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FORMANDEN FRA TEAM VIBORG HAR ORDET 

  
 
Kun U16 og U18 afdelingerne har kampe tilbage i sæsonen 2022 her i november. 
 
Herefter kan vi lukke ned for en rigtig god halvsæson med mange gode resultater. 
 
Senior: 
 
Fantastisk halvsæson af specielt Kvindeserien, som gik ubesejret igennem de 14 kampe. Gået godt af holdet, trænere og ledere 
omkring holdet. Samarbejde der går op i en højere enhed, når alle trækker den samme vej. Det betyder at vi har et rigtig godt 
afsæt til den kommende sæson, hvor der spilles om retten til at komme i 2. division. 
 
Også de 2 øvrige seniorhold har haft en god sæson og det er utroligt vigtigt at vi fastholder en bredde i afdelingen med 3 hold.   
 
Ungdom: 
 
U16 og U18 som er med i licensen om at spille i bedste landsdækkende række, har haft det lidt svære med at få point i kampene. 
Men målet er udvikling af holdet og den enkelte spiller så det gør dem klar til at spille senior på en højere niveau. 
 
Og netop den del har vi jo arbejdet med gennem de seneste par år, og få skabt et højere niveau for senior, hvilket vi er godt på 
vej til med muligheden for at komme i 2. division. 
 
I alle afdelingerne i ungdom arbejdes der super godt med både træning og til kampene. God stemning og tilslutning af forældre 
sikre at vi står godt omkring holdene. Ja og glæde smitter og er selv forstærkende for alt og alle. 
 
Medlemsstatus: 
 
Hvor andre foreninger har mistet medlemmer, så har vi i Team Viborg haft en pæn fremgang så vi er ca. 250 medlemmer, hvilket 
gør os til den største pige/kvindeklub i området. Det forpligter og det vil vi i bestyrelsen tage alvorligt og videre udvikle på. 
 
Vi har sagt ja til at være Børneklub under DBU, hvor vi skal signalere og agere så vi får endnu flere piger til at spille fodbold og 
samtidig fastholde dem i sporten. Og i rigtig mange af de ting vi skal gøre fremadrettet mere bliver på pigernes præmisser. 
Spændende men også nødvendigt i den verden vi lever i. 
 
Afslutningsfesten: 
 
Med 850 i hallen fredag den 28. oktober – ja det var rekord den aften, som igen forløb rigtig godt (trods blå blik). At vi er en stor 
klub, vidner jo det holdbillede som blev taget jo også om. Tidligere var både drenge (SIK) og pigerne på samme billede. Det kan vi 
ikke mere. 
Når alle tager hensyn til hinanden og vi har fået en ekstra hal – ja så skal det jo bare gå op i en højere enhed. 
 
Stor tak til alle som hjalp med at få aftenen til at køre og tak til alle i klubben for at være med til at skabe en god aften. 
 
Vi er klar igen om 1 år til en ny fest. 
 
Kan I alle have det rigtig godt derude i Team Viborg og Viborg Q. 
 
Steen Mikkelsen – Formand i Team Viborg 
  
 

 
 

                                      
  
 



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 – ja og så gælder det ikke lige U-15 og U-16 liga 2 holdene som først slutter til december. 
 
Seniorafdelingen: 
 
Sæsonen i afdelingen blev nok ikke helt som håbet hele vejen rundt. 
 
Det sluttede i allersidste runde med redning til 1. holdet med en 3-0 sejr over allerede oprykkede Højslev og dermed en ny sæson 

i serie 2       

 
2. holdet har spillet en rigtig flot sæson og fortsætter i serie 3. 
 
3. holdet måtte efter en brav sæson desværre en tur ned i serie 5 og tanke selvtillid det næste ½ år. 
 
4. holdet spiller nu fast i serie 5, da serie 6 er nedlagt. 
 
Ungdomsafdelingen: 
 
Her bliver der arbejdet seriøst med tingene og dermed kommer resultaterne også hen ad vejen. 
 
Klubben har her det 2 afdelinger pænt placeret i Liga 2 rækkerne i henholdsvis U-15 og U-16, og U-16 rykker op i Liga 1 efter en 
helt fantastisk sæson. 
 
De yngste afdelinger er krøbet i ly i hallen og spiller indendørs og er allerede startet på stævnerne. 
 
Viborg Syd – anlægget: 
 
Vores store Idrætscenter er nu - set udefra færdig - men der mangler stadig nogle formelle ting at falde på plads, men alting er nu 
i brug – også Fitness faciliteterne 
 
Arrangementer: 
 
Nu her hvor den store Afslutningsfest er veloverstået, kan planlægningen af næste aktivitet begynder, og den står på Nytårsløb, 
efterfølgende Nytårstaffel for alle Ungdomslederne og hen i foråret skal vi have afviklet Mikroput weekend. 
 
Skulle man nu have en vældig lyst til at deltage i noget af det arbejde – så modtager vi gerne hjælp udefra. 
 
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 2022 og at ALLE er klar igen efter årsskiftet til endnu en tørn i 2023. 
 
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 samt bestyrelser på Viborg Syd. 
 
Michael Staun – Formand i SIK 
 
  
 
 

DET GRÅ GULD 

  
 
Fodboldbestyrelsen går med tanker om at vi gerne vil have stablet en hjælpergruppe på benene som skal bestå at alle dem der 
har haft sin gang på Liseborg, eller bare gerne vil SIK det bedste. 
 
Vi forestiller os at I er nogle personer, som måske er gået på efterløn og en gang imellem kunne have behov for lidt social 
omgang med andre, mens I laver nogle forskellige opgaver på Liseborgcentret. 
 
Det kunne være noget der skulle males, eller bander der skal vaskes, det kunne være der skal køres lidt med en buskrydder og, 
en gang imellem skal der også ryddes lidt op hist og her. Der er også en gang imellem der er noget materiel som skal efterses. 
 
Vi sørger for forplejning og rekvisitter – så I skal kun stille lidt arbejdskraft og godt humør til rådighed for klubben – så er vi i gang. 
 
Hvis du synes at det lyder spændende – så send mig en mail på fodbold@sik-viborg.dk – så kan det være at vi holder et 
opstartsmøde hvor vi drøfter tingene. 
 
Michael Staun – Formand i SIK 
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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 28. oktober 2022 i Liseborghallen, med rekorddeltagelse af HELE 856 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 ☺ 
 
Lige inden spisningen skulle starte fik vi nok aftenens største bifald, da Steen Mikkelsen kunne præsentere 3 spillere fra VFF’s 
superligahold, Jan Zamburek, Oliver Bundgaard og Alassana Jatta. De sad ved dommerbordet og skrev autografer i næsten 2 
timer og fik endnu et kæmpe bifald, da vi sagde tak for i aften til dem. 
 
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 statuette for deres deltagelse i sæsonen 2022 – 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. 22 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: Henning Sørensen 
 

                         
                                                                                                                                      Fotograf: Henning Sørensen 



 
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 denne aften til 

en uforglemmelig oplevelse og en KÆMPE SUCCES. 
 
Michael Staun - Ungdomskoordinator 
   

 
 

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 november 2022 - så indlæg skal afleveres senest fredag, den 27. januar 2023 
 
Michael Staun - Redaktionen. 
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SENIORAFSLUTNINGSFEST 
  
 
Hele seniorafdelingen for både herre og damer holdt afslutningsfest på Liseborg lørdag, den 12. november 2022 og der var mødt 

82 feststemte glade mennesker op – klar til fest       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 2022 blev fordelt således: 

 Årets Spiller 2022 på 1. holdet i Team Viborg Frida Smed 

 Årets Spiller 2022 på 1. holdet i SIK  Nicklas Dooley 

 Årets Team Viborg’er 2022   Frida Nørregaard Kristensen 

 Årets SIK'er 2022    Kasper Andersen (OA) 
 
Der skal lyde et stort tillykke til jer for denne flotte hæder. 
 

                          

                         Prismodtagere af forskellige titler i dameseniorafdelingen i Team Viborg  



         

    Årets spiller i SIK (mf) Nicklas Dooley                                    Årets SIK’er (th) Kasper Andersen (OA) 
 

                                    
                                  Alle lederne i SIK’ seniorafdeling får overrakt en lille erkendtlighed 
 
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 
  
 

                                          
  



SIDSTE NYT FRA U-13 PIGERNE 
  
 
Hen over efteråret er der blevet spillet masser af god fodbold, selv om alle kampe ikke er gået til pigernes fordel, så er der blevet 
uddelt masser af skulderklap til hinanden. De benhårde spillere på Liga 1 har i efteråret formået at spille sig til en delt 1. plads, 
mens de seje Liga 2 spillere lidt oftere måtte se sig slået efter at være rykket op i B-rækken. Det endte på en flot 4. plads for Liga 
2. 
Snart kommer årsskiftet og så er det tid til at blive en del af Viborg Q samarbejdet. Pigerne har haft en enkelt fællestræning 
sammen med pigerne fra de øvrige klubber der indgår i Viborg Q. 
 
At pigerne har en god energi både på og udenfor banen, vidner seneste fællestur til stadion om, hvor der ivrigt blev heppet på 
kvindelandsholdet. Dette medførte at U13 pigerne, det sejeste heppehold, kom hjem med en præmie bestående af 30 streetkicker 
fodbolde. 
 

      
 
Det er ikke kun landsholdet pigerne stiller op for. Der var også meget velvillighed og engagement, da pigerne tog opgaven som 
boldpiger i pokalkampen mellem Team Viborg seniorhold og AGF. 
 
Sidst men ikke mindst er årets fedest fodboldfest blevet holdt. Her blev der festet igennem - og spillet bold. Pigerne havde afgivet 
stemmer til kåring af årets kammerat på henholdsvis Liga 1 og Liga 2. Stort tillykke til de to der i år kunne tage trofæet med hjem 
til at pryde værelset. Tillykke til Alma på Liga 1 og Liva på Liga 2. 
 

          
 
Skulle spillerne på U13 stemme om årets trænere, er der ingen tvivl om, at Lasse, Jakob og Denis ville løbe med den titel - TAK 
for jeres indsats og altid store engagement. 
 

                                   
 
De bedst fodboldhilsner Forældrerådet U13-piger.  
  



SIDSTE NYT FRA VETERANAFDELINGEN 
   

 
Kredsvinder og Pokal efter sæsonen 2022 
 
+40 år 11 mandsholdet har haft en fantastisk efterårssæson,  
uden at tabe en kamp i dem vi har stillet op i. 
6 sejre, 2 uafgjorte og 2 kampe tabt da det ikke har været muligt at stille hold.  
Der skal lyde en stor tak til Lars Sørensen, som har haft et kæmpe arbejde  
med at samle spillere, så det har været muligt at spille de fleste kampe. 
Der har været mange tætte kampe, og det bevirkede, at vi lå nr.3 med 17 point  
inden sidste spillerunde. Bjerringbro havde 18 og VFF 19 point, så det var tæt  
til det sidste. Vi spillede mod VFF i den sidste kamp og vandt,  
samtidig med at Bjerringbro spillede uafgjort med Rødkærsbro. 
 
Vi vandt dermed kredsen og pokalen.  
 
Vi skulle så se, om vi kunne vinde den store JM pokal med en kamp mod Ålborg KFUM på neutral bane i Aars. 
 

                              
Klubben havde sørget for bus til kampen. Tak for det. Stemnings billede fra kampen  
 
Vi havde fået at vide at Ålborg havde et godt hold, og det må man sige var korrekt, vi kom under et voldsomt pres fra starten, og 
det varede ved kampen ud, men vi formåede at holde stand til pausen. Procenter på boldbesiddelse og chancer skal vi vist ikke 
nævne. Kort tid ind i anden halvleg gik det galt ved et hjørnespark. Vi gik dog fra banen med et hæderligt nederlag på 0-3 efter en 
god fight fra alle mand.  
 
En stor tak skal lyde til de medrejsende fans for deres support. 
 

                 
                Vi fik ikke JM pokalen med velfortjente sølvmedaljer. 
 
+45 7 mandsholdet har haft en lidt skidt sæson med for mange nederlag også i de tætte kampe. Også her har der været svært at 
finde spillere nok til at være fuldt hold, men Jan Hørup har dog formået at stille hold til alle kampe. Tak for det, vi har jo godt af 
motionen. 
 
Vi forsættet med træning hver onsdag hele vinteren, så vi forhåbentlig står skarpe til næste sæson. 
 
Tak for en god sæson 
 
De bedste hilsner fra Veteranafdelingen 
   



SIDSTE NYT FRA SERIE 3 HERRESENIOR 
  
 
Serie 3 sluttede en flot sæson af med en flot fjerdeplads. Langt fra nedrykning; langt fra oprykning. 
 
I løbet af halvsæsonen har vi spillet nogle rigtig flotte kampe. Vi er stadig i en opbygningsfase med mange unge spillere, så hatten 
af for deres flotte resultat. 
 
Det har også være super dejligt med opbakning på lægterne til kampene. Det ved jeg, at alle omkring holdet sætter pris på. 
 
For nu holder vi velfortjent vinterpause, men starter op igen i det nye år klar til nye mål. 
 
Årets spiller på serie 3 er Tobias Zingenberg (Billo) 
 
Holdets topscorer med flotte 6 mål er Nikolai Brokær. 
 
En stor tak skal lyde til Mads Christensen for klub/holdånd og for at træde til, når det har været mest nødvendigt. 
 
Jeg håber at se jer allesammen - og flere til - i det nye år. 
 
Serie 3-træner, Hulle 
  
 
 

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: 
 
Nicklas Dooley – herreseniorspiller som 11. november runder de 20 år 
 
Morten Post – Ungdomstræner i U-9 drenge som 19. november runder de 40 år 
 
Nadia Lønstrup – dameseniorspiller som 10. december runder de 20 år 
 
Jan Bo Kristensen – Veteranspiller som 23. december runder de 50 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-12 DRENGENE 
  
 
U-12 Bowling aften 
 
I september havde drengene fra U-12 en superhyggelig aften med Bowling hvor der blev spist lækker mad på The Grill og 
efterfølgende dystet om den flotte hjemmelavede U-12 Bowlingpokal.  

Vinder blev Thomas Carrill som på billedet stolt viser pokalen frem.                        

 

                             
 
Trænerteamet i U-12 drenge 
  

 

                                                           
  



SIDSTE NYT FRA SIK E-SPORT 
   

 
Lørdag, den 12. november holdt SIK-Esport 24 timers LAN party. Vi var 17 børn og fire voksne og det blev kæmpet i både 
CS:GO, Fortnite og FIFA.  
 
Masser af energi og glade børn gav den gas, spiste pizza og gamede den lange nat. Men for at få lidt frisk luft og strukket 

benene, kunne både lidt fodbold udendørs og stikbold i hallen bruges. Enkelte fik oven i købet sovet lidt undervejs.       

 
Med sådan et arrangement er vi klar til at gå vinteren i møde… 
 

   
 
 

   
 
e-Sports afdelingen i SIK Fodbold 
 
   

 

           
   



INDLÆG FRA SIK’s VENNER 
  
 

                        
  

 
 

                                              

  
 



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: kasserer@teamviborg.dk 
 
Kontingentansvarlig i SIK: Michael Staun – tlf.: 28 42 88 93 – mail:  fodbold@sik-viborg.dk 

 
Bestyrelsen 
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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 

Head of coaching  Thomas Frandsen   61 77 04 81 

Kampfordeler:  Jens Vissing Lauritsen   22 43 84 55 

Webredaktør  Claus Hovendahl   marketing@teamviborg.dk 

 
 
Nedenstående person er kontaktperson i forbindelse med Liseborgcentret – Viborg Syd: 
 
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 
  
 

 

  
 
 
  
 
 


