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FORMANDEN HAR ORDET
Vi har lagt sommeren bag os.
Kigger vi et halvt år tilbage, er det vel et af det mærkeligste i mands minde. Corona har i den grad sat sit aftryk på vores
hverdag, det gælder familien, arbejdslivet og fritiden.
Heldigvis er vi kommet godt i gang på Liseborg – Viborg Syd. Det skal vi nu til at vende os til at kalde vores dejlige anlæg.
Når vi tager hensyn, passer på hinanden og viser ansvarlighed, så kan træning og kamp sagtens lade sig gøre.
Og med sund fornuft i alle situationer så går det aldrig helt galt.
Vi ved godt at det er et stort ansvar vi lægger på trænere og lederne, men indtil videre det et ansvar I alle har taget og sikre
hverdagen på Viborg Syd fungerer.
Vi er allerede langt henne i efterårssæsonen, hvor der er afviklet mange kampe. Som altid stor indsats fra alle til træning og
kamp, det giver et positivt indtryk og glæde ved fodbolden.
Vi må indstille os på den hverdag vi pt. har, vil vare ved et godt stykke tid fremover og der vil opstå nye vaner, som er med til
at holde smitten nede, som vi heldigvis oplever i vores lokalområde pt.
Jeg oplever da også at vi jo ikke går og tænker på Corona hele tiden, men har vi ovennævnte i erindring, så tror jeg også at
tingene kan fungere på Viborg Syd fremover.
Bestyrelserne i SIK og Team Viborg har besluttet at aflyse året ungdomsafslutningsfest, som vi plejer at holde sidst i oktober.
Vi kan pt. ikke være ca. 800 personer i hallen.
Men der er tænkt på alternativer i den anledning, som trænere og lederne får besked om snarest.
Det samme gælder jo Fodbold Festivalen lige før efterårsferien. Men vi håber at være tilbage med begge dele næste år.
Viborg Syd:
Som de fleste nok fornemmer, så begynder der så småt at ske ændringer på anlægget. Vores nye inspektør Keld Jørgensen
er sat i spidsen for at få anlægget opgraderet. Fra fodbold vil vi rigtig gerne have gjort noget med stykket langs
kunstgræsbanen, så vi undgår sten inde på banen. Herudover arbejdes der på et nyt vaskerum, og vi skal have det gamle
ishus revet ned ude på Leo Field.
Ja der er nok af opgaver og tanker på at få gjort vores anlæg mere tidssvarende. Men Rom blev ikke bygget på en dag, men
vi håber på at de næste step allerede vil ske i løbet af efteråret.
Husk at passe på hinanden og hjælp til når I bliver spurgt, så vi kan få tingene til at glide i hverdagen.
Steen Mikkelsen – Formand

TEAM VIBORGS FØRSTE ÆREDSMEDLEM
Team Viborg afholdte 25. juni den årlige general forsamling - udsat på grund af forsamlings forbuddet.
Generalforsamlingen bød på både vedtægtsændringer, udskiftning på bestyrelses posterne og en formel godkendelse af
budgettet for 2020, men generalforsamlingen vil nok mest af alt blive husket for udnævnelsen af det første æresmedlem i
Team Viborgs historie nogensinde.
Titlen som æresmedlem blev tildelt det nu tidligere bestyrelsesmedlem Michael Staun, som har været med lige siden klubben
blev stiftet for snart 20 år siden.
Udover en stor tak til Michael fra klubbens formand Steen Mikkelsen, fik Michael også overrakt en gave for at markere
udnævnelsen som æresmedlem.
Kæmpe stort tillykke med titlen Michael

Bestyrelsen i Team Viborg

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 2020 - så indlæg skal afleveres senest fredag, den 30. oktober 2020
Michael Staun - Redaktionen.

EN FANTASTISK REJSE MED ÅRGANG 2001
Efter min 3. periode som ungdomsleder i SIK og senest for årgang 2001 fra 2007 til 2020.
Jeg vil gerne takke samtlige 31 trænere som gennem årene har været træner for årgang 2001 samt ungdomskoordinator
Michael Staun for samarbejdet gennem hele perioden.
Den helt store forskel på U-6 og U-19 kan fx være at hjælpe med at binde snørebånd for de yngste til at U-19 spillerne nu selv
kører til kampe.
Nu er årgang 2001 i gang med 1. halvsæson som seniorer og ganske få spillere har været med hele vejen fra U-6.
Tak til alle spillere.
Det har været en fantastisk rejse at følge jer.
Afgående ungdomsleder for årgang 2001 - Kent Pedersen

KONTINGENTER
Det er nok gået op for de fleste, at klubben er overgået til digital kontingentbetaling.
Dette betyder, at hvis man ikke får tilmeldt sig automatisk opkrævning, så er man ikke medlem og kan ikke hverken træne
eller spiller og bliver spærret i systemet.
Vi håber at alle har fået sig tilmeldt systemet så alle fortsat kan få glæde af den lille runde bold
Al tilmelding og udmelding foregår nu fra klubbernes hjemmeside og alt andet er ikke gældende.
Det foregår på klubbernes hjemmeside - www.sik-viborg.dk - www.teamviborg.dk
Hvis man ikke melder sig ud inden næste periode, vil man automatisk blive opkrævet kontingent indtil man udmelder sig på
hjemmesiden og får en bekræftelse.
Hvis du ikke vil modtage den næste opkrævning, skal du meldes ud inden nedenstående skæringsfrister:
Afdeling U-6 – U-9:

30/6 - Hvis du vil undgå efterårskontingentet
31/10: Hvis du vil undgå indendørskontingentet
28/2: Hvis du vil undgå forårskontingentet

Afdeling U-10 – U-19 samt senior og Bold & Leg
30/6: Hvis du vil undgå efterårskontingentet
31/12: Hvis du vil undgå forårskontingentet
Udmeldelse efter ovenstående frister vil medføre en kontingentopkrævning frem til vi modtager udmeldelsen.
ALLE henvendelser omkring kontingent kan ske til den kontingentansvarlige i klubberne.
Kontingentansvarlig i Team Viborg: Maibritt Dalsgaard – tlf.: 61 89 06 88 - mail: maibrittdalsgaard@msn.com
Kontingentansvarlig i SIK: Michael Staun – tlf.: 28 42 88 93 – mail: fodbold@sik-viborg.dk
Bestyrelsen

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:
Kristian Winther - Herreseniorspiller runder 7. september de 20 år
Andreas Skov Hansen - Herreseniorspiller runder 22. september de 20 år
Anders Nielsen Skyum – Herreseniorspiller runder 29. september 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
En storm af corona satte i foråret en brat stopper for træningen. Ens for alle, ingen træning, og med en uvished om hvornår
bolden igen måtte trille på banerne.
Heldigvis kom træningen lidt i gang og ikke mindst blev årets fodboldskole afviklet til stor glæde for mange af pigerne.
Selvom der stadig er restriktioner og pigerne mangler at få grinet af sammen i omklædningsrummet efter træningen, så er der
højt humør at spore efter at træningen igen er i gang efter sommerferien.

Hygge & kammeratskab
Pigerne er efterhånden en flok der kender hinanden rigtig godt, men også en flok som meget gerne byder velkommen til nye
fodboldkammerater, og et par nye er også kommet til. Skulle der nu gå en fodboldglad pige rundt som har lyst til et
fantastiske kammeratskab på et hold som vægter både fodbold, kammeratskab og socialt samvær både på og udenfor banen
så er der selvfølgelig altid plads til flere fodboldglade piger.

Sæsonen er skudt i gang med træning og kampe. U-11 pigerne stiller med både et 8-mands- og 5-mandshold. Kampene
bliver spillet med stor indsats, hvilket har resulteret i flotte resultater. Men selv de kampe som ikke bliver sejr til den lilla trøje
tager vi med os og lærer nyt heraf, så alle er endnu bedre rustet til næste kamp. En ting er dog sikkert – spilleglæden og
sammenholdet er i top.

De bedste fodboldhilsner Trænere & Forældrerådet U-11 pigerne.

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

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

Kasserer

:

Maibritt Dalsgaard

Tjalfesvej 5

61 89 06 88

Øvrige

:

Morten Jensen

Liseborg Mark 25

24 60 21 38

Tina Nedergaard

Liseborg Mark 11

51 40 76 30

Daniel Andersen

Vesterled 32 B

22 58 77 35

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:
Formand :

Morten Bondgaard Godsk

Møgelparken 136

51 94 32 11
mb@bondgaardaps.dk

Centerleder

Keld

Jørgensen

29 44 23 08
keld@viborgsyd.dk

Nedenstående personer er kontaktpersoner i Team Viborg på øvrige områder:
Talentudviklingsansvarlig

Martin Østergaard

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 – Redaktør

29 89 50 70

