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FORMANDEN HAR ORDET 
  
 
Pr. 1. marts begynder foråret i Danmark. 
 
Vi er allerede langt henne i forberedelserne til den nye sæson, hvor kampene starter hen mod slutningen af marts. 
 
Man ser altid frem til den del, når turneringskampene skal i gang, efter træning i koldt og regnfuldt vejr. Men endnu engang er 
vores træning jo reddet af vores rigtig gode kunstgræsbaner, hvor der ingen aflysninger har været. 
 
Spændende bliver det at følge de 2 seniorhold – herrerne i serie 2 og kvinderne i Jyllandsserien. Kan de tage et skridt op til 
hhv. serie 1 og Kvindeserien. Det er målet for begge hold efter et rigtigt godt 2019. 
 
Men der skal tålmodighed til og der er ingen der har vundet en fodboldkamp før den er spillet.  
 
Ellers er mottoet i SIK og Team Viborg – fællesskab og sammenhold – det skal bære klubben. Og det er vigtigt at vi alle på 
Liseborg føler at vi er en del af fællesskabet og at de sociale aktiviteter også prioriteres på linje med de sportslige. 
 
Generalforsamling: 
 
For SIK er den netop afholdt – torsdag den 27. februar 2020 – men kun 4 fremmødte ud over 5 fra bestyrelsen, godt regnskab 
og uændret bestyrelse, er vel hovedkonklusionen på den aften. 
 
Dog står der fortsat tilbage at der skal 2 nye folk ind i bestyrelsen til aflastning og til at tage opgaver, så vi sikrer drift fremover.  
 
Bestyrelsen vil i den kommende periode arbejde med det og håber på at kunne supplere bestyrelsen i 2020. 
 
Liseborgcentret: 
 
Ny ledelse og nye tider. Der kommer til at ske forandringer på anlægget og de er i høj grad os selv som brugere der skal 
påvirke og medvirke til den del. 
 
Allerede søndag den 1. marts er der indkaldt til arbejdsdag. Omkring 60 personer fra de forskellige klubber er tilmeldt og vil 
give en hånd med at få igangsat forbedringer. 
 
Et klart signal om at vi kan noget i klubberne når vi er sammen om det. 
 
Og husk at bakke op omkring de kommende tiltag den nye centerledelse igangsætter. 
 
Fodboldbestyrelsen har ligeledes drøftet nye tiltag omkring Leo Field, som trænger til et løft. Det samme gør området omkring 
kunstgræsbanen samt banderne og vi tænker at der indkaldes til arbejdsdag når vejret tillader det i foråret. 
 
God sæson til alle i SIK og Team Viborg. 
 
Steen Mikkelsen – Formand 
  
 

                                
  



INDLÆG FRA SIK’s VENNER 
  
 
 

 
  



SÆSONSTART FOR SENIORER OG VETERANER 
  
 
Lørdag, den 1. februar 2020 var der indkaldt til sæsonstart for både dame- og herre spillere i både Oldboys og Senior 
afdelingerne på Liseborg. 
 
Vi startede kl. 13.00 og der var mødt omkring 50 spillere, ledere og nysgerrige op for at se sæsonen blive skudt i gang i det 
forholdsmæssige lune vintervejr. 
 
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 den traditionelle suppe. 
 
På damesiden er der udskiftning på ledersiden i form af Anne Sviatchenko som bliver ny assistenttræner til Kurt Mogensen og 
omkring 2. holdet bliver der også et nyt ansigt i form af Niels Andersen som kommer fra vores dygtige ungdomsafdeling. 
 
På herresiden er det lutter kendte ansigter som går igen med Jan Jensen, Martin HULLE og Max/P på seniorsiden mens Lars 
Sørensen, Jan Hørup og Thomas G tager sig af den gamle garde. 
 

  
 
Bestyrelsen 
  

 
 

                 
 
 
  

 
 

     
 
  
 



NYTÅRSTAFFEL FOR UNGDOMSLEDERNE 
  
 
Ved Ungdomsledernes Nytårstaffel som blev afholdt 25. januar 2020 skulle Årets Ungdomsleder kåres efter indstillinger fra 
alle Ungdomsledere i klubben. 
 
Der var kun kommet 1 indstilling til denne fine titel så der var ikke nogen afstemning, da der var tale om en kåring.  
 
Det var Kim Bøgsted Andersen som var blevet indstillet. 
 
I indstillingen er der anført, at indstillingen er for det store arbejde Kim har udført gennem de sidste år i forbindelse med 
afviklingen af Fodbold Festivalen i efterårsferien sammen med flere andre stærke kræfter. 
 
Michael Staun læste nomineringen op og hermed var Kim Bøgsted Andersen kåret som årets Ungdomsleder 2019. 
 
Der skal lyde et STORT TILLYKKE til Kim med hæderen. 
 

                                  
 
                                 Overrækkelse af vandrepokal til Årets Ungdomsleder 2019 
 
Bestyrelsen 
  
 

            
  

 

                  
  
 



SIDSTE NYT FRA U-11 DRENGENE 
  
 
2020 er nu skudt i gang med træning mandag og onsdag hvor vi har været så heldige allerede at have fået tre nye 
medlemmer, så det er jo dejligt. Vi prøver i foråret at træne efter et fastlagt skema med øvelser hvor hver træner har fastsatte 
øvelser fra nu og frem til sommerferien. Dette skulle gerne resultere i bedre forberedelse og at vi er endnu skarpere på hvad 
drengene skal få ud af øvelserne. 
 
I slutningen af januar spillede vi næstsidste runde i kunstgræsturneringen og i den kommende weekend spilles sidste runde. 
Vi har i denne turnering mødt nogle gode hold og har også været vidt omkring, til Odder og nord for Aalborg, mens vi selv har 
haft besøg helt fra Harboøre Tange. 

 
 
I februar spillede vi med i vinterens tredje 
indendørsstævne, denne gang i Løgstrup, hvor vi havde 
tre hold med. 2 i C-rækken og 1 i A-rækken. I C-rækken 
spillede begge hold sig i A-slutspillet hvor vi desværre 
måtte se et stærkt hold fra Silkeborg tage 1. pladsen, 
mens vi blev nr. 2 og 3. I A-rækken blev der spillet et 
traditionelt puljespil hvor det hold med flest point vandt. 
Her blev nr. 3. Det har været nogle oplevelser til det 
indendørs vi har været med til taget i betragtning at vi har 
mødt hold der har spillet indendørs i vinterperioden mens 
det er 2 år siden vi sidst spillede traditionel indendørs 
fodbold.  
 
 
 
 
 
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 orientere 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 spille 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 
  
 
 

SIDSTE NYT FRA U-10 DRENGENE 
  
 
Så er U10-drengene på vej ind i vores sidste halvsæson på 5 mandsbanen, og vi glæder os !  
Vi har afsluttet vores indendørssæson, hvor vi trænede hver fredag i hallen og havde 2 hold med i DBU turnering i Futsal. 
 
Efter vinterferien er vi startet op udendørs på kunststofbanen om onsdage. Der er været rigtig fint fremmøde fra drengene og 
de har nydt at komme udendørs igen.  
 
Vores træningsturnering starter sidst i marts. Vi har tilmeldt 2 hold til træningsturneringen, så de drenge der har anden 
vintersport kan koncentrerer sig om at blive færdig med kampene der. Når vi kommer til den “rigtige” turneringen møder vi op 
med 3 hold, ligesom vi har haft tidligere. 
 
 Trænerteamet - U10-drenge 
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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 24. april 2020 
 
Michael Staun - Redaktionen. 
  
 
 

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 : 
 
Laura Søndergaard – Dameseniorspiller som 31. januar rundede de 20 år 
 
Albert Ricken Holm – Herreseniorspiller som 10. februar rundede de 20 år 
 
Martin Kirk Larsen – U-10 drengetræner som 9. marts 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 
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SIDSTE NYT FRA U-10 PIGERNE 
  

 
Selvom regnen og kulden fortsat er at mærke til de fleste udendørstræningspas, viser kalenderen at foråret står for døren. 
Mens vi venter på at banerne bliver spilleklar og udendørssæsonen skydes i gang træner U10-pigerne fortsat på kunstbanen 
1 gang om ugen. Seneste nyt er at hver træning starter med fælles løbetur på 30 minutter, hvorefter boldfærdighederne 
trænes på kunstbanen. Indtil hovedturneringen for udendørssæsonen opstarter fortsætter vi den gode træning, og som noget 
nyt er pigerne tilmeldt med to hold til træningskampe hen over foråret.  
 

                             
 
Forår betyder også at enden er nær på en rigtig god og lærerig indendørssæson. Sidste indendørsturneringskamp er nu 
spillet. Der er opnået flotte resultater og stor udvikling på de enkelte hold. Sæsonens sidste kamp blev rundet af med 
medaljeoverrækkelse til alle de deltagende piger. 
 

                                
 
Årets sidste vinterdag bruger piger på at tage til Lalandia Cup, et stort indendørsstævne, hvor der spilles i 6 haller i og 
omkring Lalandia Billund. Der er badebillet til alle spillere, hvilket betyder, at vi senere på året vil forsøge at arrangere fælles 
tur til det skønne badeland Aquadome i Lalandia. Herud over er der mulighed for at vinde pokal med hjem – hvilket de sejeste 
fodboldpiger selvfølgelig går målrettet efter � Pigerne stiller med to hold og for at alle udfordres stilles med et hold i U10 B/C-
rækken og et hold i U-11 B/C rækken, pga. manglende tilmeldte A-hold i U10-pigerækken.  
Selvom udendørssæsonen endnu ikke har haft sin begyndelse, så er der allerede nu lagt i støbeskeen til et brag af en 
afslutning med deltagelse i Ikast Cup, hvor Team Viborg og SIK vil forsøge at samle så mange hold som muligt. Vi håber 
selvfølgelig på, at vi på U10-pigerne kan stille med hold. 
 
Trænere og Forældrerådet U10-pigerne. 
  

 



SIDSTE NYT FRA U-11 PIGERNE 
  

 
Hos pigerne fra årgang 2009 glæder vi os nu langsomt til det bliver forår og vi snart kan komme på græs igen. 
De seneste måneder og uger har vi brugt på at dygtiggøre os individuelt og som hold. Tekniske færdigheder skal læres og 
beherskes og forståelse af spillet som skal øves. Der er masser af gode emner til hver træning. 
 
Som noget nyt kan vi glæde os over at vi har været så heldige at få udvidet vores trænerteam med en dygtig og fantastisk 
assistenttræner.  
Alberte gør det fantastisk og alle pigerne er super glade for at hende, lige som resten af trænerteamet også er det. 
 
I efteråret 2019 spillede vi med i Louis Nielsen fodboldfestival på Liseborg, og har efterfølgende fået gode kontakter til nogen 
af de andre hold og trænere. Sammen sætter vi stor pris på det kendskab vi opnår til hinanden, niveauerne og fælles ønsker 
om at udvikle pigernes fodboldfærdigheder og at have det sjov med sport. 
I 
 januar var vi derfor i Lyseng ved Aarhus til træningsturnering på en i øvrigt flot men kold søndag. En dag med solskin og godt 
samvær med hold fra Lyseng og Horsens samt to hold fra Team Viborg. Der blev spillet flot fodbold, fightet og grinet. Det er 
bestemt ikke sidste gang vi siger ja til sådan en invitation. 
 

 
 
Med foråret lige om hjørnet er det også snart tid til næste omgang af DBU’ træningsturnering som afvikles i løbet af marts og 
første weekend i april. Det glæder vi os rigtig meget til og håber på nogle gode tætte kampe. 
 
Takket være vore gode sponsorer har vi fået nye træningsdragter mange flotte logoer og klubbens logo så vi også ser rigtig 
godt ud også uden for banen. Det er vi naturligvis taknemmelige for lige som de fine spilledragter. 
 
Eneste lille ting vi kunne ønske os, er at få endnu flere sjove og søde piger til at spille fodbold. Vi har plads til mange flere på 
vores hold. Så vi vil da gerne opfordre endnu flere piger til at komme og prøve kræfter med spillet og have det sjovt med alle 
de andre piger. 
 
Hilsen trænerteamet Team Viborg U11 
  

 

                                 
  



STØT KLUBBEN 
  
 

 
 

  
 

                                         
  



STØT KLUBBEN 
  
 

 
  
 



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 
 
Nedenstående person er kontaktperson i forbindelse med Liseborgcentret : 
 
Liseborgcentret :  Morten Bondgaard Godsk Møgelparken 136 51 94 32 11 

       mb@bondgaardaps.dk 

 
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    
  
 

 

 

  
 
 
 
  
 
 


