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FORMANDEN HAR ORDET 
  
 
Sæsonen er snart ovre og vi kan se tilbage på et efterår med mange gode indsatser i alle afdelinger. Nogle hold kæmper 
fortsat med omkring topplaceringer, hvor der er 2-3 kampe tilbage. 
 
Senior – SIK : 
 
Alle 4 seniorhold har gjort det godt i efteråret. Både serie 3 og 4 har stadigvæk muligheden for oprykning med et par 
spændende kampe tilbage. 
 
Vores 2 veteranhold har også gjort det godt med gode placeringer i deres rækker, hvilket har været kendetegn gennem 
mange år. 
 
Team Viborg : 
 
På seniorsiden har vi fået en oprykning til serie 1, som også har været vores målsætning. Nu skal vi et skridt videre og 
fastholde det momentum vi har fået i genopbygningen af afdelingen. På sigt vil vi gerne have 2-3 seniorhold, så der er plads 
til alle, der gerne vil spille – uanset ambitioner og niveau. Fejlen tidligere har været et fokus udelukkende på det bedste hold, 
og det skal vi gøre bedre ved at få de kommende seniorspillere bedre integreret i afdelingen. 
 
De 1-2 næste år bliver meget afgørende for om vi kommer tilbage til min. Kvindeserien og gerne 1. division, så de tiltag vi 
laver fra nu af, skal virke fra starten. 
 
Alle vores Elite- og samarbejdshold har klaret sig rigtig godt i efteråret og vi kan virkelig mærke effekten af det samarbejde, vi 
har med Nørremarken UGF, Eastside og BT/SVIF. Det har givet bonus, men kræver samtidig at der løbende er en god dialog 
klubberne i mellem. Så fortsæt endelig det gode arbejde hermed. 
 
Bestyrelsesarbejde : 
 
I begge vores bestyrelser i SIK og Team Viborg oplever en stigning i de opgaver, der løbende skal løses. 
 
Der er ingen tvivl om at vi skal have ændret på strukturen og have flere hænder til at løse opgaverne. Sker det ikke, så vil der 
være flere opgaver og aktiviteter, vi er nødt til at lukke ned. 
 
Tankerne går på at der skal laves et forretningsudvalg, som skal drive klubben, således bestyrelsen ikke, som det er i dag, 
skal løse alle mulige driftsopgaver, så der ikke bliver tid til det reelle bestyrelsesarbejde. 
 
Samtidig med skal der laves udvalg, som skal løse andre opgaver, som ofte i dag ligger på bestyrelsens skuldre. Frem til 
næste generalforsamling i februar 2018, vil der blive lavet oplæg til forretningsudvalg og andre relevante udvalg, som vi skal 
have besat, for at kunne videreudvikle vores klub på Liseborg centret. 
 
Cafeteriet : 
 
Mange spørger løbende til, hvornår der sker noget nyt omkring cafeteriet.  
 
Status er følgende: 
 
SIK fodbold, som har drevet det indtil sommerferien, er som vi tidligere har meddelt, helt ude af det og ønsker ikke at drive det 
fremover. 
 
Det er således Viborg Kommune som ejer af centret, der skal løse den fremtidige mulige åbning af cafeteriet. Vi skal nok 
presse på for at der kan komme en løsning, men opgaven ligger ved Viborg Kommune, og som følge deraf kan vi ikke sige 
noget – hvornår der sker noget. 
 
Vi må vente og se. 
 
Fortsat god sæson til jer alle i SIK og Team Viborg. 
 
Steen Mikkelsen – Formand 
  
 



FÆLLES UNGDOMSAFSLUTNINGSFEST 
  
 
Fodboldafdelingen afholdte igen i år en Fælles Afslutningsfest - for drenge og piger der spiller i SIK og Team Viborg og den 
blev afholdt fredag, den 27. oktober 2017 i Liseborghallen, hvor over 750 spillere, forældre, søskende og ledere mødte op 
 
Aftenen startede med at Formanden Steen Mikkelsen bød velkommen og herefter var der spisning med stor buffé. 
 
Til at styre det hele var der lavet aftale med Nils Holm om at være konferencier denne aften, og han styrede løjerne fra 
scenen med stor bravour ☺ 
 
Efter spisningen blev spillerne i de yngste afdelinger præsenteret på scenen og til alle spillerne i U-6 til U-9 afdelingerne var 
der en lille pokal for deres deltagelse i sæsonen 2017 – mens der i de ældre årgange var kåring af årets kammerat på hvert 
hold der havde deltaget i den netop afsluttede sæson – og til disse spillere var der en fodboldstatuette. 
 
Mellem præsentationerne af afdelingerne blev der spillet forskellige indslag med fanfare m.v. af vores Diskjokey. 
 
Når de yngste havde været på scenen fik de udleveret en Blå T-shirt med nr. 17 på ryggen – så de altid kan huske hvilket år 
de fik den – og så var de klar til holdbilledet. 
 
Alle øvrige spillere havde i mellemtiden også fået udleveret en T-shirt – blå til spillerne i SIK og lilla til spillerne fra Team 
Viborg. 
 
Der blev så lavet opstilling til det store holdbillede med alle spillerne iført deres henholdsvis blå og lilla T-shirt. 
 

 
 

Fotograf : Anette Staun 
 
Efter at de yngste afdelinger havde været på scenen skulle afdelingerne fra U-10 til og med U-11 på scenen og præsenteres. 
 
Da det var overstået var der udtrækning af gevinster på den tipskupon som deltagerne havde udfyldt i de yngste årgange. 
 
Herefter var det igen tid til præsentation – og nu var det U-12 og U-13 afdelingerne som skulle på scenen. 
 
Så var det blevet tid til udtrækning af præmier til de ældste årgange på tipskuponen som havde 6 spørgsmål der skulle 
besvares – og der blev i alt fundet 28 forskellige vindere på de svære spørgsmål – og de fik udleveret forskellige præmier 
som venligst var skænket af : vestjyskBANK, Klippestudiet, Puma, Sportigan, Profilsport, Redoffice, Danske  Bank, 
Frisørland, McDonalds og Sunset Boulevard – STOR TAK TIL DEM. 
 
Til sidst skulle vi også have de ældste afdelinger på scenen og det var U-14, U-15, U-16, U-17 og U-18 som også skulle have 
kåret deres Årets Kammerat. 
 
Herefter blev der spillet op til disco inden der blev sagt tak for i aften, kl. 22.00 – og måske på gensyn næste år. 
 
Alt i alt en rigtig god aften og en STOR TAK til alle der i forbindelse med arrangementet hjalp til med at gøre aften til en 
succes. 
 
Michael Staun - Ungdomskoordinator 
  

 

                                  
 
  



SIDSTE NYT FRA U-7 DRENGENE 
  
 
Mens bladene lige så stille falder af træerne kan U-7 afdelingen berette om et hidtil meget aktivt og socialt efterår hvor ikke 
kun træning, DBU turnering og Jyske 3 stævner har fyldt en del. 
 
Den traditionelle Mikroputlørdag var et kæmpe hit med fodbold på store mål, leg i hallen, løb med sjove poster, godt med 
kage og masser af hygge drengene imellem. 
 

           
 

Vi har også været på fællestur til VFF kamp på Energi Viborg Arena hvor VFF’s fint indrettede legeland blev flittigt brugt, 
mens Guldmenuen blev indtaget på tribunerne sammen med forældrene. Kampen endte desværre 0-0, men det var stadig en 
rigtig god dag. 
 
Nu er træning på græs slut, og vi går ind i vintersæsonen. Her skal vi både træne ude i kulden på kunstgræs og inde i varmen 
i Liseborghallen.  
 
Mange af drengene har udviklet sig med raketfart i efterårssæsonen, og vi ser frem til at styrke såvel teknikken som 
forståelsen yderligere på de lidt sværere underlag. 
 
De første 4 indendørsstævner er udpeget og Viborg Søndermarken U-7 vil være repræsenteret til Skals Cup, NisseCup i 
Houlkær, Sportigan Pokal Cup på hjemmebane samt Ulbjerg Cup 
 
…..men først skal vi lige til Den Store Afslutningsfest hvor vi stiller med 18 festaber.. ☺  
 
Efterårshilsner fra U-7 afdelingen :  
 
Søren Madsen, André H. Hedegaard, Bo Maagaard, Johan K. Stoltz og Søren L. Bak-Nielsen 
  
 
 

KONTINGENTER 
  
 
Der er sendt kontingentopkrævning ud til afdelingerne fra U-6 til og med Veteran som skule betales pr. 1. september – men 
det er desværre ikke alle som har nået at få det ordnet.. 
 
Hvis du har glemt af få betalt, så skynd dig lige at få styr på det. 
 
Hvis ikke der bliver betalt, så kan du ikke fortsætte med at træne og spille kampe. 
 
Vi kan kun opfordre ALLE til at få opkrævningen tilmeldt PBS. 
 
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-12 DRENGENE 
  

 
12 drengene sluttede sæsonen af med eget stævne på Liseborg. 
 
En fantastisk dag hvor der virkelig var drøn på. 
 
Vi stillede med 1 A, 1 B og 1 C hold.  
 
A holdet kom godt fra start med 5-1 over Silkeborg. De gode takter fortsatte mod Mejrup og Rosensund som begge ligeledes 
blev besejret. 
 
Så skulle finalen stå mod Mejrup som man havde vundet 3-1 over i indledende. Kampen var helt lige og måtte i straffe. 
 
Her var Mejrup desværre bedst og de vandt 4-2. 
 
B holdet var oppe i mod 2 hold fra Nørremarken og KLG. 
 
De tabte de 2 første 1-3 og 0-2. Tætte kampe, men desværre med forkert udfald. 
 
Sidste kamp mod det andet Nørremarken hold blev ligeledes meget tæt. Men denne gang var SIK stærkest og kampen blev 
vundet 2-1. 
 
Så skulle der spilles placeringskamp mod samme NUGF hold. 
 
Desværre kunne man se at drengene var ved at være trætte, og de tabte 0-3. 
 
Vores C hold var oppe mod Funder, Silkeborg og Rødkærsbro. 
 
Niveauet var højt fra start.  
 
Første kamp mod Funder blev et klart nederlag på 0-5. 
 
Anden kamp mod Silkeborg var helt lige, og med masser af chancer til begge hold. Men ind ville bolden ikke og kampen 
endte 0-0 
 
I sidste kamp var drengene opsat på at vise at de altså også kunne score mål, og Rødkærsbro blev besejret 3-0 
 
Så skulle der spilles placeringskamp mod Rødkærsbro. 
 
Kampen var helt lige, og endte i straffespark. 
 
Her taber vi desværre 6-7, efter en fantastisk indsats af drengene. 
 
Nu står den på træning på kunst, samt vinterturnering på samme. 
 
Samtidig er vi gang med at arrangere tur til udlandet næste år. 
 
Trænerteamet U-12 drenge 
 
Trænerteamet i U-13 
  

 

                  
 
  
 
 

     
 
  



SIDSTE NYT FRA U-9 DRENGENE 
  
 
Efterårssæsonen er nu overstået, og efter en velfortjent efterårsferie går vi i gang med vintertræningen som byder på 
onsdagstræning på kunststofbanen og indendørs i hallen om lørdagen. 
Sæsonen bød på kampe i turneringen, hvor alle hold har været godt med i de fleste kampe og to stævner, et i Horsens og et 
på SIK, en masse træning og sidst, men ikke mindst Micro weekend på Liseborg. I august var vi for andet år i træk til Pokal 
Cup i Horsens, hvor vi stillede med tre hold, et i A-rækken og to i C-rækken.  Det var igen et godt besat stævne, hvor der blev 
spillet en række gode og tætte kampe. Vores A-hold kom ikke videre fra gruppen og måtte nøjes med placeringskampe efter 
det indledende gruppespil. Vores C-hold gik det bedre for, det ene hold gik videre fra gruppen på bedre målscorer og kom 
dermed i finaleserien, mens det andet desværre ikke kom videre fra deres gruppe, grundet dårligere målscorer. Vi sluttede 
med en tredjeplads i C-rækken efter at have været i to straffesparkskonkurrencer, hvor vi desværre tabte semifinalen. 
 

 
 
Vi deltog derudover i U10 stævne på SIK, hvor vi var inviteret med, og deltog med to hold. Vi mødte nogle gode hold og nogle 
drenge der er et år ældre end vi er vandt til, men trods det blev der gået til den, og holdene sluttede på en 4. og 5. plads i 
stævnet. 
 
I uge 40 oprandt dagen, som for mange af drengene måske er sæsonens højdepunkt, nemlig traditionen tro, Micro Weekend 
på Liseborg. Weekenden bød på mange indslag, både kamp, fodboldbowling, militær-forhindringsbane i skoven, kast med 
håndgranat, leg i hallen og nat-løb, hvor der vist nok blev set kælder klovne på anlægget. Vi trænere havde en rigtig god, men 
også hård weekend, og vi håber at drenge havde det lige sådan og kom glade og trætte hjem. 
 
 

 
 
I indendørs har vi igen fem hold fordelt på 1 A-hold, 2 B-hold og 2 C-hold. Vi 
kommer til at deltage i en række stævner, men allerede nu ved vi, at vi midt i 
november skal til Vestjylland og jagte ulve. Hvordan det går kan I læse om i 
næste nummer af SIK Nyt. 
 
 
Lederne i U-9 afdelingen 
 
  
 



SIDSTE NYT FRA U-10 PIGERNE 
  
 
Efterårssæsonen er nu godt overstået og vintersæsonen er skudt i gang. Vi gentager sidste års succes med udendørs 
træning på kunststofbanen hver onsdag, så længe vejret tillader det, og indendørs om lørdagen. Vi har taget chancen og 
tilmeldt 2 hold til DBU turneringen, så håber vi bare vi har spillere nok, men med knap 25 spillere udendørs burde det nok 
kunne lade sig gøre ☺ 

Vi fik lov til at deltage i årets Mikroput weekend på trods af, at vi nu er U10’ere. Det er vi, og ikke mindst pigerne, meget glade 
for. Vi havde en fantastisk weekend på trods af dagsregn. Højdepunktet for weekenden var helt klart, da vi fik besøg af 3 U18 
piger, som trænede pigerne med fest og musik i 1,5 time. Det vil vi gerne sige mange tak for til Poul Lauge og pigerne. 

                         

Nu glæder vi os til en super indendørs sæson indtil vi kan komme på græs igen. 

Trænerteamet i U-10 pigerne. 

  
 
 

SIDSTE NYT FRA U-17 DRENGENE 
  
 
U-17 Liga 3 sluttede turneringen på en 4. plads og 8 mands kortbane holdet sluttede på en SIKker 1. plads med lutter sejre. 
 
Til årets fælles Ungdomsafslutningsfest blev Årets Kammerater : 
 
                        Nicolai Simmelkær Christiansen på Liga 3 holdet  
 
                         Hussain Hassani på 8 mands kortbane holdet. 
 
Trænerteamet i U-17 drenge 
  
 

                             
 
  
 



SIDSTE NYT FRA U-7 PIGERNE 
  
 
I Team Viborg U-7 piger har vi i løbet af efteråret oplevet en løbende tilgang af nye spillere, så vi nu er oppe på 17 piger. Det 
er vi meget glade for - og vi er altid klar til at tage godt imod flere piger. 
 
Vi har i løbet af efteråret haft fokus på at opbygge et godt fodboldmiljø, hvor pigerne har det sjovt, får mere og mere forståelse 
for fodboldspillets rammer og ikke mindst får masser af boldberøringer. Vi vil fortsætte dette fokus til den indendørs træning i 
løbet af vinteren, som foregår hver lørdag kl. 11.00 i Liseborghallen. 
 
Vi har i efteråret deltaget med 3 hold i både DBU's turnering, Jyske 3-bold stævnet i Nørremarken samt DBU stævnet 
Pigefodbold er sejt. 
 
I vinterens DBU indendørsturnering stiller vi ligeledes med 3 hold. Her skal vi spille kampe i Ulbjerg, Hald Ege og Liseborg. 
 
Det er en flok super søde og glade piger, så det er en fornøjelse at være trænere og ledere for U-7 pigerne. Samtidig er det 
dejligt at opleve stor opbakning fra forældre til både træning, kampe, mikroputweekend osv.  
 

                                
 

                                                       
 
Astrid, Daniel og Martin, Team Viborg U-7 
  



SIDSTE NYT FRA U-11 DRENGENE 
  
 
Efterårssæsonen er nu, rent kampmæssigt, ved at være ovre og det er tid til at gøre status. 
 
U-11 Afdelingen er stor – og tilgangen er stadigt stigende. Vi har henover efteråret fået 5 nye og har nu rundet 50 spillere. 
 
Vi har haft 4 hold – 1 i Golden League, 1 i A rækken, 1 i B rækken og 1 i C rækken.  
 
Alle 4 hold har vist klasse – niveauet på alle holdene er blevet bedre henover efteråret, hvilket også har resulteret i flere sejre 
end nederlag. 
 
Udover den almindelige turnering har vi også deltaget i Horsens Pokal Cup i August. En super fed dag hvor vi havde 3 hold 
med. Fine resultater blev det også til – 1. pladsen i A-rækken, 1. pladsen i B-rækken og 3. pladsen i C-rækken. 
 
I september måned arrangerede forældreudvalget teambuilding opgaver ved ”I Dare You” imellem Viborg og Skive. Drengene 
fik lov til at sejle i gummibåd – spille human football – skyde med pusterør og ellers lave mange andre samarbejdsøvelser. 
Efterfølgende var der spisning og overnatning i Løgstrup Hallen. Et fedt arrangement som drengene stadig taler om. 
 
Lige inden efterårsferien deltog vi også i fodboldfestivalen som U-11, U-12 og U-13 afdelingen afholdte. Der var kæmpe stort 
engagement fra forældrene til hjælp af afholdelsen. Stor tak for det. Resultatmæssigt var det en dag med både og – der var til 
gengæld stor glæde ved de sociale relationer på tværs af holdene og forældrene. 
 
Drengene giver den fortsat gas til træning – også selvom det er blevet mørkt og vi er flyttet på kunstgræsbanerne. Vi 
fortsætter træningen indtil en gang i december. 
 
Trænerteamet i U-11 afdelingen  
  

 
 
 

                             
 
 
  

 
 

                         
 

  
 



SIDSTE NYT FRA U-8 DRENGENE 
  
 
Efter et par SIK-NYT uden input fra U8-drengene er vi nu klar med en update på, hvad vi har brugt efterårssæsonen på. 
 
Vi er efter sommerferien rykket op på 5-mandsbanerne, hvilket var ventet med stor spænding af både spillere og trænere. I 
DBU turneringen har vi haft 4 hold fordelt på et hold i A-række, et hold i B-rækken og 2 hold i C-rækken. Det er lykkes rigtig 
godt med vores indplacering af holdene, så der har været mange gode kampe mod jævnbyrdige hold. Dog har vi et par gange 
i C-rækken mødt nogle hold, som nok burde have spillet i B-rækken. Hvilket har givet par større nederlag -men der skal mere 
til at slå vores drenge ud, så humøret har altid været i top, når vi har været ude til kampe. 
 
I starten af september havde vi 5 hold til Jyske 3-bold storstævne i Nørremarken. Vi har tidligere deltaget i dette stævne som 
både U6 og U7 med stor succes, hvorfor vi valgte at deltage igen. Til stævnet bliver der spillet på 3-mandsbaner med bander, 
så det bliver nogle tempofyldte kampe uden mange afbrydelser. Selv om dagen startede med en ordentlig regnbyge 
kæmpede drengene rigtig flot i alle kampene og indsatsen rakte til en medalje til alle, da sidste kamp var spillet. Også denne 
gang en rigtig god og hyggelig dag med drengene og forældre. 
 

                                      
 
Weekenden efter Jyske 3-bold blev Viborg City Marathon afholdt. Og på forældreinitiativ havde vi ca. 10 drenge afsted på 
børneruten på 4,2 km. Drengene viste, at de har konditionen i orden og kom fint igennem ruten. En hyggelige løbetradition for 
årgang 2010 er i opstart og næste år sikkert med flere deltage. Hvem af drengene, der bliver den første til at gennemføre den 
fulde marathon distance, bliver spændende af følge i årene fremover. 
 

                                      
 

                              fortsætte på næste side 



Årets mikroput weekend blev afholdt d. 7-8 okt., hvor næsten 20 U8 drenge deltog. I år var første år med overnatning for 
disse drenge, hvilket der med lidt sommerfugle i maven blev set frem til. 
 
Dagen blev brugt på fodboldtræning, hygge og stjerneløb med forskellige opgaver. Selv om dagen bød på den del regn, 
havde alle en rigtig god dag, hvor der blev hygget max. Efter aftensmaden bød aftenen på turnering i Fifa på Playstation. En 
stor succes, som sluttede dagen af inden sengetid.Tak til de forældre, som hjalp i løbet af weekenden men både mad og 
overnatning. 

                                                                                                
 
Lige før efterårsferien sluttede vi den udendørstræning på græs og træner nu en enkelt gang om uge på kunststofbane den 
næste måneds tid.  
 
Derudover er vi rykket ind i hallen og er startet op på sæsonen for indendørsfodbold. Vi har i indendørsturneringen tilmeldt 4 
hold fordelt på 2 i B-rækken og 2 i C-rækken. I indendørssæsonen vil vi blande holdene mere, frem for niveauopdeling som 
udendørs. Dette for, at gøre indendørsfodbold til “hyggebold”, men også for at huske drengene på, at vi alle spiller for SIK U8 
og ikke “blot” et A-hold, B-hold eller C-hold. 
 
Med håb og en rigtig god vintersæson - Trænerteamet U8-drenge. 
  
 

                                                                
  
 
 



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 : 
 
Claus Freund – herreseniorspiller som 12. november runder de 40 år 
 
Peter Thorsen – træner i U-10 drengeafdelingen som 3. december runder de 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 
  
 
 

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 januar 2018 - så indlæg skal afleveres senest fredag, den 29. december 2017 
 
Michael Staun - Redaktionen. 
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STØT EN AF KLUBBENS GODE SPONSORER 
  
 
 

 
 
  
 



TILBUD FRA VORES SAMARBEJDSPARTNER SPORTIGAN 
  
 

                  
 
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   : 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    
  
 

                 
 
  
 
 


