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FORMANDEN HAR ORDET 
  
 
Først og fremmest godt nytår til jer alle i SIK og Team Viborg. 
 
Håber i alle kom godt ind i det nye år – 2015. 
 
Der er rigtig mange spændende ting på programmet  i 2015 og det er vigtigt at vi holder fokus på de ting vi kan påvirke – både 
på den sportslige del og på driften af klubben. 
 
Vi har et godt fundament i SIK og Team Viborg som vi skal fastholde og udvikle på. 
 
På den sportslige del skal vi som min. fastholde vores position både i SIK og Team Viborg. Vi skal stadigvæk arbejde med 
bredden i klubben, selvom der tit tales om de bedste hold og spillere. Det er bredden i klubben som skaber eliten, den del kan 
og vil vi ikke undvære. Der skal være plads til alle på Liseborg. 
 
Den nye udendørssæson starter for alvor sidst i januar måned og så håber vi på et fornuftig vejr, så vores opstart kan forløbe 
uden de store vejrmæssige problemer.  
Mange nye spillere og trænere vi komme til klubben og herfra skal der lyde et stort velkommen til Liseborg. Må jeres tid i 
klubben blive fyldt med gode opgaver og ikke mindst oplevelser omkring træning og kampe. 
 
Kunstgræsbane : 
 
Den helt store aktivitet bliver etableringen at de 2 nye kunstgræsbane på Liseborg. Et projekt der gerne skal være færdigt til 
november måned. 
Vi arbejder fortsat på en godkendelse fra Viborg kommune, som kun har bevilget 1 bane, men da vores behov er 2 baner, så 
er det det projekt vi arbejder videre. 
 
Der er tale om en samlet investering på kr. 5,3 mio. og i den forbindelse skal vi meget gerne have indsamlet mere end  
kr. 1 mio. yderligere – udover det beløb på kr. 750.000 som vi har sparet sammen gennem de sidste år. 
 
Vi har en stor tro på at tingene nok skal lykkedes og at det gode samarbejde vi har med kommunen – nok skal bære frugt , så 
vi alle sammen kan se tilbage på et forløb , hvor vi alle stod sammen om projektet og kan tage 2 nye baner i brug til november 
2015. 
Alene det vil spare os for mange praktiske problemer med planlægning ved brug af andre kunstgræsbaner og vi selv kan 
planlægge træningen på Liseborg til gavn for alle spillere i klubben. 
 
Hen over foråret vil der være en række aktiviteter for at skaffe penge til banerne og allerede nytårsaftens dag den  
31. december var den først event med løb for alle i skoven omkring Liseborg. Et arrangement der gav kr. 10.000 med godt 
400 løbere, der deltog. 
Herfra stor ros til afdelingen i SIK og med Niels Ole og Flemming som initiativtagere til løbet. Det viser sig at tingene godt kan 
lade sig gøre og der er stor opbakning i klubben, når vi står sammen. 
 
Ud fra mange bække små…… så kan det faktisk godt blive til mange penge, hvilket eventen den 31. december viste. 
 
Lørdag den 10. januar har vi så cykeleventen i Liseborghallen, hvor vi laver en stor indsamling i både SIK, Team Viborg og 
ikke mindst ved vores sponsorer. Herudover søger vi en række fonde og vi har i bestyrelsen en rigtig god fornemmelse af ,at 
vi godt kan skaffe den tidligere nævnte kr. 1 mio. til projektet. 
 
Vi håber I alle vil bakke op omkring projektet i løbet af foråret og gerne lørdag den. 10. januar, hvor vi skal have en god start 
på indsamlingen. 
 
God sæson til alle i SIK og Team Viborg. 
 
Steen Mikkelsen – Formand 
  



KONTINGENTER 
  
 
Der blev i november udsendt opkrævninger til dem som spiller indendørs/Vintertræner med forfald pr. 1. december 2014 
- men det er desværre ikke alle som har fået opkrævningen betalt - og de vil inden længe modtage en rykker. 
 
Vi har skrevet det mange gang før - og det er stadig gældende - Hvis man IKKE vil modtage den 
næste opkrævning - så SKAL man sørge for at få sig meldt ud INDEN den næste 
kontingentperiode – og disse perioder er 1/3 – 1/7 – 1/11 –og der betales INDTIL vi modtager 
udmeldelsen. 
 
Vi har en STOR appel til alle medlemmerne – FÅ JER TILMELDT PBS – det gør tingene meget 
nemmere. 
Det er sagt og skrevet mange gange - at udmeldelse IKKE kan ske til træneren – og er IKKE 
gældende - udmeldelse kan KUN ske til Michael Staun - tlf. 86 60 09 73 - eller på mail 
fodbold@sik-viborg.dk 
 
Bestyrelsen 
  
 
 

SIDSTE NYT FRA U-9 DRENGENE 
  
 
Den 27. december tog 1 hold til Kjellerup for at deltage i Julestævnet. Det blev en stor succes for drengene. 
 

                                                                    
 
Ikke alene løb de af med sejren og medaljer, de fik også 400,- med hjem i bagagen. Super flot.  
 
Nu fortsætter vi med indendørs træningen, og skal til yderligere 2 betalingsstævner. 1 i Lystrup sidst i januar og et stort 
stævne i omegnen af Billund, med efterfølgende adgang til Lalandia Aquadome.  
 
Trænerteamet i U-9 
  
 
 

                                             
 
  
 



FODBOLDAFDELINGENS HOVEDSPONSOR 
  
 
Klubbens Hovedsponsoraftale er blevet forlænget - så den også er gældende i 2015, hvilket giver os en vis frihed i forskellige 
økonomiske dispositioner. 
 
Hvis du har lyst til at øge sponsoraftalen for klubben – så skal du bare skifte bank – og har du lyst til en snak med banken  
– så tage enten direkte kontakt til banken – eller send en mail til  :  fodbold@sik-viborg.dk 
- så vil vi sætte banken i forbindelse med dig/jer – og dermed bidrager du til et endnu større sponsorat til klubben. 
 
Bestyrelsen 
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NYTÅRSLØB PÅ LISEBORG 
  
 
Om formiddagen, den 31. december, kl. 10.00 blev det første Nytårsløb - i en forhåbentlig laaaaaang række - afviklet på 
Liseborgcentret. 
 
Arrangementet var så stor succes at det allerede er besluttet at gøre det til en tradition fremover.  
 
2 forældre i klubben (Flemming Finøen og Niels Ole Pedersen) havde fundet på den gode ide til at samle penge ind til vores 
nye Kunstgræsbane med dette Nytårsløb. 
 
På trods af den lave deltagerbetaling på kr. 20,- blev der samlet over kr. 10.000,- ind til banen - og det er vi rigtig glade for. 
 
Et forsigtigt skøn siger, at der deltog over 400 på en af de 3 distancer og alle kom flot i mål - og alle deltagerne kunne 
efterfølgende nyde en rundstykke med en kop varm kaffe/the eller saftevand til. 
 

                             
 
 

                              
 
Vi vil gerne takke de 4 sponsorer - Tandteknikker Klinikken, Sanievent, Jensens Bageri og Menu Kaffe som bidrog til dette 
fantastiske initiativ for den nye Kunstgræsbane : 
 

.........................fortsættes på næste side 



I forbindelse med arrangementet blev der også udloddet en del præmier og der var følgende vindere : 
 
Vindere af en løbekasket : 
 
          Villads S. Sørensen  -  Alberte Nedergaard  -  Frederik Hammer  -  Frederik Weilert  -  Peter Obsen Andersen - U-11 
          Karoline Espset  -  Albert Holm - U-15  -  Celine H. Jensen  -  Sebastian Nedergaard - U-15  -  Oliver Mortensen - U-14 
 
Vindere af løbestrømper : 
 
          Andreas Hermann  -  Sille Mortensen  -  Amalie Salling  -  Johannes - U-13  -  Clara Salling  -  Karoline Karup 
          Louise Hjort  -  Frederikke Karup  -  Bibi Holm  -  Peter Christensen - U-16  -  Espen Nielsen - U-10  -  Camilla Graham 
          Patrick Lauge - U-16  -  Nanna Bank Jepsen - U-7 
 
Vindere af armpocket : 
 
          Alexander Kristensen  -  Simon Hammer  -  Amalie Staal  -  Anette Kristensen  -  Simon Jakobsen - U-14   
          Andreas H. Jensen - U-12 
 
ALLE ovenstående præmierne kan afhentes efter nærmere aftale på Kornvænget 3 D - kontakt os inden på 86 60 09 73 
 
Derudover var det udloddet en præmie med 4 stk. Lounge-billetter til en kamp på Viborg Stadion - denne præmie blev vundet 
af :   Vera Wulff (Wolff ?) 
 
- og den sidste præmie var en præmie om indløb med spillerne fra Viborg FF på Viborg stadion ved en af forårets kampe  
- til den afdeling som kunne stille med flest deltagere fra en afdeling - og her blev præmien vundet af  
 
          U-13 drengene som kunne stille med 59 deltagere. 
 
Præmien om Lounge-billetter og indløb på Viborg Stadion skal aftales med Flemming Finøen - enten på tlf. 40 27 66 67  
- eller mail : finoeen@gmail.com 
 

                              
 
Bestyrelsen 
  
 
 

                               
 
  
 



SIDSTE NYT FRA U-11 PIGERNE 
  
 
Hej alle sammen, og godt nytår. Håber at I har nydt de mange fridage som julen har givet os i år. 
 
Så blev det 2015, et nyt år har mødt os, fyldt med nye udfordringer. 
 
Vi glæder os allerede til at komme i gang med udendørs fodbold igen, men indtil da træner vi fortsat inde hver fredag kl. 
16.00-17.00. 
 
Vi skal ud at spille flere JBU kampe, og der kommer også 1 eller 2 stævner som vi selv vælger at tage til. 
 
Der kommer nærmere info herom 
 
Vi ses til træning… 
 
Søren og Ole fra U-11 pigerne 
  
 
 

FODBOLDSKOLEN PÅ LISEBORG I 2015 
  
 
SIK har endnu engang ansøgt om at afholde Fodboldskole på Liseborg i 2015. 
 
Vi har søgt på at afvikle Fodboldskolen i uge 27 – og har netop fået svar fra DBU på at vi er blevet tildelt afviklingen igen i 
2015  - og det bliver med samme bemanding som de forrige år med Hanne Christensen og Poul Lauge. 
 
Når der foreligger noget nærmere omkring bookning af billetter – så vil I hører nærmere – da vi igen kan booke billetter på 
forhånd som sidste år. 
 
Michael Staun - Ungdomskoordinator 
  
 
 

S I K   FLEECE TÆPPER 
  
 
Dette Fleece tæppe er af 100 % polyester - anti fnug behandlet - kant ribbet og er i størrelse 175 x 150 cm. 
 
Fleece tæpperne er trykt med SIK logo og 2 sponsortryk – således at sådan et tæppe kan sælges for nu KUN kr. 75,- pr. stk. 
 
 
 
 
 
 
Fleece tæpperne kan købes i  
Cafeteriaet for kr. 75,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestyrelsen i Fodboldafdelingen 
  
 

 



SÆSONSTART PÅ LISEBORGCENTRET 
  
 

Søndermarken I.K. 
  
 
Afdeling : Sted : Dato : Tidspunkt : 
  
 
Old Boys / Veteran / Superveteraner Liseborgcentret 7. januar 19.00 

Seniorafdeling 1 + 2 + 3 Liseborgcentret 31. januar 14.00 

U-19 drenge (96/97) Liseborgcentret 31. januar 14.00 

U-16 drenge (99) Liseborgcentret  

U-15 drenge (00) Liseborgcentret  

U-14 drenge (01) Liseborgcentret  

U-13 drenge (02) Liseborgcentret  

U-12 drenge (03) Liseborgcentret  

U-11 drenge (04) Liseborgcentret  

U-10 drenge (05) Liseborgcentret  

U-9 – U-8 – U-7 – U-6 drenge Liseborgcentret 29. marts 10.00 
  
 

Team Viborg 
  
 
Afdeling : Sted : Dato : Tidspunkt : 
  
 
Seniorafdeling 1 Kunstbanen i Overlund 6. januar 18.00 

Seniorafdeling 2 Liseborgcentret 31. januar 14.00 

U-18 piger Kunstbanen i Overlund 6. januar 18.00 

U-15 piger Kunstbanen i Overlund 6. januar 18.00 

U-14 piger Liseborgcentret 6. januar  18.00 

U-13 piger Liseborgcentret  

U-12 piger Liseborgcentret  

U-11 piger Liseborgcentret  

U-10 piger Liseborgcentret  

U-9 piger  Liseborgcentret 29. marts  10.00 

U-7 piger Liseborgcentret 29. marts 10.00 
 
Manglende datoer vil løbende blive opdateret – så følg med – eller kontakt træneren i din afdeling for nærmere oplysninger. 
 
Michael Staun - Ungdomskoordinator 
  
 
 

 
 
 
  
 



KLUBBEN SIGER - TILLYKKE 
  
 
I dette nummer af SIK NYT skal vi sige tillykke til en enkelt som runder et skarpt hjørne inden næste nummer - og det er : 
 
          Malene Sørensen som 23. januar runder 20 år 
 
Der skal lyde et stort tillykke til Malene med det skarpe hjørne. 
 
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 
  
 
 

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 det til Michael Staun på følgende mailadresse :  

                                                                                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 2015 - så indlæg skal afleveres senest fredag, den 31. januar 2015 
 
Michael Staun - Redaktionen. 
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TILBUD FRA VORES SAMARBEJDSPARTNER SPORTIGAN 
  
 

 
 
Bestyrelsen 
  
 

                 
  

 



SIK FUTSAL CUP 2014 
  
 
Mellem jul og nytår afviklede vi endnu engang vores Futsal stævne – og det blev så gennemført i dagene 27. – 30. december 
2014 med deltagelse af desværre kun 48 hold. 
 
Stævnet er for ungdomshold fra U-10 til og med U-17 drenge og piger, men da tilmeldingerne i pigerækkerne desværre var alt 
for få - så blev der kun afviklet drengerækker. 
 
Der var deltagelse af klubber spredt ude over det midtjyske område. 
 
De 48 hold var blevet fordelt i 9 puljer og der blev spillet i 6 rækker, hvor i alt 24 forskellige klubber var repræsenteret. 
 
Der blev afviklet i alt 119 kampe på ca. 23 timer og de scorede tilsammen 367 mål. 
 
Vi ser allerede frem til at skulle afvikle stævnet igen næste år - for med deltagelse af de 48 hold er der plads til yderligere  
30 – 40 hold, således at der er 8 hold i hver række. 
 
Vinderne for de forskellige rækker blev følgende : 
 
 U-10 drenge Vejle B foran Houlkær 

 U-12 drenge B SIK 2 foran Hammerum United 

 U-12 drenge A Hornbæk SF foran AGF 

 U-13 drenge Eastside Futsal foran SIK 1 

 U-14 drenge Eastside foran Team Scanlux 

 U-15 drenge Azonto FC foran SIK 1 

 U-16 drenge Din Tøjmand Grenå foran SIK 1 

 
 

     
 

Stævneudvalget 
  
 
 

     
 
 
  
 



BESTYRELSEN OG ØVRIGE KONTAKTPERSONER 
  
 
Bestyrelsen i Søndermarken I.K. har følgende sammensætning : 
 
Formand og kassere : Steen Mikkelsen Tyttebærvej 33 86 61 28 49 

Næstformand : Michael Staun Kornvænget 3 D 86 60 09 73 

Øvrige   : Jan U Sørensen Mosevænget 34 86 60 15 83 

   Søren Christensen Liseborgvej 49 86 61 21 58 

   Kim Ricken Jørgensen Gyvelvej 1  26 88 26 16 

 
Bestyrelsen i Team Viborg har følgende sammensætning : 
 
Formand   : Michael Staun Kornvænget 3 D 86 60 09 73 

Næstformand : Steen Mikkelsen Tyttebærvej 33 86 61 28 49 

Kasserer  : Nils Egelund Kløverstien 2, Birgittelyst 86 63 88 25 

Øvrige   : Kai Nielsen Topmejsevej 8 20 27 69 92 

   Jan U Sørensen Mosevænget 34 86 60 15 83 

   Søren Christensen Liseborgvej 49 86 61 21 58 

 
Nedenstående personer er kontaktpersoner i Søndermarken I.K. på øvrige områder : 
 
Seniorkoordinator :   

Ungdomskoordinator : Michael Staun Kornvænget 3 D 86 60 09 73 

Forældreudvalg :  Joan Møller Liseborgvej 10 86 61 00 80 

Materialeforvalter :  Michael Staun Kornvænget 3 D 86 60 09 73 

Kampfordeler :  Jens Vissing Lauritsen Tjørnevej 15, 7540 Haderup 22 43 84 55 

Webmaster  Per Nielsen Koldingvej 104 psn@sportssys.com 

Inspektør på Liseborgcentret : Jørn Nygaard Kornblomstvej 6 86 62 31 97 

Cafeteria på Liseborgcentret Jeanette Moll Larsen Jegstrupvej 51 22 82 07 07 

 
Nedenstående personer er kontaktpersoner i Team Viborg på øvrige områder : 
 
Elitechef   Kai Nielsen Topmejsevej 8 20 27 69 92 

Sports- og Talentchef Lars Snedker Skovfyrren 21 20 42 13 15 

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 

Webmaster  Poul-Erik Hebsgaard Gråmejsevej 1 A Hebsgaard@youmail.dk 
 
Michael Staun - Bestyrelsen 
  
 

                   
 
  


