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FORMANDEN FRA TEAM VIBORG HAR ORDET
Sæsonen er godt i gang og træder ind i den afgørende fase i forhold til op- og nedrykning.
Senior:
Dejligt at se at alle hold er med og specielt jyllandsserien, som har prøvet at jagte oprykning de sidste par år.
En flot 1. plads nu – men der er stadigvæk 5 kampe tilbage så hæng i og få den oprykning som I fortjener piger.
Det vil så være første skridt på vejen til at komme tilbage på landkortet og vi kan følge en strategi om at komme tilbage i 1.
division i løbet af måske 2 år.
De 2 andre hold klarer sig altså også godt så flot arbejde af alle i senior – det har vi trængt til længe.
Ungdom – Licenshold:
U-16 og U-18 spiller nu i samme turneringsform, som er noget nyt i forhold til tidligere. Vi bliver til hver kamp matchet op mod de
bedst i Danmark. Det kræver hele tiden at vi udvikler os sammen og som spiller. Men det er godt at se vi arbejder med de lagte
strategier for holdene og det skal nok bære frugt på længere sigt.
Målet er fortsat at vi kan komme vores status som licensklub.
Øvrige ungdom U-13-15 klarer sig fint og der arbejdes også her med stor flid i hverdagen. Kampene er mod regionale hold, men
det er også godt og vi bliver også her udfordret maks. Til hver kamp.
Børnefodbolden:
Børnefodbolden er der nu for alvor sat fokus på med nye tanker og struktur til hvordan man udvikler og fastholde børnene i
fodbolden.
I TV har vi haft stor succes med DISNEY som til nogle aftener har haft op til 60 små spillere på Liseborg. Største delen af dem
skal vi forsøge at fastholde når det bliver hverdag.
Overordnet set går det godt og der er god stemning på banerne og det er vigtigt at vi får fastholdt det gode fodboldmiljø hvor det
sportslige og sociale går hånd i hånd.
Steen Mikkelsen – Formand i Team Viborg

NY CAFETERIAFORPAGTER
Som en del nok er bekendt, så er der startet en ny forpagter – Britt Jørgensen som har overtaget driften efter Casper.

Navnet på Cafeteriaet er blevet

Café Syd

Britt startede op midt i september og skulle lige finde sig til rette og have gjort rent, bestilt vare m.v.
Følger man lidt med på Facebook - https://www.facebook.com/Cafeviborgsyd/?fref=tag - så vil man se at der virkelig er gang i
produktionen af mad som kan nyder både i cafeteriaet eller som Take Away og vi håber at RIGTIG MANGE vil bakke op og støtte
Britt – så vi kan beholde det liv sådan en Cafeteria kan skabe med en masse mennesker.
Pålidelige kilder har også orienteret om at der vil komme flere spændende tiltage med Champions League aftener og andre
spændende ting som skulle kunne drive folk i huset.
Velkommen til Britt
Bestyrelserne i Team Viborg og SIK

FORMANDEN FRA SIK HAR ORDET
Efteråret begynder lige så småt at holde sit indtog, og det betyder også at efterårssæsonen begynder at lakke mod enden, snart
står dem på indendørs for de yngste årgange.
Seniorafdelingen:
For dem som følge lidt med, så er det en blandet gang bolsjer i øjeblikket.
1. holdet i serie 1 kæmper med næb og klør om at skrabe point nok sammen til at overleve i rækken.
2. holdet derimod ligger på en flot 2. plads og skal spille en lille finale i næste kamp mod VFF om 1. pladsen – spændende.
3. og 4. holdene i serie 5 kæmper om oprykning til serie 4 – hvis ellers spillerne gider stille op til kamp?
Om en måneds tid er vi meget klogere.
Ungdomsafdelingen:
Her bliver der arbejdet seriøst med tingene og dermed kommer resultaterne også hen ad vejen.
I de yngste årgange er vi i gang med at få implementeret vores Børneudviklingsstrategi som betyder, at vi skal begynde at træne
mere ensrettet og med de rigtige øvelser på de rigtige tidspunkter – et meget spændende projekt som afdelingerne indtil videre
har taget rigtig godt imod.
Det er et 3-årigt projekt som betyder, at tingene hen ad vejen gerne, skulle begynder at blive en naturlig del af hverdagen når man
træner.
Viborg Syd – anlægget:
De fleste har nok hørt om det – men måske ikke været omme bagvej hallen og set hvor meget byggeri der er rejst der – HAL 2 og
en ny tennishal er under tag og snart begynder de indvendige arbejder, så de begge kan tages i brug omkring 1. november.
Arbejdet med udvidelse af omklædningsrummene samt et fitness lokale på 1. sal begynder også så småt at kunne ses på arealet
foran hallen.
Mindre ombygninger er også i gang indvendigt i klublokalet og omkring cafeteriaet.
Længere hen på efteråret vil der også skulle laves en udvidelse af parkeringsarealet, da de nye faciliteter skaber mere aktivitet og
dermed flere mennesker – og så har der jo i lang tid manglet parkeringspladser – specielt mandag og onsdag.
Bestyrelsen:
Den nuværende bestyrelse i SIK er på 3 personer – ja 3 - og det tror jeg egentlig godt at alle kan se er ALT for lidt.
Der har været lavet opslag med ønsket om at nogen ville henvende sig for at give en hånd med – men der har ikke været en
eneste henvendelse.
Det er bestyrelsens klare holdning, at hvis der ikke sker noget indenfor meget kort tid, så vil det af naturlige årsager betyde, at der
vil blive skåret ned på flere at de ting som ikke har sportslig karakter som stævner, afslutningsfesten, Mikroputweekend m.v. da
tiden simpelthen ikke er til at få dagligdagen til at fungerer med de ting der skal tages hånd omkring det sportslige m.v.
Tænker at et medlemskab af en forening – ud over sporten – også er medlemskab til at hjælpe med opgaver i klubben til gavn for
os alle.
Medlemmer:
Vi har i de seneste år desværre mærket et frafald af medlemmer i de ældste årgange af vores ungdomsafdeling, hvorimod det
vælter ind med medlemmer i de yngste årgange og det er rigtig glædeligt – i en af afdelingerne er tallet passeret 50 medlemmer!

PAS på hinanden derude og hjælp hvor du kan mærke der lige mangler det sidste.
Ka’ I alle have en fortsat god sæson - spillere, trænere, forældre på Viborg Syd.
Michael Staun – Formand i SIK

NYT FRA DEN NYE ÅRGANG 2016 -U-6 DRENGE
Så fik vi gang i en ny årgang i U6 – der er flere som var med og spillede U-6 sidste år, derudover er der en del som har deltaget
omkring Bold & Leg, men også mange hvor det er helt nyt at starte til fodbold.
Det er en rigtig spændende årgang med en masse dejlige drenge, der virkelig elsker at komme ud og spille kamp og træne. Vi er
en flok på ca. 25 spillere, hvor der hele tiden kommer flere og flere til – hvilket vi selvfølgelig er rigtig glade for.
Vi har været med til tre turneringer indtil nu, hvor vi godt kan se forskel på hold der ikke har haft hverken spillere til at spille U-6
eller Bold & Leg og så den flok der render rundt ude hos os. Drengene er gode til at hjælpe hinanden både til træning og kamp,
hvor vi lægger stor vægt på at være en god holdkammerat. Derudover bliver der også dannet en masse nye relationer idet der er
børn fra flere forskellige børnehaver og områder, det er superfedt at se.
Det er ikke kun nogle spillere der er nye omkring U-6 fodbolden, vi er også fem trænere der er nye i jobbet. Vi har alle spillet
fodbold og nogle gør det stadig, men vi gør det primært fordi vi elsker fodbold – at vi så også er med vores drenge til fodbold er
bare en ekstra bonus der er i denne tjans.
Vi har forsøgt at rette os ind efter de nye retningslinjer der er lavet i SIK, og synes det fungere rigtig godt til træning med en god
opdeling mellem leg, teknisk træning og kamp.
Indtil videre er vi meget positive overfor tiltaget (Vi har også kun haft Rasmus på besøg 1 gang indtil nu
).
Vi glæder os til at slutte udendørssæsonen godt af og glæder os også til at introducere indendørs fodbold for drengene.
Vi håber på lige så stor tilslutning til indendørs som vi har set udendørs indtil nu.
God afslutning på sæsonen til alle hold på SIK – ses på anlægget.
Mikkel, Dennis G, Dennis H, Allan og Jesper (Træner teamet)

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 december 2021 - så indlæg skal afleveres senest fredag, den 26. november 2021
Michael Staun - Redaktionen.

SIDSTE NYT FRA DE TIDLIGERE U-9 PIGER
Vi havde 3 piger fra Team Viborg U-9 der deltog på Brizze Dag i Højslev i Pinsen.
Det var en kæmpe oplevelse for de 3 piger at være sammen med en masse glade fodbold drenge/piger.
På dagen blev pigerne introduceret for blandt andet: Pana og Teqball Brizze og hans hold af spillere fra Brizze FC gjorde et
virkelig stort indtryk på pigerne.
Der blev gjort rigtig meget ud af at forklare hvor mange træningstimer, der bliver lagt i at blive så dygtig med en bold som de
drenge og piger er.
Til dem der gerne vil vide mere om Brizze kan man se mere på dette link: brizzeakademiet.dk/

Trænerteamet fra det tidligere U-9

U-11 DRENGENE TIL KAMP PÅ VIBORG STADION
U-11 drenge har ved to lejligheder i efterårssæsonen nydt godt af muligheden for at medlemmerne i SIK kan få billetter til VFF’s
hjemmekampe.
Det højner fællesskabsfølelsen. Og så er det fedt at man kan stå med fansene på Sydtribunen.

Trænerteamet

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-12 PIGERNE
Der står efterår på kalenderen og det er efterhånden flere uger siden at pigerne fyldte af energi er vendt tilbage på banerne ved
Liseborg, efter en skøn sommerferie, som for de fleste blev skudt i gang af en uge på fodboldskole.
Op mod sommerferien blev der i forældrerådet arbejdet intenst på at skaffe nye træningsdragter til holdet. Det lykkedes at komme
i mål med 3 sponsorer, hvilket har gjort, at alle nu kan stille i ens dragter og med træningstøjet pakket i egen sportstaske med
påtrykt navn.
1000 TAK til vores sponsorer, som er Dentolap, Tømmerfirmaet Morten Busk Byg APS og Dahl Pedersen. – også tak til jer
forældre, der har været behjælpelige med at skaffe kontakten til sponsorerne. Kan vist kun sige at, alene kan vi noget, men
sammen kan vi en hel del

Ud over de ugentlige træninger, har der også været fuld fart på kampprogrammet, da der efter sommerferien er tilmeldt 2 stk.
8-mandshold. Det har betydet, at der i høj grad har været brug for stabilt fremmøde fra alle, hvilket som oftest er lykkedes.
Med god fighterånd er flere af kampene blevet vundet både før og efter sommerferien. A-holdet har præsteret at vinde A-rækken i
Region 3, mens at C-holdet har spillet sig op i B-rækken.
Kort efter sommerferien tog A-holdet afsted mod Stensballe til stævne, hvilket var en fantastisk weekend og oplevelse. - Selvom
vi måtte se os slået i kvartfinalen mod VSK Århus.

Midt i september gik turen mod Aalborg. Denne gang med alle spillere som deltager til Aalborg KFUM Forårs cup 2021 – som dog
pga. covid-19 var blevet til et efterårsstævne. Pigerne gav alt hvad de havde i sig, men måtte alligevel konstatere, at det ikke blev
til en placering på podiet. Nok blev det ikke til medalje, men fedt igen at have alle spillere med til stævne og pigernes
sammenhold kan ingen trods alt slå
De bedste fodboldhilsner trænere og forældrerådet U12-piger

NYT FRA BOLD & LEG
Bold og leg er kommet godt i gang efter sommerferien med masser af skønne børn, der hver gang har mod på at lege, spille bold
og have det sjovt.
Vi er pt tre trænere, Christina, Sune og Line, og der er imellem 15-25 børn hver lørdag formiddag.
Vi har fokus på fællesskab at turde være med og bevægelse, og motorikbanen er da også det største hit til træning. Flere af de
store begynder så småt at få interessen for boldspillet, og vi vil fremover forsøge at få dem, der har lyst, til at spille en lille kamp til
sidst.

Line Tougaard Jacobsen – Bold & Leg

NYT FRA U-11 PIGERNE
Fælles træningsdag med Vildbjerg
Som optakt til efterårssæsonen afviklede U-11 pigerne den sidste lørdag i skolernes sommerferie en fælles fodbolddag sammen
med U-11 pigerne fra Vildbjerg SF.
Programmet bød på morgenmad, fælles træning og frokost, inden de to hold skulle spille kamp mod hinanden. Afslutningsvis stod
den på kage og hygge i klublokalet.
En super god dag både fodboldmæssigt og socialt - og en fornøjelse at opleve det gode samspil mellem pigerne på tværs af de to
klubber både på og uden for banen.

Nyt træningstøj
U-11 pigerne er her i efteråret blevet beklædt med nyt træningstøj.
Følgende sponsorer har støttet købet af træningstøjet og har fået deres logo trykt på tøjet:
• EDC Poul Erik Bech • Lægerne Preislers Plads 7 • Scanenergi • Skive Anlæg & Entreprenør • Venning Maskinfabrik
• Vestjysk Bank
Der skal lyde en meget stor tak, til alle sponsorerne for støtten. Det er vi meget taknemlige for.

U-11 Trænerteamet: Janni, Rasmus og Martin

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:
Katrine Bærentsen Andersen – dameseniorspiller som 1. august rundede de 20 år
Peter Skovborg Madsen – veteranspiller som 18. maj rundede de 50 år
Christina Holm – Målmandstræner som 26. september rundede de 30 år
Søren Emil Larsen – herreseniorspiller som 29. september runder de 30 år
Louise Wulff – dameseniorspiller som 10. oktober 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

Michael Staun

Kornvænget 3 D

86 60 09 73

Kasserer

:

Søren Christensen

Liseborgvej 49

86 61 21 58

Øvrige

:

Poul Lauge

Drosselvej 23

26 28 79 15

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

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 Team Viborg på øvrige områder:
Talentudviklingsansvarlig

Martin Østergaard

29 89 50 70

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

Nedenstående person er kontaktperson i forbindelse med Liseborgcentret:
Formand :

Morten Bondgaard Godsk

Møgelparken 136

51 94 32 11
mb@bondgaardaps.dk

Centerleder

Michael Staun – Redaktør

Keld

Jørgensen

29 44 23 08
keld@viborgsyd.dk

