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FORMANDEN HAR ORDET 
  
 
Den første nattefrost har vist sig i Sydbyen – snart er efterårssæsonen ovre. 
 
Mange skal derefter starte med at træning indendørs, men rigtig mange afdelinger benytter vinteren til fortsat at træne ud på 
vores kunstgræsbaner. 
 
Sportsligt har der været rigtig mange gode resultater i både SIK og Team Viborg 
 
Vi må dog erkende at vores seniorafdeling har været i stormvejr med 2 nedrykninger til følge. Vi mister rigtig mange spillere 
som rejser til Århus for at uddanne sig. Derved mister vi også bredden. Herudover prioriteres fodbolden ikke så højt og derved 
mange afbud til træning og kamp. 
 
Ny strategi for seniorafdelingen skal udtænkes som der er sammenfald med det klubben vil og det spillerne vil. 
 
Det ene veteranhold skal søndag den 30. oktober spille JM finale mod Blåbjerg, så held og lykke med den opgave. Gid de 
gamle ben kan holde til det. 
 
Team Viborg : 
 
Vi har haft et ok efterår hos pigerne. 
 
1 division ligger pænt midt i rækken, hvilket også var målet. REMA (træner) har fået den opgave at opbygge noget nyt 
omkring det hold med lokale spillere og med god hjælp fra U18 pigerne er det lykkedes hen af vejen. Men der skal bygges 
mere på i det nye år. 
 
U18 pigerne ligger ligeledes godt til – en turnering der først slutter til sommer. Vi har igen et talentfuldt hold, som udvikler sig 
hele tiden. 
 
Vi har været presset omkring spillere fra U13 til U16. Men med en stor indsats fra trænerteamet er det lykkedes at komme 
godt gennem efteråret. 
Vi har sat flere ting i gang for at løse problemerne der og det skal meget gerne lykkedes fra nytår. 
 
Vi har ansat en ny talenttræner – Henrik VIPER Meyer Velkommen til klubben Henrik. Han er allerede i gang med flere 
opgaver: 
 
Ny U18 træner 
 
Ny U13 træner 
 
Flere spillere til U13-U16 
 
Nyt koncept omkring talent- og tekniktræning 
 
Dejligt med flere hænder til at løse opgaverne. 
 
Fortsat god sæson til alle i SIK og Team Viborg 
 
Steen Mikkelsen – Formand 
  
 

        
 
  



FÆLLES UNGDOMSAFSLUTNINGSFEST 
  
 
Fodboldafdelingen afholdte igen i år en Fælles Afslutningsfest - både for drenge og piger der spiller i SIK og Team Viborg. 
 
Afslutningsfesten blev afholdt fredag, den 28. oktober 2016 i Liseborghallen, hvor over 660 spillere, forældre, søskende og 
ledere var mødt op. 
 
Aftenen startede med at Formanden Steen Mikkelsen bød velkommen og herefter var der spisning med stor buffé. 
 
Til at styre det hele var der lavet aftale med Nils Holm om at være konferencier denne aften, og han styrede løjerne fra 
scenen med stor bravour ☺ 
 
Efter spisningen blev spillerne i de yngste afdelinger præsenteret på scenen og til alle spillerne i U-6 til U-9 afdelingerne var 
der en fodbold statuette for deres deltagelse i sæsonen 2016 – mens der i de ældre årgange var kåring af årets kammerat på 
hvert hold der havde deltaget i den netop afsluttede sæson – og til disse spillere var der en fodboldstatuette. 
 
Mellem præsentationerne af afdelingerne blev der spillet forskellige indslag med fanfare m.v. af vores Diskjokey. 
 
Når de yngste havde været på scenen fik de udleveret en Blå T-shirt med nr. 16 på ryggen – så de altid kan huske hvilket år 
de fik den – og så var de klar til holdbilledet. 
 
Alle øvrige spillere havde i mellemtiden også fået udleveret en T-shirt – blå til spillerne i SIK og lilla til spillerne fra Team 
Viborg. 
 
Der blev så lavet opstilling til det store holdbillede med alle spillerne iført deres henholdsvis blå og lilla T-shirt. 
 

 
 
Fotograf : Anette Staun 
 
Efter at de yngste afdelinger havde været på scenen skulle afdelingerne fra U-10 til og med U-11 på scenen og præsenteres. 
 
Da det var overstået var der udtrækning af gevinster på den tipskupon som deltagerne havde udfyldt i de yngste årgange. 
 
Herefter var det igen tid til præsentation – og nu var det U-12 og U-13 afdelingerne som skulle på scenen. 
 
Så var det blevet tid til udtrækning af præmier til de ældste årgange på tipskuponen som havde 6 spørgsmål der skulle 
besvares – og der blev i alt fundet 27 forskellige vindere på de svære spørgsmål – og de fik udleveret forskellige præmier 
som venligst var skænket af : vestjyskBANK, Klippestudier, Chiroform, Puma, Sportigan, Profilsport, Redoffice og Sunset 
Boulevard – STOR TAK TIL DEM. 
 
Til sidst skulle vi også have de ældste afdelinger på scenen og det var U-14, U-15 og U-16 som også skulle have kåret deres 
Årets Kammerat. 
 
Herefter blev der spillet op til disco inden der blev sagt tak for i aften, kl. 22.00 – og måske på gensyn næste år. 
 
Alt i alt en rigtig god aften og en STOR TAK til alle der hjalp til med at gøre aften til en succes. 
 
Vi skal dog for god orden skyld også oplyse, at vi havde et uheld med en væltet lysstander som desværre væltede ned i 
hovedet på Mathilde fra U-10 pigerne. Mathilde fik en 12 cm lang fælge i hovedbunden som hun fik syes, og har det efter 
omstændighederne godt. 
 
Michael Staun - Ungdomskoordinator 
  



KONTINGENTER 
  
 
Opkrævning for efteråret er sendt ud til betaling primo oktober – men det er ikke alle som har fået betalt endnu – vil I ikke 
sørge for at få det bragt i orden ? 
 
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 
  
 
 

SIDSTE NYT FRA U-6 DRENGENE 
  
 
U-6 trænerteamet kan berette at man har haft en rigtig god efterårssæson med god tilslutning til træning og masser af kampe 
med god energi.  
 
Der har været en rigtig god udvikling hos spillerne og det er en fornøjelse at se de unge drenge udvikle deres 
fodboldfærdigheder med lynets hast. 
 
Der er kommet en hel del nye både U-5’ere og U-6’ere til i løbet af efterårssæsonen så afdelingens størrelse er tæt ved 
fordoblet i forhold til det antal der startede i forårssæsonen sammen med de nuværende U-7’ere. 
 
Afdelingen har nu en trænerstab på 3-4 mand men vil forsøge at få tilknyttet en træner mere til forår sæsonen hvis den gode 
tilslutning fortsætter.  
 
U-6 afdelingen glæder sig nu til at komme i gang med indendørssæsonen hvor vi er tilmeldt, indtil videre, 6 
kampdage/stævner inklusive vores egen Sportigan Cup og vi ved der ligger en masse sjov, teknisk læring og gode 
succesoplevelser foran os ☺ 
 
U-6 afdelingen - Thomas, Johan, Søren M og Søren B. 
  

 
 

KLUBBEN SIGER - TILLYKKE 
  
 
I dette nummer af SIK NYT skal vi sige tillykke til nogen som siden sidste nummer har rundet et skarpt hjørne - og det er : 
 
         Jette Holst Olesen som er leder i vores U-13 afdeling som 18. september rundede de 40 år 
 
          Emil Fisker fra vores seniorafdeling som 7. oktober rundede de 20 år 
 
          Kim Jensen fra vores Veteranafdeling som 15. oktober rundede de 50 år 
 
          Thomas G. Nielsen som er træner i vores U-8 afdeling som 18. oktober rundede 40 år 
 
Der skal lyde et STORT tillykke til jer ALLE med jeres mærkedage. 
 
Redaktionen vil stadig gerne have oplysninger om særlige mærkedage blandt vores medlemmer - så er du vidende om noget 
eller nogen der har fået barn - er blevet gift - eller andet - så give lige redaktøren et prej ! 
 
Besked kan sendes på følgende adresse   :   fodbold@sik-viborg.dk 
 
Michael Staun – Redaktionen 
  
 

                 
 
  



SIDSTE NYT FRA HERRESENIORAFDELINGEN 
  
 
Skæbnen for både serie 3 og serie 1 er beseglet en runde før vinterpausen. Det har desværre udviklet sig således, at både 1. 
og 2. holdet må en tur ned i de sekundære rækker. 
 
For mig er det personlig en stor skuffelse at være med til at føre Søndermarkens 1. hold ned i serie 2. Et sted hvor vores 2. 
hold i flere perioder har opholdt sig. Nedrykningen blev en kendsgerning lørdag den 22. oktober med et hjemmebanenederlag 
på 1-2 til Kjellerup. Kampen mod Kjellerup gik os lidt imod, og vi havde fortjent dét ene point som måske havde betydet en ny 
sæson i serie 1. Men Kjellerup er et tophold, og det var ikke mod toppen pointene skulle skrabes sammen, men mod holdene 
lige over os, og der har vi desværre ikke formået at være skarpe nok.  
 
Nedrykningen var nok nærmere en kendsgerning efter en pointdeling hjemme mod Silkeborg Kammeraterne for et par uger 
siden. Chancerne i denne kamp var store, og en sejr havde højst sandsynlig været nok til overlevelse. Men fakta er, at vi 
pointmæssigt ikke kan nå holdene over os, selv med en sejr i sidste runde ude mod Roslev. 
 
Hvad er så gået galt siden en stor klub som Viborg Søndermarken nu befinder sig i serie 2. Efter min mening burde Viborg 
Søndermarken have en ambition om at rangere som top 2 i Viborg kommune. Dvs. som et Jyllands- eller Danmarksserie hold, 
hvor man skal konkurrere med VFF´s amatør 1. hold, som på nuværende tidspunkt spiller i toppen af Jyllandsserien.  
 
Efter mine egne overbevisninger skal man altid starte med at kigge indad. Jeg tog fra januar 2016 udfordringen op som 
træner for Viborg Søndermarkens 1. hold, velvidende at mange spillere fra toppen havde forladt klubben til fordel for bl.a. 
studier i andre byer.  
 
Her i efteråret har man endda lavet et lukket hold i Århus, kun bestående af gamle spillere fra Søndermarken, som indenfor 
de sidste par år har spillet på 1. holdet på Liseborg. Så udfordringen var at hverve nye spillere, motivere de gamle til at tage 
endnu en tørn, selvom alderen begynder at trykke. I begge tilfælde har jeg simpelthen ikke været dygtig nok.  
 
Vi har i princippet kun fået én tilgang udefra til 1. holdet. Jeg har i to tilfælde haft samtaler med to rigtig dygtige spillere, som 
desværre valgte andre klubber end SIK. Jeg kan dårlig nok klandre de gamle, som efterhånden i rigtig mange år, har givet sig 
fuldt ud i den blå trøje. De gamle har stadigvæk hjulpet når der virkelig var brug for det, men stabilitet på hverken 1. eller 2. 
holdet har vi aldrig haft, hverken til træning (måske på nær 1. kvartal i foråret) eller kampe, hvor der næsten til hver runde har 
været 3-5 udskiftninger på serie 1 og næsten det dobbelte på serie 3.  
 
Som sagt må man kigge indad, og uanset omstændighederne har jeg ikke været god nok til at motivere spillerne fra 1. og 2. 
holds truppen til at træne det antal gange som man bør, for at kunne holde holdene i serie 1 og serie 3.  
 
Men jeg er bestemt optimistisk for seniorfodbolden i SIK i fremtiden. Vi har med de mange afgange, helt naturligt fået nye 
unge spillere ind på holdet, som har gennemgået en rigtig god udvikling og taget ansvar sæsonen igennem. Med de spillere 
og med talentmassen fra U19 og U17 ser jeg absolut mange perspektiver for seniorfodbolden i SIK.  
 
SIK har nogle fantastiske faciliteter, en god ledelse som har ambitioner på spillernes og klubbens vegne. Med den cocktail vil 
der helt sikkert komme både nye spillere til fra andre klubber samt tilflyttere fra andre byer.  
 
Jeg takker af for denne gang og glæder mig til at følge klubbens senior- og ungdomshold i fremtiden.. 
 
Morten Groth – afgående 1. holds træner 
  
 

 
  
 



SIDSTE NYT FRA U-12 PIGERNE 
  
 
Da vi skulle starte op på efterårssæsonen, var vi lidt spændte på, om vi nu kunne holde de gode takter fra foråret. 
 
Vi fik en lidt træg start med to nederlag av av, men så vendte kampgejsten og formen tilbage og vi fik to sejre. 
 
Status på sæsonen er at vi vandt 5,spillede to uafgjorte og tre tabte kampe, så et yderst godkendt efterår. 
 
Det bedste af det hele har været, at fodboldspillet er blevet væsentligt bedre gennem sæsonen, og at vi har formået at score i 
alle kampe.  
 
Pigerne træner fortsat udendørs på vores dejlige kunststofbane om onsdagen her i november - vi træner ikke udendørs i 
december, da der også skal være tid til at få købt/ lavet julegaver. ??  
 
Nu er det ved at være tid til at komme til den store afslutningsfest, som jeg ved pigerne glæder sig til. 
 
Tak til pigerne, forældre, Kathrine og Mathilde som utrætteligt møder op til træning og kamp. Der skal også lyde en stor tak til 
de øvrige i trænerteamet Gitte, Maibritt, Morten og Lone. Det er simpelthen dejligt at være træner, når vi kan hjælpe 
hinanden, til gavn for alle "vores" dejlige unger. 
 
Ulla – U-12 pigeafdelingen 
  
 
 

SIDSTE NYT FRA U-16 DRENGENE 
  
 
Turneringen er nu slut og U-16 Drenge Mester blev nr. 6 og sidst. U-16 Drenge 1 blev nr. 5 og sidst. 
 
Sociale arrangementer : 
 
Den 3. - 4. september deltog 27 til overnatning på Liseborg. 
 
Den 20. september var hele U-16 afdelingen samlet til fællesspisning hos Jan Jensen hvor der blev serveret pizza. Efter 
spisning tog vi til Viborg Stadion hvor kvindelandsholdet slog Sverige gule og blå. 
 
Jan Jensen og Gustav R. Pedersen har valgt at stoppe som trænere i U16 afd. En stor tak til Jan og Gustav. 
 
Fredag den 28. oktober løb Årets Ungdomsafslutningsfest af stablen. 
 
Årets Kammerater er fundet ved afstemning blandt drengene :  
 
U-16 Drenge M : Lukas Alstrup Kjær 
U-16 Drenge 1 :  Mads Møller Jensen 
 
Kent Pedersen – U-16 drengene 
  
 

                                         
  
 

     
 
  
 



SIDSTE NYT FRA U-7 DRENGENE 
  

 
I ugen op til efterårsferien sluttede vi udendørs med en sidste træning og efterfølgende hotdogs i cafeteriet. Tak for en god 
efterårssæson til alle drengene, som har været gode til at møde op til træning og kampe med højt humør og lyst til at spille 
fodbold. 
 
I starten af september havde vi 4 hold til Jyske 3-bold storstævne i Sunds. Stævnet foregik på en 11-mandsbane, hvor der 
blev spillet på 13 3-mandsbaner med bander, så der var rigtig mange kampe i gang i løbet af dagen. På grund af banderne 
var der ikke mange afbrydelser i løbet af kampene, så der var stor mulighed for trætte ben. Men drenge kæmpede rigtig flot i 
alle kampene og indsatsen rakte til en medalje til alle da sidste kamp var spillet. Alt i alt en rigtig god og hyggelig dag med 
drengene og de medrejsende forældre. 
 

    
 
Årets Mikroput weekend blev afholdt den 8. oktober hvor 18 drenge deltog. Vi startede dagen med fodbold træning inden vi 
spiste frokost. Eftermiddagen blev brugt på en del andre aktiviteter, som f.eks. stjerneløb med forskellige opgaver, kamp på 5-
mandsbane og forhindringsbane i skoven. En rigtig god dag hvor alle hyggede sig max. Set fra trænernes side var det også 
rigtig fedt at være sammen med drengene og opleve dem i andre situationer end til ”almindelig” fodboldtræning og kamp.  
 
Tak til de forældre som hjalp i løbet af dagen + lidt ekstra tak til Uffe’s far, Lars for den rigtig gode forhindringsbane i skoven.  
 

     
 
Vi er nu rykket ind i hallen og er startet op på sæsonen for indendørsfodbold, hvor vi har 4 hold med i turneringen. 
 
Trænerteamet i U-7 drenge 
  

 

                  
 
  
 



SIDSTE NYT FRA U-8 DRENGENE 
  
 
Det er efterhånden længe siden vi har været aktive med indlæg til bladet, så hermed et referat fra vores opstart i foråret som 
U7 til afslutningen på efterårssæsonen som U8. 
Vi startede foråret op som U7 og spillede på tremandsmål, men med fokus på at vi snart skulle spille U8 med større mål og 
baner, rigtig fodbold som drengene siger. Vi begyndte derfor i de sidste uger op til sommerferien at introducere drengene til 
U8 fodbold bl.a. ved at træne på banerne når det kunne lade sig gøre og nogle af drengene spillede også træningskamp mod 
de daværende U8 drenge. 
I foråret var vi tilmeldt 5 hold i JBU turneringen og vi deltog derudover i to stævner, Jyske 3-bold i Mejrup og et stævne i 
Aalborg. Vi havde god opbakning til begge stævner og kunne stille med 5 hold i Mejrup og 4 hold i Aalborg. 
Efter sommerferien startede så livet som U8-spiller og vi trænere skulle have meldt hold til i JBU turneringen. Vi har altid 
været heldige at have stor opbakning til både træning og kamp så med forsigtig optimisme tilmeldte vi 5 hold til turneringen, 1 
A-, 3 B- og 1 C-hold. Dette viste sig at være en god beslutning, for med 38 drenge som vi slutter sæsonen på, har alle haft 
mulighed for at komme i kamp regelmæssigt. 
Træningerne har primært haft fokus på individuel udvikling af den enkelte spiller i form af skud- og teknikøvelser, men der er 
også blevet plads til samarbejdsøvelser (afleveringer) og en masse leg. Vi har, når der ikke har været hold ude at spille kamp, 
været 30 til træning hver gang. 
Vi har også her i efteråret deltaget i to stævner, et i Horsens hvor vi deltog med 2 hold, og et i Silkeborg hvor der var 3 hold 
tilmeldt. Drengene kæmpede rigtigt flot i de forskellige grupper de var i og leverede gode indsatser til begge stævner. 
Stævner giver også drengene en god mulighed for at komme ud og møde nye hold som vi ikke kender, og de får mulighed for 
at være sammen og få sammenhold på tværs af de skoler de går på. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Efterårs sæsonen sluttede så småt med årets Microput Weekend på SIK, igen i år en succes med 30 tilmeldte drenge. Vi 
havde forberedt en række aktiviteter for drengene bl.a. fodboldbowling, forhindringsbane i skoven, kast med håndgranater, 
skattejagt og sidst men ikke mindst natløb. Vi er sikre på at drengene havde en god dag og kom friske og udhvilede hjem 
søndag formiddag. Vi trænere havde i alt fald en god dag, og så gør det mindre, at sofaen lokkede med en lang middagslur 
da man kom hjem. 
 
Vi fortsætter efterårssæsonen med træning på kunstgræs hver mandag sideløbende med indendørstræning om lørdagen. 
 
Fra trænerteamet skal der lyde stor tak til både drengene og forældre for en god sæson. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trænerteamet i U-8 drenge 
  
 



SIDSTE NYT FRA U-11 PIGERNE 
  

 
I hele efteråret har U-11 pigerne trænet sammen med både U-10 og U-12 pigerne. Det har betydet, at vi næsten altid er 
minimum 20 til træning. Hvilket er fedt, ikke bare for spillerne, men også for os trænere. Vi trænere omkring de tre hold har 
nemlig skiftes til at have ansvaret for træningsaftenerne, hvilket har givet aflastning og ny inspiration. Det kan bestemt 
anbefales.  
 
Vi har igen i efteråret haft tilgang af spillere til afdelingen, hvilket er super dejligt. En varm velkomst skal lyde til de nye piger 
og deres forældre. Desværre har tilgangen også betydet, at vi har været for mange til vores ene hold, selvom vi er rykket op 
og spiller 8-mands, og samtidig få til både et 8-mands og 5-mands hold. Pigerne har derfor måtte skiftes til at spille kampe, 
hvilket de har taget pænt. 
 
Vi forsætter med at træne sammen med U-10 og U-12 en gang om ugen på kunstbanen resten af efteråret. Derved håber vi 
på, at kunne forsætte den fremgang pigerne igen i efteråret har vist. Samtidig går vi i hallen sammen med U-12 om fredagen, 
så der bliver rig mulighed for at trille med fodbolden, selvom vejret siger efterår og senere vinter. 
 
Turneringen har været en blandet pose bolsjer i efteråret. Det er blevet til både sejre, nederlag og uafgjorte kampe, mens 
pigerne har lært, hvordan man skal stå og spille på den noget større 8-mands bane. Vi har løbende set fremskridt hos både 
holdet, men også de enkelte spillere. Så mon ikke vi er på rette vej ? Endvidere vægter vi det sociale samvær på holdet højt, 
så når bare pigerne har det sjovt og godt sammen, så skal resultaterne nok også komme. 
 
Vores forældreråd tog pigerne med til landskampen mellem Danmark og Sverige, da de spillede på Viborg Stadion i 
september. Pigerne havde en god aften, som startede i fanzonen med sandwich og vand, inden de gik på tribunerne. Her så 
de Danmark vinde over Sverige, og dermed sikre sig en plads til EM til næste år. Endvidere deltog 4 af pigerne i indløb i 
forbindelse med kampen sammen med U10 og U12 pigerne. Det var en stor oplevelse at løbe på banen og opleve 
nationalsangen på et fyldt Viborg Stadion. Også selv om vi tabte lodtrækningen og måtte nøjes med Sverige. 
 
I august deltog holdet i mini Skaw Cup i Skagen. Her endte pigerne med at gå hele vejen, og kunne dermed tage en dejlig 
stor pokal med hjem til Viborg. Flere af pigerne og deres familier tilbragte endvidere weekenden i Skagen, og der var dermed 
dømt hygge og socialt samvær med de andre familier fra SIK, som også deltog i stævnet. 
 
Vi sluttede sæsonen af med at stille et hold til fodbold festival på SIK i weekenden op til efterårsferien. Pigerne havde en 
dejlig dag, hvor de fik spillet fodbold, hvor de desværre løb ind i en del nederlag. Til gengæld hygget pigerne sig sammen, og 
fik ønsket hinanden en god efterårsferie. Socialt var stævnet derfor en stor succes for os. Tak til arrangørerne af stævnet, for 
at give os muligheden for at spille fodbold og være sociale. 
 
Til sidst skal lyde en tak til pigerne og deres forældre for en dejlig sæson. Nu glæder vi os til at deltage i den store 
afslutningsfest i Liseborghallen, da den vil give pigerne endnu mulighed for en hyggelig aften i hinandens selskab. Og ja, det 
er jo mindst lige så vigtig som fodbolden hos os. 
 
Gitte og Maibritt 
  

 
 

INDLÆG TIL SIK - NYT 
  
 
Har du et indlæg til SIK - NYT - er der nogen der er blevet gift – er der nogen som er blevet far eller mor - er der nogen der 

runder et skarpt hjørne - eller noget andet vi burde vide - kan du aflevere dit indlæg på :   fodbold@sik-viborg.dk 

 
Er der ikke nogen forældre der enten har holdninger eller kommentarer til det der foregår i SIK – eller har haft en 
oplevelse til et stævne eller andet de vil dele med andre ? 
 
Næste nummer udkommer i februar 2017 - så indlæg skal afleveres senest fredag, den 28. januar 2017 
 
Michael Staun - Redaktionen. 
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SIDSTE NYT FRA U-10 DRENGE 
  
 
Efterårssæsonen er nu ved at være ovre og det er tid til at gøre status. 
 
Vi har igennem efteråret haft 5 hold tilmeldt turneringer i JBU regi. 1 hold i Golden League, 1 hold i A, 2 hold i B og 1 hold i C- 
rækken. Alle de deltagende hold har gjort det helt fantastisk – der er i lange perioder vist godt samspil, scoret mange mål men 
vigtigst af alt har der været super godt humør. 
 
Vi har deltaget i flere stævner, det første var Horsens Pokal Cup, en meget varm lørdag sidst i August. Vi deltog med 5 hold. 
A-holdet og det ene B-hold vandt deres række. Det vigtigste var dog det sociale, som jeg kunne se blev dyrket på tværs af 
holdene – både børn og forældre. 
 
Der har henover efteråret været arrangeret stævner i området. Vi havde et hold til en ”mini turnering” i Houlkær og Bjerringbro 
samt 2 hold til deltagelse i et DGI stævne i Silkeborg d. 1. oktober. Alle gange med fin opbakning fra forældrene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Søndag d. 2. oktober havde 22 af afdelingens drenge fået mulighed for at spille forkamp på Viborg Stadion til VFF-FCK og 
efterfølgende løbe ind med spillerne. En stor oplevelse for drengene, som stadig snakker om dagen. En win-win dag for 
begge hold – det blå hold vandt og det gule hold fik lov til at løbe ind med FCK ☺. 
 

    
 
SIK har igennem de sidste år afholdt SIK Fodboldfestival som afslutning på sæsonen. Stævnet foregik lørdag op til 
efterårsferien. Normalt er stævnet for U11 – U13. Vi var blevet opfordret til at deltage med vores U10 drenge. Det lykkedes os 
at få samlet 22 spillere sammen, så vi kunne stille 2 8-mands hold. Vi havde en super god dag – drengene blev udfordret på 
de store baner, men fandt hurtig ud af de nye løbemønstre. Vi deltog i U11 B og U11 C. Holdet i U11B blev nr. 2 efter at have 
tabt finalen efter straffe – holdet i U11C vandt alle deres kampe og blev efterfølgende hyldet som vinder. Der var en stor pokal 
til vinderholdet – denne går nu på skift mellem drengene. 
 
Samlet set kan efterårssæsonen beskrives som meget travl med masser af aktivitet – træning 2 gange om ugen, samt mange 
kampe både i turneringen og til stævner. Der har hele vejen igennem været rigtig stor opbakning fra børn og forældre. Den 
store aktivitet har også betydet at trænerteamet har haft nok at gøre med træningen og kampene – derfor er det rigtig dejligt 
at forældreudvalget igen i år har sørget for de sociale arrangementer og sørget for masser af hygge til stævnerne.  
 
Træner teamet i U-10 drenge 
  



SIDSTE NYT FRA U-11 DRENGENE 
  
 
Vores sæson går på hæld. Kun vores Golden Leauge er ikke færdig spillet (Læs mere herom på næste side).  
 
Vores B og C hold er færdige med turneringen, og de har klaret sig rigtig godt. I forrige weekend deltog vi med 2 hold ved 
vores eget Louis Nielsen Cup. Det var bare super ærgerligt med det vejr vi havde, men det lod ikke til at gå drengene på.  
Vi havde 2 hold med, som begge bare gik til makronerne. Vores blandede c hold startede fra morgenen af, og spillede 4 
kampe. 3 vundne og 1 tabt rakte til en flot 2 plads. 
 

    
 
Vores A hold kom godt fra start, men tabte 1 kamp til Ålborg i indledende. Derfor skulle de møde det stærkeste hold fra 
modsatte pulje i semifinalen. Drengene klarede det, og vandt derefter finalen. 
 

    
 
Vi fortsætter træningen på vores fine kunststofbaner, og har meldt et B hold til i et nyt tiltag fra DBU, som er 4 runder på 
kunstgræs, hen over vinteren. Derudover har vi planer om at deltage i enkelte indendørs stævner. 
 
Trænerteamet U11 
  
 
 

         
 
  
 



GOLDEN LEAGUE - U-11 DRENGENE 
  
 
Her i efteråret har vores bedste drenge deltaget i DBU’s nye tiltag ”Golden League”.  
 
Først skridt på vejen var et matchstævne i Middelfart den 20.-21. august 2016, hvor drengene spillede 7 kampe på en 
weekend. De imponerede og endte på en samlet 10. plads, hvilket betød, at de efterfølgende blev indplaceret i næst øverste 
niveau (guld) - altså blandt de 16. bedste hold i Jylland/Fyn. 
 
I første kamp i 1. pulje fik vi en snitter på 5-1 ude mod Helsted fra Randers. Helsted spiller pt. platin niveau. I 2. kamp vandt vi 
hjemme over AGF, og i sidste kamp slog vi hjemme Hjortshøj Egå. Dermed endte vi på en samlet 2. plads og bevarede 
pladsen i guld niveau.  
 
I første kamp i 2. pulje tabte vi ufortjent 3-2 ude til Kolding IF efter at have ført 2-1 med 15 minutter igen. Næste opgave var 
mod Vejle B., som var nedrykker fra øverste niveau (platin). Drengene leverede en sublim indsats og fik 1-1 mod et meget 
stærkt Vejle hold. I sidste kamp mod Stensballe skulle vi minimum have uafgjort for at bevare pladsen i guld. Vi kom 
planmæssigt foran 1-0 mod et meget defensivt indstillet Stensballe hold. Men desværre endte kampen 2-1 til Stensballe på et 
mål 2 minutter før tid.  
 
Det betød, at vi måtte en tur ned i sølv niveau, hvor de næste kampe nu hedder ude mod Hedensted søndag den 30. oktober, 
hjemme søndag den 13. november mod FC Horsens, og så slutter vi af hjemme lørdag den 19. november hjemme mod AGF.  

 
Drengene har generelt leveret på et højt niveau, og der har været en god opbakning, bl.a. til de lange ture, fra både spillere 
og forældre.  
 
Golden League konceptet har, som vi ser det været en succes. Vi er fuldt ud blevet matchet i alle kampene, og selvom vi nu 
er rykket ned i sølv niveau, er vi overbeviste om, at vi stadig kommer til at spille nogle tætte kampe og dermed blive matchet, 
hvilket er hele grundtanken bag Golden League konceptet.  
 
Svend Aage Kristensen og Lars Riisager - U11 afdelingen 
  
 
 

SIDSTE NYT FRA U-12 DRENGENE 
  
 
Ifølge kalenderen skulle fodboldsæsonen være ved at lakke mod enden. Det er heldigvis ikke tilfældet hos os i U-12 afd. 
 
Vi træner fortsat to gange om ugen – hvor vi dog er rykket på kunststofbanen her efter efterårsferien. 
 
Før ferien deltog vi i vores egen SIK fodboldfestival med to hold.  
Holdene vandt hver deres række, så det var derfor en flok glade  
drenge der gik på efterårsferie i midten af oktober  
– bedre kunne det vel ikke gøres ☺ 
 
I turneringen er B-holdet færdige med den almindelige DBU-turnering, 
men det betyder dog ikke at vi stopper med at spille kampe.  
 
Vi fortsætter i en kunstgræsturnering sammen med nogle andre  
midtjyske hold, som løber her hen over vinteren. 
 
Det er en super fed måde at holde kampformen ved lige ! 
 
For Golden League-holdets vedkommende er turneringen heller  
ikke slut.  
Holdet har haft mange ligebyrdige kampe i DBU’s nye Golden League 
koncept.  
 
Vi har rykket lidt frem og tilbage mellem sølv- og bronze-grupperne,  
og spiller pt. i sølv hvor sidste kamp i år spilles i starten af december. 
 
I fredags var vi traditionen tro til årets SIK afslutningsfest i hallen.  
 
Det var som sædvanligt en super god aften for alle.  
 
Drengene havde stemt om titlen som Årets kammerat, og valget  
faldt meget fortjent på Valdemar Henriksen og Daniel Schrøder.  
 
 
Trænerteamet for U-12 
  
 

 



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  : Steen Mikkelsen Tyttebærvej 33 86 61 28 49 

Næstformand  : Michael Staun Kornvænget 3 D 86 60 09 73 

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

Øvrige   : Jan Thorup Solbærvej 18 20 16 02 50 

   Poul Lauge Drosselvej 23 26 28 79 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 : 
 
Talentudviklingschef  Henrik Meyer   29 10 00 11 

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    
  
 

                 
 
  
 
 


