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FORMANDEN HAR ORDET
Først og fremmest GODT NYTÅR til jer alle.
Håber at I har nydt fridagene og er klar til at tage fat på det nye år med nye muligheder og oplevelser.
Hen over nytåret er der ikke sket de store ændringer. I nogle afdelinger er der ændret på trænerposten – enkelte er stoppet
og nye er kommet til.
Det samme gælder på spillerfronten, hvor halvåret altid viser at nogle holder og andre kommer til.
Uanset om man er træner, leder eller spiller, så tak til jer som har valgt at stoppe og velkommen til alle nye på Liseborg.
Håber at I vil opleve en klub med mange aktiviteter og at både det sportslige og sociale er i højsædet.
Snart starter træningen igen og anlægget vil myldre med glade spillere og trænere. Det ser vi alle frem til og ikke mindst når
turneringen starter i april måned.
Liseborg Centeret:
Pr. 1. januar fik brugerne bag Liseborg anlægget nøglen til centret, som betyder at driften af centeret nu ligger i hænderne på
en ny bestyrelse som består af brugerne.
Hen af vejen vil der komme ændringer på Liseborg, men vi må respektere at folkene bag, skal have tid til at lande på begge
ben og få lagt en plan for de kommende tiltag.
Dog er det helt klart at hal nr. 2 samt ny tennishal, der opføres først og i løbet af 2020, vil vi kunne se at det arbejde begynder.
Men det nye ejerskab er der også en klar forventning om at vi alle – det er alle foreninger – skal stå mere sammen om at løse
flere opgaver. Det er i alles interesse og vil kun gavne udviklingen af centret.
Når der foreligger mere konkrete planer hører I nærmere.
Bestyrelserne i Team Viborg og SIK:
Sidste år efterlyste bestyrelserne mere hjælp til de mange opgaver, vi har i det daglige.
Det er også lykkedes at få nogen med i nogle udvalg og stor TAK for det til dem der har meldt sig under fanerne. De opgaver
vi har fået hjælp til er blandt andet :
Ungdomsafslutningsfesten
Nytårsløbet
Indendørsstævnet Sportigan Cup
Men vi er slet ikke i mål endnu og vil gerne have endnu flere med.
Tænker at et medlemskab af en forening – ud over sporten – også er medlemskab til at hjælpe med opgaver i klubben til gavn
for os alle.
Det skal vi blive meget bedre til at udnytte i 2020.
Hav det godt alle sammen indtil vi ses.
Steen Mikkelsen – Formand

INDLÆG FRA SIK’s VENNER

NYTÅRSLØB PÅ LISEBORG
Om formiddagen, den 31. december 2019, kl. 10.00 blev det 6. Nytårsløb afviklet på Liseborgcentret.
Arrangementet var igen en stor succes og med omkring 550 deltagere som fik løbet enten 1, 2 eller 4 omgang på 2,5 km
ruten eller 10 km på den Trail rute - så der kom appetit til aftens strabadser.
Flemming Finøen er medarrangør af løbet, og har stået bag ideen da vi startede for 6 år siden.
Hvert år er der et projekt som der samles ind til og igen i år var det besluttet at støtte indsamlingen til bydelens HAL 2 som har
været et ønske gennem mange år – og som nu ser ud til at komme i det kommende år.
Der var en deltagerbetaling på kr. 50,- for voksne og kr. 25,- for børn og der blev således samlet kr. 21.400,- ind til formålet.
Efter løbet blev der serveret rundstykker - varm kaffe - saftevand – vand – frugt - slik.

Vi vil gerne takke de sponsorer som var med til at arrangementet kunne lade sig gøre.
Følgende firmaer støttede : Tandprotese Teamet Finøen – Houlkær Bageri – MENY Frost – VFF – Viborg Stifts Folkeblad
- Manifesto – MENY Kaffe – Zacho & Co – PUMA – Rynkeby – FDM Jyllandsringen – Frisør Barrett – Andelskassen
- CORNATOR – Frisørland - Vin & Vin – Kims - Peter Larsen Kaffe - Pimpongs Talentskole - Ringkøbing Landbobank
- Rema1000 Arnbjerg - Nykredit.
Dagen var også en markering af at fra årsskiftet, bliver vi herre i ”eget hus” og det blev på flottes vis markeret med
overdragelsen af nøglen til Liseborgcentret.

Udvalget for Nytårsløbet

SIDSTE NYT FRA U-12 PIGERNE
Vi har holdt en dejlig julepause, og er nu klar til at starte op mandag den 13. januar 2020.
Der er planlagt en opstart med 1 x træning + 1 x løbetræning om ugen.
Holdet har været tilmeldt en Kunststofturnering, som har været super god, masser af mål og frisk luft til kinderne.
Turneringen fortsætter her i det nye år, med første stævne i Givskud den 25.januar 2020.
Vi glæder os til at komme i gang igen.

Hilsen Trænerteamet, U12-Team Viborg

SIDSTE NYT FRA U-9 PIGERNE
I U-9 piger træner vi i vintersæsonen udendørs hver mandag og indendørs hver lørdag.
Det er fantastisk at opleve den store opbakning, der er til sådanne træninger - også når vi skal træne udendørs en kold og
regnfuld mandag eftermiddag. Typisk deltager 16-18 spillere til træning - i højt humør og klar til at spille fodbold. Stærk piger !
Som en lang række andre afdelinger deltog U-9 pigerne i Sportigan Nytårs Cup lige efter årsskiftet. Det var en rigtig god
oplevelse, hvor vi fik mødt hold, som vi normalt ikke spiller mod i DBU turneringerne.
Fra U-9 pigerne skal lyde en stor tak til arrangørerne af stævnet - rigtig flot arbejde af jer. Vi er helt sikkert klar til at deltage
igen næste år.

U-9 Trænerteamet

KONTINGENTER
Det er desværre ikke alle som fik betalt sin kontingent inden årsskiftet, og det koster os så et medlemstilskud fra Viborg
Kommune, hvilket selvfølgelig ikke er tilfredsstillende.
Dem af jer som ikke har fået betalt, skulle have modtaget en rykker som I bedes få betalt straks.
Vi kan allerede nu orienterer om at der engang i 2020 vil blive indført et nyt kontingentsystem, og når det træder i kraft, så er
der ingen som vil kunne træne eller spile kampe, hvis ikke de får betalt deres kontingent.
Dette betyder, at det er vigtigt, at I alle har fået aktiveret jeres fodboldpas.

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 marts 2020 - så indlæg skal afleveres senest fredag, den 28. februar 2020
Michael Staun - Redaktionen.

SIDSTE NYT FRA U-16 DRENGENE
Vi afsluttede efteråret med delvist at opnå målsætningen: Liga 2 skulle forblive i Liga 2 og Liga 5 skulle gerne rykke op.
Desværre rykkede Liga 5 ikke op selvom de i perioder formåede at spille en rigtig god gang fodbold. Liga 2 har nået et rigtigt
godt og stabilt niveau der gør, at vi rent tempomæssigt fint kan gøre os gældende i Liga 2.
I efteråret har vi haft fokus på at fastholde drengene i fodbold. Det er en målrettet indsats, der indtil nu har betydet, at vi
fortsat får spiller tilgang. Så selvom drengefodbold i dag er udfordret, så har vi en fin søgning til vores afdeling, der
efterhånden tæller et stykke over 30 spillere.
Et af tilgangen er bl.a. ture og arrangementer. Et af de tilbagevendende er vores årlige tur til Thorsminde. Derfor afsluttede vi
vanen tro efteråret med en tur til Vesterhavet i en weekend. Her var der indendørs fodbold, vildmarksbade og fifa turnering på
programmet. Til orientering deltog vi i trænerteamet også i turneringen, og vi formåede faktisk at lave et par kasser ! !

Nu ser vi frem imod forårssæsonen, hvor vi udover turneringen også arbejder på at tage til en turnering i Prag i påsken.
For at gøre turen så billig for drengene som muligt, er vi i gang med at få undersøgt alternative indtjeningsmuligheder.
Trænerteamet i U 16

SIDSTE NYT FRA U-10 PIGERNE
Så er vi kommet på den anden side af julen og 2019 – Og som mange i den danske befolkning, har formentlig også mange af
pigerne fulgt med i julekalenderen om Tinka – hvor en enkelt sætning går igen flere gange – En nisse er ingen nisse – og
præcis sådan er det også med fodbold og de værdier, som sporten gerne skulle bringe med sig.
Derfor forsøger vi både ved træning og sociale arrangementer, at skabe et godt fundament sammen med pigerne. Et godt
fundament gør ofte ting lidt lettere. Hos U10-pigerne tror vi på, at byggestenene i fundamentet er godt kammeratskab,
teamwork og ikke mindst sammenhold. At lære pigerne fodbold, som samtidig indeholder alle de værdier, som gør, at de hver
gang de går på banen tror på sejr, - og at de når de må se sig besejret, stadig giver hinanden et klap på ryggen og råber
kampråbet med troen på, at næste gang så lykkedes det.
Indendørssæsonens turneringen er skudt godt i gang og pigerne har placeret sig i den øverste halvdel i begge rækker. Også
til stævnet i Rosendal indtog de flotte placeringer på henholdsvis 2. og 3. pladsen.

I november stod flere af U10-pigerne med sommerfugle i maven og høje forventninger, klar til indløb med kvindelandsholdet,
da kampen mod Georgien skulle spilles. Ingen tvivl om, at det var en fantastisk oplevelse og at pigerne helt sikkert er vokset
et par centimeter efter den oplevelse. Vi håber på, at vi igen kan få muligheden, så de piger der ikke var heldige denne gang
også får den oplevelse.

Efteråret har også budt på hygge med varm kakao efter udendørstræning på en lidt kølig lørdag. I december luftede pigerne
nissehuerne ved et dejligt julearrangement med æbleskiver og pakkespil, inden en lang juleferie stod for døren. Dog har
pigerne ikke været helt uden hinandens selskab hen over julen, for d. 30. december mødte 17 glade og energiske piger op på
Idrætshøjskolen i Viborg, klar til 3 timer med højt humør og forskellige aktiviteter i hallen og efterfølgende leg i svømmehallen.

Fortsættes på næste side

Alt i alt har 2019 været et år med mange gode oplevelser for U10-pigerne - så tak til jer alle, vi håber på lige så god
opbakning i 2020, som skydes i gang med SIK Sportigan Nytårs Cup.
De bedste fodboldhilser Trænerne & Forældrerådet U10-piger.

SPORTIGAN NYTÅRS CUP 2020
Flere end 500 børn fordelt på 85 hold deltog i weekenden, den 3. - 5. januar i Sportigan Nytårs Cup 2020 i Liseborghallen.
Team Viborg og SIK var repræsenteret i alle rækker. Stærkt !
Med afvikling i alle rækker og primært positive tilkendegivelser fra deltagerne var stævnet, som ellers traditionelt har ligget i
juleferien, en succes.
I år gav især indløb til præmieoverrækkelse i røg og lysshow tilsat høj musik mange smil på læberne hos børnene. (og de
voksne) J Et tiltag som helt sikkert kommer igen næste år.
Stævnet blev afviklet med massiv opbakning fra de tilbagevendende boldsponsorer, men også i høj grad fra de mange
sponsorer af spurtpræmier.
I alt blev mere end 500 spurtpræmier med alt fra slikposer og drikkedunke til bluetooth højttalere over gavekort, delt ud over
de 3 dage.
Stævneledelsen vil meget gerne takke de mange sponsorer. Ligesom med deltagerne vi håber at se igen, så håber vi også
på vores sponsorers hjælp i årene fremover.
Gennem hele weekenden var der en fed stemning af frivillighed i hallen og de enkelte årganges trænere, hjælpere og
forældre gik forrest med at tilbyde deres hjælp.
Det var super fedt at konstatere det sammenhold og den lyst til at hjælpe i en sådan grad. Tusind tak til alle der hjalp ved
dommerbordet, ved præmieoverrækkelser, som dommere og med indløb.
Slutteligt en tak til Staun for gode inputs, Casper og Co. i kiosken, samt Uffe, Bjarne og ledelsen i vores alle sammens
Liseborgcenter for nogle gode rammer.
Vi ses til Sportigan Nytårs Cup 2021.
Morten, Bo og Søren

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 :
Frank N. Sørensen – Veteran spiller som 17. januar runder de 50 år
Denis S. Nielsen – U-14 pigetræner som 19. januar runder de 40 år
Nikolaj Lambertsen - Herreseniorspiller som 29. januar 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 DRENGENE
Vinteren er over os, vi er dog så heldige at vejret ikke har forhindret os i at afholde alle planlagte træninger mellem
efterårsferien og juleferien. Vi har haft god opbakning til alle træninger, hvilket er rigtig fedt. Vi deltager i DBUs
Kunstgræsturnering, hvor vi har mødt nogle gode hold, i nogle kampe har vi været godt med i andre knap så godt. Vi får mødt
nogle andre hold end vi plejer så vi tænker at det er god læring for spillerne uanset niveau at møde nye modstandere.
Inden vi gik på juleferie, skulle vi deltage i Nisse Cup i Houlkær. Vi stillede med 1 hold i A-rækken og 2 i C-rækken.
Oprindeligt havde vi meldt anderledes til, men arrangøren byttede af praktiske årsager om på holdene. Vi spillede dog en god
turnering, selvom vi ikke har spillet ”rigtig” indendørs i 2 år. I A-rækken endte vi på en flot 2. plads mens C-rækken endte med
en intern finale, så vi i den række gjorde ”rent bord”. Det er vi supertilfredse med J

Efter Nisse Cup ventede en dejlig juleferie, som både har budt på SIK Nytårsløb og Sportigan Nytårs Cup i Liseborg hallen. Vi
havde 4 hold med, 2 i A/B-rækken og 2 i B/C-rækken. Alle hold kæmpede supergodt, men det sidste held manglede hvorfor
bedste resultat blev 2. pladsen i A/B-rækken.

Der var super indsats på, og en god måde at afslutte juleferien på. Nu ser vi trænere frem til træningsstart i uge 3. Vi glæder
os J
Trænerteamet

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

Kasserer

:

Steen Mikkelsen

Liseborg Toft 40

40 11 66 81

Øvrige

:

Søren Christensen

Liseborgvej 49

86 61 21 58

Poul Lauge

Drosselvej 23

26 28 79 15

Mikkel Mikkelsen

Møgelparken 108

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

:

Maibritt Dalsgaard

Tjalfesvej 5

61 89 06 88

Øvrige

:

Poul Lauge

Drosselvej 23

26 28 79 15

Maibritt Dalsgaard

Tjalfesvej 5

61 89 06 88

Mikkel Mikkelsen

Møgelparken 108

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

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

29 89 50 70

