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FORMANDEN HAR ORDET 
  
 
Så ruller fodbolden igen – med turneringskampe efter en god opstart på grønne baner og ingen aflyste træningskampe. 
 
Vores nye kunstgræsbaner har virkelige bestået manddomsprøven efter ibrugtagningen først i januar 2016. Dejligt at se så 
mange spillere, der har kunnet træne på banerne på engang. 
Det skal vi alle være glade over og beliggenheden direkte ved cafeteriet og omklædningsrummene er ideel. 
 
Det har også været mange rosende ord fra alle kanter – både af spillere, trænere i SIK og Team Viborg, men også fra de 
mange gæster der kommer på Liseborg. 
 
Vi kan igen se frem til en spændende sæson, hvor alle hold vil blive matchet og der bliver brug for alle kræfter for at få 
pointene i hu her i foråret. 
 
Sportsligt har vi på flere områder løftet os i ungdomsafdelingen både i SIK og Team Viborg. På seniorfronten er vi i gang med 
at fastholde niveauet i SIK der bliver ikke en målsætning om oprykning. 
 
I Team Viborg skal de 3 elitehold i U15, U17 DM og Kval. holdet virkelig hænge i for at fastholde deres placeringer i toppen. 
Det er ofte de små marginaler og held der er årsagen til om indsatsen er tilfredsstillende. 
 
I Team Viborg skal der fremover arbejdes meget mere med bredden. Arbejdet med eliteholdene tager rigtig meget tid og det 
er altså gået ud over bredden, som skal opprioriteres i 2016 - skal vi videreudvikle TV så skal det ske gennem bredden. 
 
Nye bestyrelser er på vej i SIK og Team Viborg. 
 
Vi har besluttet at der skal være 2 arbejdende bestyrelser på Liseborg – frem for den konstellation vi har i dag, hvor de fleste 
går igen i begge bestyrelser. 
 
Vi skal have nye ansigter ind begge steder for at kunne udvikle og for at have hænder nok til at løse opgaverne. Nye ansigter 
betyder også nye ideer og tanker uden at det nødvendigvis gå udover den linje klubben hidtil er kørt på. 
 
Men der ligger fortsat mange opgaver der venter på at blive løst, så skal vi fremad – så kræver det flere hænder. 
 
Økonomisk er begge klubber godt kørende. Cafeteriet har haft det skidt i de seneste år. Der er kommet ny bestyrer til  
– Susanne Højgaard som afløser Jeanette 
Tag godt imod Susanne, så hun får et godt afsæt og kan betjene jer alle på bedste vis. 
Det kræver nogle justeringer i cafeteriet fremover, så I må alle lige have lidt tålmodighed indtil tingene igen kører. 
 
Vi skal nok få informeret ordentligt omkring åbningstider og hvad I kan forvente jer af cafeteriet fremover. 
 
Rigtig god sæson til alle i SIK og Team Viborg. 
 
Steen Mikkelsen – Formand 
  
 
 

KONTINGENTER 
  
 
På generalforsamlingerne er der blevet vedtaget en nedsættelse af kontingent satserne i de fleste afdelinger. 
 
De nye satser vil kunne ses inden længe på vores hjemmesider. 
 
Inden længe vil der blive sendt opkrævninger ud til de ældste afdelinger – og skulle du ikke have fået betalt den sidste 
opkrævning – så vil den være lagt på den næste der kommer. 
 
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 kontingent-periode 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 på mail fodbold@sik-viborg.dk 
 
Bestyrelsen 
  



REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I FODBOLDAFDELINGEN 
  
 
1. Valg af dirigent :  
 
 Michael Staun blev foreslået og valgt som dirigent. 
 
 Michael Staun kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til annonce i Viborg Stifts  
 Folkeblad, lørdag den 6. februar 2016 samt udsendt mail til alle ledere. 
 
 
 Deltagere : Funktion i klubben :   
 
 Steen Mikkelsen Formand 

 Michael Staun Næstformand - (referent) 

 Søren Christensen Menigt medlem 

 Kim Ricken Menigt medlem 

 Poul Lauge Afdelingsformand U-17 drenge 

 Lars Nørskov  Afdelingsformand i U-8 drenge 

 Per Haugaard Medlem af Veteranafdelingen 

 Jens Vissing Lauritsen Kampfordeler 

 Kent Pedersen Afdelingsformand U-15 drenge 

 Lars Sørensen Holdleder Veteranafdelingen 

 
 
2. Formandens beretning :  
 
 Sportsligt godkendt år med pil opad. Sportsligt fastholder vi niveauet i Team Viborg og i SIK og i vores  
 ungdomsafdeling. 
 Økonomisk kan vi sige at der er styr på tingene med et negativt udfald. 
 
 Økonomi : 
 
 Pænt overskud – både i driften i fodbold og lotterispil. Omkring cafeteriet kan vi sige at vi har haft vores udfordringer  
 med økonomien. Samarbejdet med Tumlelunden er ophørt, men der er stadigvæk ikke balance i driften. Der kommer  
 flere tiltag i 2016 for at rette op på det. 
 
 Generelt  er stadigvæk godt styr på tingene i SIK og TV – uden at der skæres ned på aktivitetsniveauet. En rigtig god  
 egenkapital gør at vi kan bruge nogle af de penge på at gøre livet lidt lettere i klubben. Økonomisk har vi været nødt til  
 at tage hensyn til etableringen af kunstgræsbanerne  i 2015.  
 
 Men vi har jo gennem årene opsparet en del penge til netop den del, så det ikke bliver en belastning i dagligdagen,  
 hvor tingene skal fungere. 
 
 Der har i 2015 været drøftet kontingentsatser i flere afdelinger i SIK. Ingen tvivl om at vi ligger højt og som ansvarlig  
 bestyrelse har vi taget den debat til os og kommer med et forslag til ændrede satser – nedad og håber derved at  
 imødekomme ønsker om et lavere kontingent. 
 
 Medlemsstatus : 
 
 Vi har stadigvæk et stort antal medlemmer og fastholder niveauet, selvom det er svært at konkurrere med andre sjove  
 ting de unge tilbydes i dag. Vi er fortsat blandt Jyllands største klubber og det forpligter. 
 Vi fastholder et medlemstal på ca. 800 og der er 100 trænere og ledere er tilknyttet SIK/Team Viborg. 
 
 Senior : 
 
 På seniorfronten er vi tilbage i serie1, 3, 4 og 6. Det er et godt signal for lokalområdet, at vi i SIK har bredden.  
 Ny 1. holds træner – Morten Groth er tilbage i SIK efter 7 år i Stoholm. Uændret på den øvrige træner og lederstab. 
 
 Veteranerne har klaret sig godt.  Superveteranerne vandt deres række og derved regionsmester – tillykke med det.  
 Veteranerne blev nr. 3. Godt gået af de gamle.   
 
 Vi skal have igangsat tiltag til at få den unge del af old boys på benene igen. Vi har mulighederne og skal så have  
 fundet et par stykker som kan tage sig af det – ligesom Lars, Jacob og Hans Peter gør det ved veteranerne. 
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 Ungdom : 
 
 Den øvrige ungdomsafdeling leverede igen et hav af gode resultater. 
 
 Det har specielt været glædeligt at vi oplever mange nye medlemmer over en bred kam og rigtig gode sportslige  
 resultater. Målet er fortsat at højne det sportslige niveau til mesterrække og derved sikre at det forstærkes opad i de  
 næste afdelinger, når spillerne bliver ældre. 
 
 Det er nu lykkedes at få flere mesterrække hold og bevare bredden i afdelingerne. 
 
 Team Viborg : 
 
 Udvikler sig også positivt – specielt sportsligt. Økonomisk hænger tingene lige sammen, og indsatsen på at skaffe nye  
 sponsorer, skal gøres bedre, således det sportslige og økonomien følges ad. Der er altid en tendens til at det  
 sportslige løber fra den økonomiske del og efterfølgende bliver et stort problem med nedskæringer til følge. Men det er  
 vi klar over og der gøres en god indsats på at forbedre økonomien. 
 
 Der er altid en række nye trænere og ledere som finder  vej til klubben, ligesom der gøres et stort arbejde for at  
 tiltrække specielt yngre pigespillere U13 spillere  til TV.  
 
 Talentcenter er en fast bestanddel af TV nu og kører rigtig godt og er med til at sikre fødekæden til U17 DM og  
 seniorafdelingen i de kommende år.  
 
 Der skal dog gøres en ekstra indsats for at få flere pigespillere til i de yngste rækker. Udover at det skaber bredde, så  
 er det et krav i den licens vi har omkring U17.  
 
 Mere omkring Team Viborg på deres separate generalforsamling i marts.  
 
 Liseborganlægget : 
 
 Bestyrelsen har gennem 2014 og 2015 fortsat møderækken med Viborg Kommune – kulturudvalget. Der har været  
 tale om positive drøftelser hele vejen og der sker fremskridt hele tiden. 
 
 Det har hele tiden været planen at vi i 2015 skulle have en kunstgræsbane, men i løbet af 2014 har sagen taget en ny  
 drejning efter cricket er flyttet fra Liseborg. Det har betydet at vi har arbejdet på 2 baner og derved har haft en større  
 opgave foran os i forhold til økonomien. 
 
 Starten og troen på at det kunne lade sig gøre med 2 baner, var den formidable indsamling vi havde lørdag den  
 10. januar med et beløb på ca. kr. 620.000. 
 
 Efter et forår med mange forhandlingerne med kommunen, gik vi inden sommerferien i gang med projektet til en  
 samlet pris på kr. 5,4 mio. hvoraf SIK/TV selv skulle betale ca kr. 2,3 mio. 
 
 Der skal lyde en stor tak til de senior spillere og ikke mindst oldboys/veteraner som var en stor del af vores eget  
 arbejde i projektet.. Rydning af volde, fælde træer og opflisning mv. 
 
 Og i december fik vi så en godkendelse fra kommunen om at kunne tage banerne i brug. 
 
 De sikre vores udvikling mange år frem og vil være til glæde for alle spillere i klubben – store som små. 
 
 Når vi i Sydbyen står sammen, så sker der noget. Det har vi bevist med dette projekt. 
 
 Cafeteriet : 
 
 Der har i løbet af året været udfordringer med at få driften til at køre rundt, og med et underskud i en ikke acceptabel  
 størrelse, må vi erkende at der nu skal ske noget. 
 
 Vi har ansat Susanne som afløser for Jeanette og med det et nyt signal om ændringer i cafeteriet. 
 
 Åbningstider, udvalg m.v. meldes ud snarest, men der er ingen tvivl om, vi skal bruge vores cafeteria mere, for at  
 skabe en rimelig drift. 
 
 Men det kræver så også at rammerne er til stede.   
 
 Organisation – struktur : 
 
 Det er 2 store klubber vi er i – SIK og TV. 
 
 I forbindelse med dette arbejde skinner det klart igennem, at der i fremtiden skal bruges flere folk på vitale poster i  
 klubben for at sikre drift og det sportslige områder.  
 
 Det betyder så at der automatisk kommer nye folk ind i begge bestyrelser. Det vil styrke klubben og vi ikke så sårbare  
 når der skal skiftes ud på bestyrelsesposterne. 
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 SIKs Venner : 
 
 I marts måned godkendte SIK Venners generalforsamling at man vil give kr. 100.000 til de 2 nye kunstgræsbaner.  
 Et meget vigtigt tilskud for at få hele finansieringen af projektet på plads. 
 Så en stor tak herfra for beløbet og i øvrigt det løbende tilskud som Vennerne giver til SIK. 
 
 Aktiviteter : 
 
 Sportigan Cup, Futsal stævne og Vestjyskbank Cup for senior (Mika Cup). Igen i 2015 var Gråsten, Vildbjerg  på  
 programmet. Som sædvanligt en god tur for spillere og ledere.  Enkelte hold har også været i udlandet og prøve  
 kræfter med internationale stævner – næsten altid med et godt resultat. 
 
 Afslutningsfesten for ungdomsafdelingen blev i 2015 igen en stor fest med over 650 deltager i hallen. En god aften for  
 alle med glade børn og deres forældre. Det var i øvrigt 9. år vi har holdt denne fest. 
 
 Årets ungdomsleder blev Roger Espset (kaldet Ståle S.)              

 Årets spiller blev  målmand Klaris fra serie 1 

 Årets SIKèr blev Lars Nørskov 

 Stort tillykke til jer 3 – virkelig fortjent kåring af de øvrige medlemmer og ledere. 
 
 Tak til… 
 
 Alle vores bankofolk med Jenny og  John i spidsen, de gør et kanon stykke arbejde for klubben, som i 2015 kunne  
 bære et pænt overskud til klubben. 
 
 Tak til alle trænere, spillere og forældre der er med i SIK. Forældreudvalget, som bidrager flot til mange aktiviteter .  
 Dejligt at se engagementet fra forældrene i SIK. 
 
 Tak for en god indsats af kampfordeler Jens Vissing Lauritsen for at dele sol og vind lige. 
 
 Tak for en god og solid indsats af vores forretningsfører – Anette Staun. 
 
 Tak til mine bestyrelsesmedlemmer – Søren, Kim og ikke mindst Michael, som trækker det store læs i klubben.  
 Også tak til Lars og Poul som i løbet af året blev indlemmet i bestyrelsen – det har været en god beslutning.  
 Allerede nu kan vi andre mærke at der er kommet nye friske kræfter til. 
 
 Det betyder så også at Jan Sørensen har valgt at stoppe i bestyrelsen efter rigtig mange år. Jan har været med til at  
 præge udviklingen i SIK og Team Viborg. Hans store netværk har gennem årene betydet meget for mange  
 sponsoraftale i klubben og han har primært haft fokus på FK delen, sponsordelen og ikke mindst det at skaffe penge til  
 de 2 nye kunstgræsbaner over mange år. 
 
 Samtidig har Jan jo været medlem af SIK siden ungdomsårene. På den baggrund indstilles Jan til SIKs æresnål som  
 godkendes på HBs generalforsamling i marts. 
 
 Tak til vores sponsorer som år efter år hænger ved og bidrager meget positivt til det hele.  
 
 Dog skal vi i de kommende år markedsfører os bedre – for at kunne fastholde dem. Især omkring TV skal vi et gear  
 op. 
 
 2015 var et godt år og de næste par år ser meget spændende ud. 
 
 Når vi i løbet af 2016 tager de 2 nye kunstgræsbaner i brug, så vil det uden tvivl være med til at videre udvikle vores  
 klub i SIK og TV – og det er derfor vi alle sammen brænder for arbejdet i klubben. Det er rart at være et sted hvor  
 tingene rykker sig og at det sker på en måde hvor mange er med til at løfte i flok. For det kan vi i den sydlige bydel.  
 
 SIK er en af Jyllands største klubber og det kræver sin mand hver dag.  
 
 Der er altid plads til medlemmer i SIK og TV, der er en klub for alle – uanset niveau og engagement. 
 
 
 Formand Steen Mikkelsen  
 
 Der var følgende spørgsmål til beretningen : Per Haugaard ville gerne vide om Team Viborg også skal  
   bidrage til betalingen for kunstbanen ? 
 
 Svar på spørgsmålet :  Ja – de kommer til at betale forholdsmæssigt for banen i  
   forhold til deres antal medlemmer, og så har de været  
   indirekte årsag til at der er kommet et nyt lysanlæg på  
   banerne på grund af deres Elitestatus. 
 
 
 Beretningen for 2015 blev herefter godkendt. 
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3. Regnskab til godkendelse :  
 
 Steen Mikkelsen kunne fremlægge et regnskab med følgende opdeling : 
 
 
  Fodboldafdelingen + kr. 350.000,- 

  Lotterispil + kr. 153.000.- 

  Cafeteriadrift  - kr. 235.000,- 

     
 
  Samlet overskud på i alt  + kr. 263.000,- 
 
  Der er i regnskabet hensat  Kr.      90.000,- til udskiftningsbokse og måltavle 
 
   Kr.      22.500,- til Rejsepuljen 
 
  Egenkapitalen er nu på kr. 925.000,- 
 
  Omsætningen ligger på godt kr. 1.450.000,- 
 
 
  Der var følgende bemærkninger til regnskabet : 
 
  Jens Vissing Lauritsen ville gerne vide hvorfor cafeteriaet ikke kan give overskud. 
 
  Svaret på dette spørgsmål er : 
 
  Der er ikke noget entydig svar på spørgsmålet, men flere årsager som høje  
  lønudgifter, for lidt handel, for mange åbningstider hvor der ikke er noget salg. 
 
 
  Regnskabet for 2015 blev herefter godkendt. 
 
 
4. Kontingent / Budget til godkendelse :  
 
 Der blev fremlagt forslag til ændring i kontingent for 2016 
 
 Der har været noget mumlen i krogene over de høje kontingentsatser vi har – og det har vi så lyttet til  
 – og derfor fremlægges en nedsættelse af kontingentet for den kommende sæson. 
 
 Kontingentet nedsættes til niveau som kontingentet var i 2013 – ca. små 25 % 
 
 Vi fastholder ændringen med 2 kontingentperioder fra U-10 og om til Superveteranerne 
 
 
 Der var ingen bemærkninger til kontingentændringerne. 
 
 
 De godkendte kontingentsatser vil komme på hjemmesiden indenfor kort tid. 
 
 
 Kontingentændringerne blev hermed godkendt. 
 
      
 
 
 Budget for 2016 blev fremlagt. 
 
 
 Budgettet udviste indtægter for kr. 1.175.000,- og udgifter for samme beløb. 
 
 
 Der var ingen bemærkninger til budgettet. 
 
 
 Budget for 2016 blev herefter godkendt. 
 
 
5. Behandling af indkomne forslag :  
 
 Der var ikke indkommet nogen forslag. 
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6. Valg af bestyrelses medlemmer :  
 
 Jan Sørensen er på valg men ønsker ikke genvalg. 
 
 
 Søren Christensen var på valg og blev genvalgt for en ny periode på 2 år. 
 
 
 Bestyrelsen foreslog :  
 
 Poul Lauge som blev valgt for en 2 årig periode 
 
 Lars Nørskov som blev valgt for en 2 årig periode 
 
 
 Der var ikke yderligere forslag til valg. 
 
 
 Bestyrelsen har nu følgende sammensætning : 
 

 Steen Mikkelsen Formand 

 Michael Staun Næstformand 

 Søren Christensen Menigt medlem 

 Kim Ricken Menigt medlem 

 Poul Lauge Menigt medlem 

 Lars Nørskov Menigt medlem 

 
 
7. Eventuelt : 
 
 Der var spørgsmål til hvad overskuddet fra Nytårsløbet skulle bruges til. 
 
 
 Svaret er, at de skal bruges til at lave en anden indretning i cafeteriaet, når Tumlelunden får deres egne lokaler. 
 
       
 
 Der var spørgsmål til om ikke der kunne komme nogle flere TV kanaler som bragte fodboldkampe. 
 
 
 Svaret er at det er Viborg Kommune der står for kanalpakken og Fodboldafdelingen har indkøbt det store TV. 
 
 Fodboldafdelingen spørger Viborg Kommunen om ikke der kan ske en ændring af TV pakken. 
 
       
 
 Lars Sørensen spurgt til om ikke der holdes møder i seniorafdelingen ? 
 
 
 Svaret er, at der holdes trænermøder, men at der fremadrettet vil blive afholdt separate møder med senior og  
 Veteranafdelingerne. 
 
       
 
 
 Michael Staun 
 Næstformand 
 
  

 
 

     
 
  
 



SIDSTE NYT FRA U-8 / 9 PIGERNE 
  
 
Udendørssæsonen nærmer sig.... 
 
I skrivende stund er indendørssæsonen veloverstået for Team Viborgs U-8 og U-9.  
 
Vi har gennem hele perioden trænet sammen med U-7 pigerne, og der har været 15 - 20 piger hver lørdag.  
Godt gået piger ! ! ! 
 
Pigerne har igennem indendørssæsonen været til både DBU-turneringskampe og til flere indendørsstævner. Det har været en 
super oplevelse for pigerne, som har stillet med en stor kampgejst til hver eneste kamp. 
 
Sidste træning var lørdag d. 19. marts, hvor vi sluttede af med kage og slushice ! ! 
 
Vi ser nu frem til udendørssæsonen, som starter søndag d. 3. april kl. 10.00. Vi håber på at vi ser samme spillerantal som 
sidste år - gerne endnu flere ? ? 
 
Trænerteamet Team Viborg U-8 og U-9 
  
 
 

SIDSTE NYT FRA U-7 DRENGENE 
  
 
Indendørssæsonen er nu slut ,og det har været en Super sæson for U-7 drengene ,både spillemæssigt ,men også for vores 
sammenhold i truppen. 
 
Vi har været 24-25 drenge pr gang til træningen, godt fremmøde. 
 
U-7 drengene har været til flere private stævner udover kampene i JBU turneringen, som vi alle synes , har været godt og 
lærerigt. 
 
I februar begyndte vi, at spille på de nye baner. Der har været et stort og flot fremmøde blandt drengene og god opbakning fra 
deres familier. 
 
Dette håber trænerteamet vil forsætte i den kommende udendørs sæson. 
 
Vel mødt 
 
Trænerteamet U-7 drenge 
  
 
 

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 juni 2016 - så indlæg skal afleveres senest fredag, den 27. maj 2016 
 
Michael Staun - Redaktionen. 
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U-11 DRENGENES TUR TIL EASTER OPEN I HOLLAND 
  

 
Det var en flok glade og forventningsfulde U-11-drenge, som steg på bussen ved Liseborg Langfredag kl. 6 om morgenen.  
 
Destinationen var Easter Open i Holland (Nijmegen). Turen havde vi arrangeret sammen med U-12-drengene, så vi var i alt 
48 spillere og 6 trænere i bussen. 
 
Vi deltog med to 7-mands hold, som efter lørdagens kampe begge havde vundet hver deres pulje. Søndag var der 
placeringskampe. Her nåede det ene hold finalen, hvor de desværre tabte 2-1 på et mål scoret i sidste minut. Det andet hold 
vandt en kamp og tabte to kampe i placeringskampene. Samlet set var det resultat- og spillemæssigt en stor succes for 
begge hold. Ikke mindst at spille mod hold fra Holland, Belgien, England og USA var en kæmpe oplevelse. 
 
Vi havde (en lidt mere rolig) bustur hjem efter et par hårde dage, og ankom mandag morgen igen på Liseborg. Som trænere 
kan vi konkludere at et sådan stævne i høj grad er med til at styrke det sociale og sammenholdet på holdet. Vi boede på et 
vandrerhjem (desværre ca. en times kørsel fra boldbanerne), hvor drengene virkelig hyggede sig sammen de par aftener vi 
var der. Flere forældre havde taget turen til Holland som tilskuere, og det er vores indtryk at alle hyggede sig – og det er 
bestemt ikke sidste gang vi er taget på tur med drengene til udlandet ! ! ! 
 

     
 
Holdfoto sammen med et modstanderhold fra Holland.               Der gives instrukser i halvlegen 
 

                  
 
                 Der hygges på værelserne 
 
 
 

………………………….. fortsættes 



      
 
Fedt at være på tur !                                                                      Av Av – det gør ondt ! 
 
Hilsen fra Trænerteamet i U-11 drengene 
  

 
 

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 : 
 
         Brian Andersen fra Veteranafdelingen som 1. marts rundede 50 år 
 
          Jeppe Jensen træner i U-10 afdelingens om 22. marts rundede 40 år 
 
          Jens W- Petersen fra Veteranafdelingen som 23. marts rundede 50 år 
 
          Jack Nielsen træner i U-9 afdelingen som 29. marts rundede 40 år 
 
og  
 
          Roger Espset fra U-15 pigerne runder 50 år mandag, den 18- april 
 
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 
  
 

                            
 
  
 

                                   
  



SERIE 3 OG 4 MOD HOBRO’S SUPERLIGAHOLD 
  
 
I midten af marts blev jeg kontaktet af TV2, som ville høre om vi var interesseret i at deltage i et eksperiment. Det var vi 
selvfølgelig, specielt da vi fandt ud af at vi skulle spille mod Hobro’s superliga hold. Og sådan startede det hele så. 
 
Selve eksperimentet går ud på, hvordan et professionelt hold (Her tænkes IKKE SIK, her tænkes Hobro) klarer sig mod 22 
amatører. (Her tænkes SIK, selvom man godt kunne være i tvivl nogle gange) Vi skulle altså være 22 spillere på banen 
samtidigt, herunder også 2 målmænd.  
 
Skærtorsdag drog 25 gæve gutter + tilskuere af sted fra Liseborg centret, vi havde arrangeret bus tur, der var morgenmad 
med kaffe på vejen derop og der var kanon humør. Folk var meget spændte, og glædede sig til at prøve sig af på den ”store 
scene”. Det er sjældent man får lov at spille mod superliga spillere, på et ”rigtig” stadion og med fjernsyn på – det forekommer 
ikke ofte i serie 3 eller serie 4. 
 
Da vi ankom til stadion, stod kamera holdet klar til at filme os på vej ud af bussen (Som man ser i fjernsynet til Champions 
League kampe), og der blev vist vej til omklædningsrummet. Omklædningsrummet var cirka 4 gange så stort som dem vi 
normalt klæder om i til vores almindelige serie kampe – så det var kun meget lidt presset, selvom vi var rigtig mange der 
skulle klæde om. Derefter blev der holdt oplæg af undertegnede, og vi skulle op i den meget velkendte formation – ( 8-9-4). 
Der var både en pres og en støtte spiller på alle positioner og målet var vi skulle presse op på dem hele tiden og så ellers 
erobre bolden højt på deres bane. 
 
Efter taktik mødet, skulle vi ud på stadion og varme op.  
Det foregik som vi plejer med kant og et opvarmningsspil.  
Det var lidt uoverskueligt, idet der var lidt flere folk at holde styr på end normalt.  
5 minutter før kampstart skulle vi så gøre os klar til indløb sammen med Hobro  
(Med musik og klapsalver fra den store publikum skare der var mødt frem  
(ca. 300 mennesker ☺)).  
Vores anfører, Jonas Høxbro fik kaldt folk sammen  
og fik den sidste motivation ind i folk inden kampen startede. 
 
Vi fik en kanon start på kampen, og der var overraskende flot fodbold på  
banen, selvom den var lidt overfyldt i forhold til vanligt.  
Efter kort tid kom vi foran 1-0 på et kanon mål af SIK legenden,  
Lars Nørskov. Der var først en tunnel på Hobro’s højrekant af Lasse Bek,  
så blev deres højre back snydt i flot sammenspil mellem Nicolaj Dahl og  
Mads Troelsen, og så kom der et giftigt indlæg fra vores venstre angriber  
og en kanon afslutning med hovedet af Nørskov.  
Efter ca. 15 min spil, erobrer vi bolden højt på banen og får sat vores  
højrekant i scene og alene med målmanden banker Thamer den ind til 2-0. 
 
Kort før pausefløjtet, får vi taget et dårligt indkast, og det giver en kontra til  
Hobro, hvilket resulterer i en reducering.  
 
Anden halvleg er meget tæt, med chancer i begge ender.  
Ca. midtvejs i anden halvleg kom der lidt bissetricks frem fra den tidligere  
VFF’er Babajide, som hiver vores målmand i armen, som gør at han ikke  
får bokset bolden væk og derefter scorer Hobro til 2-2,  
som også blev slut resultatet af kampen. 
 
Kampen blev afgjort på straffespart (Vi havde to målmænd i kassen).  
Vi får en dårlig start, hvor vores anfører brænder, men vores keepere  
holder os inde i kampen.  
Ved det 5. spark har Mikkel ”Ilmer” Husum mulighed for at sikre  
os sejren, MEN han banker bolden over mål og helt ud af stadion.  
Derefter scorer begge hold på deres to næste spark og på 8 spark,  
brænder den ellers altid så sikre Lasse Lind Mikkelsen  
(som er Ilmer’s fætter, så det ligger nok til familien at brænde straffe)  
og vi taber efter straffespark. 
 
Derefter var det tid til omklædning, og afrunding af kampen.  
Der var stillet sodavand til os, i omklædningen, den stod der også da vi  
tog af sted – vi var ikke blevet så seriøse at vi ikke kunne få en kold øl,  
selvom vi lige havde mødt et superliga hold.  
 
Inden vi igen drog af sted mod Viborg, havde TV2 og Hobro inviteret os til  
frokost, hvor vi lige kunne runde kampen af, sammen med Hobro’s spillere. 
 
Stemningen var stadig høj på vej hjem, alle havde fået en på opleveren og haft en rigtig god og hyggelig dag. Det var en 
kanon tur, og vi fik positiv respons fra både Hobro og TV2, som mente det var brugbart TV og det var en god ”træningskamp” 
for Hobro – som havde fokus på at agere under pres (det må man sige de kom). 
 
 

………………………….. fortsættes 



 
4/4-2016 kan I se reportagen osv fra vores fine dag, hvis I tuner ind på TV2 Sportslab (på Tv2 Sport). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
God sæson til alle 
 
Jesper Vestergaard - Serie 3 træner 
  
 
 

SIDSTE NYT FRA U-10 DRENGE 
  
 
Der er ikke meget at berette fra U-10 denne gang.  
 
Vi har trænet på vores fantastiske kunststofbaner siden uge 2, og det har været helt perfekt. Drengene har fået en go 
grundform som giver mulighed for at kunne sætte mere fokus på det boldmæssige i de kommende uger. Vi glæder os dog til 
at komme på græs og få lidt mere plads. 
 
I den kommende weekend (2 april) er vi inviteret til Vildbjerg til en lille trænings turnering på 8 mands baner. Drengene vil 
blive testet på deres fysik, da vi skal spille 2 kampe a 2x20 min. samt 2 kampe af 2x15 min. Vi stiller med 2 hold. Vildbjerg har 
mange venskabs klubber rundt om i landet, og der kommer hold fra både Jylland, Sjælland og Fyn.  
Det bliver en lang dag for drengene. 
 
Trænerteamet 
  
 
 
 

 
 
 
  
 
 



SÆSONSTART FOR MICROPUTTER 
  

 
På en lidt regnfuld forårsdag – dog uden sne og frost - var der kaldt til sæsonstart for de sidste fodboldspillere i år – nemlig 
alle mikroput årgangene – og det var søndag, den 3. april 2016, kl. 10.00 
 
Det var et fantastisk syn at skue ud over alle de friske piger og drengespillere samt deres forældre som var mødt op denne 
søndag formiddag. 
 
Der var i alt mødt 164 spillere op samt lige så mange forældre – så der var trængsel på anlægget. 
 
Spillerne og deres forældre blev budt velkommen til sæsonstarten, hvorefter det var tid til at komme ud i sine årgange og få 
trænet en lille smule. 
 

                    
 

    
 
Efter træningen blev der budt på rundstykker og saftevand til alle spillerne og deres søskende, mens der var en kop kaffe til 
forældrene. 
 
Nu kan vi så sige, at sæsonen for alvor er kommet i gang – nu her efter, at mikroputterne også er kommet på græs. 
 
Nu står der så træning på programmet, inden der kommer stævnesamlinger – og måske skal afdelingerne også tilmeldes 
private stævner rundt omkring i det midtjyske. 
 

………………..fortsættes på næste side 



 

               
 
Der skal lyde en god sæson til alle mikroputterne og deres forældre. 
 
Michael Staun - Ungdomskoordinator 
  

 

 
  
 



U-15 VEST – OBERHAVEL GIRLS CUP I BERLIN 
  
 
I Påsken var Team Viborgs u-15 hold deltager i en international turnering i udkanten af Berlin. 
Turneringen er kendt for det høje sportslige niveau, så vi så det som en oplagt mulighed til at få prøvet konceptet af mod 
toppen af poppen. 
Vi kunne skrive en roman om turen, men vi vil i stedet lade pigernes ord være gældende. 
Efter hver kamp kårer vi en "(wo)man of the match" som har til opgave at skrive referat af kampen, sådan at trænere, forældre 
og andre interessenter får et indblik i deres opfattelse af kampen. 
 
Kamp 1 - indledende gruppespil  -  Team Viborg - FC Lübars (Tyskland) 
 
Endelig blev det vores tur til at sejre! Allerede i første kamp viste vi, at vores hårde træning gav gavn. 
Vi gik på banen med højt humør og positiv indstilling, på trods af en lang bustur, lidt speciel aftensmad og en hård nat med 
meget larm fra andre af hotellets gæster. Dog var vi alle klar på en omgang fodbold i dag. 
Kampen blev fløjtet i gang, og man kunne hurtigt se, at vi var to meget lige hold. Vi viste, at vores træning omkring det gode 
pres, den offensive førsteberøring og preslinje virkede godt for os under kamp, og jeg mener selv, at vores hold har udviklede 
sig meget over vinteren. Dog havde vi lidt udfordringer, da vi ikke er vant til at spille på almindelig græs endnu, men det 
lykkedes os at komme frem til chancer, hvor vi fik et straffespark, som Camilla flot satte ind 
Dette blev også kampens resultat, altså 1-0 til Team Viborg 
Vi spillede alle en super flot kamp, og kan godt være stolte af os selv:) 
/ Nynne 
 
Kamp 2 - indledende gruppespil  -  Team Viborg - UKS Mazovia (Polen) 
 
Under opvarmningen var INGEN klar til at spille en fodboldkamp, det kunne tydelig mærkes på hele holdet, da vi så ser vores 
modstandere, og de fleste af dem var ikke større end 2. Klasser, bliver det ikke just bedre og de fleste af os har allerede inden 
kampstart undervurderet dem lidt.. 
Inden kampen bliver fløjtet i gang er vi alle ret sikre på at det bliver til en sejr, indtil starten lyder! Vi kommer hurtigt under 
pres, og vi spiller ikke særlig godt. Efter et godt stykke tid kommer vi foran 1-0 og derefter er vi kommet ovenpå, efter vores 
elendige start. Kampen går, vi får flere mål og det hele går ret godt. Resultat 7-0 
Målscorerne blev :: Lauge, Julie, Nynne, Did og Frida 
/ Frida 
 
Kamp 3 - indledende gruppespil  -  Team Viborg - Red Bull Leipzig (Tyskland) 
 
Vi snakkede inden kampen om, at vi skulle gå ud på banen, og gøre hvad vi har trænet, dvs. det gode pres, bredde på 
kanterne, offensive førsteberøringer og preslinjen. I opvarmningen var humøret højt, og vi var top motiverede fra kampen før.  
Selvom der var omrokeringer, så klarede alle deres position fremragende. Vi kom først på boldene næsten hver gang, og vi 
havde alle en god vilje, og gik 100% ind i alle tacklinger. 
Cassøe scorede målet til 1-0, hvilket også blev slutresultatet. Sådan mand ! 
Super stærkt spillet piger. Verdensklasse ! 
/ Katrine 
 
Kamp 1 - Main Group (A-slutspil)  -  Team Viborg - Alphense (Holland) 
 
Ja.... Vi spillede jo en fantastisk kamp ! Vi gik ind på banen med god gejst. 
Vi fik en lidt dårlig start, det virkede som om vi var lidt nervøse. Men vi kom godt efter det. Vi havde godt sammenspil og en 
god kommunikation 
Og Nynne lavet sin rutine og scoret 2 mål 
Alle spillede en fantastisk kamp. Super godt spillet af alle. 
/ Mathilde 
 
Kamp 2 - Main Group (A-slutspil)  -  Team Viborg - FC Rapperswil-Jona (Schweiz) 
 
Første kamp søndag starter vi ud med at spille mod Jona 
Vi spiller kampen rigtig godt, med godt spil næsten hele kampen og får flyttet bolden godt rundt. Vi får spillet os til nogle gode 
chancer gennem kampen, og kæmper for bolden. Vi var også gode til at komme over bolden eller presse den, hvis vi mistede 
den. 
De få gange hvor modstanderne kommer ned på vores banehalvdel var forsvaret rigtig gode til at lukke af og falde for 
hinanden. 
Nynne scorer i de sidste sekunder, og kampen ender 1-0 til os (selvfølgelig) 
/ Cille 
 
Kamp 3 - Main Group (A-slutspil)  -  Team Viborg - Ølstykke 
 
Den anden kamp på dag to, spillede vi mod Ølstykke. Siden vi allerede var sikret i finalen, rystede vi lige posen engang, så 
ikke alle spillede på deres vante pladser. Vi fik også rig mulighed for at overføre vores træningspunkter over i kampen, det 
lykkes meget godt, bare uden held mht. scoringer.  
Kampen begyndte og vi spillede meget lige op med hinanden. Der var meget få højdepunkter, men nok til at kampen ikke var 
kedelig...  
Slutresultatet blev 0-0 
/ Anna                                                                                                                  ……………………… Fortsættes på næste side 



A-FINALE ! !  -  Team Viborg - Greve 
 
Alle er klar til kamp, dog har de fleste af os en smule trætte ben. 
Top motiverede går vi på banen, og er klar til at smadre Greve langt ud af banen, men vi havde da den i baghovedet, at de 
var meget gode og vil det (næsten) ligeså meget som os... Kampen starter og begge hold har nogen gode angreb, men Rikke 
starter med at score til 1-0 !JAAA! Men senere får Greve udlignet til 1-1, tommel ned - kampen bliver fløjet af, og vi skal i 
straffespark - hurtigt melder Camilla, Lauge og Cassøe sig til at sparke de første 3 spark, vi starter med at sparke og Camilla 
sætter bolden sikkert i kassen ! De brænder, juhuuu - Lauge sparker andet spark helt ude i siden, desværre rammer den 
stolpen, deres andet spark bliver sparket i mål. Cassøe er sidste mand, og den bliver selvfølgelig også sparket i mål. Hvis de 
brænder nu er vi "The Champions" og minsandten om de ikke sparker den af biiiiip til. 
 
We are the Champions, we are the champions ! Nooo time for losers cause we are the Champions, of the wooooorld ! 
/ Frida 
 

      
 

                           
 
Opsummering : 
 
Dette var turneringen hvor vi skulle ned og arbejde videre med vores koncept, og levere nogle gode præstationer. 
Ikke i min vildeste fantasi havde jeg regnet med at vi skulle stå øverst på podiet til sidst. 
 
Men i tog r…. på alt og alle, og stod knivskarpt på banen fra første fløjt ! 
Der var nogle fantastiske individuelle præstationer i de enkelte kampe, men overordnet set var det kollektivet der sejrede  
- vi stod helt fantastisk på banen, og knoklede en vis legemsdel ud af bukserne ! ! 
I er et bevis på at hårdt arbejde betaler sig, og trænerteamet er så MEGA stolte af jer! 
 
Trænerteamet i U-15 piger 
  



OPSTART SERIE 1 OG 3 HERRE 
  
 
Som ny træner var det fantastisk at se 35-40 spillere, rende rundt efter en bold på de nye kunstgræsbaner, til den frivillige 
træning i hele januar. Der var en god blanding af gamle og nye spillere, fra serie 1 til serie 6. Alle kom med højt humør og 
grundlagde opstarten til foråret 2016! 
 
En træningslejr til Jetsmark var en del af opstartsplanerne. Vi drog 20 mand af sted den 1. weekend i marts, hvor det 
sportslige naturligvis var en del af turen, med en træningskamp og et trænings pas lørdag formiddag. Herudover var det 
sociale naturligvis en stor del af turen. Et af højdepunkterne var vores teambuildings kursus i Amerikansk fodbold. Her skulle 
drengene blive til mænd og igennem et trænings pas på 2 timer, hvor løb, tacklinger, kast og taktik blev introduceret af 
træneren fra det midtjyske Amerikanske fodbold hold, Midtwest Musketeers. Efter kun to timers erfaring med Amerikansk 
fodbold, skulle Søndermarkens drenge i kamp mod det rigtige Midtwest Musketeers fodbold hold. Spillerne var lidt nervøse 
før kampen, som i øvrigt endte med et smalt nederlag på 6-12. Men drengene endte som mænd og krops tacklede 
modstandere som vejede det dobbelte af dem selv. Lørdag aften stod den på diverse konkurrencer og klubfest! I alt en super 
god sportslig og social tur! Eneste kæmpe minus var en brækket fod til Rene Sønderby i det allersidste spil i kampen mod 
Midtwest Musketeers. Vi ønsker Rene en god bedring, og håber han bliver klar til forårets sidste kampe. 
 

                      
 
I forhold til efteråret har vi mistet Mathias Dehn og Jens Dollerup, som er på eventyr i bl.a. Brasilien, hvor de forhåbentlig 
lærer et par nye tricks på verdens bedste fodbold legeplads Copacabana beach, som de kan lærer fra sig engang i efteråret. 
Derudover er Thamer og Samer flyttet til henholdsvis Århus og Irak, for en periode! Vi håber at alle de udflyttende folk, er klar 
på bold i Viborg Søndermarken igen, når de kommer på de lokale kanter efter endt uddannelse, rejser m.m. Til gengæld har 
vi fået en Bornholmer i truppen, nemlig Andy Dybdahl som de sidste 4 år har spillet for B1908 i Københavnerserien. Vi håber 
at Andy allerede er faldet godt til i klubben ! 
 
Træningskampene har været en blandet pose bolsjer fra både serie 1 og 3. Men vi har prøvet en masse ting af, i 
bestræbelsen på at indføre en ny og mere aggressiv spillestil, med pres højt oppe på modstanderens banehalvdel og mere 
direkte spil. Vi har derfor brugt en del tid på presspillet og udgangsformationerne i opstarten, og vil nu fremadrettet begynde at 
kigge på opspillet.  
 
Første turneringskamp for serie 1 blev spillet 2. påskedag den 28. marts mod oprykningsfavoritterne fra Tjørring. Det endte 
fuldt fortjent med en 3-2 sejr, på mål af Thies Krabbe, et selvmål og til slut det forløsende sejrsmål fra Christoffer Fisker! Serie 
3 var i Sparkær og tabte på en tris bane i et trist vejr 3-2, i en kamp med mange store chancer til begge hold. Vi håber 
naturligvis herfra trænerstaben på godt spil, gode resultater i resten af foråret.. 
 
Jesper Vestergaard og Morten Groth 
  
 

                                        
  
 



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   : Søren Christensen Liseborgvej 49 86 61 21 58 

   Kim Ricken Jørgensen Gyvelvej 1  26 88 26 16 

   Lars Nørskov Porsevej 1  41 31 82 73 

   Poul Lauge  Drosselvej 23 26 28 79 15 

 
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   : Søren Christensen Liseborgvej 49 86 61 21 58 

   Jan Thorup Solbærvej 18 20 16 02 50 

   Poul Lauge Drosselvej 23 26 28 79 15 

   Lars Snedker Skovfyrren 21 20 42 13 15 

   Maibritt Dalsgaard Tjalfesvej 5 61 89 06 88 

 
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 

Webmaster  Per Nielsen Koldingvej 104 psn@sportssys.com 

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

Cafeteria på Liseborgcentret Susanne Højgaard Lyngvej 29 26 15 24 59 

 
Nedenstående personer er kontaktpersoner i Team Viborg på øvrige områder : 
 
Sportschef  Claus Struck Søndersøvej 70 40 12 43 95 

Talentudviklingschef  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    
  
 

                 
 
  


