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FORMANDEN HAR ORDET 
  
 
Sommeren står for døren og der er fuld gang i træning og kampe i både SIK og Team Viborg. 
 
Senior: 
 
På herresiden er vi kommet rigtig godt med her i foråret og alle 3 seniorhold ligger pt. til oprykning. Men der er rigtig svære 
kampe tilbage så der er intet afgjort endnu. 
 
I Team Viborg er målsætningen også at avancere til Jyllandsserien i foråret. Desværre har det vist sig at der i vores kreds er 
et andet rigtig godt hold – nemlig Lemvig som har vundet alle deres kampe og i skrivende stund vil det nok være sandsynligt 
at de tager 1. pladsen som giver adgang til oprykning. Men så må vi tage den i efteråret – det er i hvert fald målsætningen. Og 
troen på det bliver større, fordi vi for første gang i lang  tid får spillere op fra U18. 
 
Men både på herre- og kvindesiden er der tale om en genopbygning af afdelingerne, hvor det er de unge spillere vi skal 
bygge holdene op om i fremtiden. Det kan lade sig gøre – hvor der er vilje er der også en vej frem. 
 
Ungdom: 
 
I SIK er vi fortsat hæmmet af den store afgang til FK Viborg når spillerne bliver 12-13 år, og det har altså indflydelse på de 
ældre årgange, hvor vi kæmper med antal af spillere. Vi er nok ikke ene om at have den udfordring, da vi jo ser at der tilbud 
nok til de unge mennesker omkring andre aktiviteter. 
 
Men vi se om vi ikke kan sætte ekstra ind på at få flere spillere fra U13 og op efter og den vej stabilisere os og afdelingerne. 
 
I Team Viborg har vi også oplevet mangel på spillere fra U13 og op til U18. Derfor er vi i Viborg meget tæt på at lave et nyt 
samarbejde – VIBORG Q – hvor 7 klubber kommer til at arbejde sammen om spillerne fra U13 til U18. Når det bliver en 
realitet så hører I nærmere, men vi glæder os til at komme i gang, som gør at hverdagen omkring antal af spillere bliver noget 
lettere. 
 
På resultatsiden går det også fint med bla. U16 og U18, som er licenshold i klubben. Og vi har fået licensen til U18 fornyet 
med 1 år igen for 12. gang. Så det er dejlift at vi kan arbejde videre med at udbygge den platform til glæde for spillerne og 
trænerne. 
 
Liseborg: 
 
Der er pt. ikke noget nyt i sagen omkring Liseborg – at det er SIk der fremover skal stå for driften og udviklingen. I juni har 
Kulturudvalget møde, hvor sagen er på dagsordenen, så må se hvad det bringer af nye ting, og om det giver os mulighed for 
at arbejde videre med en evt. overtagelse. 
 
Cafeteriet: 
 
Kasper har på Facebook fortalt at det går godt og det er dejligt at høre han kan få tingene til at hænge sammen. Som sagt før, 
så støt fortsat cafeteriet, det betyder så meget for hele klubben at vi har et velfungerende samlingspunkt. 
 
Udvikling eller afvikling…. 
 
Det var overskriften på et møde bestyrelserne for SIK og Team Viborg havde indkaldt til mandag den 27. maj. 
 
Årsagen er at vi skal have flere hænder til at hjælpe med opgaverne i klubben. Der var 24 fremmødte og en aften med god 
dialog omkring de opgaver der skal hjælp til. 
 
Og heldigvis var der flere som meldte sig på banen for at give en hånd med i fremtiden. 
 
Disse personer vil i den nærmeste fremtid hører nærmere fra os. 
 
Det er vi rigtig glade for i bestyrelserne og foreløbig tak til alle for en god aften. 
 
Fortsat god sæson til alle. 
 
Steen Mikkelsen – Formand 
  
 



SIDSTE NYT FRA U-10 DRENGENE 
  
 
Vi er nu halvvejs med turneringen inden vi efter sommerferien hedder U11 og skal spille 8-mands fodbold. Vi har i første 
runde af DBU-turneringen spillet mange gode kampe hvor alle hold generelt har spillet flot fodbold – og bedre end vores 
modstandere. Desværre har skarpheden foran mål ladet meget tilbage at ønske, hvorfor resultaterne kunne have været bedre 
for nogle hold. 
 
Når dette er sagt har vi også haft et B-hold, som har haft god succes og er blevet rykket op i A2-rækken. Derfor får vi i de 
sidste tre runder et A-, A2-, C-hold og to B-hold, hvilket bliver rigtigt spændende at følge. Vi glæder os til de sidste runder 
inden sommerferien, ikke mindst ser vi frem til Nørhalne Cup som afvikles når dette nummer af Liseborg News kommer på 
gaden. 

 
Trænerteamet 
  
 

                                 
  

 
 

    
  



KONTINGENTER 
  
 
Der er netop sendt kontingentopkrævning ud til alle afdelingerne fra U-6 – til og med Superveteraner og kontingentet er 
gældende frem til 30. juni 2019 
 
Vi håber selvfølgelig at ALLE vil få betalt til tiden og er sendt til ALLE som står på medlemslisterne og ikke er meldt ud. 
 
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. 
 
Kontingentperioderne er 1/1 – 30/6 og 1/7 – 31/12 for dem som betaler ½ års kontingent. 
For afdelingerne U-6 – U-9 er perioderne 1/3 – 30/6 og 1/7 – 31/10 og 1/11 – 28/2 
 
Alle bedes huske - at udmeldelse KUN kan ske til Michael Staun - tlf. 86 60 09 73 – eller 
på mail fodbold@sik-viborg.dk og IKKE til træneren  –  det er IKKE gældende 
 
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 september 2019 - så indlæg skal afleveres senest fredag, den 30. august 2019 
 
Michael Staun - Redaktionen. 
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SIDSTE NYT FRA U-9 PIGERNE 
  

 
Så dufter det atter af nyslået græs under fodboldstøvlerne og forårssæsonen er skudt godt i gang på U-9- pigeholdet. Holdet 
tæller nu 21 fodboldglade piger, som ivrigt træner 2 gange om ugen sammen med de tre uundværlige trænere. Med så 
mange piger på holdet har det været mulig at tilmelde 3 hold til DBU´s turnering. 
 
Om der er sol, vind eller regn, så er det en flok med højt humør og et godt kammeratskab. Efter indendørssæsonen synes 
ikke blot fodboldteknikken og sammenspillet at have udviklet sig. – også venskabet mellem de mange piger blomstrer, hvilket 
tydeligt kommer holdet til gode, når de står side om side på banen i det lilla og hvide spilletøj, klar til at yde deres bedste mod 
de modstandere, de nu måtte møde. 
 
Sammenhold og kendskab til hinanden er ikke kun vigtigt for pigerne. Vi, som forældre, har også aktier ind i fællesskabet. 
Både når vi står på sidelinjen under træning/kamp, tager del i klubarbejdet eller sociale arrangementer. Gode fællesskaber er 
fælles skabelse.  
 
Med et nyoprettet forældreråd håber vi på, at have mulighed for at faciliterer til endnu mere sammenhold, gode oplevelser og 
hyggelige stunder hos både forældre og børn på U-9-piger. 
 
I foråret har U9-pigerne sagt farvel til Morten, som har været en del af trænerteamet gennem længere tid. Tak til Morten for 
mange gode og humørfyldte træningstimer. Når en dør lukkes, åbnes der som regel en ny. Dette er også tilfældet for U-9 
pigerne, som nu har fået Niels i trænerteamet, - Velkommen Niels. 
 

                                                                                         
 

          
 
Forældreudvalget 
  



SIDSTE NYT FRA SENIOR DAMERNE I TEAM VIBORG 
  
 
En lang sæson lakker så småt mod enden. Første holdet har med tre runder tilbage, seks point op til Lemvig, som efter syv 
kampe, har vundet alt. 
 
Men vi er sikret en ny sæson i serie 1. nok ikke lige den målsætning der var lang op til med to hurtige oprykninger. 
 
Tingene har ikke flasket sig, i en utrolig stærk kreds. Men holdet er i en opbygnings fase og det må tålmodighed og tid til, 
for at gøre spillerne rustet til nye tider, hvor der bliver skruet op for klubbens forventninger og krav til spillerne. 
 
Men vi forventer et efterår med stærke U 18 spiller i truppen, som kan skabe den skarphed vi har manglet i visse kampe. 
 
Et stærkt samarbejde med vores U 18 afdeling skal bane vejen for at, vi beholder langt flere af vores unge talenter i klubben, 
når de skal op som senior spiller. 
 
Derfor er kravet også at vi skal på en væsentlig højre klinge og spille fodbold igen – Derfor er det vigtigt at truppen omkring 1. 
holdet består af spiller som vægter fodbolden højt. Dette forår har vist at, vi stadig ligger med alt for mange afbud, afbud som 
resulterer i at, vi mister dumme og dyrebare point i kampen om oprykning. Men det er med fuld fortrøstning at vi kigger ind 
mod et spændende efterår og en målsætning om en oprykning til jyllandsserien. 
 
Vores 7/11 hold har haft en flot sæson og ligger rigtig godt med i toppen og har spillet nogle spændende og flotte kampe. 
Daiva vores dygtige 2. holds træner har skabt en fantastisk holdånd og fællesskab på og omkring holdet– Der bliver arbejdet 
hårdt på at vi efter sommerferien, har to 11 mands hold. Det vil skabe langt bedre rytme i træningen, modsat nu hvor mange 
af 7/11 kampene spilles i hverdagene. 
 
Rigtig god sæson afslutning og sommerferie til alle på Liseborg…. 
 
På vegne af Justine, Daiva og Kurt. 
  

 

                                 
  
 

                                     
 
  
 
 

     
 
 
  



SIDSTE NYT FRA U-12 PIGERNE 
  
 

 
 
Vellykket etablering af Viborg Q U-12 piger. 
 
Af flere grunde tyvstartede U-12 pigerne et samarbejde med NUGF pigerne. 
 
Nu er det ved at være nogle måneder siden at U-12 pigerne mødte hinanden for første gang. Der har uden tvivl været nogle 
uskyldige viftende sommerfugle rundt omkring i de små maver og for den sags skyld også i de voksnes maver, forud for 
denne opstart. 
 
Vi kan kun sige at vi er kommet godt på vej og der er etableret en stor flok engagerede, glade, ivrige og ikke mindst 
samarbejdsvillige piger der kan kalde sig Viborg Q. Pigerne udtrykker glæde for de mange nye venskaber, der er opstået.  
 
Vi startede sæsonen op med et meget informationsrigt og spændende forældremøde, hvor der var stort fremmøde fra begge 
klubber. Vi blev præsenteret for pigernes 2 nye trænere Jacob og Morten – som ret hurtigt gav os alle et indtryk af, at de uden 
tvivl ville få stablet et godt samarbejde på benene. 
 
Vi har lavet et forældreråd på holdet, som også har repræsentanter fra begge klubber. Den første opgave forældrerådet 
arrangerede i samarbejde med trænerne, var en fælles overnatning for pigerne ude på SIK. 
 
Her havde de et helt døgn med aktiviteter, hygge og mulighed for at lære hinanden at kende. Dette var en god investering i et 
godt fremadrettet sammenhold på kryds af de 2 hold. 
 
Der er allerede blevet spillet en del spændende og flotte kampe på de 2 hold og vi ser frem til mange flere af den slags. 
Pigerne har - uden undtagelse - alle virkelig udviklet deres fodboldspil. 
 
Af fremtidige arrangementer i foråret på holdet kan vi nævne Silkeborg Mesterskaberne og tur til Gråsten. 
 
Det tegner til at blive en på alle måder super sæson:) 
 
Forældrerådet U-12 piger 
  



KLUBBEN SIGER - TILLYKKE 
  
 
I dette nummer af Liseborg News skal vi sige tillykke til nogen som siden sidste nummer har rundet et skarpt hjørne samt 
nogen som meget snart gør det - og det er : 
 
Michael Kristensen – Afdelingsleder i U-10 drenge som 26. april rundede de 40 år 
 
Sofia Givskov – Dameseniorspiller som 15. maj rundede de 30 år 
 
Kent Pedersen – Afdelingsleder i U-19 drenge som 17. maj rundede de 50 år 
 
Morten Bondgaard Godsk – U-7 drengetræner som 23. maj rundede de 40 år 
 
Jonas Hvid Mortensen – Senior spiller som 5. juni runder 20 år 
 
Peter Jones – U-9 drengetræner som 14. juni runder de 40 år 
 
Kim Ricken Jørgensen – U-19 drengetræner som 19. juni runder de 50 år 
 
Michael Vestergaard Hansen – U-11 drengetræner som 27. juni 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 
  
 
 

                                            
  
 

                    
 
  



SIDSTE NYT FRA U-11 PIGERNE 
  
 

                                            
 
Pigerne har været tilmeldt med to hold i DBU-turneringen her i foråret, ud fra de resultater, der blev lavet i efteråret.  
 
Begge hold kæmper virkelig godt, og har i turneringen mødt gode hold, hvilket har betydet nogle svære kampe og desværre 
en del tabte kampe. 
 
På trods af det, må man bare sige, at truppen er fuld af en flok piger, der aldrig hverken taberhovedet eller det gode humør... 
Der kæmpes, fightes og når der endelig hentes en sejr i hus - så bliver det fejret. 
 
Der er blevet afholdt en enkelt overnatningsweekend, og nu ses der virkelig frem til Gråsten Cup og fodboldskole i uge 27. 
 

                                                
 
Hilsen Trænerteamet Team Viborg U11 
  
 
 

                 
 
  

 



SIDSTE NYT FRA U-9 DRENGENE 
  
 
Hos U9-drenge er vi kommet så godt i gang med forårssæsonen, at vi har overskud til et lille indlæg i Liseborg News. I 
februar tyvstartede til udendørssæsonen med en enkelt træning om ugen på kunststof ved siden af den indendørstræning. Vi 
rykkede på græsbanerne til den officielle udendørs start d. 31 marts. Her hyggede vi med en let omgang fodbold og derefter 
pølsehorn og saftevand i klublokalet. 
 
Vi trænere har opstartet et forløb med Peter Gandrup fra FK Viborg, hvor han kommer med input til hvordan vi kan bliver 
bedre både på træningsbanen og til kampe. Derfor har han været til træning og kampe for at observere os og efterfølgende 
evalueret med os. Dette er et spændende og lærerigt forløb, som også har givet en hel del overvejelser - for tilbagevendende 
spørgsmål har været: Hvorfor gør i det?? og Hvad vil I opnå med det??  
 
Den, 25. maj var vi inviteret til Blicher Cup i Vium-Hvam i forbindelse med deres byfest. Stævnet var ikke rækkeopdelt, så det 
var ikke til at vide, hvilken styrke de forskellige hold havde. Vi stillede med et blandet hold med spillere fra alle vores 4 hold. 
Heldigvis var alle deltagende hold nogenlunde jævnbyrdige, så der kom en masse gode kampe ud af det og vi endte med at 
tage en bronzeplads med hjem. 

                                                                    
 
I turneringen har vi 4 hold med, som alle har været ude og spille de først 2 runder. De fleste kampe har været gode med både 
sejre og nederlag. Desværre har enkelte hold været lidt overmatched i et par af kampene. Men vi håber at den opbrydning af 
puljerne, der lige har været, vil gøre alle kampene endnu bedre. 
 
Trænerteamet - U9-drenge 
  

 
 

                 
 
  
 
 

                                  
 
  
 



STØT KLUBBEN 
  
 

 
 

  



STØT KLUBBEN 
  
 

 
  
 



STØT EN AF KLUBBENS GODE SPONSORER 
  
 
 

 
 
  



TILBUD FRA VORES SAMARBEJDSPARTNER SPORTIGAN 
  
 

 
  



TILBUD FRA VORES SAMARBEJDSPARTNER SPORTIGAN 
  
 

 
  



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 

   Mikkel Mikkelsen Porsevej 9  22 77 40 08 

 
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   : Poul Lauge Drosselvej 23 26 28 79 15 

   Maibritt Dalsgaard Tjalfesvej 5 61 89 06 88 

   Mikkel Mikkelsen Porsevej 9  22 77 40 08 

   Morten Jensen Liseborg Mark 25 24 60 21 38 

 
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 51 58 48 27 

 
Nedenstående personer er kontaktpersoner i Team Viborg på øvrige områder : 
 
Talentudviklingsansvarlig Morten Dalsgaard   50 59 06 49 
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    
  
 

 

 

  
 
 
 
  
 
 


