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FORMANDEN HAR ORDET 
  
 
SIK og Team Viborg: 
Selvom frosten lige nu har fået et lille overtag på vores anlæg så trænes der jo på livet løs – takket være vores rigtige gode 
kunstgræsbaner – både i SIK og Team Viborg regi. 
 
En god træning og opstart er jo grundlaget for et godt resultat i løbet af foråret. Inden længe starter kampene igen og det er jo 
det vi alle ser frem til. 
 
Ny trænere og nye spillere er også kommet til i både SIK og Team Viborg. Herfra skal lyde en varm velkomst til jer alle med 
håbet om at I alle vil falde godt til i vores 2 klubber og være en del af fællesskabet, som er en af grundstene i klubberne. 
 
Vores målsætning i bestyrelsen er, at der skal være lige gode forhold for alle medlemmerne i SIK og Team Viborg og det er 
ud fra den filosofi, at vi planlægger og styrer tingene på Liseborg. 
 
Der er mange hensyn at tage for at få tingene til at køre og på så en god måde som muligt. Men vi i bestyrelsen føler nu at 
det i det store hele lykkedes langt hen ad vejen og det kun er nogle enkelte områder, vi har udfordringerne. 
 
Sportslig mål: 
SIK – har vi 2 hold i serie 3 og målet er fortsat at kunne komme et trin op til serie 2. Men det skal ikke forceres, men skal 
lykkedes ved hjælpe af de spillere, der vil SIK og ikke kun er her i kort tid. 
 
Herudover fortsat serie 5 og 6 til spillere der vil hygge sig. 
 
2 Veteran hold og der arbejdes på at få lavet et oldboys hold igen. Det vil være dejligt. 
 
Ungdomsafdelingen arbejder fortsat på at have så højt et niveau som muligt og gerne med flere hold i afdelingerne – specielt i 
afdelingerne fra U10 og op efter. I de små afdelinger er målsætningen jo at vores trænere skaber glæde og lyst til at træne og 
spille kampe på de præmisser, der nu er. 
 
Team Viborg: 
Vi har haft store udfordringer med vores U18 afdeling, hvor træneren er skiftet ud og flere af de ældste spillere var kørt 
fodboldtrætte. 
I vores samarbejde med Eastside, BT er det lykkedes at skabe et nyt fundment i U18 afdelingen med yngre spillere, som lidt 
før tid får chancen for at prøve U18 fodbold – end vi før forventede. 
 
Vi er sikre på at det nok skal lykkedes at skabe en god ramme omkring det hold og samtidig med skabe ro i de øvrige 
afdelinger nedefter. 
 
På seniorsiden bliver vi ramt på at der ikke er mange U18 spillere der rykker op og det lægger pres på vores målsætning for 
at avancere til Jyllandsserien i løbet af foråret. Men vi tager det som det kommer. Historien har vist at vi ikke skal forcere 
noget, det giver ofte bagslag. 
 
Liseborganlægget: 
Planerne om en ny hal nr. 2 er langt fremme og der skal indsamles kr. 500.000 ved et spinnings event den 7. april, hvor 
fodbold og håndbold er gået sammen om at løfte den opgave. 
 
Der er ingen tvivl om at vi skal have en opgradering af anlægget, hvor mange af tingene er slidte og trænger til renovering for 
at klare den belastning, der er hver på forskellige områder på Liseborg. 
 
Bestyrelsen: 
Snart er der generalforsamlinger i de 2 klubber, hvor tingene for 2017 lines op. Der er ingen tvivl om at der nu SKAL flere 
personer ind over de 2 klubber og gerne i 4-5 forskellige udvalg for at vi kan fastholde mange ting i hverdagen. 
 
I dag drives SIK og Team Viborg af op mod 10 personer, men en analyse har vist at vi skal op på ca. 30 mand i forskellige 
udvalg og bestyrelser for at vi er godt stillet til at løse de mange opgaver. 
 
I løbet af foråret skal disse udvalg op at stå og gerne køre fra sommeren 2018. Der vil blive holdt nogle møder omkring de nye 
udvalg, så vi kan komme videre. 
 
Fortsat god sæson til jer alle i SIK og Team Viborg 
 
Steen Mikkelsen – Formand 
  



NYTÅRSTAFFEL FOR UNGDOMSLEDERNE 
  
 
Ved Ungdomsledernes Nytårstaffel som blev afholdt 27. januar 2018 skulle Årets Ungdomsleder kåres efter indstillinger fra 
alle Ungdomsledere i klubben. 
 
Der var kommet 2 indstillinger til denne fine titel. Det var Thomas Kold fra U-16 pigerne og Michael Staun som er 
Ungdomskoordinator i klubben. 
 
Efter afstemning blandt de tilstedeværende ledere samt dem som havde stem pr. mail gik den store hæder med titlen Årets 
Ungdomsleder 2017 til Michael Staun. 
 
Der skal lyde et STORT TILLYKKE til Michael med hæderen – men også til Thomas med indstillingen. 
 

                      
 
                      Udlevering af præmier ved Amerikansk lotteri 
 
Bestyrelsen 
  
 
 

TALENTTRÆNING FOR U-10 / U-11 / U-12 PIGER 
  
 
Fra og med fredag, den 23. februar 2018, kl. 16.00 tilbyder Team Viborg Talenttræning for alle piger i U-10 / U-11 / U-12 piger 
hver anden fredag – altså i alle lige uger frem til sommerferien. 
 
Træningen er et ekstra tilbud til alle som kunne tænke sig at blive endnu bedre til at spille fodbold, hvor der vægtes den 
tekniske træning. 
 
Træningen varetages af en talenttræner i samarbejde med afdelingernes øvrige trænerteam på skift. 
 
Kender I nogen fra andre klubber som kunne tænke sig at træne med –så giv dem besked om at møde op. 
 
Michael Staun - Ungdomskoordinator 
  
 
 

     
 
  
 



KONTINGENTER 
  
 
I forbindelse med regnskabsafslutningen, er vores forretningsfører desværre stødt på en del som ikke har fået betalt deres 
kontingent i 2017. 
 
Alle disse spillere er blevet kontaktet – og alle trænerne er orienteret om at spillerne skylder kontingent, 
 
Hvis ikke kontingentet bliver bragt ud af verden snarest – ja så vil man ikke kunne fortsætte med at spille – og vil blive sendt 
hjem fra træning. 
 
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 
  
 
 

FODBOLDSKOLEN PÅ LISEBORG I 2018 
  
 
SIK har endnu engang ansøgt om at afholde Fodboldskole på Liseborg i 2018. 
 
Vi havde søgt på at afvikle Fodboldskolen i uge 27 – og har netop fået svar fra DBU på at vi er blevet tildelt afviklingen igen i 
2017 - og det bliver med samme bemanding som de forrige år med Hanne Christensen og Poul Lauge. 
 
Der har været sendt information rundt om at kunne forudbestilte billetter til Fodboldskolen og fristen udløb 27. februar ved 
midnat. 
 
I alt 140 havde bestilt en billet hos os inde den bliver sat til almindelig salg hos DBU. 
 
Michael Staun - Ungdomskoordinator 
  
 
 

SIDSTE NYT FRA U-8 DRENGENE 
  
 
Nu må foråret gerne kommer frem - For U-8-drengene er klar til at kommer udenfor og spille noget fodbold. Derfor tyvstarter vi 
på kunststofbanen fire torsdag fra d. 1 marts til d. 22. marts. 
 
Men inden da skal lige have vores indendørssæson rundet af med sidste kampe søndag d. 25. marts. Vores indendørssæson 
har været med fin succes, hvor vi til turneringskampene for forsøgt at spille med niveaumæssigt mere blandede hold end 
udendørs. Vi har troen på, at vi med godt spil i de sidste kampe kan vinde en medalje for indsatsen i sæsonen. 
 
Den officielle start på udendørssæsonen er søndag d. 25 marts kl. 10.00, hvor det også er første gang med græs under 
støvlerne i 2018. Som altid starter vi dagen med noget træning og slutter af med hygge og saftevand. 
 
Til slut kan det offentliggøres, at afdelingen opruster på trænersiden. Martin Kirk Larsen (Mikkel’s far) bliver en del af 
trænerteamet når vi igen rykker udendørs. Vi øvrige trænere forventer os meget af, at få så stor en trænerkapacitet med på 
holdet og er sikker på, at udviklingen af drengene nu virkelig tager ekstra fart ☺ 
 
Trænerteamet – U-8-drenge 
  
 
 

                       
  



SÆSONSTART SENIOR HERRE OG DAMER 
  
 
Lørdag, den 3. februar 2018 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 10 nysgerrige op for at se sæsonen blive skudt i gang i den 
bidende kulde. 
 
Formand Steen Mikkelsen 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 pølser i store mængder fra en opstillet 
pølsevogn.  
 

                                    
 
Bestyrelsen 
  

 
 

GENERALFORSAMLING I SIK’S VENNER 
  
 
Der afholdes ordinær generalforsamling i SIK’s Venner : 
 
                                         Fredag, den 9. marts 2018, kl. 20.00 i klublokalet på Liseborg 
 
- alle er mere end velkomne. Kom og få en hyggelig aften med mange ”gamle” venner !. 
 
Bestyrelsen i SIK’s Venner 
  
 
 
 

                                   
 
 
  
 
 



GENERALFORSAMLING I TEAM VIBORG 
  
 
Der afholdes ordinær generalforsamling i Team Viborg : 
 
                                         onsdag, den 28. marts 2018, kl. 19.00 i klublokalet på Liseborg. 
 
- alle er mere end velkomne. Kom og hør om hvad der skal ske det kommende år – og hvilke udfordringer vi står overfor. 
 
Bestyrelsen i Team Viborg 
  
 
 

SIDSTE NYT FRA U-7 DRENGENE 
  
 
Årgang 2011, plus det løse, kan nu skue tilbage på en indendørssæson med masser af god energi. Drengene udvikler sig 
med raketfart på det noget mere kompromisløse underlag i hallen, og vi glæder os til at se hvor meget af deres nyvundne 
boldføling der følger med ud på bane 9 når vi starter op til udendørs d. 25. marts.  
 
Vi har haft god tilslutning til indendørs træning med i snit 20-30 spillere hver lørdag. Vi forventer endnu flere spillere i foråret 
når flere af drengene, som ikke spiller indendørs vågner af deres ”vinterhi”. 
 
Vi har været til 5 selvvalgte stævner henover vinteren. Endnu har U7 ikke stillet med under 4 hold til stævne og til vores egen 
Sportigan Pokalcup havde vi hele 6 hold til kampstart. Så også her er tilslutningen god og vi er stort set altid den klub der har 
flest hold med når vi stiller.  Der er bestemt blevet slæbt noget med hjem til kaminhylden af såvel pokaler som medaljer. ☺ 
 
Vi kan i trænerteamet berette at Mahmoud Saeed, som til dagligt arbejder ved Viborg Kommune som 
integrationsmedarbejder, har tilbudt sin hjælp ift. at få trænernes kommunikation videre ud til de tosprogede spillere og deres 
forældre. Det er vi virkelig glade for og vi glæder os til i endnu højere grad at kunne involvere vores tosprogede spillere, især i 
det sociale. ☺ 
 
Tak for en god indendørssæson skal lyde fra U7 trænerteamet. (som alle fortsætter i foråret). 
 

             
 
U-7 trænerteamet 
  
 
 
 

                                
 
 
  



SIDSTE NYT FRA U-9 DRENGENE 
  
 
Indendørssæsonen synger efterhånden på sidste vers efter de sidste kampe i turneringen nu er afviklet og der kun mangler to 
træninger. Sæsonen har været rigtig god, hvor vi har deltaget i en række stævner med gode resultater og i turneringen har vi 
også leveret gode resultater og set stor udvikling på de enkelte hold, men også på spillernes individuelle færdigheder. Det er 
meget motiverende og giver blod på tanden for næste sæson. 
Efter nytår har vi deltaget i et stævne i Løgstrup med i alt 5 hold. Vores A-hold var tilmeldt i U10 drenge B og sluttede på en 
flot andenplads efter at have vundet deres indledende pulje. De øvrige hold var tilmeldt i U9-rækken, vi havde et hold i B-
rækken og 3 i C-rækken. I B-rækken blev det til endnu en 2. plads efter at vi vandt puljen. 

 
 

For vores hold i C-rækken gik det endnu 
bedre da vi endte med to hold i en intern 
dyst i finalen, og dermed endte på både 1. 
og 2. pladsen. Samtidig blev Shane kåret 
til turneringens bedste spiller. 
Mens vi har spillet indendørs har vi 
naturligvis, for de kuldskær, også trænet 
på kunststofbanen fra uge 3. Vi har igen 
haft omkring 20 til træning hver gang, det 
er bare dejligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trænerteamet i U-9 drenge 
  
 
 

                                               
  

 



SALG AF MANCHESTER UNITED MERCHANDISE 
  
 
Kent Pedersen fra U-17 afdelingen vil gerne sælge noget af hans indsamlede Merchandise fra Manchester United. 
 
Kent skriver : 
 
Selv nogle af de mere kendte spillere har spillet på Viborg Stadion. Her med David de Gea Quintana. 
 
Jeg vil gerne sælge ud af nogle af mine Manchester United trøjer og originale autografer. 
 
Har ca. 80 Manchester United trøjer hvoraf ca. halvdelen er signeret.  
 
Nogle af trøjerne har aldrig været brugt og hovedparten er str. Large. 
 
Autograferne er fra 1940erne og frem til 2018. 
 
Hvis I kender nogen det kunne have interesse for kontakt da Kent på følgende mail : 
 
kp.kentona7@gmail.com 
 

 
 
Kent Pedersen - U17 afd. + Veteranafd. 
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SIDSTE NYT FRA U-10 PIGERNE 
  
 
U-10-pigerne har over hele vinteren spillet indendørs - og har indtil nu deltaget i de 3 af de 4 DBU turneringer... Vi har stillet 
op med to hold i en B-turnering, vi har både vundet og tabt, og indimellem har det været svært at få indendørs-spillet til at 
køre, da det bare er et helt andet spil, end udendørs... Så vi glæder os til udendørsturneringen starter op. 
 

           
 
Det er kun lige omkring juletid, at vi har holdt pause fra udendørstræningen, ellers kører tøserne på, med udendørstræning på 
kunststofbanen. 
 
Vi er desuden startet med løbetræning hver onsdag - ca. 2,5 km. Der kommer hver gang ca. 10-12 piger + forældre, som er 
friske på en løbetur... Simpelthen så dejligt. Fokus er, at det er lysten der skal drive værket, så vi på den måde højner 
kondition, socialt samvær og løbeglæde. 
 
Vi glæder os nu til det fælles initiativ, som der er blevet taget på tværs af flere årgange i Team Viborg, hvor der bliver tilbudt 
ekstra træning hver anden fredag. Med det tiltag håber vi, at styrke de piger, som ønsker flere fodboldtimer i benene, samt en 
rød tråd allerede fra U-10 op mod de ældre årgange. 
 
Træner Teamet U-10-Piger 
  
 

                                                                    
  
 



SIDSTE NYT FRA U-7 PIGERNE 
  
 
Så er indendørssæsonen ved at være ovre. Vi har været til vores sidste stævne og sluttede alle af med medaljer. Fuldt 
fortjent til verdens bedste piger… 
 
Det har været en rigtig god indendørssæson. Vi har de bedste piger, og der er stor opbakning til træning hvor næsten alle 
møder op hver gang.  Også forældrene bakker virkelig op om holdet. Det er dejligt at se, at forældrene bliver der under 
træning og til stævnerne har vi haft mange tilskuere med som opbakning. Stort tak til jer alle.  
 
Nu starter vi så udendørs igen snart. Det bliver rigtig godt at komme tilbage på græs, og forhåbentligt byde velkommen til 
endnu flere gode veninder.  
 
Vi deltager igen i foråret i DBU’s stævne/turnering og melder nok et hold ekstra til, så alle pigerne kan komme ud og spille 
hver gang. 

                                     
 
Astrid, Martin, Amalie, Karoline og Daniel 
  
 
 

KLUBBEN SIGER - TILLYKKE 
  
 
I dette nummer af SIK NYT er der ingen vi kan sige tillykke til, da der ikke er nogen som har eller skal runder indenfor kort tid. 
 
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 marts 2018 - så indlæg skal afleveres senest torsdag, den 26. april 2018 
 
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 Liseborg Toft 40 40 11 66 81 

Næstformand : Michael Staun Kornvænget 3 D 86 60 09 73 

Øvrige   : Søren Christensen Liseborgvej 49 86 61 21 58 

   Poul Lauge  Drosselvej 23 26 28 79 15 

 
Bestyrelsen i Team Viborg har følgende sammensætning : 
 
Formand  : Steen Mikkelsen Liseborg Toft 40 40 11 66 81 

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 

 
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    
  
 

         
 
  
 


