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FORMANDEN HAR ORDET 
  
 
Sportsligt er vi presset på flere fronter. 
 
På herresiden er er resultaterne lidt op og ned - alle 4 senior hold er dog med endnu og kan selv afgøre deres skæbne. Med 
Jyllandsserie, serie 2,4 og 6 så er vi bredt funderet og skulle gerne fastholde niveauet. 
Men holdene er kommet i nogle svære kredse med meget tætte kampe.  Og med en meget ung gennemsnitsalder på 
holdene, så mangler der ind i mellem lidt rutine. Men det kommer jo kun ved at spille flere tætte kampe. 
 
Vi håber det bedste og med den gode træningskultur der er skabt på herresiden igen, så kan vi have et realistisk håb om at 
fastholde niveauet. 
 
I Team Viborg er vores 2 elitehold ligeledes spændt for. Førsteholdet er i kvalifikationsspillet til 3F og fører pt. den række, 
men et par nederlag har alligevel givet noget usikkerhed, men målet er fortsat at vi spiller i 3F efter sommerferien og vores 
chancer er rigtig gode. 
 
U17 DM led et nederlag til nærmeste konkurrent Skovbakken på 3-2 , så der er kun 1 point mellem holdene. Her er der i den 
grad lagt på til en gyserafslutning. Vi kan selv afgøre tingene, men det vil sandsynligvis kræve sejre i resten af kampene. 
Sidste kamp er lørdag den 13. juni mod OB og den kamp er placeret på Viborg Stadion. Så mød op der og støt pigerne – 
måske skal de have en guldmedalje om halsen efter kampen. 
 
De øvrige hold i Team Viborg klare sig fint , men der skal virkelig arbejdes med tingene for at det også her lykkedes at holde 
det nuværende niveau. 
 
Vores store ungdomsafdeling i både SIK og Team Viborg klare sig som altid rigtig godt med mange gode resultater, hvor der 
er stor begejstring til både træning og kamp. Dejligt at se den store aktivitet på træningsdagene på Liseborg. 
 
Kunstgræsbaner : 
 
Vi er ved at være i mål med aftalen med Viborg Kommune og efter den foreløbige tidsplan så starter arbejdet med banerne 
omkring den 1. juni 2015, hvor museet starter med deres undersøgelser. Forhåbentlig finder de ikke noget, som kan sætte 
vores projekt i stå. 
Samtidig med skal vi have ryddet træ og beplantningen på volden ind mod anlægget, som skal fjernes for at give plads til 2 
baner. 
 
Der er ingen tvivl om at det er en hård økonomisk belastning for klubben med valget af 2 baner, men det er absolut 
nødvendigt ud fra det behov vi har. Vi i bestyrelsen har den holdning at det godt kan hænge sammen også uden det går 
udover den daglige drift af SIK og Team Viborg, det har været afgørende i de valg vi har truffet. 
 
Fra den 1. juni er vi i gang og det betyder samtidig at vi mister træningsarealet hvor de 2 baner placeres frem til 1. november, 
hvor banerne er klar. 
Det er kun i starten af projektet, vi skal lave eget arbejde med fældning af træer og beplantning og der vil vi gerne have hjælp 
af så mange som muligt i den forbindelse. Der kommer mail rundt med dagene der skal laves noget og så forventer vi at I 
stiller op. 
 
Det betyder også at træning og kampe placeres andre steder på anlægget end I er vant, men det vil kun være indtil banerne 
er færdige. 
 
VIS nu i den forbindelse tålmodighed og forståelse for den placering I får – målet er trods alt noget der kommer alle i SIK og 
Team Viborg til gode med nye træningsfaciliteter. 
 
Indtil vi ses – hav det godt alle sammen. 
 
Steen Mikkelsen – Formand 
  
 

     
 
  
 



KONTINGENTER 
  
 
Der er udsendt kontingentopkrævning for forårssæsonen i april måned til betaling pr. 1. maj 2015. 
 
Vi har selvfølgelig en klar forventning om at alle får betalt til tiden, så vi slipper for at skulle bruge tid på at sende rykkere ud. 
 
Spillere og forældre skal være opmærksom på, at hvis man ikke får betalt til tiden, så kan man heller ikke fortsætte med at 
træne og spille kamp, og trænerne får besked på ikke at udtage de pågældende spillere til kampe. 
 
Alle bedes huske, at hvis man IKKE vil modtage den næste opkrævning - så SKAL man sørge 
for at få sig meldt ud INDEN den næste kontingentperiode starter - ellers betales der INDTIL vi 
modtager udmeldelsen. 
 
Alle bedes huske - at udmeldelse IKKE kan ske til træneren – og er IKKE gældende  
- udmeldelse kan KUN ske til Michael Staun - tlf. 86 60 09 73 - eller mail fodbold@sik-viborg.dk 
 
Bestyrelsen 
  
 
 

SIDSTE NYT FRA U-10 DRENGENE 
  
 
Sæsonen som U10 spiller er snart ved enden…. 
 
Vi har haft en super sæson, hvor drengene har været meget flittige på træningsbanen. Vi er konsekvent mellem 25-30 spillere 
til træning hver gang. Det må vist siges at være godkendt. En del nye spillere er også kommet til i løbet af året.  
 
Vi har haft 4 hold med i turneringen. Alle hold har klaret sig godt indtil videre. (vi mangler fortsat 2 runder). Det er også blevet 
til en del stævner. Også her med stor succes.  
 
Efter ferien skal vi tage hul på at spille 8 mands. Det gælder vi også meget til. Men inden det sker, skal vi lige et smut til 
Sønderjyllands Cup i Gråsten. 21 drenge har tilmeldt sig. Mange forældre har også valgt at tage turen til Gråsten, så vi ser 
frem til en hyggelig weekend.  
 

     
 

         
 
Tak for en god sæson. 
 
Trænerteamet omkring U10  
  



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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FÆLLESSPISNING I SENIORAFDELINGEN I APRIL 
  
 
Efter en rask omgang træning - Tirsdag 28-04-2015 - afholdte senior afdelingen en omgang fællesspisning. Aftenen går ud på 
at alle lærer hinanden lidt bedre at kende, både på de enkelte hold men også i afdelingen generelt, og der er mulighed for 
træner teamet, at informere alle folk samlet. Derudover bliver der uddelt en præmie til månedens kammerat, månedens spiller 
eller noget andet lignende, Der er en gave til en fra 1. holdet, en fra 2 holdet og en fra 3-4 holdet.  
 
Som normalt var der mange til træning (38 mand i alt), hvilket virkelig er en fornøjelse – vi håber det kan blive ved sådan, 
også selvom vi kommer ind i en periode med skader, eksamener osv. Det er virkelig vigtigt for alle hold, at vi bakker op om 
træning, så vi er klar til at kæmpe for point i weekenden.  
 
Da folk havde fået et bad, og en øl på serie 4+6, kunne vi indtage vores pladser i klublokalet – i alt var vi 46 mand til spisning. 
 
Kantinen havde sørget for en lækker omgang mørbrad gryde, som virkelig var lækkert. Endnu engang blev der spist op, så 
der ikke skulle gå noget til spilde.  
 
Efter maden var det tid til at trænerne skulle uddele deres præmier til der forskellige spillere: 
 
Månedens spiller/holdkammerat : 
 
Vinderen på JS -  Han træner hver eneste gang, og tænker fodbold 18-20 timer  
i døgnet. En bedre afslutter er ikke set i klubben i mange år og han rammer kassen  
næsten hver eneste gang – præmien gik til holdets topscorer – Mikkel Dahl. 
 
Vinderen på S2, kæmper røven ud af bukserne til hver træning og arbejder stenhårdt  
på at forbedre sig hele tiden. Han er lige blevet rykket op i 1-2 holds truppen, og er nu  
en fastdel omkring 2. holdet – præmien gik til Theis Krabbe. 
 
Vinderen på S4-6, skiller sig ud som så mange gange før, viser han høj høj klasse.  
Han er desværre skadet for tiden, men derfor er han stadig til træning.  
Træneren og vinderen, havde et møde om at der skulle være et stykke brød og pålæg  
efter kamp en dag – men derfra og så til at spillerne kommer ind efter sæsonens først  
3 point, til 30 stykker højt belagt, frisk smurte rullepølse mader, ja det er fantastisk.  
Vinderen blev – Carsten ”Gylle Ejvind” Fisker. 
 
Tak til kantinen for den lækre mad – Tak til spillerne for den helt igennem fantastiske  
opbakning – Tak til klubben for deres støtte – Tak til vin & vin Viborg for de fine gaver. 
 
God vind til alle afdelinger! 
 
Træner teamet omkring JS, S2, S4 + S6. 
  
 
 

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 ? 
 
SIK NYT vil fremover kun udkomme hver anden måned. 
 
Næste nummer udkommer i august 2015 - så indlæg skal afleveres senest fredag, den 7. august 2015 
 
Michael Staun - Redaktionen. 
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SIDSTE NYT FRA U-9 PIGERNE 
  

 
Kalenderen siger nu ultimo maj, og vi har været på græs de sidste to måneder. I denne sæson har vi haft fornøjelsen af at 
træne sammen med U10-pigerne, hvilket gør, at vi til tider er op mod 20 spillere til træning. Det giver mulighed for at lave en 
mere sjov og anderledes træning, end når vi kun er en seks-otte spillere. De første måneder har vi arbejdet med teknik, så 
der har været driblinger, finter, vendinger og spark på programmet. Derudover har vi forsøger at arbejde med pigernes 
spilforståelse, så de selv kan se, hvor det er smart at placere sig på banen. Træningen viser sig på pigernes udvikling, som i 
øjeblikket foregår i fuld fart. De spiller hinanden op af banen, og vores tidligere bisværm omkring bolden er stille og rolig på 
vej til at gå i opløsning. Som trænere er det en fornøjelse at være vidne til deres udvikling både individuelt men også som 
hold. Samtidig har pigerne et dejligt smidte humør (langt de fleste dage ☺) der gør, at vi gerne trækker i fodbold tøjet om det 
er solskin eller regnvejr for at tilbringe et par timer sammen med dem. 
 
Vi deltog i træningsturnering i slutningen af april, hvor pigerne både vandt, men også spillede et par uafgjorte kampe. Denne 
tildens har fulgt os over i forårsturneringen, og pigerne skal da ikke have skyld for, ikke at ville give vores trofaste tilskuere 
spænding for alle pengene, når de spiller, ligesom de går til makronerne uanset størrelsen på modstanderne. En udvikling 
som helt sikkert kan spores tilbage til træningen med U10-pigerne. 
 
Inden længe rykker vi vores teltpæle op på bane 1 og flytter længere ind på anlægget, mens arbejdet med kunststofbanerne 
står på. Det betyder samtidig nye tider for pigerne, som fremadrettet kommer til at hjælpe med at bære overtræksveste, bolde 
og kegler den lange vej til bane 8. Men det er vi nu helt sikker på, at pigerne nok skal klare, og det bliver helt sikkert ikke den 
sidste gang i deres forhåbentlig lange fodbold liv, at det kommer til at ske. 
 
God vind til alle i SIK og Team Viborg i resten af sæsonen 
 
Maibritt og Gitte - U-9 pigerne 
  

 
 

SIDSTE NYT FRA SERIE 4 / 6 
  
 
Bolden ruller og der er fuld fart på. 
 
Vi har på vores Serie 6 hold en god stamme af unge knægte, som nyder at spille 11 mands bold. Det har efter min mening 
givet klubben en løft, med tilgang af spillere. Og det kan vi bestemt ikke klage over. Men den helt store årsag til det lykkedes, 
er selvfølgelig at oldboys/veteran afdelingen, hjælper til når det kniber med folk. En STOR tak for hjælpen so far. Vi hygger os 
og der er en super positiv tilgang til alt omkring det hold... Og vi får da også en øl eller 2. 
 
Serie 4 holdet har haft en meget svær start. Vi er kommet i en voldsom stærk pulje. Og vi kæmper med alt vi har, for 
overlevelse i rækken. Vi er dog ramt af skader hele vejen op i systemet. Og det rammer jo 3 holdet hårdt. På den anden side 
bliver mine spillere udfordret, da Serie 2 tit gør brug af de unge knægte, hvilket er godt for klubben på den lange bane, men 
hold nu op hvor kan man bande alle de skader væk. Vi burde fyre læge staben, hvis vi havde en :) 
 
De seneste uger har vi på Serie 4 fået lidt af en opblomstring. Jeg er stolt over tilgangen til kampene. Og der er et par "gamle" 
gutter der virkelig har taget skeen i den anden hånd. Hvilket har løftet alle omkring holdet. At vinde er selvforstærkende. Og 
jeg er derfor tæt på overbevist om, vi nok skal klare os, så den hedder Serie 4 efter ferien også. 
 
Vil gerne opfordre alle i SIK'er til at komme noget mere ud og se fodbold. Vores Senior hold har brug for støtten. Vi kæmper 
alle i den tunge ende af vores rækker. Så kom ud og støt gutterne. 
 
Stort tak for godt samarbejde... Og god afslutning på sæsonen. 
 
HULLE - Serie 4 / 6 
  
 
 

SIDSTE NYT FRA U-7 PIGERNE 
  
 
Vi har fuld gang i træningen med alle de yngste piger i klubben. Sidst satte vi ny rekord, der var 25 piger til træning, og der 
kommer hele tiden nye til - så det er jo super dejligt ! 
 
Der skal til at være trænerskifte, så vi havde indkaldt til fælles forældremøde med spisning... Her var der flere positive 
tilkendegivelser fra flere forældre, som gerne vil gøre en indsats - men der skal flere til, så vi håber MEGET, at der snarest 
melder sig flere forældre, som har lyst til at tage del i træningen af en flok glade og sjove piger. 
 
Vi har haft vores første kamp i Klejtrup. Vi var 3 hold af sted - pigerne går til den, og der bliver både vundet og tabt nogle 
kampe :-) 
 
Steen og Tina - U-7 pigerne 
  
 



SIDSTE NYT FRA SERIE 2 
  
 
Så er vi ca. halvvejs igennem turneringen for vores vedkommende i Serie 2 – det har været lidt en blandet fornøjelse. Vi ligger 
desværre og roder rundt i bunden, og vi skulle gerne til at vinde lidt mere regelmæssigt. Vi har spillet noget godt fodbold i de 
fleste af vores kampe, dog uden at vi har fået de point vi skulle. Det er desværre ikke nok at spille flot fodbold, så vi skal til at 
tage skeen i den anden hånd nu. Vi skal til at have point, og det behøver ikke nødvendigvis at være med flot fodbold. Der skal 
kæmpes røven ud af bukserne i hver kamp, så vi kan kigge hinanden i øjnene efter hver kamp og sige at vi har gjort ALT 
hvad vi kan for at få point. 
 
Det er lidt en svær periode vi er inde i, i øjeblikket. Vi har en hel del skader, både meget alvorlige skader, og mindre skader – 
dette går desværre også lidt udover vores træning. Jeg håber folk vil sætte den tid af til fodbolden der er nødvendig, for både 
at kunne træne og spille kampe hver eneste gang – det er den eneste måde vi kan sikre at vi også spiller serie 2 efter 
sommerferien.  
 
Udover fodbolden, så er der et kanon sammenhold i senior afdelingen. Vi har haft en del arrangementer, med 
fællesspisninger og grillarrangementer efter kamp. Der er altid en stor opbakning til tingene, så det er dejligt at folk gider 
deltage, når der arrangeres ting. Synes det er en fornøjelse at folk gider hjælpe på de forskellige hold, hvis man er forhindret i 
at spille på ens normale hold. Der er brug for alle mand i afdelingen, og alle folk skal bruges – hvis man giver sig 100%, så er 
der ikke nogen der kræver mere.  
 
Det var alt for nu – en god ”resterende” del af sæsonen til hele SIK og Team Viborg. 
 
JELLE - Serie 2 
  
 
 

KLUBBEN SIGER - TILLYKKE 
  
 
I dette nummer af SIK NYT skal vi sige tillykke til nogen som har rundet et skarpt hjørne siden sidste nummer - og det er : 
 
          Jonas Høxbro fra seniorafdelingen som 25. april rundede 20 år. 
 
          Katrine Anker fra seniorafdelingen som 8. maj rundede 20 år 
 
          Anna W. Fisker fra seniorafdelingen som 24. maj rundede 20 år 
 
- og nogen som runder et skarpt hjørne inden næste nummer - og det er : 
 
          Mette Broen som er vores fysioterapeut som 16. juni runder 30 år 
 
          Jacob Færch Nielsen fra seniorafdelingen som 21. juni runder 20 år 
 
Derudover skal vi sige TILLYKKE til et brudepar.  
 
Det drejer sig om en af vores trænere i U-7 afdelingen Lars Ostenfeld som er blevet gift med Trine lørdag, den 23. maj 2015 
 
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-10 PIGERNE 
  
 
I U10 afdelingen har vi haft en god start på sæsonen. Vi har fået tilgang af en masse nye piger og er nu næsten 20 spillere 
tilknyttet holdet. Vi træner hver mandag og onsdag sammen med U9 pigerne og der har været livlig aktivitet på den tidligere 
cricketbane.  
 
Holdet har allerede spillet en del kampe her i sæsonen og det er blevet til en del sejre og nogle få nederlag. Pigerne kæmper 
for det og det er dejligt at se den udvikling, de gennemgår fra kamp til kamp. 
 
I slutningen af juni deltager 8 af pigerne til fodboldstævnet i Gråsten. Det er der stor spænding omkring, da det er første gang 
pigerne kan deltage til stævnet. Vi håber på en hyggelig weekend med god fodbold og masser af hygge.  
 
Efter sommerferien skal pigerne spille på en ny måde. De siger farvel til 5-mands hold og goddag til 8-mands hold og en 
større bane. Det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at gå. 
 
Vi er også på udkik efter en ny træner, da Lone Kanne desværre stopper til sommer - så er der nogen - så meld jer på banen. 
 
Lone Roesholm - Holdleder. 
  
 
 

SIDSTE NYT FRA U-11 PIGERNE 
  
 
U-11 sæsonen er ved at være forbi for årgang 2004 piger. Her i foråret kom der en del nye piger til fra omegnsklubberne, og 
vi er derfor mange piger til træning. Fokus i træningen har været på pasninger og kombinationsspil. Alle piger har gjort en stor 
indsats til træning og der har altid været højt humør. 
 
Selvom niveauforskellen er stor, kan vi se til kampene at alle piger har flyttet sig fodboldmæssigt, og vi synes selv vi spiller 
rigtigt flot fodbold på både A- og B-holdet. 
 
A-holdet har deltaget i både træningsturnering og hovedturneringen. Især i maj måned har vi spillet flot fodbold. 
Kombinationerne har flydt, og pigerne er løbet de rigtige steder hen for hinanden, så det har været en fryd at se på. Det hele 
kulminerede til LKB cup i Kr. Himmelfartsferien, som vi vandt med en målscore på 31-0. Modstanderne var nok ikke så stærke 
som håbet, men vi var også rigtigt gode. Halvdelen af de tilmeldte hold var fra Tyskland eller Norge. 
 

                                            
 
Omkring B-holdet er vi nu ved at være godt igennem DBU-turneringen i dette forår, og der er i skrivende stund afviklet 8 
kampe - mod 8 forskellige hold. 
 
Vi har her i foråret tilmeldt os i Region 3, for at prøve at komme ud og spille mod nye modstandere. 
Der har været nogle udfordringer med at være nok spillere i starten af sæsonen og i første runde var vi kun 7 piger af sted til 
8-mandskamp. 
Alligevel kæmpede pigerne flot og fik vendt et truende nederlag til en 2-1 sejr. 
De øvrige kampe i foråret har alle givet sejre - i nogle meget tætte kampe - så nær som én uafgjort mod selveste Skovbakken 
 
En af kampene udløste også “Hattrick-kage” som blev nydt i den efterfølgende kamp :-) 
 
Der er to kampe tilbage mod Hammel og Brabrand, inden vi slutter sæsonen af til Gråsten Cup - som alle omkring holdet 
glæder sig vildt meget til. 
 
Tak for en rigtig god U-11 sæson ! 
 
Hilsen fra U-11's Trænerteam Jan, Søren og Ole 
  



FÆLLESSPISNING I SENIORAFDELINGEN I MAJ 
  
 
Fællesspisning, tidligere omtalt i sidste udgave var igen et hit med god opbakning med 35 træningsivrige og sultne fremmødte 
spillere der ikke kunne sige nej til Jeanettes fantastiske mørbradgryde og tak for det ☺  
 
Månedens spiller på 1. holdet Jacob Færch beskrev Kastbjerg som en altid hårdtarbejdende vindertype der hader at tabe og 
altid er der til træning og har vogtet målet i samtlige kampe. 
 
Månedens spiller på 2. holdet Rene Ørum beskrev Kastbjerg ligeledes som ovenstående altid forberedt hvad angår træning 
samt kampe hvor Ørum i målet dirigere tropperne verbalt og håber flere af de unge vil følge samme eksempel. 
 
Månedens spiller på 3 og 4 holdet Patrick Bayer beskrev vores 3 holds målmand Tobias som en god kammerat der aldrig 
siger nej til at hjælpe på begge hold hvilket betyder Bayer har spillet samtlige kampe på de  to hold hvilket er noget af en 
bedrift. 
Med to målmands kåringer tyder det på vores Rasmus (målmandstræner) gør et godt stykke arbejde og fortsæt med det, tak. 
 
Tak til kantinen for den lækre mad – Tak til spillerne for den helt igennem fantastiske opbakning – Tak til klubben for deres 
støtte – Tak til Vin & Vin Viborg for de fine gaver. 

                             
 

                                                         God vind til alle afdelinger! 
 
Træner teamet omkring JS, S2, S4 + S6. 
  
 

                                 
  



SIDSTE NYT FRA U-13 DRENGENE 
  
 
I U-13 afdelingen har vi 2 hold, 1 A og et B1. Afdelingen består af ca. 25 drenge - og hvilke drenge ! 
 
Vi har en masse spillere i rivende udvikling, og 2 hold der spiller en god gang fodbold. 
A deler førstepladsen i puljen med lokalrivalerne fra VFF, som også var de første til at tage point fra drengene - dog på en 
dag hvor holdet var ramt af en del afbud. 
B1 er lidt mere svingende med deres resultater, men når de stiller i stærkeste opstilling, er der heller ikke mange hold i deres 
pulje der kan spille op med dem. 
 
Vi har brugt mange kræfter på at introducere drengene til spillet på stor bane, som venter efter sommerferien. Vi deltog i U-14 
A rækken i træningsturneringen - hvor drengene på imponerende vis vandt deres pulje. Vi har også deltaget i DBUs 
introturneringer, hvilket har kastet en tur til Gistrup af sig, hvor det dog blev til et smalt 2-3 nederlag, mod et stærkt 
LBK/Gistrup hold. Senest var vi i Bjerringbro for at spille mod Ikast og Bjerringbro - denne aften med 7 afbud grundet 
klassetur til Norge og Søndersø-løbet, så vi var meget skeptiske inden afgang - det blev dog gjort til skamme! Drengene 
vandt den første kamp 13-1 over Ikast og sluttede af med at slå Bjerringbro 2-0. Vi har en afdeling der er mere end klar til at 
skulle spille 11 mod 11! 
 
Når det så er skrevet, vil jeg gerne sætte et par ord på hvordan det har været et spille 8-mands som det første U-13 hold i 
klubben (førhen gik man på 11-mands bane allerede fra U-13) De første tanker gik på at det var et selvmål at sætte de her 
"store" drenge på så lille en bane - men det er mit klare indtryk at drengene har rykket sig på en måde de ikke ville have gjort 
ved at spille på stor bane. Bolden er hele tiden i nærheden, og vi skal hele tiden forholde os til den. Mange flere 1 mod 1 
situationer, flere afslutninger og meget mere "go" på! Den ekstra mand giver mange flere taktiske muligheder end da det hed 
7-mands, og de fleste hold "tør" at spille fremad. 
 
Vi har også haft en del sociale aktiviteter i afdelingen. Vi har været ude og arbejde penge ind til vores Skotlands tur som 
finder af sted i efterårsferien. Der har været indløb på stadion og vi har været til landskamp i Aarhus. Nu venter en kombineret 
hyggeaften med VFF kamp på stadion og efterfølgende Champions League finale + en landskamp på Viborg Stadion - hvor vi 
har benyttet os af det fine klubtilbud der blev udbudt. 
 
Nu satser vi på at slutte sæsonen godt af, så vi kan starte op i Mesterrækken efter sommerferien - hvilket i så fald vil gøre at 
SIK har et M hold i alle afdelingerne der spiller på stor bane - det ville være et kæmpe cadeau til det der foregår i klubben, 
både inde og uden for kridtstregerne.  
 

     
 

                                         
 
Trænerteamet i U-13 
  



SIDSTE NYT FRA U-9 DRENGENE 
  
 
Der er fuld gang i både træning og turneringen. Med 4 tilmeldte hold, er der nok at holde styr på. Vi har ca. 30 dreng i snit til 
træning, så det må siges at være rigtig flot. Hvad angår DBU turneringen må man sige at vores hold bliver matchet på alle 
niveauer. Kampene er utrolig lige både for A,B og C holden, med ganske få undtagelser. Det vidner jo at alle klubber er rigtig 
dygtige til at bedømme deres hold, og det er utrolig dejligt. Så bliver alle udfordret på deres niveau, og får nogle rigtige gode 
oplevelser. 
 
Den 23. maj drog vi af sted med 2 hold til Spentrup ved Randers med et A-hold og et B-hold, for at deltage i Blicher Cup. 
Et lille hyggeligt stævne med masser af god fodbold.  
 
Vores A-hold havde det rigtig svært. Umiddelbart spillede de på en bane med de gamle bane mål, som virkede noget mindre 
end dem de normalt spiller på. Kampen var utrolig lige, men heldet var ikke på vores side. De tabte 3 og spillede 1 uafgjort, 
mod nogle rigtig stærke hold. 
 
Lidt anderledes gik det for vores B-hold. Igen var det nogle helt lige kampe. 3 kampe i indledende runde blev vundet med 1-2 
mål. 1 blev vundet med 3 og 1 endte uafgjort. Dette betød semifinale mod den anden gruppes nr. 2. Igen en meget lige kamp 
som blev vundet 1-0. I finalen stod vi overfor Helsted, som vi havde slået i indledende runde. Kampen sluttede 0-0 og så var 
det tid til straffe. Helsted havde valgt at sætte deres bedst markspille på mål, som også viste sig at være deres bedste 
målmand. Men ikke lige så god som vores...:-) Holden fik 3 spark hver. Vi scorede 2 de scorede 1. Pokalen var i hus. En 
fantastisk dag for drengen som sent vil gå i glemme bogen. 
 
Billederne taler vist for sig selv : 
 

    
 

                                
 
Go sommer til alle fra trænerteamet U9 
 
Trænerteamet i U-9 afdelingen 
  



SIDSTE NYT FRA JYLLANDSSERIEHERRE 
  
 
Så er det vist ved at være tiden til at høre lidt fra klubben førstehold på herresiden. 
V 
i har været igennem en lang træningsopstart på Viborg FF kunstbane, det var luksus og vi glæder os til at klubbens egen 
kunststofbane er klar. 
 
Som ny træner er det nemt at komme til klubben. Der er rigtig mange som vil give en hjælpende hånd med træning og 
praktiske ting. Især har Jelle, Hulle og holdleder Frank gjort det let at blive en del af SIK. 
 
Som nyoprykkere var vi lidt spændte på hvordan det skulle gå og hvilke udfordringer en højere række ville byde på. Vi har 
mødt nogle rigtig gode hold, hvor vi virkelig bliver udfordret i alle spillets facetter. I skrivende stund ligger vi lige under stregen 
med tre runder tilbage.  
 
Træningsindsatsen har være rigtig god. Vi har en A-trup på 25 mand og vi har en B-trup på 20 mand, så tirsdage og torsdage 
er der mellem 35 og 40 spillere til træning. Det er ikk’ så ring’ endda, når man hører hvad der møder op andre steder. Det er 
en ung trup med masser af talent. Vi mangler selvfølgelig erfaring, men den kommer kun ved at spille og lære. 
 
Af nye tiltag har vi en gang om måneden fællesspisning, hvor vi kårer månedens spiller i hver række. Her fokuserer vi på 
trænings- og spilindsats og hvis en spiller gør noget ekstraordinært. 
 
Vi kan stadig afgøre om vi skal spille i JS eller S1 efter sommerferien, det har vi tre runder til at gøre noget ved. 
 
Henrik Kastbjerg - træner for Jyllandsserieherre 
  
 
 

SIDSTE NYT FRA U-14 OG 15 PIGERNE 
  
 
U-15 Piger : 
 
I U-15 er der højt humør hos årgangens piger, hvor de sportsligt gør det fremragende. U-15 Vest fører rækken med flotte 
sejre og kunne den sidste fredag i maj snuppe den fjerde sejr på stribe på hjemmebane mod AC Silkeborg, som var det 
eneste hold man havde lidt nederlag til i første halvdel af foråret.  
Sissel Villadsen blev matchvinder fem minutter før tid, da hun scorede til 4-3 og fortsatte sin glimrende stime af mål i hver af 
de seneste tre kampe, ej at forglemme Sissel "Seksløber"s nedsabling af Stautrup hvor samtlige seks Team Viborg-mål blev 
scoret af angriberen. For vest pigerne skal de i juni forsøge at forsvare førstepladsen hvor der blandt andet venter to 
spændende kampe mod IF Lyseng. 
 
U-15 A rækken spiller med i toppen af deres række hvor pigerne indtager en flot andenplads ikke langt fra Spjald. Pigerne 
skal i juni give alt hvad den kan trække for at komme op på siden af dem, for alt kan ske når de to mødes i sidste spillerunde 
og pladsen til JM skal uddeles. 
 
U-14 Piger : 
 
De talentfulde piger i U-14 afdelingen har rigtig travlt for tiden. Efter et flot pokaleventyr for U-14 M hvor Kolding blev 
endestation i semifinalen har fokusset været på ligaen, og det er på trods af drømmen om pokalen måske også det bedste for 
de dygtige piger, der også skal klare at kunne spille på flere hold et par gange om ugen.  
 
Der er fortsat fire spillere med på DBU Talentcenter Midt frem mod de sidste to samlinger, som bliver afgørende for pigernes 
videre forløb. Man ligger fint midt i rækken og har mange spændende kampe i juni. 
 
U14 B har vundet samtlige fem kampe og indtager en flot førsteplads hvor Team Århus Syd puster dem i nakken. Her 
drømmer man om JM deltagelse og de dygtige piger klør hårdt på til træning og til kamp for at fastholde deres stærke position 
og nå deres mål. 
 
Trænerteamet 
  
 

                           
  



SIDSTE NYT FRA U-6 DRENGENE 
  
 
Vi er kommet rigtigt godt i gang med udendørstræning. Vi er pt. 40 tilmeldt i U-5 og U-6 drenge. Vi har fået 25 nye drenge, 
som er faldet godt til, sammen med de ”gamle”. Til træning er vi mellem 25 og 35 drenge, lidt afhængig af vejret. 
 
Vi planlægger normalt træningen således, at efter opvarmning har vi har 3 stationer, og slutter af med kamp. Selvom 
drengene giver den gas til træning, er der stadigvæk tid til at der kigges efter sommerfugle og kløverblomster indimellem. 
 
Forældrene er gode til at træde til, når der mangler hjælp til en station, eller når der skal dømmes en kamp. Ligeledes hjælper 
forældre med at rydde op når der skal samles kegler, og mål skal på plads efter træning.  
 
Trænerteamet siger tak for hjælpen. 
 
Vi har tilmeldt 5 hold til kamp, og kan være 5 spillere pr hold. Vi har været af sted 3 gange, og det er gået rigtigt godt. Vi taber 
og vinder lidt på skift, men humøret er altid højt, og de hygger sig.  
 
Trænerteamet U-6 afdelingen 
  
 
 

SIDSTE NYT FRA U-8 DRENGENE 
  
 
Udendørssæsonen er i fuld gang. Vi har allerede trænet en masse, deltaget i JBU’s træningsturnering, været til stævne i 
Aalborg og spillet 2 runder af selve JBU turneringen – alt det er nået selvom vi først startede op for 2 måneder siden. 
 
Forårssæsonen er dog langt fra ovre endnu – vi har stadig 3 runder af JBU turneringen for alle vores 4 hold, deltager i Åbne 
Randers mesterskaber med 3 hold søndag d. 7. juni og i McDonalds Cup i Odense med 1 hold lørdag d. 13 juni inden vi har 
sidste træningsaften mandag d. 22. juni. 
 
Vi har til udendørssæsonen mistet 4 spillere, men heldigvis er der kommet 3 nye. Samlet er vi 33 drenge. Der er stadig store 
niveauforskelle på drengene, men opdeling af drengene efter deres niveau har virkeligt flyttet dem. Faktisk ser vi at det pt. er 
C-spillerne som udvikler sig mest, hvilket er rigtig positivt. 
 
Der er ligesom sidste sæson tilmeldt 4 hold i turneringen – 2 A-hold, 1 B-hold og 1 C-hold. Alle hold er kommet godt i gang – 
der har både været store sejre, tætte kampe og knebne nederlag. Det er dejligt at se den entusiasme som drengene viser på 
alle niveauer – fra gejsten til at ville vinde på A-holdene, en kombination af gejst og ønsket om hygge på B-holdet til det at se, 
hvordan en scoring fejres på C-holdet. 
 
Vi kan se – og får det også at vide når vi er til stævner eller har andre klubber på besøg – at SIK er en klub med styr på 
tingene. Vi har gode træningsfaciliteter, omklædningsmuligheder, vi har gode og glade spillere og ikke mindst altid en rigtig 
stor opbakning fra forældre. Alle disse ting gør at afdelingen er velfungerende – lad os fortsætte denne gode stil ☺ . 
 
Trænerteamet i U-8 
  

                                                                
  
 



SIDSTE NYT FRA VETERANAFDELINGEN 
  
 
Jeg beklager meget at afdelingen ikke har fået skrevet til SIK-NYT, men vi stod til at skrive i januar måned, en måned lige 
efter jul, og der havde vi ikke så meget at berette om fra afdelingen. Igen her til starten af april måned, så det eneste vi har at 
berette for de 3 måneder af 2015 er, at vi kun har trænet hver onsdag og fremmødet har været så fantastisk, hvor antallet af 
spillere har været fra 17-24 spillere, så opbakningen kan vi overhovedet ikke klage over. For at nævne en aften, hvor 
opbakningen fra spillerne var helt utrolig, var den aften, hvor Danmark spillede landskamp mod USA og vejret var koldt og 
regnende, der kom der 24 spillere….så tak spillere for den super opbakning. 
 
På det sportslige område har begge hold spillede deres første kampe. Superveteranerne spillede den 20/4 hjemme mod B/T 
og vandt sikkert 4-1 og årets første vigtige kamp mod East Side, hvor holdet vandt 2-1. Så de er kommet stærkt fra start. De 
efterfølgende 3 kamp har været lidt la-la. Ude mod Bjerringbro smed man en sikker 3-0 halvlegsføring over styr og fik kun 3-3, 
derefter tog man til Kjellerup og vandt sikkert 5-2, for så den sidste kamp tabe til Trojka 3-5. Men man holder første pladsen 
og nu her den 1/6 starter holdet anden ud af tre kampe mod B/T i Sdr. Rind. I superveteranturnering møder holdene hinanden 
3 gange i sæsonen.  
 
Veteranerne spillede deres første imod Højslev St. hjemme, og som gav holdet en god start med en sejr på 4-0 og ugen efter 
mødte holdet VFF ude på Kirkebækvej og der måtte vi tage fra med et nederlag på 1-3. Vi førte ellers med 1-0 og havde 
mange store chancer til 2 og 3-0, men det desværre var det stolpe ud. Men ugen efter tog vi arbejdstøjet på igen og vandt 7-0 
hjemme mod Mønsted, og onsdag den 27/5 havde en super god kamp i Ravnstrup og vandt 4-2. Holdet har virkelig rykket 
sammen i bussen efter som vi har haft en del skader på centrale positioner. 
 
Tak til alle spillere for at stå klar, når holdene lige stå og mangler spillere i sidste øjeblik…tak.  
 
Vi har også i afdelingen sagt ja til at hjælpe med Projekt-serie 6. Et projekt som skal hjælpe til at der vi i klubben får et fjerde 
hold. Jeg vil gerne takke de spillere som har taget en EKSTRA tørn for at hjælpe de unge spillere som er i overskud til serie 4, 
men det er også vores overbevisning at vi kun vil hjælpe serie 6, og ikke veteranspillere skal optage en plads på serie 4, frem 
for en ung serie 6 spiller. De SKAL op på serie 4  uanset deres niveau. 
 
På den sociale bane er vi jo altid klar og 3. halvleg er alfa og omega for sammenholdet i afdelingen, og hvor alt bliver snakket 
igennem og lattermusklerne står deres prøve. Vi havde den opstartsfest lørdag den 27/3 igen med stor opbakning. 
Efterårs sociale tur er igen igen sidste weekend i september, men hvor turen de sidste 10 år gået til København/Farum, så er 
de sidste brikker ved at falde på plads til at vi skal spille en 7-mands turnering på Fyn. Jeg er overbevist med at denne tur 
igen vil skabe et nyt kapitel i vores afdeling. 
 
Vi klarer os, fordi vi bakker hinanden op i alt, hvad vi fortager os i afdeling og i det opfang vi kan. Vi hjælper klubben i de 
opgaver de pålægger os, men vi føler ikke så meget den anden vej, når man ser hvad der sker rundt omkring i klubben. 
 
Det var ordene fra veteran - superveteranafdelingen 
  
 
 

SIDSTE NYT FRA VETERANAFDELINGEN 
  
 
Sæsonen er godt i gang – og vi har masser af drenge til træning. Nedenstående billede er fra forrige uge, hvor vi trods strid 
vind og masser af regn stadig mønstrer næsten 30 drenge til træning. Sådan - Cool! 
Til stævnerne er der fyldt op hver gang på de 6 hold, hvilket også er meget positivt. Udover DBU stævnerne deltager vi I et 
par andre stævner i juni måned.  
 
Ellers er vi begyndt så småt begyndt at forberede os på de større baner vi skal på efter sommerferien. Der trænes indimellem 
på stor bane, hvilket går rigtigt godt. Det skal de nok komme efter.  
Sidst vil vi ønske alle en god sommer.  

                                                                              .  
Trænerteamet U-7 drenge 
  



TILBUD FRA VORES SAMARBEJDSPARTNER SPORTIGAN 
  
 

          
 
Bestyrelsen 
  
 

                 
  

 



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 
  
 

               
 
  
 
 


