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FORMANDEN FRA TEAM VIBORG HAR ORDET 

  
 
En lang sæson er nu tilendebragt efter at U16 pigerne har spillet deres sidste kamp i 2021. 
 
Med de udfordringer vi har stået overfor – ja så kan tingene jo fungere på fornuftig vis alligevel. 
Det skyldes at vi alle har taget hensyn til hinanden på Liseborg, når vi har været der til træning og kamp – STOR tak for det til jer 
alle. 
 
Senior: 
 
Den sportslige del har på seniorsiden været rigtig god med 2 oprykninger, som vi har kigget langt efter de sidste par år. 
Spændende hvad foråret bringer os på den del, når vi er kommet en tand op. 
 
Ungdom – Licenshold: 
 
U-16 og U-18 de primære licenshold – har været udfordret på den sportslige del. Man skal tænke på at vi spille i landets bedste 
række med begge hold og fra alle sider gøres der i disse tider alt hvad man kan for at fastholde licensen. 
Der tages små skridt hele tiden for at udvikle holdene og pigerne, men det er en proces vi er igennem, hvor vi også er afhængig 
af de spiller, vi kan få til klubben fra andre lokale klubber. 
 
I det arbejde betyder Viborg Q fortsat meget og der skal der ligeledes udvikles på samarbejdet mellem de 7 klubber i Viborg. 
 
De øvrige hold har klaret sig godt og her er fundamentet også styrket i løbet af året. 
 
Børnefodbolden: 
 
I børnefodbolden U-6-U-10 arbejdes der også meget godt med tingene og vi har fået iværksat en række tiltag for at både 
fastholde og tiltrække flere piger, der gerne vil spille fodbold. Det arbejde fortsætter vi med i de kommende år, så bredden bliver 
større hele tiden. 
 
Tak til alle spillere, ledere, trænere og forældre for et stærkt 2021 og sørg nu for at puste ud inden vi for alvor skal i gang med 
2022. 
 
Steen Mikkelsen – Formand i Team Viborg 
  
 
 

NYTÅRSLØBET 2021 
  
 
Om formiddagen, den 31. december 2021, kl. 10.00 afviklet vi igen Nytårsløbet på Liseborgcentret. 
(under forudsætning af myndighedernes tilladelse) 
 
Der vil igen være forskellige ruter, alt efter hvor meget man har energi til. 
 
Der er en deltagerbetaling på kr. 50,- for voksne og kr. 25,- for børn og overskuddet vil blive doneret til møblering af SIK nye 
Hjerterum. 
 
Som en af initiativtagerne Flemming Finøen siger, så er vi nødt til at holde traditionerne i hævd og løbet afvikles i år for 8. gang. 
 
Efter løbet vil der igen blive serveret rundstykker - varm kaffe - saftevand – vand – frugt – slik som alt sammen er skænket af vore 
sponsorer og alle betalende deltagere vil deltage i udlodning af flotte præmier – også skænket af vore trofaste sponsorer. 
 
Vi vil gerne takke de sponsorer som er med til at bakke op om arrangementet. 
 
Indtil videre støtter følgende firmaer op om projektet: Tandprotese Teamet Finøen – MENY Frost – Manifesto – MENY Kaffe – 
Zacho & Co – PUMA – Rynkeby – Frisør Barrett – Frisørland - Peter Larsen Kaffe - Pimpongs Talentskole - Rema1000 Arnbjerg 
– DAHL Advokater – Chiroform – BE Installationer – AC Group – FP Alu – Lindholm Biler - Sportigan 
 
Udvalget for Nytårsløbet 
 



FORMANDEN FRA SIK HAR ORDET 

  
 
Så er sæsonen slut, og de fleste går nu over til noget mere afslappende træning uden at skulle gøre sig klar til weekendens 
kampe. 
 
Seniorafdelingen: 
 
Sæsonen i afdelingen blev nok ikke helt som håbet. 
 
Det sluttede desværre med en nedrykning til 1. holdet efter et brag af en kvalifikationskamp mod Ringkøbing om overlevelse  

- men da kampen kom i forlænget spilletid, var kræfterne brugt og Ringkøbing tog pladsen i serie 1 fra os      

 
2. holdet har spillet en rigtig flot sæson og fortsætter i serie 3. 
3. holdet spillede sig til oprykning til serie 4 og 4. holdet rykkede ned i serie 6 – men da den nedlægges, så rykker de op i serie 5. 
 
Ungdomsafdelingen: 
 
Her bliver der arbejdet seriøst med tingene og dermed kommer resultaterne også hen ad vejen. 
 
Klubben har her det eneste hold som endnu ikke er færdig med sæsonen, da U-15 drenge Liga 2B spiller med om 1. pladsen i 
rækken og skal ud i kampen om pladsen i sidste runde mod Ikast. 
 
De yngste afdelinger er krøbet i ly i hallen og spiller indendørs og er allerede startet på stævnerne. 
 
Viborg Syd – anlægget: 
 
HAL 2 og en ny tennishal skulle have været færdig til brug 1. november, men der er desværre stødt nogle uforudsete ting til, 
således det i øjeblikket er lidt usikkert hvornår de kan tages i brug. 
 
Arbejdet med udvidelse af omklædningsrummene samt et fitness lokale på 1. sal er nu for alvor begyndt, og det skulle gerne stå 
færdig til brug et stykke hen i foråret 2022 
 
Mindre ombygninger indvendigt i klublokalet og omkring cafeteriaet er også ved at være færdigt. 
 
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. 
 
TAK: 
 
Da året begynder at gå på held, er det vel på sin plads at sige TAK til alle som på den ene eller anden måde har bidraget til at 
tingene har kunnet fungerer i sæsonen 2021 og det på trods af alle de restriktioner vi det meste af året har måtte skulle forholde 
os til. 
 
PAS på hinanden derude og hjælp hvor du kan mærke der lige mangler det sidste. 
 
Ka’ I alle ha’ en god jul og et fremragende nytår - spillere, trænere, ledere og forældre på Viborg Syd. 
 
Michael Staun – Formand i SIK 
  
 

                                      
 
  
 



FÆLLES UNGDOMSAFSLUTNINGSFEST 
  
 
Der blev igen i år afholde en Fælles Afslutningsfest i Fodboldafdelingerne - for drenge og piger der spiller i SIK og Team 
Viborg/Viborg Q og den blev afholdt fredag, den 29. oktober 2021 i Liseborghallen, hvor over 730 spillere, forældre, søskende og 
ledere mødte op 
 
Aftenen startede med at Steen Mikkelsen bød velkommen og herefter var der spisning med stor buffé. 
 
Til at styre det hele fra scenen da programmet for aftenen skulle løbe af stablen havde Steen Mikkelsen fået genvalg og han 
styrede løjerne fra scenen med stor bravour ☺ 
 
Efter spisningen blev spillerne i de yngste afdelinger præsenteret på scenen og til alle spillerne i U-6 til U-9 afdelingerne var der 
en lille pokal for deres deltagelse i sæsonen 2021 – mens der i de ældre årgange var kåring af årets kammerat på hvert hold der 
havde deltaget i den netop afsluttede sæson – og til disse spillere var der en fodboldstatuette. 
 
Mellem præsentationerne af afdelingerne blev der spillet forskellige indslag med fanfare m.v. af vores Diskjokey. 
 
Når de yngste havde været på scenen, fik de udleveret en Blå eller Lilla T-shirt med nr. 21 på ryggen – så de altid kan huske 
hvilket år de fik den – og så var de klar til holdbilledet. 
 
Alle øvrige spillere havde i mellemtiden også fået udleveret en T-shirt – Blå til spillerne i SIK og Lilla til spillerne fra Team Viborg. 
 
Der blev så lavet opstilling til det store holdbillede med alle spillerne iført deres henholdsvis blå og lilla T-shirt. 
 

            
                                                                                                                                                               Fotograf: Adam Liebach 
 

                   
                                                                                                                                                         Fotograf: Adam Liebach 
 
Mellem de mange præsentationer var der udtrækning af gevinster på den tipskupon som deltagerne havde udfyldt. 
 
Til sidst blev der spillet op til Disko inden der blev sagt tak for i aften, kl. 21.30 – og på gensyn næste år. 
 

Alt i alt en rigtig god aften og en STOR TAK til alle der i forbindelse med arrangementet hjalp til med at gøre aften til en 

succes. 
 
Michael Staun - Ungdomskoordinator 
   



SENIORAFSLUTNINGSFEST 
  
 
Hele seniorafdelingen for både herre og damer holdt afslutningsfest på Liseborg lørdag, den 6. november 2021 og der var mødt 
ikke færre end 105 personer op til festen og der blev hygget. 
 

                                 
 
Ved sådan en afslutningsfest er der mange traditioner og det var ikke anderledes i år med der var afsat tid til hver afdeling. 
 
Alle afdelingens trænere var oppe at takke for sæsonen og fremhævede forskellige spillere for deres indsats gennem sæsonen - 
og efterfølgende var spillerrepræsentanter oppe og sige tak til træner og holdleder for deres indsats i sæsonen. 
 
Der er også tradition for uddeling af pokaler. 
 
Pokalerne for 2021 blev fordelt således: 

 Årets Fiduspokal 2021 i SIK :  Daniel Orehøj 

 Årets Spiller 2021 i Team Viborg Thea Andreasen 

 Årets SIK'er/TV’er 2021 :  Amalie Lauge 
 
Der skal lyde et stort tillykke til jer for denne flotte hæder. 
 

               

           Årets spiller i Team Viborg (tv) Thea Andreasen                       Årets SIK’er/TV’er (th) Amalie Lauge 



 

                 

        Årets Fiduspokal i SIK (tv) Daniel Orehøj                                   - og så bliver der fodret ! 
 
Efter de obligatoriske taler blev festen sluppet løs - og de sidste gik hjem sent på natten - og var klar til at blive lagt i seng 
 
Bestyrelsen 
  
 
 

                                             
 
  
 



INDLÆG FRA SIK’s VENNER 
  
 
 

 
  



SIDSTE NYT FRA U-8 DRENGENE 
   

 
Efteråret 2021 har budt på en række gode oplevelser for U-8-drengene. I løbet af efteråret har vi været over 50 drenge indmeldt, 
og vi oplever stor tilslutning til træning og kampe. Det er dejligt at se, at drengene udvikler fodboldspillet og det er uanset om man 
er A, B eller C spiller.  
Inddelingen i niveau var noget nyt for drengene efter sommerferien, men det giver god værdi ved kampe, hvor man kan møde 
modstandere på samme niveau. Og selvom vi altid kæmper for at vinde, har det været vigtigt for trænerteamet, at alle drengene 
får glæden ved fodbold og de venskaber, der følger med. 
 
Vi er nu flyttet indendørs med træning i hallen om lørdagen. Den første weekend med DBU-stævner har budt på flere gode kampe 
og flot spil. Onsdag fortsætter vi udendørs indtil vejret ikke tillader det mere. Det giver en god varieret træning for drengene.  
 
Vi har fået oprettet et stærkt forældreråd, der allerede har arrangeret flere gode ting for drengene. Der har både været stadiontur 
og fællesspisning med stor opbakning.  
 
Trænerteamet har haft fornøjelsen af, at få gode råd og tips fra de tilknyttede ungdomsudviklingstrænere. Det har betydet, at vi 
har kunne udvikle vores træningsøvelser og den måde vi træner på.  
 
Endelig har vi oplevet rigtig god opbakning og hjælp fra forældrene til kampene og de arrangementer, der har været arrangeret. Vi 
glæder os til at fortsætte det gode samarbejde. 
 

                           
 

                           
 

………………………………Fortsættes på næste side 



 

                                     
 

                               
 

                               
 
Trænerteamet for U8-drengene 
   



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 2022 - så indlæg skal afleveres senest fredag, den 28. januar 2022 
 
Michael Staun - Redaktionen. 
   
 
 
 

                                  
 
 
  
 
 

                  
 
  
 
 

PENGEREGN TIL KLUBBERNE PÅ VIBORG SYD  
   

 
Pengeinstituttet Spar Nord har været rundhåndet med uddeling af donationer i 2021 og det fik flere af foreningerne på Viborg Syd 
glæde af. 

                                      
Donationerne gik til blande andet SIK Håndbold, FH Viborg, Team Viborg og VLTF 
   

mailto:fodbold@sik-viborg.dk


NYHEDER FRA SIK eSPORT 
   

 
Vi har netop afviklet vores første LAN: 24timers maraton-spil - der blev toppet med en 40 personers Battle Royal mod Ørum 
Esport i Fortnite. Vi vandt. Tillykke Jeppe. Hold øje med kommende LANs i 2022. 
 

 
 
Billedtekst: Så er vi godt i gang. 
 

 
 
Billedtekst: Der er stadig nogen som er vågne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………Fortsættes på næste side 



 

 
 
Billedtekst: Esport er også udendørs aktivitet. Her spiller vi med EvoTag. 
 

Stor tak til Tumlelunden, der velvilligt lagde udendørs arealer til, da vi afviklede udendørs Deathmatch, med lasertag-våben. 
 

Og med det: SIK har nu en etableret esports-klub. Tre tæt-pakkede hold, mandag tirsdag og torsdag. Og vi skulle gerne have 
endnu mere på vej. 
 

Vores åbning har været præget af Corona - som har været en træls og trofast følgesvend, men nu er vi rigtigt godt i gang. Og der 
er plads til flere spillere, flere frivillige, skæve ideer og mange flere spændende events. 
 

Der spilles Fortnite, CS:GO, Rocket League, League of Legends, Roblox, FIFA og meget mere (fx NERF). Og undervisningen 
varetages af certificerede trænere, på samme måde som var det i de øvrige afdelinger på anlægget. 
 

 
 

Billedtekst: NERF battle i esport-regi. 
 

I kan også gøre brug af de fremragende faciliteter, hvis I vil krydre et socialt arrangement med gaming. Det er bare at række 
ud, så står vi klar til at hjælpe. 
 

Januar og februar byder på bedsteforældre-dage, kollega-esport og flere virtuelle oplevelser. Vi glæder os til at blive en, endnu 
mere, integreret del af Liseborg Syd. 
 

Glædelig jul til jer alle 

SIK esport 
https://sikesport.dk 

 

 

OBS: et lille gratis tip en alternativ udendørs aktivitet, der ikke kræver fysisk kontakt.  
Man kan spille GoPlayDot gratis (https://www.goplaydot.com/). Der er allerede lavet baner på Liseborg Syd såvel ved Finderuphøj 
Skole. Og man kan nemt lave sin egen. Det er enkelt og underholdende - og kræver blot en smartphone. 
   
 

https://sikesport.dk/
https://www.goplaydot.com/


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 
  
 

                                              

  
 
 

                 
   
 

http://www.sik-viborg.dk/
http://www.teamviborg.dk/
mailto:maibrittdalsgaard@msn.com
mailto:fodbold@sik-viborg.dk


SIDSTE NYT FRA U-12 DRENGE 
   

 
Hos U-12-drengene er med i kunststofturneringen, hvor vi har været ude og spille 1. runde og skal afsted igen i slut november. Vi 
nyder at holde kampformen i kroppen selv om vejret går mod vinter. 
 
Vi træner ikke indendørs i år, men har alligevel tilmeldt to hold til Skals Cup i starten af december. Vi tager til stævnet for at dyrke 
det sociale på holdet og hygge med fodbold, så må vi se hvilke resultater det ender med. 
 
I slutningen af efterårssæsonen fik vi vores nye træningsdragter, som drengene er rigtig glade for. En stor tak til vores 
holdsponsor Earvox for bidrag til dragterne. 
 

 
 
En anden af efterårets højdepunkter, som heldigvis blev gennemført i år, er sæsonens afslutningsfest i SIK. Som altid var denne 
aften en stor succes. Drengene hyggede med hinanden og fik suset fra turen på scenen. Årets kammerat på vores to hold blev: 
Nicolaj og Storm. Kæmpe tillykke til drengene. 
 
Søndag d. 31. okt. var drengene og trænere en tur på Viborg Stadion for at se Superliga kampen mellem VFF - Brøndby IF. Det 
var en rigtig godt, men desværre fik Brøndby scoret i 86. min. til 0-1. 
 
De bedste fodboldhilsner - trænere i U-12-drenge 
   

 
 

VINTERTRÆNING I VETERANAFDELINGEN 
   

 
Vi er godt i gang med vintertræningen, efter en veloverstået sæson hvor 7 mands veteranerne +45 endte på en 3 plads.  
 
Efter en god pointhøst i starten gik det lidt i stå til sidst, men vi havde nogle gode lige kampe i puljen, hvor vi ikke havde 
marginalerne på vores side. 
 
11 mands Veteranholdet +40 endte også på en flot 3. plads, og her var det lige omvendt, hvor vi kom skidt fra start, men havde 
en god afslutning med 8 point i de sidste 4 kampe. Også her var der en del jævnbyrdige kampe. 
 
Der er i sæsonens løb blevet brugt utrolig mange spillere til begge hold, for at få det til at hænge sammen, men uanset hvem vi 
stiller med, er der et godt sammenhold, og alle byder ind med det de kan. 
 
I næste sæson har vi samme hold et 7 mands +45 år + et 11 mands +40 år. 
 
Hvis du læser dette og tænker, det skal jeg da være med til, så kom og prøv at træne med ved vores vintertræning hver onsdag 
kl. 19, ring evt. til en af vores trænere Lars Sørensen (51518691) eller Jan Hørup (23950382) eller mød op lidt i kl.19 i 
omklædning 12.  
Vi kan altid bruge flere spillere, og vi træner helt op til jul, så du kan sagtens nå at komme i gang i år. 
 
Veteranafdelingen – Frits Pedersen 
   

 

                                              
   



SIDSTE NYT FRA U-13 DRENGENE 
   

 
U-13 drenge har haft god første halvsæson, som er blevet den sidste med 8-mands fodbold. Vi har med vores 2 hold skullet stifte 
bekendtskab med Liga-systemet, hvor vi var lidt spændte på, om vi havde valgt de rigtige Ligaer. Det viste sig overordnet, at vi 
havde. B-holdet var matchet godt og vel i Liga 4, men justeringer undervejs i truppen gav mere overskud og bedre samspil i 
kampene. A-holdet havde hele vejen mere overskud i Liga 3, men dette var også tiltrængt, efter A-holdet i U-12 ofte var lettere 
overmatchet, og spillet derfor også blev knap så sammenhængende. 
 
Vi skal spille 11- mands efter nytår, men er allerede tyvstartet med en 11-mands træningsturnering på kunstgræs. Det er et stort 
spring, men drengene går til opgaven med en positiv tilgang. 
 
Vi har også deltaget i årets store afslutningsfest, hvor Sander (tv) og William Andreasen (th) blev kåret til årets kammerater. 
Generelt har vi på afdelingen i U13 god harmoni og sammenhold. 
 

                             
 
 
Indenfor de kommende måneder takker 3 trænere af. I denne forbindelse har vi afholdt et godt og velbesøgt forældremøde, hvor 
flere forældre bød sig til som træner/ledere, og flere overvejer. Så trods den store trænerafgang, ser fremtiden lys ud for 
afdelingen. 
 
U-13 Trænerteamet 
   

 

                           
 
   

 



SIDSTE NYT FRA U-12 PIGERNE 
   

 
Mørket er nu over os alle og der er kommet godt gang i træningen på kunstbanen, hvor pigerne flittigt træner hver mandag. 
Desuden træner de en gang om ugen Futsal i hallen, hvor der er fokus på at styrke pigernes tekniske formåen. Efter et år med 
mange kampe og turneringer, ser vi nu ind i en mere rolig vintersæson, hvor holdet ikke er tilmeldt turnering, men deltager i 
forskellige stævner. Vi starter med Skals Cup d. 4.11 og fortsætter weekenden efter med deltagelse i De åbne Randers 
mesterskaber. 

                                                 
 
Sammenholdet og kammeratskabet er noget ganske særligt hos U12-pigerne og det ønsker vi selvfølgelig kun at gøre endnu 
stærkere, derfor afholdt vi arrangement for pigerne en hel lørdag i november. Der var hørt humør, da pigerne mødtes på 
spejdernes grund i Teglmarken. Det var ikke fodbolden, der var i fokus denne dag, men i stedet aktiviteter med fokus på 
samarbejde, sjov og holddyste i løbet af dagen. Det var helt fantastisk, at stort set alle havde mulighed for at deltage og fantastisk 
at se pigerne lege og hygge med hinanden. 

                         
 
Endelig kunne vi samles igen til et brag af en afslutningsfest i Liseborg hallen, det var uden tvivl en skøn aften for alle pigerne, 
som var mødt talstærkt op. Vanen tro blev der kåret årets kammerat for både A- og B-holdet, stort tillykke til Sara og Liva. Ikke 
mindst skal der lyder stor tak til vores flittige træner, som uge efter uge i sol, regn eller blæst, står parat til at tage imod pigerne til 
både træning, stævner og kamp. Tak Lasse, Niels, Jacob og Nana – Tak for jeres god arbejde. 
 

                                               
 
De bedste fodboldhilsner Trænere og forældreråd U12-piger. 

   



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: 
 
Mathias Junckel Rosenkilde – herreseniorspiller som 2. december runder de 20 år 
 
Lucas Alstrup Kjær – herreseniorspiller som 14. december runder 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   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  Keld Jørgensen   29 44 23 08 
       keld@viborgsyd.dk 
 
 
Michael Staun – Redaktør 
  
 

 

  
 
 
  
 
 


