 
søndag formiddag. 
 
Der var i alt mødt over 150 spillere op samt lige så mange forældre – så der var trængsel på anlægget. 
 
Spillerne og deres forældre blev budt velkommen til sæsonstarten, hvorefter det var tid til at komme ud i sine årgange og få 
trænet en lille smule. 

                                                           
 
Efter træningen blev der budt på rundstykker og saftevand til alle spillerne og deres søskende, mens der var en kop kaffe til 
forældrene. 
 
Nu kan vi så sige, at sæsonen for alvor er kommet i gang – nu her efter, at mikroputterne også er kommet på græs. 
 
Nu står der så træning på programmet, inden der kommer stævnesamlinger – og måske skal afdelingerne også tilmeldes 
private stævner rundt omkring i det midtjyske. 
 

               
………………..fortsættes på næste side 



 

                      
 
Der skal lyde en god sæson til alle mikroputterne og deres forældre. 
 
Michael Staun - Ungdomskoordinator 
  

 
 

SIDSTE NYT FRA U-7 / U-8 PIGERNE 
  
 
Så fik vi igen græs under fødderne og hold nu op for en start. Når man går ind til en ny opstart og er en smule nervøs for, om 
de piger der spillede udendørs i efteråret mon også kommer tilbage, og så bliver mødt af 15 nye piger, ja så bliver man glad.  
 
Vi i trænerteamet, var nærmest helt høje, efter den fælles opstart i søndags. Vi havde håbet på omkring 20, men i stedet var 
der hele 34 piger. Når vi tæller alle med, er vi næsten oppe på 40 piger tilsammen på U-7 og U-8. Det betyder at vi kommer til 
at træne endnu mere opdelt end i efteråret, for nu er der i hvert fald piger nok, til at kunne gøre det. 
 
Vi er så i den situation, at vi har været ude at høre forældrene til, om der måske var et par stykker med en hjælpetræner gemt 
i maven, da 35-40 piger i 5-7 års alderen kan være en mundfuld, og vi har heldigvis fået én hjælper indtil videre. 
Vi glæder os rigtig meget til at lære de nye piger at kende, og til at spille en masse fodbold, hvor der i den grad skal være 
plads til alle og vi skal have det sjovt. Når vi før har sagt, at der nok ikke er nogen i hele Liseborg området der er i tvivl om 
hvem, der ”bestemmer” på fodboldbanerne nede bagved - os med Viborgs højeste kampråb - så kan vi kun sige, at det er 
blevet meget vildere ☺  
 
Så hold på hat og briller i tidsrummet 17.30 – 18.30 mandag (U8) og onsdag (U7+U8). 
 
De gladeste forårs hilsener 
 
Trænerteamet for Viborgs sejeste piger 
  
 

                       
 
  



SIDSTE NYT FRA U-8 DRENGENE 
  
 
Indendørssæsonen er nu afsluttet og efter nogle uger på kunstgræs er udendørssæsonen nu i gang. Her ser vi frem til et 
spændende forår med turneringskampe og to stævner. 
 
Vi sluttede indendørssæsonen af med et stævne i Møldrup hvor vi var 4 blandede hold afsted og sidste runde af turneringen. I 
Møldrup spillede vi mange rigtig gode kampe mod nogle gode modstandere. To af vores fire hold gik videre fra de indledende 
puljer til en intern semifinale, desværre måtte finaleholdet se sig slået af et stærkt hold fra Overlund. Træningen sluttede vi i 
uge 6 hvor vi også måtte tage afsked med Niels som træner, da han ønskede at stoppe. Der har været rigtig god opbakning til 
indendørstræning, kampe og stævner så det har været en god sæson, som vi trænere gerne vil takke både drenge og 
forældre for. 

 
 
Vi startede udendørs træning på kunstgræs i uge 6 og har kørt på med træning mandag og onsdag frem til uge 12. Der har 
været lidt blandet vejr, men trods det har der været en rigtig god opbakning fra drengene og der er mødt mindst 20 op hver 
gang. I denne periode har vi også fået Anders Riisager (far til Mads) kørt ind i trænergerningen som afløser for Niels. 
 
Lørdag i uge 12 var der officiel opstart af udendørssæsonen, den del hvor man spiller på rigtig græs, og igen var der rigtig 
god opbakning og mødt 35 drenge op, heriblandt en håndfuld nye spillere. Vi træner er utroligt glade for den opbakning, vi får 
fra forældre og drenge, og ser frem til en spændende forårssæson, med omkring 40 drenge, som vi vil gøre vores bedste for, 
får en god og sjov sæson. Når vi for alvor kommer i gang med sæsonen kan I naturligvis læse mere om hvordan det går i de 
næste numre af SIK Nyt. 
 
U-8 afdelingen 
  
 
 

SIDSTE NYT FRA U-6 DRENGENE 
  
 
U-6 kan se tilbage på en god indendørssæson og drengene er nu endelig kommet på græs. 
 
Trænerne kan med glæde konstatere rigtig mange gengangere til forårets indtil videre to udendørs træninger, og samtidigt er 
der kommet rigtig mange nye årgang 2012 til. Der er endda også kommet en håndfuld nye årgang 2011 til. I alt forventer vi 
omkring 40 spillere på U-6 i foråret. 
 
Vi vil bruge foråret til at nyankomne spillere kan lære basale ting og vi vil gøre brug af at mange årgang 2011 kan hjælpe med 
at vise de mange nye 2012'ere hvordan man gør. 
 
I løbet af foråret skal det også forsøges at finde trænere blandt forældre til spillerne som er årgang 2012 da disse "skilles fra" 
efter sommerferien hvor årgang 2011 bliver til U-7. 
 
Hvis man som forælder til en årgang 2012 spiller har interesse heri, skal man endelig melde det til en af de eksisterende 
trænere. 
 
På trænersiden er U-6 blevet forstærket således at staben nu tæller 5 stk. årgang 2011 trænere. Senest med tilgangen af 
hhv. André Hedegaard (Philips' far) og Bo Maagard (Malthes far) som begge er rigtig erfarne boldspillere og har godt et tag i 
drengene. 
 
Så U6 er klar til at tage fat. Vi ses på banen.... 
 
De bedste forårshilsner fra U-6 
 
Søren Madsen, Bo Maagaard, André Hedegaard, Johan Stoltz og Søren Bak-Nielsen,  
  
 



REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN I SIK 
  
 
1. Valg af dirigent : Michael Staun blev foreslået og valgt som dirigent. 
 
  Michael Staun kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i 

henhold til annonce i Viborg Stifts Folkeblad, lørdag den 21. januar 2017 samt 
notits i SIK NYT. 

 
  Deltagere : Funktion i klubben :   
 
  Steen Mikkelsen Formand 

  Michael Staun Næstformand - (referent) 

  Kim Ricken Menigt medlem 

  Poul Lauge Menigt medlem 

  Lars Nørskov  Menigt medlem 

  Jens Lauritsen Kampfordeler 

  Johnny Sørensen Træner i U-19 

  Kent Pedersen Afdelingsformand i U-16 

  Peter Thorsen Træner i U.9 

  Claus Damsgaard Talentchef i Team Viborg 

 
 
2. Formandens beretning :  
 
 Sportsligt et år med mange udfordringer specielt i seniorafdelingen. Sportsligt er der sket et skred, således vi nu er i  
 serie 2 med 1. holdet. Modsat har vi så en ungdomsafdeling der kører derudaf. Økonomisk kan vi sige at der er styr på  
 tingene med et positivt udfald. 
 
 Økonomi: 
 Pænt overskud – både i driften i fodbold og lotterispil. Omkring cafeteriet kan vi sige at vi har haft vores udfordringer  
 med økonomien.  Det kører simpelthen ikke i drften. Der skal ske nogle radikale ting, således vi ikke bruge så meget af  
 overs overskud på at drifte cafteriet. 
 Generelt er der stadigvæk godt styr på tingene i SIK – uden at der skæres ned på aktivitetsniveauet.  
 En rigtig god egenkapital gør at vi kan bruge nogle af de penge på at gøre livet lidt lettere i klubben.  
 Afregning af kunstgræsbanerne vil ske i 2017, men pengene er jo til stede til at betale de ca. kr. 2,2 mio. som aftalt  
 med Viborg Kommune. 
 
 Kontingentsatser er både i SIK og Team Viborg sat ned efter ønske fra flere medlemmer. 
 På den baggrund er der skåret flere udgifter væk og det har således ikke haft indflydelse på vores mulighed for at lave  
 et overskud 
 
 
 Medlemsstatus: 
 Vi har stadigvæk et stort antal medlemmer og fastholder niveauet, selvom det er svært at konkurrere med andre sjove  
 ting de unge tilbydes i dag. Vi er fortsat blandt Jyllands største klubber og det forpligter. 
 Vi fastholder et medlemstal på ca. 800 og der er 100 trænere og ledere er tilknyttet SIK/Team Viborg. 
 
 
 Senior: 
 På seniorfronten er vi tilbage i serie 2, 4, 5 og 6. Det er et godt signal for lokalområdet, at vi i SIK har bredden.  
 Ny 1. holds træner – Jan Jensen som afløser Morten Groth.  
 
 
 Veteranerne har klaret sig godt.  Tabte i år finalen om det Jyske mesterskab.   
 Vi skal have igangsat tiltag til at få den unge del af old boys på benene igen.  
 Vi har mulighederne og skal så have fundet et par stykker som kan tage sig af det – ligesom Lars, Jacob og Hans  
 Peter gør det ved veteranerne. 
 
 
 Ungdom: 
 Den øvrige ungdomsafdeling leverede igen et hav af gode resultater.   
 Det har specielt været glædeligt at vi oplever mange nye medlemmer over en bred kam og rigtig gode sportslige  
 resultater. Målet er fortsat at højne det sportslige niveau til mesterrække og derved sikre at det forstærkes opad i de  
 næste afdelinger, når spillerne bliver ældre.   
 Det er nu lykkedes at få flere mesterrække hold og bevare bredden i afdelingerne. 
 

………………..fortsættes på næste side 



 Liseborganlægget: 
 I januar måned indviede vi jo de 2 kunstgræsbaner med deltagelse af alle afdelinger hele dagen - afsluttende med  
 officiel åbning kl. 14 af Per Møller Jensen fra Viborg Kommune 
 Der skal lyde en stor tak til de senior spillere og ikke mindst oldboys/veteraner som var en stor del af vores eget  
 arbejde i projektet.. Rydning af volde, fælde træer og opflisning mv. 
 
 Og banerne er et kæmpe aktiv for klubben, for nu kan vi træne på banerne alle sammen og alle spillere får et behov  
 mulighed for at træne og spille kampe på banerne. 
 
 
 Cafeteriet: 
 Der har i løbet af året været udfordringer med at få driften til at køre rundt, og med et underskud i en ikke acceptabel  
 størrelse, må vi nu gøre op om vi skal drive det. 
 Det er 3. år i træk at der ikke er balance i driften. Men hvad er vores klub uden et cafeteria ? 
 Skal det drives videre så bliver det på andre præmisser. 
 
 
 Organisation – struktur: 
 Det er 2 store klubber vi er i – SIK og TV. 
 
 I forbindelse med dette arbejde skinner det klart igennem, at der i fremtiden skal bruges flere folk på vitale poster i  
 klubben for at sikre drift og det sportslige områder.  
 
 Der er i dag nu 2 bestyrelser, som holder separate møder. 
 
 Det betyder så at der automatisk kommer nye folk ind i begge bestyrelser. Det vil styrke klubben og vi ikke så sårbare  
 når der skal skiftes ud på bestyrelsesposterne. 
 
 Vi har stadigvæk brug for nye bestyrelsesmedlemmer i SIK og TV for at sikre et generationsskifte. 
 
 
 SIKs Venner: 
 Stor tak for det årlige tilskud på kr. 25.000 , som det er vedtaget på deres generalforsamling at give til SIK hvert år  
 indtil videre. 
 
 
 Aktiviteter: 
 SIK fastholder stævnet mellem jul og Nytår for de mindste rækker med pæn deltagelse. 
 
 Mange afdelinger er fortsat med i Gråsten Cup lige inden sommerferien og enkelte deltager i øvrige stævner i løbet af  
 året – efter eget valg fra trænerstaben. 
 
 Afslutningsfesten for ungdomsafdelingen blev i 2016 igen en stor fest med over 650 deltager i hallen. En god aften for  
 alle med glade børn og deres forældre. Det var i øvrigt 10. gang  vi har holdt denne fest.  
 Havde et uheld med en lampe der ramte Mathilde, som i dag har det helt fint. 
 
 En gruppe forældre står for afviklingen af Fodbold Festivallen på Liseborg i oktober måned som afslutning på sæsonen  
 for 3 af afdelingerne i klubben. 
 
 Årets ungdomsleder blev  Jack Nielsen 
 
 Årets spiller blev Rene Ørum 
 
 Årets SIKèr blev Lars Nørskov 
 
 Stort tillykke til jer 3 – virkelig fortjent kåring af de øvrige medlemmer og ledere. 
 
 
 Tak til… 
 
 Alle vores bankofolk med Jenny og  John i spidsen, de gør et kanon stykke arbejde for klubben, som i 2016 kunne  
 bære et pænt overskud til klubben. 
 Tak til alle trænere, spillere og forældre der er med i SIK. Forældreudvalget, som bidrager flot til mange aktiviteter .  
 dejligt at se engagementet fra forældrene i SIK. 
 
 Tak for en god og solid indsats af vores forretningsfører – Anette Staun. 
 Tak til mine bestyrelsesmedlemmer – Søren, Kim, Lars, Poul og ikke mindst Michael, som trækker det store læs i  
 klubben.  
 
 Tak til vores sponsorer som år efter år hænger ved og bidrager meget positivt til det hele. Dog skal vi i de kommende  
 år markedsfører os bedre – for at kunne fastholde dem. 
 
 2016 var et godt år og de næste par år ser meget spændende ud. 

………………..fortsættes på næste side 



 Udviklingen af SIK og TV er noget vi alle sammen skal bidrage med. Det er rart at være et sted hvor tingene rykker sig  
 og at det sker på en måde hvor mange er med til at løfte i flok. For det kan vi i den sydlige bydel.  
 
 Der er altid plads til medlemmer i SIK og TV, der er en klub for alle – uanset niveau og engagement. 
 
 Formand Steen Mikkelsen  
 
 
 Der var følgende spørgsmål til beretningen : 
 
 Jens Lauritsen spurgte til om der var en afklaring på hvad fremtiden er for Cafeteriaet. 
 
 Svaret på spørgsmålet var : 
 
 at der i den nærmeste fremtid skal træffes en beslutning om fremtidig drift efter et møde med Viborg Kommune. 
 
 
 Beretningen for 2015 blev herefter godkendt. 
 
 
 
3. Regnskab til godkendelse : Steen Mikkelsen kunne fremlægge et regnskab med følgende opdeling : 
 
   Fodboldafdelingen  + kr. 182.000,- 

   Lotterispil  + kr. 165.000,- 

   Cafeteriadrift   - kr. 258.000,- 
       
 
   Samlet overskud på i alt   + kr.   89.000,- 
 
 
 Der var i regnskabet afskrevet de sidste års underskud i cafeteriaet, da dette tilgodehavende ikke er muligt på noget  
 tidspunkt at få tilbage. 
 
 
 Egenkapitalen er nu på kr. 873.000,- 
 
 Omsætningen ligger på godt kr. 1.400.000,- 
 
 
 Der var følgende bemærkninger til regnskabet : 
 
 Jens Lauritsen spurgte om hvor der er det samme vareforbrug med en mindre omsætning. 
 
 Svaret på spørgsmålet var : 
 
 At der er blevet indkøbt mere færdig mad hos MENY – og dermed sparet en del lønkroner. 
 
 Regnskabet for 2016 blev herefter godkendt. 
 
 
 
4. Kontingent / Budget til godkendelse : Der blev fremlagt forslag til fastholdelse af kontingent som vedtaget i 2016 
 
 Der var ingen bemærkninger til denne fastholdelse. 
 
    
 
 Budget for 2017 blev fremlagt. 
 
 
 Budgettet udviste indtægter for kr. 1.200.000,- og udgifter for samme beløb. 
 
 Der budgetteres ikke med overskud hverken i Fodbold eller Lotterispil. 
 
 
 Der var ingen bemærkninger til budgettet. 
 
 
 Budget for 2017 blev herefter godkendt. 

 
………………..fortsættes på næste side 



 
5. Behandling af indkomne forslag : Der var ikke indkommet nogen forslag. 
 
 
 
6. Valg af bestyrelses medlemmer : Steen Mikkelsen var på valg og blev genvalgt for en ny periode på 2 år. 
 
  Kim Ricken Jørgensen var på valg og blev genvalgt for en ny periode på 2 år. 
 
  Michael Staun var på valg og blev genvalgt for en periode på 1 år. 
 
 
  Der var ikke yderligere forslag til valg. 
 
 
 Bestyrelsen har nu følgende sammensætning : 
 

 Steen Mikkelsen, Michael Staun, Søren Christensen, Kim Ricken Jørgensen,  

 Poul Lauge og Lars Nørskov 

 
 
 
7. Eventuelt :  
 
 SM fremlagde forslag om at vi skulle have lavet en plan for istandsættelse omkring Leofield Road. 
 
 Det skulle både være med nyt speaker / Is hus placeret midt på volden mellem udskiftningsbænkene som måske  
 skulle have en mindre tribune på begge sider. 
 
 Derudover skal der skiftes træ rigler på stålstolperne til banderne på den ene langside, da de er rådnet op. 
 
       
 
 SM fremlagde forslag om etablering af ”parkeringspladser” til de mål som ikke skal stå fast på kunstbanerne. 
 
 Der skulle graves noget ind i skrænten og laves en lille støttemur og så med fliser i bunden til at stille målene på. 
 
 Derudover var der forslag om at opstille et lavt hegn som på den modsatte side mellem de høje fag. 
 
       
 
 Cafeteriaet blev endnu engang drøftet frem og tilbage og hvad problemet er og det er der mange årsager til. 
 
 Der var et stort ønske om at det kunne meldes ud hvilke dage der kunne forventes at der var  åbent – så kunne man jo  
 forholde sig til det. 
 
       
 
 Michael Staun 
 Næstformand 

  
 
 
 

                             
 
 
  

 



S I K   FLEECE TÆPPER 
  
 
Dette Fleece tæppe er af 100 % polyester - anti fnug behandlet - kant ribbet og er i størrelse 175 x 150 cm. 
 
Fleece tæpperne er trykt med SIK logo og 2 sponsortryk – således at sådan et tæppe kan sælges for nu KUN kr. 75,- pr. stk. 
 
 
 
 
 
 
Fleece tæpperne kan købes i  
Cafeteriaet for kr. 75,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestyrelsen i Fodboldafdelingen 
  
 
 

KONTINGENTER 
  
 
Der sendes kontingentopkrævning ud for afdelingerne fra U-10 og til Veteran i april måned, så hvis du IKKE skal spille – så 
skal du huske at melde dig ud. 
 
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 
  

                                                                
  

 



KLUBBEN SIGER - TILLYKKE 
  
 
I dette nummer af SIK NYT skal vi sige tillykke til nogen som siden sidste nummer har rundet et skarpt hjørne – og nogen som 
snart gør det - og det er : 
 
          Lars Sørensen fra Veteranafdelingen som 1. marts rundede de 50 år 
 
          Nicolai Poulsen fra seniorafdelingen som 1. marts rundede 30 år 
 
          Thomas G. Jensen fra seniorafdelingen som 8. marts rundede de 30 år 
 
          Emil G. Østergaard fra seniorafdelingen som 12. april runder de 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 
  
 
Vi har 20 friske piger fra U-9, som er klar til den nye sæson. 
 
Over vinteren har en stor del af dem trænet udendørs hver onsdag, og indendørs om lørdagen. 
 
I søndags havde vi fælles opstart, sammen med de øvrige mindste fodboldspillere i klubben. Vi havde 1,5 times træning med 
efterfølgende boller og saftevand med forældrene - altid super hyggeligt. 
 
Vi starter ud med træningsturnering + DBU turneringen her i foråret, og vi regner med at deltage på et stævne med 
efterfølgende familiedag i Jesperhus Blomsterpark. 
 
Mange hilsner fra trænerteamet på U-9 
  

 
 

                  
 
 
  
 
 

                                         
 

  



ERIK SVIATCHENKO I EGEN TRØJE 
  
 
Nogle stykker fra bestyrelsen har været i Skotland for at besøge Erik Sviatchenko som tidligere har været medlem i SIK. 
 
Da Erik i sin tid skiftede fra FC Midtjylland til Celtic udløste det en sum penge som klubben blandt andet brugte nogen af til at 
få lavet et sæt spilletrøjer med hans profil på. 
 
I forbindelse med besøget i Skotland fik Erik overrakt en voksen størrelse af trøjen som ses nedenstående. 
 

                        
 
Bestyrelsen 
  
 
 

                             
 
  
 
 

                                  
 
  
 
 

     
 
 
  
 



TILBUD FRA VORES SAMARBEJDSPARTNER SPORTIGAN 
  
 

                  
 
Bestyrelsen 
  
 

                 
  

 



TILBUD FRA VORES SAMARBEJDSPARTNER SPORTIGAN 
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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   : 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  : Steen Mikkelsen Tyttebærvej 33 86 61 28 49 

Næstformand  : Michael Staun Kornvænget 3 D 86 60 09 73 

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

Øvrige   : Jan Thorup Solbærvej 18 20 16 02 50 

   Poul Lauge Drosselvej 23 26 28 79 15 

   Maibritt Dalsgaard Tjalfesvej 5 61 89 06 88 

   Mikkel Mikkelsen Porsevej 9  22 77 40 08 

 
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 Susanne Højgaard Lyngvej 29 26 15 24 59 

 
Nedenstående personer er kontaktpersoner i Team Viborg på øvrige områder : 
 
Talentudviklingschef  Claus Damsgaard   50 58 17 44 

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    
  
 

                 
 
  
 
 


