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FORMANDEN HAR ORDET 
  
 
Vintervejret er over os, men trods det så er træningen så småt ved at starte. 
 
Lørdag den, 31. januar hejses SIK vimplen igen på Liseborg og en ny sæson 2015 kan skydes i gang. 
 
Både store som små vil de kommende måneder forberede sig til den kommende turnering, når græsset igen bliver grønt. 
 
Sportsligt er vi på rette vej i SIK – på både senior og i ungdom. 
 
Det er nogle år siden vi sidst har haft det niveau og bredden på seniorfronten med Jyllandsserie, serie 2 og 4. Og der er 
kræfter i gang med at finde grobund for et serie 6 hold. Det vil være rigtig godt om det kan lykkedes og signalet til området vil 
også være at SIK har bredden, hvor alle kan være med. 
 
I Team Viborg er der ligeledes et højt sportsligt niveau på U-15, U-17 og 3F liga holdene. Vi vil meget gerne have mange flere 
piger til at spille på Liseborg – især i de yngste årgang, så vi kan give dem den bedste træning fra de starter i klubben. Derfor 
bruger vi en del kræfter på at få flere ind som trænere i de små årgang og meget gerne forældre med fodbold i årerne og som 
selv har spillet. 
Vi skal meget gerne have flere piger, kvinder til at være trænere i de små årgange, så meld dig gerne under fanerne, så er 
der plads og brug for din hjælp. 
 
Ungdom i både SIK og Team Viborg udvikler sig også i den rigtige retning med både bredde- og elitehold og den daglige 
træning er i høj grad med til at udvikle tingene for de enkelte afdelinger og spiller. 
 
Vi bliver som klub mødt med mange udfordringer både på den sportslige del og ikke mindst den administrative del. Ikke 
mindst den digitale verden bliver mere og mere udviklet og kræver at vi hele tiden flytter os i den retning. Det kan være en 
udfordring for mange, idet vi alle har vidt forskellige holdninger til netop den del og udvikling. Men hjælper vi hinanden i den 
rigtige retning og ikke altid tager det som en selvfølge, at alle er lige gode til den digitale verden, så er vi nået langt. 
 
Men vi må erkende at vores mobiltelefoner styrer en stor del af vores hverdag og det er kommet for at blive – ligesom 
internettet. 
 
Sportsligt bliver vi også udfordret – ikke mindst på de krav vi vil blive stillet overfor i forhold til afvikling af træning og kampe. 
Fodbolden har efterhånden udviklet sig til at skulle spilles hele året rundt og det betyder at kunstgræs er en absolut 
nødvendighed for en klub af vores størrelse. 
 
Bestyrelsen arbejder fortsat 100% på at vi får de 2 baner som er vores behov for at alle spillere i SIK og Team Viborg kan 
træne i det omgang som nu DBU forlanger alt efter niveau og alder. 
 
Februar måned blive helt afgørende for det kommende projekt kunstgræsbane på Liseborg. 
 
Der er ingen tvivl om at det har givet genlyd i hele Viborg omkring vores Nytårsløb den 31. december hvor ca. 400 var mødt 
og ikke mindst lørdag, den 10. januar hvor vi cyklede kr. 618.000 ind. 
 
De signaler bør og håber vi på at kulturudvalget i Viborg kommune har bemærket og giver os grønt lys og økonomisk støtte til 
etablering af 2 kunstgræsbaner. 
 
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. 
 
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 SERIE 4 
  
 
Serie 4 ser frem mod en spændende sæson. Vi havde en god afslutning, i efteråret. Og det skal vi arbejde videre med. 
Puljen ligner den vi var i sidst. Så mine forventninger er høje. Vi har et godt hold, med en bred trup. Så ingen tvivl om vi skal 
kæmpe med i den sjove ende i år. 
Det forlyder endnu engang at vi får tilgang omkring holdet. Hvilket vi er super stolte af. Det må jo betyde vi gør de rigtige ting. 
Og gutterne føler sig udfordret. Klubben har da også givet os kunstgræs, hver Mandag. Det er vi rigtig glade for. Og 
det betyder vi er klar fra første fløjt, når sæsonen går i gang. 
Jeg har sagt farvel til min holdleder, Carsten Fisker. Så har du en holdleder gemt i maven. Og kunne du godt tænke dig at 
være med i et team omkring SIK senior afdelingen, så giv endelig lyd. Det kan være lige præcis dig, vi har brug for. 
 
Jeg forudser en lille rokade på enkle spillere. De unge spillere omkring Serie 4 er sultne på fodbold. Og jeg er overbevist om, 
at de i løbet af sæsonen vil blive at finde omkring Serie 2. Det er en naturlig og vigtig udvikling i klubben. 
Og som en klog mand engang sagde: "Kan de løbe lige ud, skal jeg nok lære dem at spille fodbold. 
 
Jeg vil lige minde om at Senior afdelingen holder træningsdag d. 21/2. Med start kl. 9. Det bliver en super sjov og spændende 
dag. Hvor jeg ved ALLE vil blive udfordret, i løbet af dagen/natten. 
 
Min største udfordring i den kommende måned, bliver at få startet et Serie 6 hold op i SIK. Jeg føler vi som den klub vi nu er, 
burde og skal kunne tilbyde fodbold til ALLE. Jeg håber klubben er klar til at hjælpe mig på min mission. Og jeg håber DU, er 
klar til at hjælpe mig. Vi kommer til at mangle 3-5 spillere hver weekend. Og jeg håber som SIK mand, du vil hjælpe i løbet af 
sæsonen. Så vi igen får 4 senior hold på Liseborg. Oldboys og veteran er udset som en partner i mine planer. Håber vi kan få 
noget op at køre...  
Vi er omkring 25 spillere på 3. holdet. Så der er en del der ikke får kamp i weekenderne, det SKAL vi have lavet om på. 
 
En ting er sikkert, jeg glæder mig. Personligt og fagligt. Min gode ven Jelle er blevet Serie 2 træner. Og den bedste træner, 
(efter min mening) vi har haft i klubben, Kasse. Er blevet førsteholdstræner. Et stærkt team som jeg ser det... Men intet 
kommer af sig selv, så husk nu at bakke op om tingene. Det er hårdt arbejde. Men følelsen i "ommeren" efter en sejr, er det 
hele værd. Ung som gammel, lad nu det her blive SÆSONEN. Lad os hygge os, drikke bajer, feste og ikke mindst spille noget 
skide god fodbold. 
 
Jeg ser frem til at møde dig på træningsbanen. God sæson til alle. FORZA MARKEN. 
 
Hulle - Serie 4 
  
 
 

                                             
 
  



SÆSONSTART PÅ LISEBORG FOR SENIORAFDELINGEN 
  
 
Lørdag, den 31. januar 2015 var der indkaldt til sæsonstart for både herre- og dame spillere i både Oldboys og Senior 
afdelingerne på Liseborg. 
 
Som de fleste jo ved – så har vi et meget omskifteligt vejr, og det havde også frosset en del om natten, men banerne var 
faktisk gode på trods af en lille snelag – men når der er indkaldt til sæsonstart – så møder man jo op ?  
 
Vi startede kl. 14.00 og skulle have hejst SIK Vimplen – som betyder, at nu er sæsonen skudt i gang – uanset vejret. 
 
Steen Mikkelsen bød velkommen til de ca. 60 fremmødte spillere, ledere og øvrige interesserede og gav en kort orientering 
om hvordan tingene vil komme til at foregå i den nærmeste tid. 
 
Efterfølgende blev der spillet lidt små bold på banerne inden der blev serveret varm suppe i cafeteriaet, hvor der igen blev 
budt velkommen til den nye sæson - og udleveret en plan for hvordan tingene kommer til at foregå i den nærmeste fremtid. 
 

                           
 

                           
 
Bestyrelsen 
  



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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SIDSTE NYT FRA U-14 DRENGENE 
  
 
Trods kulde, regn, blæst og mørke skal efterårets blændende form genfindes, og jagten på dette blev Kick startet tirsdag, den 
27. januar med interval-træning omkring Sønder sø. Over 20 friske drenge tog udfordringen op, og enkelte har muligvis haft 
besvær med at svinge benene ud over sengekanten dagen efter…. Trods ømme muskler håber og tror vi på endnu flere 
formjægere de kommende uger ! ! ! 
 
Som supplement til løbetræningen, har vi som i de foregående sæsoner indlagt ugentligt trænings  pas på kunststofbane, 
hvilket i år finder sted i Overlund med start torsdag, den 29. janaur 
 
I 2014 bestod afdelingen af 48 spillere, og mon ikke vi kommer til at matche/overgå dette antal i 2015…? Tre 11-mandshold i 
h.h.v. B, A og M2 er tilmeldt, hvor der skal følges op på sidste sæsons fine præstationer. 
 
Der har været fin tilslutning til Holland-Cup i Påsken, hvor 26 spiller har tilmeldt sig og vi således kan stille med hele 2 hold. 
 
Desuden planlægges træningsweekend med overnatning på SIK`s anlæg, hvilket tidligere har været en god oplevelse for 
såvel spillere som trænere. 
 
Vi glæder os til samvær med drengene i med og modgang, og ser frem til grønt græs og mange point på kontoén. 
 
Trænerteamet i U-14 afdelingen 
  
 
 

FODBOLDSKOLEN PÅ LISEBORG I UGE 27 2015 
  
 
Så er det snart tid til at tænke på fodboldskole for børn (og voksne) 
 
Liseborg ligger igen i år græs til DBU’s fodboldskole i uge 27, som er den første uge i børnenes skoleferie, og dermed en  
oplagt mulighed for at få masser af aktivitet, motion og frisk luft passet ind, i en ellers lang skoleferie ☺ 
 
Vi er så heldige at vi har masser af frivillige ledere og unge mennesker, der på det nærmeste står på nakken af hinanden for 
at give pigerne og drengene en god sommerferieoplevelse! 
 
Så er man, eller har man børn årgang 2000 – 2007 så læs mere på dette link : 
 
                                    http://www.dbu.dk/boern_og_unge/events_og_staevner/dbus_fodboldskole  
 
For jer som allerede spiller i SIK eller Team Viborg, er det vigtigt at i holder øje med jeres mailbox! For selv om det officielle 
billetsalg først starter, tirsdag den 3. marts klokken 10.00, så har vi som værtsklub,  mulighed for at tilbyde forsalg af 
billetter, MEGET SNART ! 
 
I vil som medlemmer i klubben, modtage en mail fra jeres afdelingsleder, om hvordan I skal forholde jer ! 
Vi håber også at I vil reklamere vidt og bredt for vores fodboldskole, der de sidste mange år har givet masser af smil på læben 
og masser af nye venskaber, og det er ofte en god anledning til at have en fætter eller kusine på besøg i en hel uge, hvor 
meget af aktiviteten er givet på forhånd. Vi har tidligere år haft ”familie” besøg fra Sjælland, Fyn, Spanien og sågar sidste år 
fra Dubai. 
Vi håber at I alle vil hjælpe med at fylde de 192 pladser (måske forhøjer vi til 208) med fodboldglade piger og drenge ☺ 
 
Vi ses i uge 27 – husk at få købt billet i en fart, det plejer at gå stærkt, når først det officielle billetsalg går i gang! 
 
De varmeste sommerhilsner 
 
Hanne Christensen (fodboldskoleleder) webshop@saksager.dk og Poul Lauge (trænerleder) pblauge@gmail.com  
  
 
 

ÅRETS UNGDOMSLEDER 2014 
  
 
Ved Ungdomsledernes Nytårstaffel som blev afholdt 17. januar 2015 skulle Årets Ungdomsleder kåres efter indstillinger fra 
alle Ungdomsledere i klubben. 
 
Der var kun kommet 1 indstilling - så der var ikke tale om afstemning - men en kåring af Årets Ungdomsleder 2014. 
 
Den ene indstilling var på Martin Simonsen fra U-13 drengeafdelingen - så Martin fik overrakt pokalen og den store hæder 
med titlen.  
 
Der skal lyde et STORT TILLYKKE til Martin med hæderen. 
 
Bestyrelsen 
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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 
  
 
 

GENERALFORSAMLING I FODBOLDAFDELINGEN 
  
 
Der afholdes ordinær generalforsamling i Fodboldafdelingen : 
 
                                         Tirsdag, den 24. februar 2015, 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 : 
 
                                         Fredag, den 14. marts 2015, kl. 20.00 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 : 
 
                                         onsdag, den 25. marts 2015, 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 
  

 



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 2. februar 19.00 

U-15 drenge (00) Liseborgcentret 2. februar  17.00 

U-14 drenge (01) Liseborgcentret 2. februar 17.00 

U-13 drenge (02) Liseborgcentret 17. februar 17.00 

U-12 drenge (03) Liseborgcentret 26. februar  17.00 

U-11 drenge (04) Liseborgcentret 28. februar 17.00 

U-10 drenge (05) Liseborgcentret 28. februar 17.00 

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 16. februar 17.15 

U-12 piger Liseborgcentret 3. marts 17.15 

U-11 piger Liseborgcentret 3. marts 17.15 

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 
  
 
 

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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KLUBBEN SIGER - TILLYKKE 
  
 
I dette nummer af SIK NYT skal vi sige tillykke til nogle som runder et skarpt hjørne inden næste nummer samt et 
Kobberbryllupspar - og det er : 
 
          Lasse N. Pedersen som 20. februar runder 20 år 
 
og 
 
         Jesper JELLE Vestergaard som 22. februar runder 30 år 
 
 
28. februar holder Lena og Søren Grell Mortensen Kobberbryllup. 
 
Der skal lyde et stort tillykke til med de skarpe hjørner samt med kobberbryllupet. 
 
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-10 DRENGENE 
  
 
Indendørssæsonen er ved at køre på sidste vers. Vi ser tilbage på en sæson, med hyggelig fredagstræning, stævner og godt 
humør. 
 
Vores gruppe af C-spillere har endnu en enkelt runde tilbage af JBU-turneringen i slutningen af februar. Vi har haft nogle 
spændende kampe med spillerne, og vi føler at denne gruppe af spillere har udviklet sig rigtig godt i løbet af sæsonen. 
 
Som noget nyt prøvede vi i denne indendørssæson at tilmelde os lidt ”bredere” i turneringen. For A- og B-spillernes 
vedkommende betød det, at vi valgte at tilmelde drengene i JBU’s Futsal turnering. Formålet var at udfordre den gruppe af 
spillere som er ved at have godt styr på den tekniske del. Vi har haft spændende og udfordrende kampe i det midtjyske – og 
det hele endte med intet mindre end en 1. plads for begge hold i deres puljer som blev afsluttet allerede medio januar. 
 
Årets sidste indendørs-stævne bliver ”VM” – dvs. Viborg Mesterskaberne, som afvikles i Finderuphøj Hallen den 15. februar. 
Her har intet mindre end 21 hold fra Viborg Kommune tilmeldt sig. Fra vores side stiller vi med 4 hold – og vi ser frem til en 
masse spændende kampe mod de lokale ”ærke-rivaler”. 
 
Peter Johannesen - U-10 afdelingen 
  
 
 

SIDSTE NYT FRA 3F PIGERNE 
  
 
3F-pigerne startede op igen med den nye sæson, den 6. januar og det var en flok spændte piger som ser frem til en meget 
afgørende forårssæson. Missionen er helt klar og tydelig – vi skal vinde kvalifikationsligaen og dermed sikre overlevelse i 3F 
Ligaen til den kommende sæson. 
 
Samtidig har der traditionen tro været gang i svingdørene på førsteholdet hvor vi desværre måtte sige farvel til 5 spillere. Det 
er spillere som har været i klubben igennem flere år – on and off – Men helt klart spillere der vil være savnet. 
 
Vi har så set muligheden for at forstærke holdet og med det nye setup på træner/leder siden er der kommet flere ressourcer til 
at udføre det store arbejde. Vi har haft meget stærke og spændende spillere til prøvetræning og det ser heldigvis ud til at flere 
af prøvespillerne vælger at skifte til os. 
 
Vi har også ændret vores spillestil og taktiske tilgang hvor vi efteråret havde et meget defensivt udgangspunkt til at vi i foråret 
skal være meget angrebsivrige og højt pressende hold. Denne stil arbejder vi med hver gang til træning og samtidig har vi 
stort fokus på intensitet til træningen. Pigerne arbejder rigtig hårdt og der er høj kvalitet til hver eneste træning så det ser rigtig 
lovende ud til denne ekstrem vigtige forårssæson hvor kun sejre tæller. 
 
Nickolai Lund - Cheftræner på 3F 
  
 



SIDSTE NYT FRA U-8 DRENGENE 
  
 
Siden vores sidste indlæg har indendørssæsonen kørt på fuld damp – vi havde indendørsopstart lørdag d. 1. november og 
siden da, er næsten hver weekend blevet brugt på enten træning eller stævner. 
Vi har deltaget i både DGI’s indendørs turnering (5-mands) og JBU’s turnering (3- mands) – ved begge turneringer har der 
været 4 spillerunder.  
 
Derudover har vi også deltaget i flere private stævner som både har været niveauopdelt og ikke – vi har blandt andet været til 
Møllehøj Indoor, Randers Freja Jule Cup, SparKron Ulvehøj Cup – også i Randers og til Horsens FS Cup. Vi har alle nydt at 
være til stævner som ligger noget fra Viborg – drengene har spillet mod hold, som de normalt ikke møder og forældrene har 
troligt bakket deres drenge op og har haft gode timer sammen med andre forældre. 
Resultatmæssigt har A-holdet vundet næsten alt de har deltaget i og som har været niveauopdelt – blandt andet vandt de 
SparKron Ulvehøj og blev nr. 2 i Horsens FS Cup efter straffesparksnederlag i finalen.   
B-holdet har været lidt mere svingende men løb med 1. pladsen til Horsens FS cup efter en overbevisende indsats. 
 
Nedenfor er billeder af begge hold ved præmieoverrækkelsen til Horsens FS Cup : 
 

                                                                                  
 

 
 
Indendørssæsonen er lang og nu kan vi begynde at mærke at drengene igen gerne vil ”på græs”. Vi koncentrerer os derfor 
mest om træning de kommende uger – og håber at vejret er med os, så vi kan starte midt i marts. 
 
Slutteligt vil vi gerne takke alle, som har deltaget i SIK’s store indsamling til fordel for kunstgræsbanerne – både dem som 
deltog i nytårsløbet, hjalp U8 afdelingen med kage/pølsehorn og kaffe til boden d. 10 januar til den store event og de som 
kom og støttede op om hele arrangementet. Der blev samlet rigtig mange penge ind – penge som gør, at SIK får endnu bedre 
faciliteter og at vi fremover vil kunne træne udendørs det meste af året. 
 
Jack Nielsen - Trænerteamet i U8 
  



STUDIETUR TIL LIVERPOOL 
  
 

You´ll never walk alone 
 
Lørdag den 29. november 2014 ringede vækkeuret usædvanligt tidligt, men i dag var det ikke noget problem at stå tidligt op: 
Vi var to, der var så heldige, at vi skulle på fodboldtur til Liverpool. Vi kendte ikke hinanden på forhånd, men med fælles 
interesse for fodbold, så skulle der ikke mere end en times kørsel til Billund, for at konkludere at det her skulle nok blive rigtig 
godt. 
 
Lørdag eftermiddag ankom vi til Manchester, hvor vi mødtes med resten af holdet (vi var 16 mand fra hele landet). Efter en 
lille times kørsel i en meget tvivlsom bus (den var altså ikke gået herhjemme), ankom vi til hotellet. Efter at have smidt 
kufferterne, gik turen til Anfield, hvor vi havde billetter til Liverpool – Stoke. Det var første gang, at vi begge var på Anfield, så 
selvom vi havde hørt en masse om stedet, så var det alligevel en fantastisk oplevelse at træde ind på stadion.  
”You´ll never walk alone” blev vanen tro skreget ud på stadion, men det er noget andet at være der, end at høre det i tv. 
 
Kampen som sådan var ikke en fantastisk fodboldkamp, men kulissen var jo fremragende. Vi sad og snakkede om, at vi 
skulle nok ikke føle os på baghovedet, for der blev råbt og skreget så meget, at vi var helt overbeviste om, at der var spyt og 
andet godt, der fløj rundt i luften fra rækkerne bag os. Vi sad tæt, så der blev voldsomt skubbet til os, når sidemanden var 
utilfreds, men det var helt ok, for der blev så senere kvitteret med en krammer fra samme sidemand. 
Efter kampen tjekkede vi i som vanen byder ind på pub´en ved indgangen til Anfield. Her blev der tanket lidt op, inden turen 
gik tilbage til hotellet. Denne dag stoppede umiddelbart efter ankomst til hotellet – vi havde jo været noget tidligt oppe. 
 

 
Søndag havde vores arrangør, Svend fra DBU Sønderjylland, udnyttet hans kontakter til at 
komme ind på Finch Farm, der er Evertons akademi. Det er et akademi med et budget på godt 
6 mill. Pund, så der blev passet rigtig godt på ”varerne”. Efter at have tjekket ind gennem 
porten, hvor der sad vagter, fik vi en kort rundtur på anlægget: Det er helt vildt, hvilke faciliteter 
spillerne har her, og det står i noget skærende kontrast til den levestandard, som vi oplevede 
på køreturen ud til anlægget.  
Efter rundturen gik vi ud på banerne, hvor Everton skulle møde Liverpool i U9 og U13. 
Undervejs viste store skilte, at her var der fotografering forbudt. – For at håndhæve dette, giver 
der vagter rundt blandt forældre og øvrige tilskuere. – Vi var placeret et stykke fra banerne, da 
det kun var trænere m.m., der havde adgang til at gå rundt om banerne (måske vi skulle 
indføre dette på SIK?). Ved hver bane var et tv-tårn, og samtlige kampe blev filmet. Efter 
kampen fik hver spiller en DVD med hjem, og skulle så om mandagen sammen med træneren 
drøfte sine præstationer. Men omvendt, når man er U9 har man allerede prøvet lidt derovre, for 
de scouter dem allerede fra U6! 

 
Om eftermiddagen tog vi på rundvisning på stadion, og fik et lille indblik i hvordan Anfield ser ud 
bag facaden. – Uden at sige for meget, så kan det godt være, at lønningerne er høje, men 
standarden for spillerne er i forhold til omklædning, sponsorområder m.m. MEGET spartanske. 
Det er klart, der er meget historie, men hvilken historie fortæller huller i gulvtæpperne i 
sponsorområdet egentlig ? 
 
Om aftenen gik turen ind til Liverpool by (vi boede lige over for the docks), så der var mulighed 
for at få en enkelt pint eller to.  
 
Mandag havde vores fantastiske arrangør igen fået os mast ind på et træningsfacilitet. Denne 
gang var det Liverpools Youth Academy. Inden turen derud, mødtes vi kort med Chris Casper, 
der er tidligere Manchester United spiller og nuværende kontaktperson mellem FA og de enkelte 
akademier. På anlægget, fik vi fornøjelsen af at se en U21 træning og en U19 træning. Der var 9 
til prøvetræning, så der blev gået til vaflerne. Forinden var vi en tur inde for at høre lidt om deres 
filosofi fra lederen af akademiet. – Det lød rigtig godt, desværre var det ikke helt slået igennem 
på førsteholdet endnu!  
 
Om aftenen var vi ved at være lidt hjemmevante med Liverpool, så vi vidste 
jo, hvor vi skulle hen! 
 
Tirsdag gik turen igen hjem af, noget trætte, men også meget glade for den 
oplevelse, som vi havde fået. Som Svend sagde til os: ”karle, jeg håber sgu I 
har sat pris på det, for at besøge de her akademier, er normalt fuldstændig 
umuligt”. Så ingen tvivl om, at vi har fået en stor oplevelse. 
Hvis vi kort skal konkludere på det, som vi har set, så kan vi lidt selvtilfredse 
konstatere, at i et land med så indbyggere som vores, så er det faktisk ret 
imponerende, hvad vi kan producere af fodboldspillere. Hvad man i England 
bruger på de samlede akademier er skyhøje formuer, og når man så tænker 
på, at kun 30 % når til Premier League, så er det ikke sindssygt 
imponerende (det gav Chris Caper også udtryk for, når man tænker på at i 
Spanien er raten 70 % og i Holland er den 60 %. 
 
Steen Brokær U-10 drenge og Jesper Vestergaard U-15 drenge 
  



TILBUD FRA VORES SAMARBEJDSPARTNER SPORTIGAN 
  
 

          
 
Bestyrelsen 
  
 

                 
  

 



SIDSTE NYT FRA U-12 PIGERNE 
  
 

                       
  
 

         
 
  



SIDSTE NYT FRA U-6 DRENGENE 
  
 
U6 drengene har været godt i gang med indendørs sæsonen i ca. tre en halv mdr. 
 
Det går rigtigt godt. Og der er god opbakning til træning og kampe. Drengene er virkelig begyndt at få forståelse for fodbolden 
og hinanden. 
 
Siden sidst har vi været til to DBU og to betalings turneringer. Nedenstående billeder er fra turneringen i Ulbjerg, hvor begge 
hold vandt alle deres kampe. 
 

      
 

                                                   
 
Selvom sne og frosten stadig er over os, begynder vi så småt at glæde os til udendørs sæsonen. 
 
Indendørs er sjovt, men rigtig fodbold skal spilles på græs :-) 
 
Godt nytår til alle - U-6 trænerteamet. 
  
 
 

 
 
  
 



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 

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 
  
 

               
 
  
 
 


