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FORMANDEN HAR ORDET 
  
 
Turneringen 2015 nærmer sig med hastige skridt, hvor de fleste hold skal i aktion i Påsken. 
 
Vintervejret har artet sig rigtig godt i år, så det ikke har forstyrret os i større udstrækning indtil videre. 
 
Som jeg før har nævnt så ser vi frem til et rigtigt spændende forår både i Team, Viborg og i SIK. 
 
Vores piger i Team Viborg skal i et nedrykningsspil om at bevare deres plads i 3 F til efter sommerferien og U-17 pigerne skal 
fastholde deres topplacering. Ja vi bliver udfordret på flere områder der i foråret. 
 
Vores første hold på seniorsiden er rykket op i Jyllandsserien igen og skal prøve at fastholde det niveau. Vi står på papiret 
med et meget ungt mandskab, men som har fået mere rutine, så vi håber at de kan kæmpe sig igennem foråret i en meget 
stærk pulje med nordjyske hold og ikke mindst 3 stærke hold fra Århus kanten. Serie 2 og 4 er ligeledes kommet i stærkt 
selskab, så der skal virkeligt skabes et godt fundament gennem træningen her i foråret. 
 
Her i foråret forsøger vi med et ekstra hold i Team Viborg – serie 2 hold , således vi får 3 seniorhold der, som bare er rigtig 
godt for at fastholde bredden Det samme gør sig gældende på herresiden med et serie 6 hold (afløser hverdagsrække holdet) 
igen for at fastholde spillere, der er i klubben for at hygge sig. 
 
Det skal gerne signalere at vi også er en breddeklub med tilbud til alle om at spille på det niveau der passer dem bedst. 
 
Både ungdom i Team Viborg og SIK fylder rigtig meget her i foråret med mange tilmeldt hold i alle afdelingerne. 
De seneste par år har medlemstilgangen været knap så massiv som tidligere (et år fik vi ca. 75 nye spillere) og det giver os 
mulighed for at planlægge træningen, så der bliver plads til alle med rimelig trænings tid og spilleareal.  
Det er vigtigt at vi i den sammenhæng tager hensyn til hinanden og får tingene til at fungere i daglig dagen. Vi skal være 
glade for den plads vi har i forhold til andre klubber. Vores baner har lang større kvalitet end så mange andre – det tror de 
fleste har bemærket når vi engang imellem kommer på udebane. 
 
Jeg ved godt at det kniber lidt med lys til træningsbanerne, men det problem skulle vi gerne være forbi sidst på året, hvor vi 
forventer der via de 2 nye kunstgræsbaner samtidig bliver med lys på begge baner. Det vil afhjælpe problemet en del. Så har 
vi lige pludselig 4 gode baner med lys til rådighed. 
 
Kunstgræsbaner : 
 
Vi er fortsat i forhandling med kommune om bane nr. 2. Bane nr. 1 er på plads i løbet af 1-2 uger skal der gerne være en plan 
for den sidste bane rent økonomisk. Vi har selv gjort alt det vi kunne med blandt anden den store indsamling lørdag den 10. 
januar i hallen, så det ligger nu i hænder på Kulturudvalget at hjælpe os det sidste. 
 
Planen er fortsat at vi kan komme i gang med arbejdet lige inden sommerferien og være færdig til november, hvor der for 
alvor igen bliver brug for kunstgræs. 
 
Vi i bestyrelsen er fortsat optimister i forhold til kommunen, at vi sammen med dem skaber en god løsning herpå. 
 
Fortsat god sæson til alle i Team Viborg og SIK. 
 
Steen Mikkelsen – Formand 
  
 

                                             
 
  



KONTINGENTER 
  
 
I forbindelse med generalforsamlingen i SIK den 24. februar blev bestyrelsens forslag til kontingent opkrævning for 2015 
enstemmigt vedtaget. 
 
Det vedtagne forslag medfører fra U-10 og opefter en ændring i forhold til den måde, som kontingent hidtil er blevet opkrævet.  
 
Fremover opkræves kontingent 2 gange årligt, således der betales for 1. januar - 30. juni og 1. juli – 31. december. 
 
Dette er en ændring fra det hidtidige princip, hvorefter der er blevet opkrævet forår, efterår og indendørssæson. Dette 
fungerede fint, så lang tid udendørstræning sluttede samtidig med opstart på indendørs og startede når indendørssæsonen 
sluttede. 
 
Til gengæld er løsningen ikke tidssvarende længere, hvor der trænes udendørs næsten hele året, og kun i begrænset omfang 
spilles indendørs i de ældre ungdoms årgange. 
 
Vi har set mange udmeldelser til indendørssæsonen, samtidig med at der sideløbende har været deltagelse i 
udendørstræning.  
 
Da SIK´s omkostninger (leje Liseborg anlægget) opretholdes når der spilles fodbold, men kontingentbetalingerne falder, har 
det haft stor negativ betydning for SIK´s drift. 
 
Vi forventer at udviklingen i retning af udendørs året rundt, vil blive styrket endnu mere i de kommende år, som følge af 
etableringen af vores kunstgræsbaner på Liseborg. 
 
Den fremtidige kontingent betaling vil derfor tage udgangspunkt i, at der stort set året rundt, (bortset fra sommerferie uger og 
ugerne omkring nytår) tilbydes fodbold. Det skal der betales kontingent for, uanset om det konkret er udendørs eller 
indendørstræning, som tilbydes i den pågældende årgang. 
 
Den nye kontingentbetaling er den rigtige fremover. Vi kan ikke opretholde det aktivitetsniveau og de faciliteter vi har, hvis 
ikke der betales kontingent, når der spilles fodbold.  
 
Afslutningsvis endnu engang en opfordring til, at tilmelde kontingentbetaling til PBS, således gebyr kan spares og vi 
undgår rykkergebyrer. 
 
Såfremt du har spørgsmål til kontingent og opkrævning heraf er du meget velkommen til at rette henvendelse til et af 
bestyrelsens medlemmer. 
 
De fremtidige kontingentsatser kan findes på vores hjemmeside. 
 
Bestyrelsen 
  
 
Vi har skrevet det mange gang før - og det er stadig gældende - Hvis man IKKE vil modtage den 
næste opkrævning - så SKAL man sørge for at få sig meldt ud INDEN den næste 
kontingentperiode starter - ellers betales der INDTIL vi modtager udmeldelsen. 
 
Det er sagt og skrevet mange gange - at udmeldelse IKKE kan ske til træneren – og er IKKE 
gældende - udmeldelse kan KUN ske til Michael Staun - tlf. 86 60 09 73 - eller på mail 
fodbold@sik-viborg.dk 
 
Bestyrelsen 
  
 
 

 
 
  
 



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 
 
            

 
  
 

 
 
  



SIDSTE NYT FRA U-9 PIGERNE 
  
 
I dag har solen for alvor gjort sit indtog og på sådan en søndag, kan man ikke andet end at gå og kigge ud på vejret og glæde 
sig til, at det snart er fodbold tid igen.  
 
Hos U9-pigerne holder vi opstart Søndag den 29. marts 2015 kl. 10,00 på Liseborg Centret efter en lang og dejlig 
vinterpause, hvor pigerne har dyrket svømning, håndbold, gymnastik mv. 
 
Efter opstarten træner vi mandag og onsdag fra kl. 17,30 – 18,30. Så find støvlerne og gib fat i veninderne i skolen og kom af 
sted – vi trænere er klar! 
 
PS. Kniber det med at vente på, at vi starter op, så er vi allerede tyvstartet om tirsdagen på kunststofbanen i Overlund  
kl. 17,00 – 18,10 sammen med pigerne i U10 - 13 afdelingerne. 
 
Gitte og Maibritt - Trænerteamet i U-9 afdelingen 
  
 
 

SIDSTE NYT FRA SERIE 2 
  
 
Så er vi kommet i gang med træningen, denne gang er det på den ”forkerte” side af stregerne for mit vedkommende.  
 
En discus prolabs har nu drillet mig i næsten 1 ½ år, og derfor bliver det i hvert fald for nedsat styrke at jeg selv kommer til at 
spille fodbold. Men trænergerningen er et godt kompromis, idet man stadig er med i alle de sociale ting i vores dejlige 
fodboldklub. 
 
Det bliver en spændende opgave jeg har fået foran mig, og indtil videre trives jeg med at kommandere lidt rundt med mine 
”gamle” holdkammerater. De første tre-fire uger er gået med en masse spil og en del gode og hårde løb, dog er alle spil og 
alle løb foregået på fodboldbanen, så det har ikke været helt urimeligt hvad vi har udsat spillerne for indtil nu. Der har virkelig 
været god opbakning til træning, med ca. 20-26 mand pr gang – det er da en fornøjelse. 
 
For Serie 2, har vi 5 træningskampe som skal overstås inden det sjove kan begynde – turneringen starter i påsken som 
normalt og det ser jeg virkelig frem til. Vi starter med et serie 3 hold, og derefter mod fire lokale serie 2 klubber.  
Derudover kommer en masse af dem som jeg skal benytte med JS og vise sig frem til den nye førsteholds træner, så der skal 
nok blive hårdt arbejde og en masse udfordringer til alle. 
 
Jeg ser rigtig meget frem til at arbejde sammen med Kastbjerg og Hulle omkring de tre-fire senior hold i klubben, det bliver en 
lærerig proces for mig at skulle arbejde  med de to ”gamle” og erfarne. Derudover er det dejligt at vi igen bliver flankeret af TC 
og Frankyboy som holdledere på vores to højest rangerede hold – de er en uvurderlig hjælp og nogle hyggelige gutter. 
 
Fortsæt den gode træningsflid drenge -  så skal det nok give potte i turneringen. 
 
God sæson til alle i SIK og Team Viborg 
 
Jesper ”Jelle” Vestergaard – Serie 2 træner. 
  
 
 

SIDSTE NYT FRA JYLLANDSSERIE DAMER 
  
 
Så er vi så småt gået i gang med fodbolden i år, og indtil videre har vejr guderne været relative venlige. Vi har, kunne træne 
på egne baner, hvilket for Nicolai og jeg helt klart at foretrække. Det er bare hyggeligere at komme ud på SIK og sige hej til 
alle folkene.  
 
Vi er i år kommet i Jylland serien, efter nedrykning sidste sæson. Det betyder dog ikke at det er en nem opgave vi har for os, 
der skal trænes hårdt hver tirsdag og torsdag, for at vi som minimum bliver i Jylland serien. Puljen er endnu ikke kommet op, 
men er sikker på vi lander i den nordlige pulje (som sædvanlig), hvilket gør vi skal til Aalborg af og spille kampe mod hold som 
vi har spillet i mod før. Fra tidligere kampe i mod dem, er det sikkert at vi kommer til at få kamp til stregen, også i denne 
række. 
 
Vi har fået tilmeldt et serie 2 hold, til de piger som ikke ønsker at bruge hele dage på at tage til kamp. Det betyder at vi skal 
have fat i folk til at spille, så hvis nogen der ude kender nogle piger som gerne vil spille fodbold, tilbyder Team Viborg nu for 
alle niveauer ☺ 
 
Nicolai og jeg selv glæder os meget til at se hvor langt vi kan komme denne sæson, og til at samarbejde sammen med de 
gode folk omkring os.  
 
God forårs sæson til alle! ☺ - Nicolai og Mikkel 
  
 



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

SIDSTE NYT FRA U-11 PIGERNE 
  
 
Så er vinteren ved at gå på hæld, og foråret nærmer sig, i hvert fald i fodboldmæssig forstand ☺ 
 
Indendørs har vi i skrivende stund, et træningspas tilbage, men er til gengæld allerede startet op udendørs. Vi fik muligheden 
for at træne med de øvrige hold i Team Viborg (U9-U13) på kunstgræsbanen i Overlund. Hold øje med holdsport for at se 
hvornår vi træner. 
 
Den første træning udendørs på Liseborg vil være 17. marts 2015 kl. 17.00-18.30 ganske som vi plejer. Så kører det derfra 
hver tirsdag og torsdag. 
 
Vi har til træningsturneringen såvel som den almindelige turnering, tilmeldt både et A og et B hold, så der bliver masser af 
kampe der skal afvikles ☺. 
 
Træningsturneringen starter allerede om en lille måned.  
 
Trænerstaben er blevet udvidet i vores afdeling, så vi nu tæller 3. Vi byder Jan Guldager velkommen i klubben, og glæder os 
til det fremtidige samarbejde omkring årgang 2004. 
 
Holdet skal på træningsophold 27. - 28. marts i Stadome , Ikast med masser af fodbold og hygge. Husk at til- eller afmelde jer 
på holdsport.  
 
Kampplaner for træningsturneringen, er på trapperne. 
 
Vel mødt til forårssæson 2015, vi glæder os til at se jer. 
 
Hilsen Trænerteamet Team Viborg U11 - Ole, Jan og Søren 
  
 
 

 



JYSK MESTERSKAB TIL U-13 DRENGENE FRA SIK 
  
 
Efter en overbevisende sejr ved regionsmesterskaberne i indendørs fodbold i januar måned, deltog Søndermarken’s U-13 B 
hold i weekenden den 28/02-01/03 ved de jyske mesterskaber, som blev afholdt i Hornslet Hallerne.  
 
Til mesterskabet var samlet de 8 bedste B hold fra hele Jylland, nemlig de hold, som var placeret som henholdsvis nr. 1 og 2 
ved de 4 regionale mesterskaber. 
 
De 7 indledende kampe blev afviklet med 4 kampe lørdag og 3 kampe søndag, inden de 4 bedst placerede hold skulle 
spillede semifinaler og finale. 
 
Holdet startede utroligt stærkt ud med at besejre Lem Boldklub med hele 7-2, som de også havde slået klart i regionsfinalen. 
Derefter fortsatte lørdagen overbevisende med lutter sejre over Gauerslund med 5-4, Brørup GF med 6-4 og HVH med 4-2.  
 
Med stor selvtillid og højt hævede hoveder tog holdet fat på søndagens kampe, men det var som om de ikke var helt klar og 
spillede første kamp uafgjort 4-4 mod Vraa/Børglum IF. Derefter blev det til sejr over FC Aarhus med 5-4, inden de sluttede 
de indledende kampe af med en uafgjort mod BBI/RUI med 4-4.  
 
Med en klar førsteplads i den indledende pulje, var det puljens nummer 4, Lem Boldklub, som skulle stå overfor SIK drengene 
i semifinalen og hér var der aldrig tvivl om udfaldet. Holdet så sig ikke tilbage på noget tidspunkt og gik i finalen med en sikker 
sejr på 7-1. I finalen ventede Vraa/Børglum, som tidligere på dagen havde presset Søndermarken til en uafgjort og kampen 
blev også spille med stor nerve og intensitet. Søndermarken kom foran 1-0, men Vraa/Børglum fik spænding tilbage i kampen 
og kom foran 2-1. Så strammede SIK op og via en fantastisk fight fik de vendt kampen til 3-2 og kunne derefter kalde sig 
Jyllands bedste indendørs B-hold til kæmpe jubel fra drengene og ikke mindst fra den fantastisk store forældreopbakning på 
lægterne. Alt i alt et helt igennem fortjent mesterskab med 9 kampe uden nederlag. 
  

                          
 
                         De jyske mestre Søndermarkens U-13B hold : 
 
                         Bagerst fra venstre: Mads Jørgensen, Liban Musse, Victor Jensen 

                         Siddende fra venstre: Johannes Klausen, Mathias Rosenkilde, Thomas Graham, Andreas Thrige 

                         Liggende forrest: Andreas Højgaard 

 
Trænerteamet i U-13 afdelingen 
  
 
 
 

     
 
 
  
 



REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I FODBOLDAFDELINGEN 
  
 
1. Valg af dirigent :  
 
 Michael Staun blev foreslået og valgt som dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i  
 henhold til annonce i Viborg NYT, onsdag den 4. februar 2015 samt i klubbladet SIK NYT. 
 
 Deltagere : Funktion i klubben :   
 
 Steen Mikkelsen Formand 

 Michael Staun Næstformand - (referent) 

 Søren Christensen Menigt medlem 

 Kim Ricken Menigt medlem 

 Kai Nielsen Bestyrelsesmedlem i Team Viborg 

 Poul Lauge Afdelingsformand U-16 

 Per Haugaard Veteranspiller 

 Michael Sills Veteranspiller 

 Henrik Thøgersen Veteranspiller 

 Lars Sørensen Holdleder i Veteranafdelingen 
 
 
2. Formandens beretning : 
 
 Sportsligt godkendt år med pil opad.  Sportsligt fastholder vi niveauet i Team Viborg og det er højnet i SIK og i vores  
 ungdomsafdeling. Økonomisk kan vi sige at der er styr på tingene med et par udfald. 
 
 
 Økonomi : 
 
 Pænt overskud – både i driften i fodbold og lotterispil. Omkring cafeteriet kan vi sige at vi har haft vores udfordringer  
 med økonomien og i samarbejdet med børnehaven for at få det passet ind i det hele. Det skal der rettes op på i 2015. 
 
 Generelt  er stadigvæk godt styr på tingene i SIK og TV – uden at der skæres ned på aktivitetsniveauet. Og en  
 egenkapital over kr. 1 mio. gør at vi kan bruge nogle af de penge på at gøre livet lidt lettere i klubben. Økonomisk vil vi  
 skulle 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. 
 
 
 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 har vi fået en oprykning til Jyllandsserien igen og med  serie 2 og 4  er vi igen det højest arrangeret  
 amatørhold i området. Måske lurer et seniorhold mere i 2015, og det vil være et godt signal for lokalområdet, at vi i SIK  
 har bredden. Både Kim og John er stoppet som trænere og nyt blod tager over i form af Kasse og Jelle. 
 
 Veteranerne har klaret sig godt.  De 2 hold  har begge vundet deres rækker og veteranerne kom helt frem til finalen  
 om JM og tabte til Sønderborg. 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. 
 
 
 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. 

Fortsættes næste side 



 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 under fortsat opbygning, således fødekæden til U17 DM og ikke mindst 3F sikres 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 - og licenser stiller krav det mærker vi også omkring den oprykkerlicens  
 vi har til 3F holdet.  
 
 Gennem de seneste år har vi arbejdet på at finde nye samarbejdspartnere i TV og det er lykkedes rigtigt godt, hvor  
 samarbejdet med  Hald Ege Efterskole og gymnasier fungerer godt og er med til at tiltrække nye spillere til TV.  
 
 
 Liseborgcentret : 
 
 I 2014 tog vi vores nye klublokale i brug efter en solid indsats fra rigtig mange medlemmer i SIK og TV og kan i dag  
 glæde os over nogle gode rammer på den front. Det er med til at skabe sammenhold og få det sociale i klubben til at  
 fingere bedre.  
 
 Bestyrelsen har gennem 2014 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 nu arbejder på 2 baner og derved har en større  
 opgave foran os i forhold til økonomien. 
 
 Bane 1 er på plads og finansieret med kr. 750.000 fra os og resten fra Viborg Kommune. 
 
 Pt. forhandler vi med kommunen om bane nr. 2, hvor vores mål er en 50/50% løsning – altså vi deler udgiften på den  
 bane. 
 
 Bestyrelsen er dog fast besluttet på at gennemføre projektet og det skal grene være med kommunen som medspiller.  
 Vi er klar efter en historisk god indsamling hvor rigtig mange medlemmer tog ejerskab. 
 
 
 Cafeteriet : 
 
 Der har i årets løb været udfordringer med at få driften til at køre rundt, men tiltag fremadrettet vil formentlig rettet op  
 på det, så vi kan glæde os over at have et velfungerende cafeteria. 
 Køkkenet er istandsat til glæde for de ansatte i dagligdagen. 
 Samarbejde med børnehaven fungerer fint, men vi er nødt til at justere på flere områder i forhold til den økonomi som  
 den nuværende drift kan løfte. 
 
 
 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. Der vil blive tale om ca. 5 nye ansigter/poster, der skal besættes for  
 at klubben på sigt kan overleve med det aktivitetsniveau og udvikling, der er i gang. 
 
 Planen vil fremadrettet formentlig blive at vi skal have 2 separate bestyrelser med overlap af opgaver og  
 bestyrelsesmedlemmer. Og i den forbindelse skal der findes folk som vil være med til det de næste år til at klare denne  
 opgave. Målsætningen herom er at der i 2015 findes folk til de 2 bestyrelser, som der ikke som det sker i dag – er  
 placeret mange opgaver og beslutninger på få skuldre. 
 
 
 SIK's Venner: 
 
 Tillykke med 50 års jubilæet i 2014 og tak for tilskuddet på kr. 250.000 til klublokalet. Det har været en god gave i  
 finansieringen af klublokalet og har betydet at vores økonomi ikke er presset med henblik på det andet store projekt vi  
 har gang i – nemlig 2 kunstgræsbaner. Tak for det foreløbige tilsagn om kr. 100.000 til kunstgræsbanerne. Vi venter  
 spændt på den endelige godkendelse på Venners generalforsamling  i marts. 
 

Fortsættes næste side 



 Aktiviteter : 
 
 Sportigan Cup, Futsal stævne, Pommesfrites CUP og Vestjyskbank Cup for senior (Mika Cup). Igen i 2014 var  
 Gråsten 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 2014 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 8. år vi har holdt denne fest. 
 
 Årets ungdomsleder blev  Martin Simonsen 
 
 Årets spiller blev  Mikkel Dahl. 
 
 Årets SIK'er blev Frank Larsen 
 
 Stort tillykke til jer 3 – virkelig fortjent kåring af de øvrige medlemmer og ledere. 
 
 Tak til… 
 
 Alle vores bankofolk med Peter C. i spidsen gør et kanon stykke arbejde for klubben, som i 2014 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 og solid indsats af vores forretningsfører – Anette Staun. 
 
 Tak til mine bestyrelsesmedlemmer – Jan, Søren, Kim og ikke mindst Michael, som trækker det store læs i klubben. 
 
 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. 
 
 2014 var et godt år og de næste par år ser meget spændende ud. 
 
 Når vi i løbet af 2015 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 ingen bemærkninger til beretningen. 
 
 Beretningen for 2014 blev herefter godkendt. 
 
 
3. Regnskab til godkendelse :  
 
 Steen Mikkelsen kunne fremlægge et regnskab med følgende opdeling : 
 
 Fodboldafdelingen + kr. 160.000,- 

 Lotterispil + kr. 142.000.- 

 Cafeteriadrift  - kr. 194.000,- 
    
 
 Samlet overskud på i alt     kr. 102.000,- 
 
 
 Der er i regnskabet hensat beløb på kr. 90.000,- til kunstgræsbane. 
 
 Egenkapitalen er nu på kr. 985.000,- 
 
 Omsætningen ligger på godt kr. 1.300.000,- 
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 Der var følgende bemærkninger til regnskabet : 
 
 Lars Sørensen ville gerne vide hvad anvendt af hensættelser på kr. 50.000,- betød. 
 
 
 Svaret på dette spørgsmål er : 
 
 I 2013 blev der hensat kr. 50.000,- til indkøb af nye jakker til alle lederne - og da de er indkøbt, så blev hensættelsen  
 aktiveret og ført ind i regnskabet. 
 
 
 Regnskabet for 2014 blev herefter godkendt. 
 
 
4. Kontingent / Budget til godkendelse : 
 
 Der blev fremlagt forslag til ændring i kontingent for 2015 
 
 Den største ændring er at vi i de fleste afdelinger går over til kun 2 opkrævninger, da de fleste afdelinger spiller  
 udendørs meget mere end de 8 måneder der i dag betales for. 
 
 Der vil også være nogle mindre stigninger som ligger fra kr. 60,- til kr. 150,- pr. halvår – alt efter årgange. 
 
 Årsagen til den lille stigning der i nogle få afdelinger, er manglende sponsorindtægter, mistet aktivitetstilskud for  
 indendørsfodbold, færre spiller indendørs og flere og flere spiller længere tid udendørs uden at betale for det og det  
 koster flere penge – og sidst for at kunne hensætte til kunststofbanen. 
 
 
 Der var ingen bemærkninger til kontingentændringerne. 
 
 De godkendte kontingentsatser vil komme på hjemmesiden indenfor kort tid. 
 
 
 Kontingentændringerne blev hermed godkendt. 
 
 
 Budget for 2015 blev fremlagt. 
 
 
 Budgettet udviste indtægter for knapt kr. 1.300.000,- og udgifter for samme beløb. 
 
 
 Der var ingen bemærkninger til budgettet. 
 
 
 Budget for 2014 blev herefter godkendt. 
 
 
5. Behandling af indkomne forslag :  
 
 Der var indkommet forslag fra bestyrelsen som foreslå, at mænd/drenge og kvinder/piger i Viborg Søndermarken I.K.  
 opsplittes i 2 selvstændige foreninger - og fremadrettet spiller således : 
 
  Søndermarken I.K. er for mænd/drenge 
 
  Team Viborg er for kvinder/piger. 
 
 
 Bestyrelsen orienterede om årsagen til forslaget for opdelingen. 
 
 
 Der var ingen indvendinger mod forslaget. 
 
 
 Forslaget blev herefter godkendt. 
 
 
 Bestyrelsen giver efterfølgende DBU Jylland besked på beslutningen. 
 



6. Valg af bestyrelses medlemmer :  
 
  Steen Mikkelsen var på valg og blev genvalgt for en ny periode på 2 år. 
 
  Michael Staun var på valg og blev genvalgt for en ny periode på 2 år. 
 
  Kim Ricken var på valg og blev genvalgt for en ny periode på 2 år. 
 
 
  Der var ikke yderligere forslag til valg. 
 
 
 Bestyrelsen har nu følgende sammensætning : 
 
  Steen Mikkelsen Formand 
 
  Michael Staun Næstformand 
 
  Søren Christensen Menigt medlem 
 
  Jan Sørensen Menigt medlem 
 
  Kim Ricken Menigt medlem 
 
 
7. Eventuelt : 
 
 Lars Sørensen spurgt ind til om der var nogle retningslinjer for hvordan klubben forholder sig til deres sponsorer  
 - og om vi støtter dem 
 
 - og om ikke de skulle opdateres på hjemmesiden. 
 
 
 Svaret på spørgsmålet er, at i den udstrækning vi har muligheden - så støtter vi dem med handel i størst mulig  
 udstrækning. 
 
 - og jo de skal selvfølgelig opdateres på hjemmesiden. 
 
 
 Michael Staun 
 
 Næstformand 
  
 
 

SÆSONSTART PÅ LISEBORGCENTRET 
  
 

Søndermarken I.K. 
  
 
Afdeling : Sted : Dato : Tidspunkt : 
  
 
U-9 – U-8 – U-7 – U-6 drenge Liseborgcentret 29. marts 10.00 
  
 

Team Viborg 
  
 
Afdeling : Sted : Dato : Tidspunkt : 
  
 
U-9 piger  Liseborgcentret 29. marts  10.00 

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



GENERALFORSAMLING I TEAM VIBORG 
  
 
Der afholdes ordinær generalforsamling i Team Viborg : 
 
                                         onsdag, den 25. marts 2015, kl. 19.00 i klublokalet på Liseborg. 
 
- alle er mere end velkomne. Kom og hør om hvad der skal ske det kommende år – og hvilke udfordringer vi står overfor. 
 
Bestyrelsen i Team Viborg 
  
 
 

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

runder et skarpt hjørne - eller noget andet vi burde vide - kan du aflevere det til Michael Staun på følgende mailadresse :  

                                                                                fodbold@sik-viborg.dk 

Er der ikke nogen forældre der enten har holdninger eller kommentarer til det der foregår i SIK – eller har haft en 
oplevelse til et stævne eller andet de vil dele med andre ? 
 
Næste nummer udkommer i april 2015 - så indlæg skal afleveres senest fredag, den 27. marts 2015 
 
Michael Staun - Redaktionen. 
  
 
 

KLUBBEN SIGER - TILLYKKE 
  
 
I dette nummer af SIK NYT skal vi sige tillykke til nogle som runder et skarpt hjørne inden næste nummer - og det er : 
 
          Dennis Hørgren fra Veteranafdelingen som 7. marts bliver 40 år 
 
          Kim Larsen fra Seniorafdelingen som 26. marts også bliver 40 år 
 
Der skal lyde et stort tillykke til jer begge to med de skarpe hjørner. 
 
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-7 DRENGENE 
  
 
Så nærmer afslutningen på en god lang vintersæson sig. Den har stået på masser af fodbold med de sædvanlige DBU 
stævner samt andre lokale stævner. Generelt må vi sige at stemningen er høj og tilslutningen er stor. Vi er mellem 25 og 30 
spillere hver lørdag til træning, hvilket er rigtigt stærkt.  
Samtidig vil jeg rose opbakningen fra forældrene, hvor der virkelig bydes ind med snacks og hygge til stævnerne. Drengene 
går i hvert fald ikke ned på energi. 
 
I starten af januar holdte vi en opstartstræning med efterfølgende brunch i cafeteriet hvor vi var 70 deltagere i alt. 
 
Opvarmningen til træningen stod Razak Pimpong (Malik´s far) for – så alle fik rystet kroppen til høj musik. Specielt Matties far 
(Jeppe Jensen) fik vist, at han har lidt rytme gemt dybt inde. 
Efter træningen blev brunchen fortæret med velbehag. Efter brunchen havde vi et par kåringer.  
 
Vi stillede jo en cykel til klubbens store spinningsarrangementet til fordel for vores kommende kunsstofbaner. Her fik Johnny 
Helledie / KJ Engros en erkendtlighed for hans store arbejde med at rejse penge til U-7 drengenes cykel.  
Imponerende 58.500 kr. blev bidraget fra U7 drengeafdelingen. Også stor tak til Frants Larsens Malerfirma samt Lars 
Mortensens konsulentfirma LMIT consulting for bidragene. Stor tak til Jer alle for støtten !  
Dette sikrede os et gavekort som vi i afdelingen kan bruge til cafeteriet.  
 
Herudover skulle vi have kåret årets julekalendersælger,  
for ham havde vi også i vores afdeling. 
Det blev Valdemar Piilgaard som fik solgt imponerende 83 julekalendere ! !  
Godt gået, og han modtog med glæde sine præmier fra både klubben og  
afdelingen, til stor beundring fra resten af drengene. 

                                                                                                                        
                                                                                                                Valdemar Piilgaard – SIK´s julekalendersælger 2014. 
 

         
        Razak Pimpong underviste børn og forældre i  moderne dans til høj musik.  
 
Tak for en rigtig god og sjov indendørssæson og så er vi klar til at tage fodboldstøvlerne på den 29 marts og komme på græs.  
 
Sportslige hilsner fra trænerteamet U-7 drenge. 
  



AKTIVITETSDAG I SENIORAFDELINGEN 
  
 
Lørdag 21/2 – afholdte seniorafdelingen en træningsdag for hele  
senior afdelingen.  
Dagen skulle bruges til at ryste de forskellige hold sammen, og  
gøre at vi alle lærte hinanden at kende.  
En af de vigtigste ting i seniorafdelingen er det sociale  
sammenhold og at der er plads til alle.  
Om det hedder serie 6 eller JS, er lige  
meget – vi spiller alle i samme klub og derfor synes vi det var  
vigtigt med denne dag i starten af året. 
Dagen stod på morgenmad i klublokalet, hvorefter vi kørte ind til  
Nørremarken's kunstgræsbane, hvor vi trænede i ca. 2 timer.  
Vi havde arrangeret en mini turnering, som blev afviklet med  
masser af syngende tacklinger og godt fodboldspil, der var  
virkelig knald på – dejligt at se at folk virkelig giver sig 100%  
og ikke vil tabe.  
 
 
 
Derefter kørte vi tilbage på SIK for at klæde om, og spise  
frokost. Vi havde lidt afslapningstid, hvor der blev spillet dart,  
kort og terninger.  
Kl ca. 15:30 vendte vi næsen mod Finderuphøj hallen. 
Hallen skulle danne ramme om vores eftermiddags aktiviteter. 
 
 
 
Aktiviteterne var Zumba – som var en skide sjov oplevelse og  
med sikkerhed også MEGET komisk at se på.  
Vores instruktør Katarina gav den virkelig gas og flere var  
allerede blå i hovederne efter 10 min. Folk gav den alt hvad de  
havde, der var ikke nogen som sprang over. RESPEKT.  
Derefter kom der et par gutter fra Flyvevåbnet, som havde lovet  
at køre igennem militærets core test, men det blev til en redigeret  
version idet vi manglede en del materialer for at kunne gøre det  
ordentligt, men med masser af gode core øvelser.  
Vi er sikre på at det er noget der kan mærkes i dagene efter.  
Den sidste time blev brugt til at spille en lille indendørs turnering. 
 
 
 
Herefter gik turen endnu engang til SIK, hvor der nu skulle hygges  
med aftensmad og fest om aftenen.  
Først brugte vi ca. 1 ½ time i omklædningsrummet, hvor dagen  
blev diskuteret og en eller to blev nydt – der blev spillet højt musik  
og snakken gik lystigt. Derudover blev der uddelt en ORDENTLIG  
omgang peber, da Jesper ”Jelle” Vestergaards rundede de  
30 år dagen efter. 
I løbet af de første par timer blev der uddelt et par præmier til  
”Dagens fighter” – Det blev Rasmus Mølle fra JS som løb med den.  
Ikke nok med at han kæmpede røven ud af bukserne, så lavede  
han også de to bedste mål i løbet af hele dagen.  
Den anden præmie der skulle uddeles var til dagens ”tunnel”  
– denne præmie gik til den person der fik lavet flest tunneller på  
sig i løbet af dagen. Der var lidt kamp om første pladsen i denne  
kategori – Andreas Nors fik lavet 12 tunneller på sig i løbet af dagen,  
men den helt store vinder blev Carsten Fisker, som fik lavet 18 på sig.  
Senere på aftenen blev der afholdt dart turnering,  
som Lars Nørskov blev den store vinder af. Tillykke til de tre vindere.  
Præmierne var venligt sponsoreret af Vin & Vin Viborg. 
 
 
 
En stor tak skal lyde til klubben for deres støtte til vores dag,  
en stor tak til Vin & Vin Viborg for de fine gaver,  
tak for danseundervisning skal der lyde til Katarina,  
Jonas Nielsen og Buddy skal have tak for at køre os hårdt og  
brutalt igennem militærets øvelser og stor tak til alle deltagere for  
den gode indstilling der var til alle indslag. 
 
Træner teamet 
  



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 
  
 

               
 
  
 


