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FORMANDEN HAR ORDET
Januar 2021 er vi på vej ud af og så står februar for døren.
Normalt vil det betyde stor aktivitet på fodboldbanerne med træning og de første træningskampe.
Sådan bliver det ikke i år.
Coronaen har sit tag på os og hele landet og vi er i den grad begrænset i al aktivitet – ikke kun i vores fritid – men over hele
linjen.
I de 2 bestyrelser lægger vi meget stor vægt på at vi følger de tiltag og retningslinjer, der nu gælder for vores sport. Og hånden
på hjertet, så drejer det sig om at vi kommer på den anden side af coronaen og ikke begynder med vores sport før det giver
mening.
Men når vi kommer på den anden side, så glæd jer alle igen til at komme på Liseborg – Viborg Syd. Det bliver godt på alle
fronter – både med træning, kamp og alle de sociale aktiviteter vi skal have brændt af, når det er muligt.
Liseborg Syd:
Indenfor de næste par uger ser det ud til at diverse godkendelser omkring de kommende byggerier falder på plads, og vi i løbet
af foråret forhåbentlig vil se diverse byggefolk være i gang med de tiltrængte ændringer, ny hal nr. 2 og meget mere.
I de kommende dage vil der komme en udmelding på tidsplaner og hvordan det kommer til at se ud – så det kan I også godt
glæde Jer alle til.
HOLD ud – det er forhåbentlig snart ovre – pas på hinanden – vi skal meget gerne have alle med når foråret kommer og vi
forhåbentlig skal i gang med træning og kamp.
Det her har vi aldrig prøvet før – og det sætter mange ting på prøve og på spidsen, men vi skal løfte i flok og ikke gør noget der
kan skade fællesskabet.
Nu når al aktivitet er sat på pause – er kontingentbetaling også udskudt til april. Så beslutter bestyrelserne hvad der skal ske
med hensyn til kontingent størrelse.
Både SIK og Team Viborg skal nok komme igennem Coronaen – både på det sportslige og økonomiske område.
I kan alle roligt regne med at der er EN KLUB at komme tilbage til – spørgsmålet er bare hvornår ?
Pas på hinanden indtil vi ses.
Steen Mikkelsen – Formand

SIK og Sportigan uddeler julegaver for 15.000 kroner til 40 børn
Det var meningen, at der skulle afvikles stort indendørs fodboldstævne i Liseborgcentret den første weekend i 2021.
Men… I ved nok.
Derfor har Sportigan og Søndermarkens IK (SIK) valgt at bruge de midler og planlagte præmier, der var indsamlet til stævnet,
på en anden måde.
Vi har derfor besluttet, at vi gerne vil være med til at tage et socialt ansvar og give en donation til noget, som vi tror på kan gøre
en forskel for nogle børn og deres forældre i Viborg Kommune, fortæller Morten Halskov indehaver af Sportigan.
SIK og Sportigan har derfor taget kontakt til fritidsvejlederne i Viborg Kommune, som de i forvejen samarbejder med, og har
spurgt, om de kunne finde nogle familier, som kunne bruge et tilskud til nogle julegaver.
Familierne er fundet, og i alt får 40 børn en pakke under juletræet med en venlig hilsen fra SIK og Sportigan.
Forældrene har været forbi Sportigan, hvor de på nogle stativer og kasser kunne vælge én sportsting pr. barn og derefter få
pakket denne ind.
Den samlet donation har en værdi på omkring 15.000 kroner.

Morten Halskov indehaver fra Sportigan og Michael Staun næstformand i SIK.
Redaktionen

INDLÆG FRA SIK’s VENNER

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 april 2021 - så indlæg skal afleveres senest fredag, den 26. marts 2021
Michael Staun - Redaktionen.

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 - og det er:
Michael Larsen – Holdleder på 1. hold herresenior rundede 6. januar de 40 år
Davis Mortensen - Herreseniorspiller rundede 11. januar de 20 år
Mikkel Glerup Jensen – Ungdomstræner i U-14 drenge rundede 12. januar 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

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

Møgelparken 148

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

Webredaktør

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

Webredaktør

Poul-Erik Hebsgaard

Gråmejsevej 1 B

poulerikhebsgaard@gmail.com

Michael Staun – Redaktør

29 89 50 70

