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FORMANDEN HAR ORDET 
  
 
Efteråret er over os og snart er sæsonen ovre. 
 
Mange ting bliver afklaret i de forskellige turneringer vi deltager i. Rykker man op eller ned ? 
 
Men en ting er sikkert – der er ydet et stort arbejde i alle afdelinger – uanset resultater eller ej. 
 
Senior: 
 
SIK herreholdene har igen klaret sig godt og holdt sig i toppen i hele efteråret. Serie 2 lander igen på en 3. plads – serie 4 
også på 3. pladsen og det samme gør serie 5. med 3 hold har vi et godt fundament til foråret og især U19 har bidraget til den 
positive udvikling i seniorafdelingen i 2019. 
 
Team Viborg: 
 
Seniordamerne har indfriet forventningerne og fået en længe ventet oprykning til Jyllandsserien. 
De 2 andre senior kvindehold har ligeledes klaret sig godt, så det giver grobund for yderligere sportslig succes i foråret 2020. 
 
U18 DM – Team Viborg har haft en lidt svær efterårets sæson, hvor der jo i sommerpausen blev skiftet træner. Det vil altid 
give lidt udsving, som vi oplever lige nu. Men der kæmpes på alle fronter for at få udviklet de enkelte spillere og holdet, og 
derved skal resultaterne nok komme. 
 
Ungdom: 
 
Igen en solid indsats i alle afdelinger, hvor der både til træning og kamp leveres. 
 
For rigtig mange betyder det sociale og det at være med i et fællesskab lige så meget som resultater. Og god opbakning fra 
både trænere, ledere og ikke mindst forældre er ved til at skabe en god ramme omkring den enkelte spiller og holdet. 
 
Liseborg anlægget: 
 
NU er det ganske vist at driften af Liseborg pr. 1. januar 2020 overgår til SIK og brugerne og anlægget. 
Det vil forhåbentlig betyde rigtig meget for den kommende udvikling af anlægget. 
En af de første større ting der skal sættes i søen er den nye hal nr. 2 og derefter følger der andre tiltrængte projekter. 
Inden vi kommer så langt skal der oprettes et repræsentantskab for Liseborg og Finderuphøjhallen, som kommer med i den 
nye løsning. 
Repræsentantskabet kommer til at bestå af alle brugerne på anlægget, så udover fodbold, håndbold også tennis og squash. 
Repræsentantskabet vælger så en bestyrelse, som skal stå for den daglige drift sammen med ny centerchef og ansatte. 
Ingen tvivl om at det bliver nye tider på Liseborg og fremadrettet vil alle medlemmer skulle tage et større ejerskab, så vi 
sammen kan løfte rammer omkring de forskellige sportsgrene vi har. 
 
GLÆD jer – de gør vi andre allerede. 
 
Bestyrelsen i SIK og Team Viborg: 
 
Ingen tvivl om at der skal ske ændringer i 2020 og meget gerne til den kommende generalforsamling i foråret. Vi skal have 
flere hænder med omkring beslutningerne og som beskrevet så skal der findes folk til repræsentantskabet omkring Liseborg 
anlægget. 
 
Arrangementer: 
 
I oktober er der afholdt både Fodbold Festival og vores afslutningsfest for ungdom. 2 store arrangementer, som igen forløb 
rigtig god og viser at vi er en stor klub med masser af ressourcer. 
 
Også stor tilslutning til den årlige fest for senior den 2. nov. hvor næsten 100 spillere og ledere får afsluttet sæsonen. 
 
Jo der har været mange gode ting at glæde sig over og vi har så sandelig mange spændende ting at se frem til i 2020. 
 
Kan I alle have det rigtig godt. 
 
Steen Mikkelsen – Formand 
  
 



FÆLLES UNGDOMSAFSLUTNINGSFEST 
  
 
Fodboldafdelingen afholdte igen i år en Fælles Afslutningsfest - for drenge og piger der spiller i SIK og Team Viborg/Viborg Q 
og den blev afholdt fredag, den 25. oktober 2019 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 fra scenen skulle vi i år have fundet en afløser for Nils Holm som havde afbud, og her faldt valget på 
Steen Mikkelsen 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 2019 – 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 eller Lilla T-shirt med nr. 19 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. 
 

 
 
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, U-13 og U-14 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 30 forskellige vindere på de svære spørgsmål – og de fik udleveret forskellige præmier 
som venligst var skænket af :Puma, Sportigan, Profilsport, Frisørland, Bosch, Jyske Bank, Tømmergården Vildbjerg og Peter 
Larsen Kaffe – STOR TAK TIL DEM. 
 
Til sidst skulle vi også have de ældste afdelinger på scenen og det var U-15, U-16 og U-18 som også skulle have kåret deres 
Årets Kammerat. 
 
Herefter blev der spillet op til Disko inden der blev sagt tak for i aften, kl. 21.30 – og 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. 
 
Specielt skal der lyde en stor tak til Ketil Damsgaard som forældrerepræsentant er gået ind i arrangement som ansvarlig for 
planlægningen i samarbejde med den tidligere arrangør. 
 
Michael Staun - Ungdomskoordinator 
  



SENIORAFSLUTNINGSFEST 
  
 
Hele seniorafdelingen for både herre og damer holdt afslutningsfest i klublokale lørdag, den 2. november 2019. 
 
Der var mødt ikke færre end 85 personer op til festen og der blev hygget. 
 

                                 
 
Ved sådan en afslutningsfest er der mange traditioner og det var ikke anderledes i år. 
 
Alle afdelingens trænere var oppe at takke for sæsonen og fremhævede forskellige spillere for deres indsats gennem 
sæsonen - og efterfølgende var spillerrepræsentanter oppe og sige tak til træner og holdleder for deres indsats i sæsonen. 
 
Der er også tradition for uddeling af pokaler og 3 af dem skal der stemmes om på selv aftenen. 
 
Pokalerne for 2019 blev fordelt således : 
 
 Årets spiller 2019 i SIK :  Mathias Holst Møller 
 
 Årets Spiller 2019 i Team Viborg Katrine Andersen 
 
 Årets SIK'er/TV’er 2019 :  Daiva Christensen 
 
Der skal lyde et stort tillykke til jer for denne flotte hæder. 
 
I flere af afdelingerne har man også lavet forskellige kåringer – og de fordelte sig således : 
 
 Træningsflid på 1. hold i SIK  Rene ØRUM Jespersen 
 
 Topscorer på 1. hold i SIK  Christian Winther 
 
 Fidusstemmerne på 1. hold i SIK Mathias Holst Møller 
 
 Talentprisen på 1. hold i TV  Emilia Smidt 
 
 Den gyldne støvle på 1. hold i TV Justine Christensen 
 
 Træningsflid på 1. hold i TV  Malou Vestergaard 
 
 Årets profil på 1. hold i TV  Maria Freund 
 
 Årets fidus på 1. hold i TV  Frida Smed 
 
 Kulturbæreren på 1. hold i TV  Trine Schneider 
 
 Årets Spiller på 2. hold i TV  Lena Olsen 
 
 Årets spiller på 7/11 hold i TV  Emilia Smidt 
 
Efter de obligatoriske taler blev festen sluppet løs - og de sidste gik hjem sent på natten - og var klar til at blive lagt i seng 



                                     
 
                                    Lederne bage de 3 ældste afdelinger i SIK – Old Boys – Veteraner – Superveteraner 
 

                   
 
      Årets spiller i SIK flankeret af formand og seniorformand       Årets SIK’er/TV’er  flankeret af formand og seniorformand 
 
Billedet af Årets spiller i Team Viborg er desværre gået tabt L 
 
Bestyrelsen 
  
 
 
 

                 
 
 
  
 



SIDSTE NYT FRA U-12 PIGERNE 
  
 
Efterårsturneringen har budt på en start med store udfordringer og meget få point, men efter ombrydningen er situationen 
vendt til masser af mål og mange sejre. Så en lærerig sæson, hvor pigerne virkelig begynder at udvikle sig. 
 
Vi har deltaget i Louis Nielsen Cup med efterfølgende overnatning på Liseborg Centret. 
 

                     
 
I vintersæsonen bliver der 1 x træning om mandagen + teknik træning om fredagen, og er desuden tilmeldt vinterkunststof 
turneringen via DBU. 
 

                                     
 
Trænerteamet i U-12 piger 
  
 

                                 
  

 



KONTINGENTER 
  
 
Der er sendt kontingentopkrævninger ud for efterårssæsonen udendørs til alle afdelingerne fra U-10 – til og med 
Superveteraner og kontingentet er gældende frem til 31. december 2019 
 
Opkrævningen for U-6 til og med U-9 gælder frem til og med 31. oktober 2019 – derefter vil der for disse afdelinger komme en 
opkrævning på Vinter/Indendørstræning. 
 
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 november 2019 - så indlæg skal afleveres senest fredag, den 3. januar 2020 
 
Michael Staun - Redaktionen. 
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SIDSTE NYT FRA U-11 DRENGENE 
  

 
Efter en god efterårssæson har vi holdt to ugers efterårsferie og er nu i gang igen med vintertræningen. Vi skal hen over 
vinteren deltage i DBUs Kunstgræsturnering og herudover nogle indendørsstævner. 
Efteråret bød på en masse fine kampe for alle hold. Vi deltog i Horsens Pokal Cup med et hold af spillere fra alle tre hold.  Det 
var en fornøjelse at se drengen arbejde godt sammen og hjælpe hinanden på banen selvom der var mange ”nye” 
holdkammerater med. Der var god opbakning fra de medrejsende forældre og vi fik også ”bølgen” til at går flere gange. Vi 
sluttede som en flot nr. tre i rækken. 
 

 
Derudover har vi jo også deltaget i vores egen Fodboldfestival, hvor vi havde alle tre hold med. Vi stillede med vores A-hold 
og havde blandet vores B- og C-hold, som stillede op i C-rækken. Vores A-hold sluttede sidst i puljen efter nogle tætte kampe, 
mens de to C-hold mødtes i et intenst lokalopgør om tredje pladsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efter Fodboldfestival har vi også måttet tage afsked med Michael som træner i afdelingen. Vi vil alle sige tak for indsatsen og 
samarbejdet, samt held og lykke fremover. 
 
Trænerteamet 
  

                                    
  



SIDSTE NYT FRA U-10 DRENGENE 
  
 
Efterårssæsonen er slut for for U10-drengene og sæsonen har generelt været godkendt både socialt og sportsligt, med både 
fællesspisning og mange kampe. Vi har haft 3 hold med i DBU turneringen, hvor efterårssæsonen bød på 6 kampaftener for 
alle hold. 
I første halvdel af sæsonen skulle vi lige have ferieformen ud af kroppen, så det blev både til sejre og nederlag i kampene. 
Desværre også et enkelt afbud da vi havde problemer med at stille hold. 
Efter opbrydningen af rækkerne blev der flyttet lidt rundt på nogle af drengene for, at sikre at alle tre hold kunne stille op til alle 
kampene i den sidste halvdel af turneringen.  
Dette, sammen med en god træningsindsats fra drengene, har gjort sidste halvdelen af sæsonen til en stor sejresgang. De 
sidste 3 runder bød på rene sejre og en enkelt uafgjort, så efteråret slutter med højt humør for U10-drengene. 
 
Vi har i efteråret været til to stævner, Vinderup Cup og Louis Nielsen Fodboldfestival. Til Vinderup Cup havde vi to hold med. 
SIK 2 mødte nogle gode hold og gik desværre ikke videre fra puljen. SIK 1 gik hele vejen til finalerunden, hvor 3 hold skulle 
spille alle mod alle. I finalerunden blev det til en uafgjort og en sejre. Desværre fik de ikke scoret helt nok mål, så blev nr. 2 
pga. færre antal scorede mål. Men en rigtig god dag for drengene som gav medaljer og pokal med hjem. 
 

     
 
Louis Nielsen Fodboldfestival var drengenes debut på 8-mandsbanen. I denne turnering havde vi også to hold med og dagen 
bød på en del kampe på en MEGET stor bane.   
 
Fredag d. 25. oktober var 17 U-10-drenge med til sæsonens afslutningsfest i SIK. Som altid var denne aften en stor succes. 
Drengene hyggede med hinanden og fik suset fra turen på scenen. I år skulle vi for første gang udnævne årets kammerat på 
vores tre hold. Vinderne af årets kammerat pokal blev: Theodor, Benjamin og Uffe. Kæmpe tillykke til drengene. 
 
Vi er lige startet på vores vintertræning, hvor vi onsdage træner på kunststof og fredage er i hallen til indendørstræning. Som 
noget nyt i år skal vi spille Futsal og har to holde med i DBU turneringen. 
 
Indendørs spiller begge hold i samme række, hvorfor holdene blandes fra gang til gang. Dette for drengene kan spille kampe 
og hygge sig med nogle af de drenge de normalt ikke spiller kampe med udendørs, hvor vi spiller niveauopdelt.  
Ud over turnering i futsal vil vi også deltage i nogle stævner i “normal” indendørsfodbold. 
 
Trænerteamet - U10-drenge 
  
 

     
 
  
 

    
  



SIDSTE NYT FRA U-10 PIGERNE 
  
 
Selvom det er blevet tid til at tage lidt mere tøj på inden træningen, er efteråret heldigvis ikke kun regn og blæst. U10 pigerne 
har haft en god efterårssæson på banerne på Liseborg. Efteråret har budt på fællestur til stadion for at heppe på 
kvindelandsholdet.  
Den 12. november, når kvindelandsholdet og modstanderne fra Georgien løber på banen i Viborg, bliver det med følgeskab af 
U10-pigerne. - En oplevelse som alle helt sikkert glæder sig til. 
 
Sidst i september stillede vi med 3 hold til stævne i Silkeborg. Det var en lørdag med gråvejr og regn, men på trods af dette, 
var der super god opbakning fra forældre og ikke mindst, så var stemningen hos pigerne i top. Selvom pigerne heppede 
ihærdigt på hinanden med både slagsange og banner, så måtte to af holdene se sig besejret af modstanderne, mens det 
sidste Team Viborg hold fik en placering, der hjembragte pokal. 

             
 
Lidt senere på sæsonen blev der stillet med to hold til Louis Nielsen Fodboldfestival. Pigerne endte med at spille finale mod 
hinanden, en ligeværdig kamp, som måtte afgøres med en spændende straffesparkskonkurrence. Herefter kunne begge hold 
træde op på sejrsskamlen for at modtage både 1. og 2. præmien.   
  

           
 
Efter et brag af en afslutningsfest, hvor pigerne for første gang skulle kåre årets kammerat, er pigerne nu helt klar til 
indendørssæsonen, som består af både træning i hallen og på kunstbanen. Sæsonen skydes i gang med stævne i Hobro d. 
2. november, hvilket bliver endnu en dejlig oplevelse for pigerne, og hvor vi selvfølgelig kæmper for sejr  
 
De bedste hilsner fra Træner-teamet og forældrerådet U10-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 : 
 
Lars Nørskov – Afdelingsleder i U-12 drenge som 16. oktober rundede de 40 år 
 
Marcus Dooley – Herreseniorspiller som 28. oktober rundede de 20 år 
 
Søren Astrup Madsen – U-9 drengetræner som 8. november rundede de 40 år 
 
Kristian Poulsen – tidligere mangeårig ungdomsleder som 17. november runder de 80 år 
 
Ingeborg Rosholm – Dameseniorspiller som 22. november runder de 20 år 
 
Dennis Godballe – Old Boys spiller som 8. december runder de 40 år 
 
Christian Thrige Holm – Herreseniorspiller som 19. december runder de 20 år 
 
Kristian Rix Nielsen – Herreseniorspiller som 25. december 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-11 PIGERNE 
  
 
Efterårssæsonen er ved at være slut og påbegyndt. Vi har et flot fremmøde og kan arbejde videre efter et flot, flot efterår. 
Vi sluttede tiden som U10 piger af med at spille med et hold i U11B rækken og et 5-mands hold i U10 B rækken. En 
beslutning vi har været rigtig glade for og som vi ser positive resultater af nu hvor vi spiller U11. Her har vi haft et U11C og et 
U11A hold tilmeldt og begge hold har spillet en fantastisk turnering. Udviklingen på begge hold er positiv og vi synes selv vi 
spiller noget flot fodbold. Vi kender ikke vores placering i puljerne men vi ved at vi har klaret os flot. Det eneste vi er lidt kede 
af, er at der ikke er flere A hold tilmeldt i Viborg og omegn. Det giver nogen ture til Snejbjerg, Hammerum m.m. men til 
gengæld også fornøjelsen af nogen tætte og flotte fodboldkampe. 
Glædeligvis er der mange andre hold i Viborg så vi har været heldige at vi med det andet hold kan kæmpe med andre Viborg 
hold. 
 
Inden efterårsferien deltog vi Louis Nielsen Fodboldfestival. For piger spilles der her på B-niveau. Vi havde igen stor tilslutning 
fra vores piger (og forældre) og havde selvfølgelig blandet vores to hold så vi kunne stille med 2 jævnbyrdige B-hold. Til vores 
store fornøjelse og overraskelse var der tilmeldt hele 8 hold i pige U11 så vi kunne spille gruppekampe og placeringskampe. 
Der blev gået til den på begge hold, og i begge puljerne sluttede vi som nr. 2 efter to gode hold fra Lyseng. Det betød at vores 
to hold skulle spille mod hinanden om 3. pladsen. En tæt kamp som var tæt på at ende uafgjort men endte med stillingen 2-1 
og et hold på skamlen til præmieoverrækkelse. Vi trænere er glade for at det lykkedes at lave to jævnbyrdige hold og vi er 
stolte af pigernes resultater, spillemåde og mest af alt omgang med hinanden. Det er en fornøjelse at være sammen med 
pigerne. 
 
Til vores træningen har vi, som nævnt ovenfor, et flot fremmøde med deltagelse af næsten alle 22 piger. Vi skulle hilse og 
sige vi har plads til flere og som man kan læse ovenfor har vi mulighed for at tage imod helt nye fodboldspillere samtidig med 
at vi kan udfordre alle pigerne på det rette niveau, så det bliver sjovt for alle. For tiden har vi skruet en lille tand ned for 
aktiviteterne så piger og træner kan samle fornyet appetit på spillet. Det varer dog ikke længe inden vi skal tilbage til normalt 
aktivitetsniveau, såfremt der kan findes banetid. 
 
En anden ting vi som trænere glæder os over, er den tilgang som klubben har til vores piger. Det er fantastisk at se hvordan 
pigerne i SIK/Team Viborg også er vigtige for klubben. Senest har vi fået tilbudt målmandstræning hvilket er af stor betydning 
for vores resultater men også at vi nu ikke har problemer med at på en spiller i målet til kampe og træning. Vi har selv rost 
Mads for den store indsats og hans tilgang til træningen med pigerne hver anden mandag, men det er også på sin plads at 
takke Mads og klubben her på siden - Tak. Et andet tilbud til vores piger er tekniktræning med Jan Guldager hver anden 
søndag. Det er lidt mere koncentreret tekniktræning hvor Jan virkelig har fokus på at dygtiggøre pigerne, og noget pigerne 
nok lige skal vende sig til. Vi ser dog allerede resultater heraf og er selvfølgelig glade for at Jan tager sig tid henover vinteren 
til at træne pigerne. 
 
Alt i alt er vi godt kørende og ser frem til en vinter med nogen træningskampe, gode træninger, et par indendørsstævner og 
ikke mindst at få nogen nye ens træningsdragter til alle pigerne ☺. I den forbindelse skal der selvfølgelig lyde en stor tak til 
alle klubbens sponsorer og dem som støtter vores hold direkte (Ullits & Winther, Jyske Bank, Louis Nielsen, Klippestudiet og 
Møblér med Karup Viborg). 
 
Afslutningsvis vil vi her også gerne takke alle pigernes forældre som altid bakker op om pigerne og os trænere. 
 
Trænerteamet i U-11 piger Jan og Ole 
  
 
 

SIDSTE NYT FRA U-9 PIGERNE 
  
 
Efterårssæsonen er slut for U9 pigerne 
 
Sæsonen har igen været en sand fornøjelse. Selv om regnen ofte har pisket ned, så har pigerne været glade og kommet til 
træning. 
 
Vi har deltaget med 3 hold i DBU turneringen. Der er blevet spillet godt kampe og vi har lært, at vi også får noget ud af kampe 
mod rigtig gode hold. Pigerne har virkelig udviklet sig, og det er stadig dejligt at se de mange forældre og bedsteforældre til 
vores kampe.  
 
I september havde vi Mikro weekend hvor vi igen var næsten fuldtallig. Pigerne spillede en masse bold og hyggede sig med 
hinanden. Der skal lyde en stor tak til forældrerådet. Uden jeres hjælp havde det ikke været mulig at få det afviklet.  
 
Nu er vintersæsonen startet. Vi træner som sædvanlig indendørs om lørdagen, men som noget nyt træner vi udendørs om 
mandagen. Vi håber, at både piger og forældre bakker op om dette tiltag.  
 
Vi har også fået et par nye trænerne i forbindelse med vintersæsonen. Stort velkommen til Janni og Rasmus. Det er dejligt, at 
I vil være med til at træne verdens bedste piger. Det bliver rigtig godt.  
 
Trænerteamet 
  
 



SIDSTE NYT FRA U-14 DRENGENE 
  
 
En meget lang sæson lakker mod ende. Drengene har arbejder sten hårdt siden januar med træning og kampe. 
 
Vores andet hold blev sendt i en svær pulje med U15 hold, da der ikke var nok U14 hold til at lave en pulje i 9 mands. 
 
Efter en svær start begyndte vi at få hjælp af vores U15 afdeling, som gav en Go afslutning på sæsonen. Tak til Steen og 
Roger på den konto. 
 
Vores førstehold som blev jyske mestre i foråret i Liga3, fortsatte de gode takter i efteråret. 
 
Det blev et opgør mellem os og Støvring, hvem der skulle spille om oprykning til Liga2. 
Efter at have tabt 0-5 i Støvring, og vundet 6-1 på hjemme bane var det et spørgsmål om hvem der var mest stabile i de 
øvrige kampe. 
Her var SIK bedst. Vi sluttede med 27 point, hvor Støvring fik 19. 
 
Oprykningskampen skulle spilles søndag, den 3. november, kl. 14 i Hammel mod Hørning fra Aarhus egnen. 
 
Masser af opbakning på begge sider gav en fantastisk stemning trods dårligt vejr. 
 
Kampen var meget lige. Vi kom bagud 0-1 og 1-2, men drengen viste stor klasse og fik scoret til 2-2. 
 
Kampen ender i straffe. Her bliver det afgjort på 8 straffe til SIK’s fordel ☺ 
 
Drengen skal nu spille Liga2 efter nytår. 
 

        
 
Trænerteamet U-14 drengene 
  

 
 

                                  
 
  
 



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 Sønder Alle 48 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 Martin Østergaard   29 89 50 70 
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    
  
 

 

 

  
 
 
 
  
 
 


