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FORMANDEN HAR ORDET
Sæsonen 2020 er netop afsluttet med de sidste kampe her først i december.
En lang sæson på mange måder, som vi aldrig har oplevet før.
Corona/COVID19 har sat mærkbare spor ved os alle, og det er ikke overstået endnu. Men det ser ud til at der lys for enden af
tunnelen nu, hvor de første bliver vaccineret omkring nytår.
Fodboldlivet har været sat på prøve hos os alle på Liseborg SYD. Hvem husker ikke 11. marts hvor Mette Frederiksen
lukkede landet ned og derved også fodbolden i en periode.
Heldigvis kom vi i gang i maj igen, men på helt andre præmisser end før, og som har holdt ved indtil nu – og formentlig også i
foråret 2021.
Det er dog lykkedes at få afviklet træning og ikke mindst kampe på de betingelser, der er opstillet.
Der skal i den anledning lyde en stor tak til alle på Liseborg SYD – spillere, trænere, ledere og forældre for at vise
samfundssind og passe på hinanden. Det viser vores store fællesskab der er i SIK og Team Viborg.
I skal alle vide at de 2 bestyrelser i SIK og Team Viborg har kæmpe respekt på den måde vores trænere og ledere har
håndteret opgaverne. Og det ser ud til at alle er kommet helskindet igennem indtil nu.
På den sportslige front er det da også gået rigtig godt i mange afdelinger og selvom ikke alle kampe nåede at blive afviklet
– ja så skal det ikke tage glæden fra de mange positive resultater og indsatser, der er leveret på Liseborg.
Det sociale har jo haltet i den grad – og vi har manglet at kunne samles omkring fodbolden i fællesskaberne, der er i
afdelingerne.
Fester, afslutninger, fællesspisninger mv. må vente til der igen er åbnet op.
Tænk hvilke fester vi skal holde… og det skal vi nok fra bestyrelserne følge op på i løbet af 2021.
Det vigtigste i vores klub er dog fællesskabet og alle kommer godt igennem Corona uden skrammer. Til jer der har mærket
det på egen krop, der håber jeg inderligt at I snart er klar igen til livet på Liseborg.
God jul og nytår til alle på Liseborg SYD.
Pas på hinanden – så ses vi lige pludselig igen i 2021.
Steen Mikkelsen – Formand

KÆRE SIK / TEAM VIBORG

Lige en lille up-date fra Kiosken.
2020 har været et mærkeligt år. Vi havde glædet os til en masse sjove ting, som skulle have været prøvet af, men vi har
måttet sande, at Covid-19 ikke er til at spøge med
Heldigvis havde vi i juni mulighed for at have DBU fodboldskole på Liseborg. Det var en kæmpe udfordring med en masse
restriktioner, der skulle overholdes, men det blev løst virkeligt godt og der var styr på det. Vi synes faktisk, det var en af de
bedste fodboldskoler, vi har været med til.
Siden august har det virkeligt været svært og hårdt at være kioskejer og det er svært at bevare optimismen, for alle
arrangementer er blevet aflyst eller udsat. Lad mig give jer nogle eksempler på de største arrangementer: Kamparrangement
med 250 spisende gæster til Sønderjyske-kampen, håndbold afslutning ungdom/senior, fodbold afslutning ungdom/senior,
Louis Nielsen Cup, alle fællesspisningerne.
i slut oktober kom så mundbindpåbuddet, hvilket gjorde situationen endnu værre i kiosken. Siden sommerferien har vi mistet
ca. 80 % af vores omsætning. For at spare lidt på personaleudgifterne, valgte vi at holde lukket om mandagen. Det synes vi
faktisk er meget trist, for det er den dag i ugen, der plejer at være flest folk på anlægget - en stor blanding af TV & SIK - MEN
vi ser dem bare ikke i kiosken – kun gennem vinduet, når de går ned i omklædningsrummene.
Lad mig give jer et lille eksempel: Siden august har vi om mandagen omsat for i snit 387 kr. De fleste kan nok regne ud, at det
ikke er nogen god forretning, når der også skal købes varer, betales løn, moms, husleje osv. Det er derfor, vi indtil videre har
valgt at holde lukket om mandagen. Hvis man fortsat gerne vil have et cafeteria på Liseborg i 2021, er det nu, man skal huske
at bruge det, før det er for sent.
En lille tanke og bøn: Kunne man prøve i både TV & SIK at mødes i klublokalet i stedet for bare at mødes nede i
omklædningsrummene? Hvis ikke vi/i gør de unge mennesker opmærksomme på, at der er et klublokale eller cafeteria, så
kommer de aldrig til at bruge det - heller ikke når det fine nye anlæg står færdigt om nogle år. Alt dette siger jeg ikke kun fordi,
at de skal komme ind i kiosken for at købe noget, det skal de nok gøre på sigt – men lad os da for pokker nu få skabt et fedt
klubliv på anlægget, for det mangler hele vejen rundt.
Hilsen Liseborg Sportskiosk

INDLÆG FRA SIK’s VENNER

SIDSTE NYT FRA U-12 DRENGENE

2020-sæsonen synger efterhånden på sidste vers. En sæson og
et år der jo på alle måder langt fra har budt på de oplevelser vi
kunne ønske, hverken på fodboldbanen og i det hele taget.
I efteråret har vi forsøgt os med træning om søndagen, hvor de
der har haft lyst har kunnet træne en ekstra gang. Dette har vi
gjort for at give de spillere der ikke er på Topcenter en mulighed
for at få en ekstra træning, hvis de har lyst, håbet er at vi kan
udvikle yderligere på de spillere der ikke er en del af Topcenter
således at vi fortsat har mange gode spillere når/hvis vi mister
nogen til FK Viborg når vi bliver U-13.
Vi spiller her i efteråret med i kunstgræsturneringen med to hold,
hvor vi nu har spillet to runder af fire. Vi har i denne turnering lavet
ok resultater og ikke mindst spillet nogle gode kampe, så det er
positivt.
Efteråret plejer jo også at være garant for Afslutningsfesten, hvor
vi skal finde årets kammerat. Som alt andet er dette jo også aflyst,
så på en kold træningsaften og uden høj musik, fest og farver,
blev statuetterne overrakt til de heldige vindere.
I år havde trænerne sat sig sammen og valgt nogle, vi synes
havde fortjent en erkendtlighed for deres kammeratlige indsats
både til træning og kamp.
Vinderne blev for SIK 2 William GS, SIK 1 Victor og SIK 3 Anders. STORT tillykke og tak til de tre spillere.
/Trænerteamet

SIDSTE NYT FRA U-11 PIGERNE
Den efterhånden velkendte plageånd Corona har stadig et godt tag i Danmark og sætter sit præg på fodbolden. Aldrig ved vi
hvornår der sker ændringer og tiltag der kan sætte en brat stopper for turneringskampe og træning. Netop derfor er U11pigerne i denne efterårssæson tilmeldt både indendørsturnering samt kunstgræsturnering. Med 3 hold tilmeldt
indendørsturneringen og 2 hold i den udendørsturnering, så er der hårdt brug for alle pigerne, når kampene skal spilles. Hos
de altid spille glade piger er kampgejsten i top og de møder som altid talstærkt op til både træning og kampe. Ingen tvivl om at
vi kæmper for sejr ved hver kamp, men samtidig spiller vi også hver gang for at blive bedre, både som individuel spiller og
som hold.

Efter en træning på en lidt kold novemberdag var der arrangeret en hyggelig lille overraskelse til alle pigerne. Dette blev gjort
for at sige tak til alle pigerne, som i flok fik løst opgaven med salg af klubbens julekalendere. De blev samlet til fælles spisning
og ikke mindst til kåring af årets kammerat. Der blev uddelt trofæ til to spillere, som stolte tog imod, men mindst lige så stort
var det at se og høre kammeraternes opbakning. Igen viser holdånden sig – og kunne man kåre årets hold ville U11-pigerne
være en klar kandidat.

Ved arrangementet fik pigerne også mulighed for at sige tak til deres trænere og overrække dem en lille gave, som tak for, at
de uge efter uge og i langt de fleste weekender bruger mange af deres timer på fodbolden. En trænertrup, som nu også tæller
en rigtig god hjælpetræner, som brænder for fodbolden og selv træner på U15 Liga-hold. Til jer trænere: TAK for jeres indsats
og lysten til at bringe det bedste frem i alle på holdet.
…….fortsættes på næste side

Ingen kan alt, alle kan noget, sammen kan vi det hele. – Om det er på banen eller i sociale sammenhæng, så er dette et
passende billede af U11-pigerne.

De bedste hilsner Trænere & Forældrerådet U11-pigerne.

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 februar 2021 - så indlæg skal afleveres senest fredag, den 29. januar 2021
Michael Staun - Redaktionen.

SIDSTENYT FRA U-12 PIGERNE
Julen nærmer sig med hurtige skridt og om lidt er de sidste træninger færdige og de sidste kampe spillet for i år.
Året 2020 har været et mærkeligt år, men trods de udfordringer hele verden slås med, så har det været et rigtig fint år for
pigerne.
Vi er SÅ glade for at vi har kunnet opretholde vores normaler træninger og at vi har kunnet afvikle så mange gode kampe,
både på hjemmebane og udebane. Der skal herfra lyde en KÆMPE tak til folkene bag og i Liseborg Syd, og bestyrelserne for
Team Viborg og SIK for en fantastisk indsats med at skaffe os alle de bedst mulige rammer for fortsat at træne og spille
kampe. Liseborg Syd har ikke kun været anlægget med de fineste trænings- og kampbaner, men også et af de få steder hvor
vi faktisk har kunnet invitere udeholdene til kamp på normale vilkår. Tusind tak for det.
Spillemæssigt har det også været et super år. Vi startede efter sommerferien i U12 A pigerækken med et hold bestående af
piger på lidt forskellige fodbold-udviklingsniveauer, men jeg skal love for at pigerne har rykket sig i løbet af sæsonen,
spillemæssigt og som hold. Vi er i trænerteamet MEGA stolte over pigernes individuelle og holdmæssige udvikling. Vi har altid
haft udvikling som tilgang for pigerne, og vi bruger resultaterne til at understøtte denne udvikling. Vi har vundet mange kampe,
tabt nogen få, og spille et par stykker uafgjort, men den spillemæssige udvikling har været udelukkende positiv.
Vi slutter sæsonen af med et par interne træningskampe frem mod jul. Vi spiller mod U-11 pigerne og tester os selv af på en
sjov og anderledes måde når vi møder vores egne U-13 piger på stor bane. Det skal nok blive sjovt og udfordrende.
Vi lukker sæsonen med en fast trænerstab hvor vi har fået deltagelse af Alberte Moeslund og det er vi super glade for. Hun er
en rigtig god støtte for pigerne og har en helt anden forbindelse til pigerne end vi to andre (Jan og Ole). Vi vil dog gerne have
endnu flere piger til at spille fodbold og vi har plads til alle dem som måtte have lyst til at prøve - uanset niveau.
Nu ser vi frem til en lille pause inden vi starter op igen i uge 2.
Trænerteamet har tanket ny frisk energi så vi igen kan rykke pigerne til et nyt stadie i deres individuelle og holdmæssige
fodboldudvikling.
Med ønsket om en glædelig jul og godt nytår til alle spillere og trænerkollegaer.
Trænerteamet U12 piger

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

MANGE SPILLERE OG GODT KAMMERATSKAB HOS U-9 DRENGENE
U9-drengene har haft en rigtig god sæson udendørs, hvor der har været hele 35 spillere. Det har gjort, at vi stiller med 4 hold.
A, B og 2 gange C-hold.
A-holdet har gjort det rigtig godt og rykkede op i A1 og fik dermed nogle gode kampe mod hold, som vi ikke plejer at møde –
lidt spændende at skulle helt til Vildbjerg for at spille.
B-holdet havde også nogle gode kampe udendørs og har nu gjort det endnu bedre indendørs – så de er rykket op i A.
Med en del nye spillere har det været rigtig flot, at vi kan stille med hele 2 hold i C, som også har fået nogle gode og sjove
kampe.
Alle trænere fokuserer på at fremme det gode kammeratskab, som vi gør meget ud af bla. også med egne kampråb. Det giver
et rigtig godt sammenhold i hele gruppen.

I år har vi fået mulighed for at træne udenfor på bane 3 hele vinteren – børnene er så klar til at komme afsted, selvom det er
koldt, mørkt og til tider vådt.

Til trods for en periode med covid-19, hvor vi ikke har kunnet
være så sociale, har vi haft mulighed for at holde en lille
komsammen efter en lørdagstræning. Der var pølsehorn og
saftevand til alle og derudover havde vi fået sponsoreret
hele 90 pakker til ”pakkespil”.
Og der blev sluttet af med slikposer.

…….fortsættes på næste side

Sluttelig vil vi gerne benytte lejligheden til at sige
mange tak til sponsorerne for de fine klubdragter som
alle spillerne har fået.
Der er reklame for alle pengene, for dragterne bliver
brugt rigtig meget

Rigtig glædelig jul fra U9 drenge
Trænerteamet, Helle, Christian, Anders, Jesper, Brian og Morten

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:
Thomas Juul - Old Boys spiller rundede 9. oktober de 40 år
Mathias Holst Møller - Herreseniorspiller rundede 10. oktober de 20 år
Kenneth Henriksen – Old Boys spiller rundede 14. oktober de 40 år
Rasmus Mogensen - Herreseniorspiller rundede 16. oktober de 20 år
Johan Kjeldsen - Herreseniorspiller rundede 16. oktober de 20 år
Frida Christensen - Dameseniorspiller rundede 21. oktober de 20 år
Steen Jensen – Veteranspiller rundede 22. oktober de 60 år
Anne Mette Sehested - Dameseniorspiller rundede 25. oktober de 20 år
Lars Henrik Duelund – e-Sport træner som 25. oktober rundede de 40 år
Jesper Bang - U-8 drengetræner rundede 15. november de 40 år
Celine Højgaard - Dameseniorspiller rundede 19. november de 20 år
Amalie Dideriksen – Dameseniorspiller rundede 20. november de 20 år
Jeppe Ivarsen - Herreseniorspiller rundede 23. november 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-10 PIGERNE
Som afslutning på efterårssæsonen afviklede U10 piger en fredag eftermiddag i oktober et Corona-venligt
afslutningsarrangement på Liseborg. Pigerne skulle igennem et løb med poster i skoven, hvorefter der var miniturnering på
kunstgræsbanen. Undervejs blev der serveret boller, kage og pizza. Mange tak til alle pigerne for en rigtig hyggelig
eftermiddag.
I vinterperioden træner U-10 pigerne udendørs hver mandag og indendørs hver lørdag. Vi deltager desuden i DBU's
indendørsturnering. Efter ønske fra flere af pigerne har vi desuden afviklet en række ekstra udendørs træninger om fredagen.
Hvor er det dejligt med glade, motiverede og engagerede spillere.
Mange tak til forældregruppen omkring U-10 pigerne for jeres store opbakning.
En særlig tak til Filuccas far - Svend Aage - for at hjælpe til som træner om fredagen.

Rasmus, Janni, Steffen og Martin

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

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

