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FORMANDEN HAR ORDET
Sæsonen på Liseborg er i fuld gang og forløber vel på bedste vis trods restriktioner mv. Det er heldigvis meget få kampe der må
flyttes på grund af smitte.
I takt med at der åbnes mere og mere op – så vil vores fodbold liv også blive mere og mere normaliseret. Tænker dog at der vil
være nogle ting fremover som det giver god mening at fastholde i forhold til samvær mv.
Sportsligt går det faktisk rigtig godt for mange af vores hold både i Team Viborg og SIK. Det kan ikke undgås at resultaterne kan
være påvirket at de restriktioner vi oplever. Det vigtigste er dog at træning og kampe er i gang og at den sociale dimension,
samvær stille og roligt udbygges.
Jeg har også oplevet en rigtig stor forståelse fra alle i klubben i den periode vi har været igennem og hvor mange har hjulpet
hinanden, så hverdagen har kunnet fungere.
På de kommende generalforsamlinger i både SIK og Team Viborg vil I som medlemmer også kunne opleve at de 2 klubber indtil
nu er kommet godt igennem perioden rent økonomisk, så vi kan fortsætte det spor vi er inde på med videre udvikling af klubberne
til glæde for jer medlemmer.
Liseborg:
I har jo nok bemærket at der den sidste måned har været meget stor aktivitet på anlægget.
Byggeriet af nye haller, etablering af Padeltennis baner og ikke mindst testcentret har skabt trængsel på især
parkeringsforholdene. Heldigvis er det forløbet uden problemer, men det er ikke holdbart i længden. Men herfra håber jeg at I alle
fortsat vil udvise tålmodighed. For lige pludselig så er det ovre og vi har fået forbedret rammerne på Liseborg betydeligt.
Desværre stopper Casper i cafeteriet og vi ønsker ham held og lykke fremover. Det bliver spændende at se hvilken løsning der så
kommer. Vi er afhængig af at der er et samlingspunkt i klubben fremover.
Fortsat god sæson til alle i SIK og Team Viborg.
Steen Mikkelsen – Formand

GENERALFORSAMLING I SIK
Der afholdes ordinær generalforsamling i Fodboldafdelingen:
Tirsdag, den 15. juni 2021, kl. 19.00 i klublokalet på Liseborg.
- alle er mere end velkomne. Kom og hør om hvad der skal ske det kommende år – og hvilke udfordringer vi står overfor.
Bestyrelsen i Fodboldafdelingen

GENERALFORSAMLING I SIK’S VENNER
Der afholdes ordinær generalforsamling i SIK’s Venner:
Lørdag, den 28. august 2021, kl. 16.00 i klublokalet på Liseborg
- alle er mere end velkomne. Kom og få en hyggelig aften med mange ”gamle” venner !.
Bestyrelsen i SIK’s Venner

GENERALFORSAMLING I TEAM VIBORG
Der afholdes ordinær generalforsamling i Team Viborg:
tirsdag, den 8. juni 2021, kl. 19.00 i klublokalet på Liseborg.
- alle er mere end velkomne. Kom og hør om hvad der skal ske det kommende år – og hvilke udfordringer vi står overfor.
Bestyrelsen i Team Viborg

ET FANTASTISK TILBUD TIL UNGE MODNE MÆND/FÆDRE OVER 40 ÅR
Vi kan tilbyde:
Veteran fodbold.
Socialt samvær.
Sjov Motion.
Fint set-op med gode forhold.
Vi er en flok modne mænd over 40, der spiller Veteran fodbold hver onsdag. Vi kunne godt bruge nogle nye spillere til holdet, så
hvis du eller I er nogle stykker der ønsker at få genoptaget dine/jeres fodboldfærdigheder.
Vi spiller 11 mands fodbold på stor bane, og der bliver lavet en liste inden sæsonstart, hvor kampe bliver delt ud, så man altid ved
og kan planlægge efter, hvornår man skal spille kamp.
Når der ikke er kamp, træner vi på SIK med spil til 2 mål.
Kontakt træner/leder
Lars Sørensen

Tlf. 51 51 86 91

mail: larssik@youmail.dk

Jan Hørup

Tlf. 23 95 03 82

mail: jan.horup@webspeed.dk

Med venlig fodboldhilsen
Veteranafdelingen.

NYT FRA U-11 DRENGENE
Så er vi halvvejs i forårssæsonen og U-11-drengene kører lige nøjagtig efter planen.
Vi har en stabil gruppe drenge, som hygger hver gang på banen både til træning og kamp.
I turneringen har vi vundet lidt mere end vi har tabt, hvilket betyder vi i anden del af sæsonen bliver sat sammen med hold fra den
bedre halvdel. Dette kommer helt sikkert til at kræve en god indsats fra drengene i kampene. Men med noget flot spil i de sidste
kampe er vi sikre på der nok skal komme nogle gode kampe.
Trænerteamet - U11-drenge

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

NYT FRA U-7 DRENGENE
U-7-Drengene har haft en rigtig god forårssæson. Efter nedlukningen det meste af vinteren nød vi alle at kunne komme udenfor
og træne.
I første omgang på kunstgræs og efter påske på bane 9. Alle drengene har på trods af kulde og vådt vejr givet den gas på banen.
Vi oplever stadigvæk tilgang og enkelte afgange af spillere og er i skrivende stund tæt på 40 spillere i Kampklar.
Alle trænere fokuserer på, at få drengene godt blandet sammen og sikre et godt kammeratskab i gruppen. Drengene udvikler sig
og de gange vi har været ude at spile kampe vokser de alle, når de får den blå SIK trøje på.
Med 1 måned tilbage af forårssæsonen er vi nu spændt på at blive U-8 og dermed gå op på 5-mands. Drengene synes det er ret
sejt, at skulle op og spille på store mål.
Rigtig god sommer fra alle i U7.

Trænerteamet - U11-drenge

INDLÆG FRA SIK’s VENNER

NYT FRA U-11 PIGERNE
Glade pige stemmer og latter vidner om at U-11-pigerne igen er tilbage på fodboldbanerne efter sidste nedlukning.
Det har, som hos alle andre været en opstart med regler og afstand, men afstand betyder så lidt når noget betyder så meget.
Spillet og sammenholdet er i top når vi ser på U-11-pigerne. De har alle været super gode til at finde både det gode humør og
formen frem igen. Til kampene kæmper de selvfølgelig for sejr, og dem har der været mange af for både 5- og 8-mandsholdene.
I takt med at Corona har været på retur, er der også igen blevet åbnet op for tilskuer. Det er skønt igen at se forældre hygge sig
på sidelinjen og bakke op om pigernes spil.
Snart viser kalenderen igen sommer, hvilket er lig med fodboldskole – en begivenhed som flere af pigerne glæder sig til og ser
frem til.

De bedste hilsner fra trænerne og 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 august 2021 - så indlæg skal afleveres senest fredag, den 27. august 2021
Michael Staun - Redaktionen.

STØT EN AF KLUBBEN SAMARBEJDSPARTNERE

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 nogen
som snart gør det - og det er:
Marius Pedersen – seniorspiller som 10. maj rundede de 20 år
Flemming Sørensen - Veteranspiller som 20. maj rundede de 50 år
Frederik Ankjær - seniorspiller som 27. maj rundede de 20 år
Tina Veile Jensen – træner i U-8 piger som 31. maj rundede de 30 år
Frida Smed – dame seniorspiller som 13. juni runder de 20 år
Gustav Palmann - seniorspiller som 13. juni runder de 20 år
Nynne Falkenberg Poulsen – assistent træner på U-18 DM som 14. juni runder de 20 år
Anton Wejse - seniorspiller som 20. juni runder de 20 år
Morten Sørensen - seniorspiller som 25. juni runder de 20 år
Oliver Mortensen - seniorspiller som 6. juli runder de 20 år
Kristian Møller Jensen - seniorspiller som 9. juli runder de 20 år
Kasper Andersen - seniorspiller som 12. juli runder de 20 år
Mads ”Netto” Nielsen – Old Boys spiller som 25. juli 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

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

