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FORMANDEN HAR ORDET 
  
 
Påske er over os og det samme er turneringskampene. Nu gælder det for alvor og der står point på spil. 
 
Først i april er startskuddet til forårets kampe og frem til sidst i juni, skal vi se om vores træningsforberedelser har båret frugt. 
 
Det er min klare fornemmelse at der både i SIK og Team Viborg har været en god optakts periode fra januar og indtil nu, hvor 
meget af træningen er foregået på kunstgræs, så den tekniske træning har været mulig. 
 
Fra vores trænerteams lyder der positive signaler om opstarten og man er fortrøstningsfuld til de første kampe. 
 
SIK herresenior er der sket en stor udskiftning , således det primært på samtlige hold er de unge spillere, der er med og at det 
træningen, der afgør om man er på holdet. 
Samtidig har vi fået et ekstra serie 6 hold i foråret, som kræver opbakning fra vores Veteraner og Superveteraner - og de er 
klar. 
 
I Team Viborg er der jo spillet et par kampe og 3F er fortsat i et oprykningsspil til 3F , hvor der er 2 pladser at spille om. 
Vores trup er forbedret og mon ikke vi napper en af pladserne. 
 
U-17 DM er også kommet godt i gang med 2 sejre og er fortsat på 1 pladsen. Men snart vil vi blive udfordret, når vi møder 
holdene der er placeret lige under os.   
 
Ungdom både i SIK og Team Viborg starter også deres turnering indenfor 1-2 uger og nogle hold har en Påske tur som optakt 
til sæsonen. Traditionen tro er der hold som i Påsken tager til udlandet for at pudse formen af og vende tilbage med fornyet 
styrke til deres første turneringskampe. Håber I alle får en god tur med gode oplevelser i udlandet. 
 
I bestyrelsen har vi fortsat en del møder med Viborg kommune omkring kunstgræsbanerne. 
Vi afventer pt. det sidste udspil herfra, så vi får overblik over projektet både omkring økonomien og den praktiske del med en 
tidsplan for start og slut. Målet er fortsat 2 baner og en færdigmelding 1. november 2015 
 
God sæson til alle i SIK og Team Viborg 
 
Steen Mikkelsen – Formand 
  
 
 

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 2015 - så indlæg skal afleveres senest fredag, den 29. maj 2015 
 
Michael Staun - Redaktionen. 
  
 
 

     
 
 
  
 



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

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 
  
 
 

 
  
 

 



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-12 PIGERNE I TEAM VIBORG 
  
 
Så er indendørssæsonen definitivt slut og vi er kommet på græs, men under andre omstændigheder end vi har prøvet før. 
 
Indendørsturneringen var i denne sæson sammensat i stævneformat hvilket betyder at der på samme dag blev afviklet alle 
kampe i puljen. Det betød for os at vi kun har haft 4 kampdage i perioden november til februar. Tak til alle for trofast og 
engageret fremmøde og opbakning. 
 
Udover DBU turneringen har vi deltaget i Vildbjerg Cup og Lalandia Cup. I gennem vinteren har vi  opretholdt den fysiske form 
med løbetræning ved Søndre sø og deltagelse i teknik træning på kunstbanen i Overlund under ledelse af talenttrænerne i 
Team Viborg. 
 
Overordnet set har vinteren været fuld af aktiviteter både i fodboldens tegn men i høj grad også socialt. Vi har været i 
stadionhallerne og se VM-håndbold, vi har været til Disco Party feat. DJ Toby hjemme hos Natascha og vi har haft salgsbod 
ved indsamlingsfesten i SIK og Team Viborg. 
 
Alle disse aktiviteter er forankret i et stærkt og engageret forældrehold. En kæmpe tak til jer alle. 
 

                    
 
De nye omstændigheder i forhold til den kommende sæson er at vi i Team Viborg har valgt at lave samtræning. Det betyder 
for os at vi træner med U-13, U-14 og U-15. Det betyder også at træningen bliver støttet af talenttrænerne i Team Viborg. Og 
det betyder også bedre muligheder for pigerne at udvikle sine færdigheder, at blive ”spottet” som talent og til sidst at blive 
tilbudt kampe på højere niveau. Så alt i alt bedre fodbold - men også en udfordring i at fastholde pigernes forankring i U-12. 
 
Lige nu står vi overfor 3 træningskampe udendørs, mod hold udvalgt af DBU's region 2. Lidt senere på måneden kommer så 
turneringsplanen for den ordinære DBU turnering der skal afvikles frem til juni måned. 
 
Vi er lidt udfordret i at mangle en målmand, men så bliver opgaven bare fordelt på hele holdet hvis ikke det lykkes at låne en 
et sted. 
 
Sidst men ikke mindst så husk  :  De nye træningsdragter - Sønderjyllands (Gråsten) cup – Fodboldskole 
 
Ikke nok med at det er en fest at spille fodbold i Team Viborg, så er vi også de pæneste i tøjet. 
 
Trænerteamet Karsten & Niels 
  
 

                                                  
  



SÆSONSTART FOR MICROPUTTER 
  

 
På en lidt råkold 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 29. marts 2015, 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 - og det så ud som om alle havde husket skiftet til sommertid ☺. 
 

                          
 
Der var i alt mødt 153 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 friskbagte boller 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. 
 

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



SIDSTE NYT FRA U-6 DRENGENE 
  
 
Så fik vi indendørssæsonen vel overstået. Og er nu klar til en ny omgang udendørs fodbold. 
 
Indendørs er gået rigtig godt. Med god opbakning til træning og kamp. Både fra børn og forældre. 
 
Sidste stævne blev afholdt i Mønsted hallen. Hvor nedenstående billeder er fra. 
 

      
 

          
 
De første to udendørs træninger er vel overstået. Vi have regnet med 10-15 nye drenge - men der mødte 23 - 25 nye op. 
 
Dette er selvfølgelig helt fantastisk. Kræver dog en del mere planlægning fra os træners side :-). 
 
Regner med vi bliver mellem 35 og 40 stk. i alt, når vi kommer 2-3 uger længere hen. 
 
Dette giver os mulighed for at dele drengene op. Så alle får noget ud af træningen. Både nye som "gamle". 
 
Nu håber vi bare på noget dejligt forårs vejr, så træningerne ikke skal "ødelægges" af blæst og regn. 
 
Michael Kristensen U-6 afdelingen 
  
 



REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I TEAM VIBORG 
  
 
1. Valg af dirigent :  
 
 Søren Christensen blev foreslået og valgt som dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt  
 indvarslet i henhold til annonce i Viborg NYT, onsdag den 4. marts 2015 samt i klubbladet SIK NYT. 
 
 Deltagere : Funktion i klubben :  
 
 Michael Staun Formand - (referent) 

 Steen Mikkelsen Bestyrelsesmedlem 

 Søren Christensen Bestyrelsesmedlem 

 Nils Egelund Kasserer 

 Jan Thorup Holdleder i U-17 DM 

 Ole Rishøj Træner i U-11 piger 

 
 
2. Formandens beretning : 
 
 2014 var det tredje hele år hvor SIK stod alene med driften af Team Viborg efter opløsningen af den delvise fusion med  
 VFF og Houlkær. 
 
 Det bliver så også snart det sidste, da DBU Jylland har fundet ud af, at vi ikke kan drive Team Viborg i SIK regi og at  
 der nu oprettes en ny klub. 
 
 Som det har været et gennemgående emne i de sidste år - så er det organisatorisk desværre ikke der hvor det skal  
 være - og der skal arbejdes ihærdigt på at få flere personer ind i arbejdet omkring Team Viborg – men desværre står  
 folk ikke i kø for at få en opgave. 
 
 Omkring eliteholdene er det ikke det store problem at få tingene til at fungerer, men omkring Breddeholdene mangler vi  
 en Tovholder som får samlet trådene – så tingene hænger sammen op mod eliteholdene - dette arbejde er så småt sat  
 i gang og forhåbentlig bære det frugt. 
 
 Det er i hvert fald besluttet, at der efter generalforsamlingen skal afholdes et møde hvor det skal forsøges at finde flere  
 personer til arbejdet i og omkring Team Viborg. 
 
 2014 har været et hårdt år både at holde styr på økonomien og i flere tilfælde at skulle ændre på bemandingen. 
 
 Specielt omkring eliteholdene skal der findes mange personer, og netop i disse rækker koster det også mange penge  
 at få fundet de rette personer, og når bredden ikke følger med – så hænger økonomien heller ikke altid sammen. 
 
 Der har været arbejdet hårdt på at få en trænerbemanding på plads i eliterækkerne, så vi opfylder licenskravene  
 omkring U-17 DM holdet og 3F holdet. 
 
 Vi skal allerede nu i gang  med at få aftalerne for næste sæson på plads, så vi ikke kommer påbag kant med tingene. 
 
 I de yngste rækker kniber det med at ville uddanne sig, men vi presser stadig på for at få trænerne til at uddanne sig,  
 da det er et licenskrav, så der er ingen vej udenom. 
 
 Tingene udvikler sig mere og mere positivt – specielt sportsligt i eliterækkerne – men det tager tid – og måske nok  
 også mere tid end alle ønsker. 
 
 Men der er ingen tvivl om at vi er nød til at tage tingene som de kommer – og vores økonomi er ikke til de store  
 armbevægelser, og derfor tager nogen af tingene nok også længere tid. 
 
 Der arbejdes stadig godt på at få talentcenter videreudviklet, således fødekæden til U17 DM og ikke mindst 3F sikres i  
 de kommende år. 
 
 Fra DBU side er der jo indført en licens for at kunne spille i 3F ligaen, så hvis vi igen skal tilbage i det fine selskab, så  
 vil det også kræve yderligere tilpasninger på både det sportslige og ikke mindst det økonomiske område - dog har man  
 indset på den korte bane, at oprykkere kan få lov at spille på nogle mindre vilkår end med den fulde licens. 
 
 Vi har tidligere lavet aftaler med nogle samarbejdspartnere i Team Viborg og det gælder stadig med både Hald Ege  
 Friskole og Efterskole samt og Viborg Katedralskole og samarbejdet med Viborg Kommune omkring eliteklasser på  
 Nordre Skole som vi i fremtiden også vil komme til at nyde godt af. 
 
 
 

Fortsættes næste side 



 
 Økonomi : 
 
 Økonomisk hænger tingene igen lige sammen i år med en mindre overskud – så den stramme økonomistyring er  
 lykkedes. 
 
 Det er klart, at indsatsen på at skaffe nye sponsorer, skal opprioriteres, således det sportslige og økonomiske kan  
 følges ad. 
 
 Vi har på nuværende tidspunkt gentegnet alle sponsoraftaler + nogle nye - så i forhold til sidste år ser det lidt bedre ud. 
 
 Der er altid en tendens til at det sportslige løber fra den økonomiske del og efterfølgende bliver et stort problem med  
 nedskæringer til følge. 
 
 Den økonomiske gennemgang kommer senere i dagsordenen. 
 
 
 Medlemsstatus : 
 
 Som det var tilfældet i 2013 – har vi igen oplevet en mindre tilbagegang samlet set - specielt i den mellemste gruppe er  
 der for få medlemmer til at kunne stille mere end et hold ,så der skal arbejdes på tiltag for at få skaffes flere  
 medlemmer i disse årgange. 
 
 Med den udbygning der foregår i vores del af Viborg, er der ingen tvivl om at der må være nogen piger som vil spille  
 fodbold – så det skal vi bare have dem overbevist om – men desværre ser det ud til at de har valgt håndbolden. 
 
 Det har også været et stort problem med spillere til seniorafdelingen på højeste niveau, så der ofte må lånes spillere i  
 ungdomsafdelingen for at få tingene til at hænge sammen. 
 
 Dette problem troede vi blev løst med DBU’s ændring af årgangsopdelingen fra U-18 til U-17 og U-19 årgange 
 - men det blev ikke løsningen - og en U-19 række blev gennemført med færre og færre hold gennem turneringen. 
 
 
 Senior : 
 
 Omkring 1. holdet er vi stadig ramt at uddannelsesproblematikken, og pigerne søger mod Århus for at studerer, og  
 dermed mister vi alt for mange gode spillere omkring 1. holdet for tidligt. 
 
 Lige nu står vi overfor et oprykningsspil, hvor chancen for at vende tilbage / forblive ikke er så ringe endda. 
 
 Der er ingen tvivl om at det er økonomien der afgør hvilke spillere vi kan tiltrække til klubben, da vi er oppe imod hold  
 som har en helt anden økonomisk mulighed en vi har for at kunne give goder til spillerne. 
 
 2. holdet måtte efter nogle brave kampe rykke ned fra Kvinde Vest rækken til Jyllandsserien 
 - men de havde også oplevet 3 oprykninger på et år - og det var måske lige i overkanten. 
 
 Omkring 2. holdet er der egentlig nok spillere på papiret – men når der har skulle være spillet kampe lidt længere væk - 
  så kniber det med deres opbakning - og det håber vi bliver bedre med tiden - men årsagen skal nok findes i at  
 fodbolden ikke prioriteres så højt som familie m.v. 
 
 
 Ungdom : 
 
 
 U-17 afdelingen : 
 
 Det sprudler med talenter i afdelingen – og vi har mange spillere på diverse talent- og landshold – hvilket vi kan være  
 stolte over – men som også noget andre klubber kigger på. 
 
 Der arbejdes meget seriøst med tingene omkring DM truppen – og det ser ud til at vi meget kraftigt bejler til DM guldet i  
 år - hvis de kan holde skruen i vandet. 
 Vi skal dog hele tiden have for øje, at det er spillerudviklingen der skal være i højsæde, således at spillerne er bedst  
 mulig rustet til at blive seniorspiller. 
 
 2. holdet i U-17 har samlet godt op på de spillere som ikke ønsker at spille på eliteplan, og her er det sociale meget  
 mere i højsæde. 
 
 
 
 
 
 

Fortsættes næste side 
 



 U-15 afdelingen : 
 
 Her er der nu egentlig 2 afdelinger, da der er indført U-14 piger som ikke spille 11-mands – men 9-mands og dermed  
 bliver de bedste spillere flyttet op på U-15 holdet for at blive modnet på et højere niveau. 
 
 Niveauet af spillere på U-15 holdet er i øjeblikket knap så stort som vi tidligere har set - så der kæmpes lidt mere end  
 tidligere for at få tingene til at lykkedes - og vi måtte kæmpe på den politiske bane for at sikre os en plads i Vest  
 rækken her til foråret 2015 
 
 
 Øvrige ungdomshold : 
 
 Der kæmpes har stadig en kamp for at have hold i hver årgang – og dette arbejde skal forbedres i fremtiden, da vi  
 ellers får huller i nogle årgange for at kunne stille hold. 
 
 I de alleryngste afdelinger er der mange spillere – og der kommer stadig nye spillere til. 
 
 Her er det glædeligt, at nogle ”gamle” spillere har taget ansvaret og gået trænervejen for at få tingene til at fungerer. 
 
 
 Faciliteter : 
 
 Vi kæmper stadig en kamp med Viborg Kommune med at få faciliteterne løftet op på et højere niveau som stiller os  
 tilfredse. 
 
 Kommunen afsatte heldigvis penge til en kunstgræsbane på Liseborg i 2015 - men da Cricketklubben forlod  
 Liseborgcentret - så så vi pludselig chancen for at kunne få 2 baner - og havde nok håbet på at vi gennem  
 Elitesatsningen i Viborg Kommune kunne få et yderligere tilskud til bane 2 - men den kamp er lang og sej - og endnu  
 ikke i mål. 
 
 
 Organisation – struktur : 
 
 Som nævnt mange gange før – og i andre sammenhænge – så arbejdes der med en ny organisationsplan for SIK  
 /Team Viborg. 
 
 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 og det gælder både i SIK og Team Viborg.  
 
 Dette arbejde går dog ALT for langsom – og dermed er der for mange ting som der ikke er den fremdrift i som mange  
 ønsker sig – så hermed en opfordring til at folk melder sig til at komme i arbejdstøjet. 
 
 Det er aftalt, at efter denne generalforsamling skal der samle en masse gode mennesker for at se om ikke der ligger  
 nogle ressourcer og venter på at blive brugt. 
 
 
 Aktiviteter : 
 
 Klubbens egne aktiviteter er der desværre ikke så mange af, da det nok også her skinner igennem, at der mangles  
 hænder. 
 
 Viborg Mesterskaberne blev afviklet sidste gang i 2013 som en stor succes - men der kan desværre ikke findes folk  
 nok til at løfte opgaven. 
 
 De yngste afdelinger deltog igen sidste år på turen til Gråsten Cup og havde en rigtig god tur. 
 
 Team Viborg er også en fast del af den årlige Afslutningsfesten for ungdomsafdelingen i SIK - og dette arrangement  
 bliver kun større og større – og i 2014 den største fest vi endnu har holdt med over 650 gæster i hallen. 
 
 Afslutningsfesten for senior er nu blevet en tradition, at det foregår med både herre- og damespillere – og det fungerer  
 rigtig godt. 
 
 Udover klubbens egne aktiviteter – så foregår der også forskellige ting i afdelingerne med forskellige ture – blandt  
 andet til Vildbjerg Cup og her i foråret til Holland Cup. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fortsættes næste side 
 



 Tak til… 
 
 Tak til alle trænere, spillere og forældre der er med i Team Viborg.  
 
 Tak til Forældreudvalgene, som nogen steder yder en kæmpe indsats i afdelingerne for at aflaste trænerne i de  
 forskellige afdelinger. Dejligt at se dette engagement fra forældrene. 
 
 Tak til vores sponsorer – hvoraf mange stadig hænger ved – men her skal der bruges endnu flere i de kommende år. 
 
 Tak for en god og solid indsats af vores kasserer Nils Egelund. 
 
 Tak til den øvrige bestyrelse  -  og tak til dem som ikke skulle være nævnt ! 
 
 Der er altid plads til flere medlemmer i Team Viborg, der er en klub for alle – uanset niveau og engagement. 
 
 Formand Michael Staun 
 
 
 Der var følgende bemærkninger til beretningen : 
 
 Ole Rishøj ville gerne høre om hvordan man ville få trænerbemandingen til at deltage på trænerkurser for at  
 dygtiggøre sig som jo er et krav fra DBU. 
 
 Svar : Den eneste mulighed klubben har er at opfordre til at man kommer i gang med kurserne, så vi kan opfylde  
  DBU's krav - men vi er godt klar over at det bliver svært. 
 
 Jan Thorup opfordrede ti at man brugt sine egne talenter til at hjælpe til i de yngste afdelinger - da han mente at nogen  
 af de unge talenter godt ville deltage i noget hjælp. 
 
 
 Beretningen blev herefter godkendt. 
 
 
 
3. Regnskab til godkendelse : 
 
 Niels Egelund fremlagde regnskabet, og gennemgik i hovedpunkter tallene. 
 
 Niels kunne fremlægge et regnskab som viste et overskud på kr. 7.800,- 
 
 
 I regnskabet er der hensat kr. 70.000,- til kunststofbane. 
 
 Egenkapitalen er nu på kr. 42.000,- 
 
 Omsætningen ligger på godt kr. 800.000,- 
 
 
 Der var følgende bemærkninger til regnskabet : 
 
 Ole Rishøj ville gerne vide hvad beløbet under diverse indtægter på kr. 17.000,-dækkede over. 
 
 Svar : Den indeholder tilskud fra Viborg Billetsælgerforening, tilskud fra Nordea Danmark Fonden og en donation  
  fra JK Automater (Falkevejens Nærbutik) 
 
 
 Regnskabet blev herefter godkendt. 
 
 
 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 - og så de kommer til at ligne de satser som lige er  
 blevet godkendt i SIK. 
 
 Årsagen til den lille stigning der i nogle få afdelinger, er manglende sponsorindtægter, mistet aktivitetstilskud, færre  
 spiller indendørs og flere og flere spiller længere tid udendørs uden at betale for det og det koster flere penge. 
 
 Stigningerne ligger fra kr. 60,- til kr. 150,- pr. halvår – alt efter årgange. 
 
 
 Der var ingen bemærkninger til kontingentændringerne som blev vedtaget. 
 

Fortsættes næste side 



 Budget til godkendelse :  
 
 Budget for 2015 blev fremlagt. 
 
 Budgettet udviste indtægter for godt kr. 770.000,- og udgifter for samme beløb. 
 
 
 Der var følgende bemærkninger til budgettet :  
 
 Nils Egelund ville gerne vide hvad der er indeholdt i posten : DBU Licens. 
 
 Svar : Den indeholder licenstilskud fra DBU til henholdsvis U-17 DM og 3F på henholdsvis kr. 100.000,-  
 og kr. 50.000,- 
 
 Dette betyder også at 3F holdet skal undgå nedrykning og fortsætte i 3F ligaen. 
 
 
 Budgettet blev herefter godkendt. 
 
 
 
4. Indkomne forslag : 
 
 Der var ikke modtaget nogen forslag inden generalforsamlingen. 
 
 
5. Valg til bestyrelsen :  
 
 Michael Staun var på valg og blev genvalgt for en ny periode på 2 år. 
 
 Søren Christensen var på valg og blev genvalgt for en ny periode på 2 år. 
 
 
 Michael Staun orienterede dog om at han ved konstitueringen ikke ønsker at fortsætte som formand, men at der skal  
 findes en anden. 
 
 
 Der var ikke yderligere forslag om valg til bestyrelsen. 
 
 Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning : 
 
  Michael Staun - Steen Mikkelsen - Søren Christensen - Jan Sørensen - Kai Nielsen 
 
 
 
6. Valg af revisor : 
 
 Anette Staun var på valg og blev genvalgt for en periode på 1 år. 
 
 
 Valg af revisorsuppleant :  
 
 Ulla Dalsgaard var på valg og blev genvalgt for en periode på 1 år. 
 
 
 
7. Eventuelt : 
 
 Under dette punkt kan der drøftes løs og fast – men ikke besluttes noget. 
 
 Steen Mikkelsen orienterede om at det er beslutte, at der senest med udgangen af april vil blive  
 indkaldt til et møde om fremtiden i og omkring Team Viborg. 
 
 Der er drøftet forskellige emner til forskellige poster i forskellige udvalg, som vil blive særlig inviteret. 
 
 
 
 Dirigenten kunne herefter lukke generalforsamlingen og takkede for god ro og orden ☺ 
 
 
 Michael Staun 
 Formand 
  
 



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 : 
 
          John Pedersen fra Lotterispils afdelingen som 26. april runder 70 år. 
 
          Per Pallesen fra U-8 afdelingen som 29. april runder 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-10 DRENGENE 
  
 
Vi er langt om længe kommet på græs….:-) Vi startede udendørssæsonen ultimo februar måned. Drengene er flittige til at 
komme til træning og der bliver gået til den. Vi har i snit være 24 spillere til træning pr. gang. Det er da meget godt. Tilgangen 
af nye spillere fortsætter, og vi har inden for de sidste 14 dage budt 3 nye spillere velkommen. 
 
1 runde i træningsturneringen er overstået for alle 3 hold. Det er blevet til sejre i alle kampe. Godt gået drenge….. 
 
Ultimo april starter den rigtige turnering. Vi glæder os. Her har vi fire hold med. Et A-hold. 2 x B hold samt et hold i C-rækken. 
Der vil blive brug for alle spillere. 
 
Vi er I foråret tilmeldt 3-4 stævner. Til nogle af stævnerne vil vi skulle spille 8-mands. Dette skulle vi jo egentlig først stifte 
bekendtskab med efter sommerferien. Men vi forsøger os ad lidt tidligere.  
 
Vi glæder os også til at skulle til Gråsten Cup. Dette er første gang, vi skal til dette stævne.  
 
God sæson til alle. 
 
Trænerteamet U-10-drenge. 
  
 
 

SIDSTE NYT FRA U-7 PIGERNE 
  
 
Vi fik startet op søndag den 29. marts efter en god lang vinterpause. Alle piger var helt klar og har glædet sig til at komme i 
gang igen. Der blev varmet op, leget nogle lege, og selvfølgelig fik vi også spillet fodbold. Til sidst fik vi boller og saftevand.  
 
Der var både "gamle" garvede med, men også en hel del nye, som var klar til at gøre karriere på græsplænen. 
 
Vi forventer et ret stort pigehold her i foråret, så det er skønt med en masse friske og glade piger ! 
 
Vi fik oprettet et forældreråd med 2 skønne mødre... Tusinde TAK :-) - og nu håber vi så også, at vi kan finde én eller gerne 2, 
som vil hjælpe med træningen her i forårssæsonen. 

                                               
 
Steen og Tina - U-7 piger 
  



SIDSTE NYT FRA U-9 DRENGENE 
  
 
Indendørs sæsonen er slut. Vi sluttede med at deltage i en stærkt besat turnering i Billund. Her var der hold fra nær og fjern, 
og vi kunne hurtigt se at det var nogle rigtig stærke hold der deltog. Vi deltog med 2 A- hold. Ingen af holden formåede at nå 
finalen, desværre. 
 
Pga. af det fin forårs vejr startede vi allerede udendørs i uge 10, og med et fremmøde på ca. 20-25 i snit, er vi kommet rigtigt 
godt fra start. 
 
Søndag 29-03-2014 kl. 10 havde vi så officiel trænings opstart. Ca. 20 drenge var mødt op i herlig forårsvejr, hvor der blev 
trænet i 1,5 time (se billeder) efterfulgt af saft og boller i Cafeteriaet. 
 

                             
 

                             
 
Nu står den på træning frem til den 20-04, hvor vi skal i gang med trænings turneringen. 
 
Udover vores normale turnering, har vi planer om at deltage i Blicher Cup i Spentrup 23. maj, samt muligvis et stævne med 
overnatning, i løbet af året. 
 
Træner teamet 
  
 



SIDSTE NYT FRA U-16 DRENGENE 
  
 
Turen går mod Holland 
 
Efter et længere tilløb, og flere småjobs og opsparing, er U-16 afdelingen klar til at sætte sig i busserne, og sætte kursen mod 
Almere (tæt på Amsterdam) i Holland. 
 
25 spillere og 4 ledere fra afdelingen, bruger påsken på Holland Cup & Holland Girls Cup, og vi glæder os til at være i godt 
selskab. Af andre afdelinger fra klubben kan nævnes U-12, U-14, U15 drenge og U14 og 15 piger, så det skal helt sikkert nok 
blive hyggeligt, i alt ca. 140 gæve mennesker med den samme mission, at få en hyggelig påske med en masse udfordrende 
fodbold. ☺ 
 
At sådan en tur overhovedet er blevet mulig, kan vi i høj grad takke vores forældreudvalg, og i særdeleshed Lotte Thrige, som 
er gået forrest, både når der skulle tjenes penge i forbindelse med Viborg city maraton, og i hele planlægningsfasen, hvor hun 
har taget ”førertrøjen” og sørget for at det blev en tur for mange afdelinger, og ikke kun os i U-16! 
 
En anden ting vi har gjort brug af op til denne tur, er muligheden for at søge fonde om penge. I dette tilfælde har vi søgt, på 
vegne af 2 af vores spillere, som under normale omstændigheder ikke ville have haft mulighed for at tage med på en sådan 
tur. Så vi søgte en ny fond, Børnenes Ven - Minna Due Jensens Fond http://børnenesven.dk/ om hjælp til de to drenges 
fodboldtur, og fik bevilget et beløb, som blev udslagsgivende, for at vi kunne få vores to kammerater med. En mulighed vi 
varmt kan anbefale, da det er en meget jordnær fond, der hjælper de steder hvor det kniber, det kan være til kontingent, et 
par fodboldstøvler, benskinner, eller som hos os, en god oplevelse for børnene/de unge mennesker. Og en anden god ting for 
os andre, spiller, trænere og ledere…. Vi tager ikke af sted på tur med den tanke at vi lader nogen tilbage.  
Nogen som ikke har haft samme muligheder som os andre! Så herfra en meget kærlig tanke til Minna Due Jensen, for det 
gode initiativ, og til Anette Staun som er vores Fonds Ven ☺  
 
Stor tak til de morgenfriske forældre, der de sidste par år er stået meget tidligt op for at hjælpe med at skrabe midler ind til 
afdelingen, ved at hjælpe til Viborg City Maraton. 
 
Også en stor tak til Tina og Morten Østergaard, der har hjulpet os til jobbet med at sælge lækre hårprodukter. Produkter der 
har været så nemme at afsætte at selv en næsten skaldet mand har kunnet sælge dem (her henvises til undertegnede):o)) 
 
Når I læser dette er vi alle hjemme igen, med forhåbentlig en ordentlig en på opleveren, så må vi se om det kan udløse et 
resume fra turen i en kommende udgave af SIK NYT ☺ 
 
Poul Lauge U-16 drenge 
  
 

   
  
 



TILBUD FRA VORES SAMARBEJDSPARTNER SPORTIGAN 
  
 

          
 
Bestyrelsen 
  
 

                 
  

 



BESTYRELSEN OG ØVRIGE KONTAKTPERSONER 
  
 
Bestyrelsen i Søndermarken I.K. har følgende sammensætning : 
 
Formand og kassere : Steen Mikkelsen Tyttebærvej 33 86 61 28 49 

Næstformand : Michael Staun Kornvænget 3 D 86 60 09 73 

Øvrige   : Jan U Sørensen Mosevænget 34 86 60 15 83 

   Søren Christensen Liseborgvej 49 86 61 21 58 

   Kim Ricken Jørgensen Gyvelvej 1  26 88 26 16 

 
Bestyrelsen i Team Viborg har følgende sammensætning : 
 
Formand   : Michael Staun Kornvænget 3 D 86 60 09 73 

Næstformand : Steen Mikkelsen Tyttebærvej 33 86 61 28 49 

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

Øvrige   : Kai Nielsen Topmejsevej 8 20 27 69 92 

   Jan U Sørensen Mosevænget 34 86 60 15 83 

   Søren Christensen Liseborgvej 49 86 61 21 58 

 
Nedenstående personer er kontaktpersoner i Søndermarken I.K. på øvrige områder : 
 
Seniorkoordinator :   

Ungdomskoordinator : Michael Staun Kornvænget 3 D 86 60 09 73 

Materialeforvalter :  Michael Staun Kornvænget 3 D 86 60 09 73 

Kampfordeler :  Jens Vissing Lauritsen Tjørnevej 15, 7540 Haderup 22 43 84 55 

Webmaster  Per Nielsen Koldingvej 104 psn@sportssys.com 

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

Cafeteria på Liseborgcentret Jeanette Moll Larsen Jegstrupvej 51 22 82 07 07 

 
Nedenstående personer er kontaktpersoner i Team Viborg på øvrige områder : 
 
Elitechef   Kai Nielsen Topmejsevej 8 20 27 69 92 

Sports- og Talentchef Lars Snedker Skovfyrren 21 20 42 13 15 

Ungdomskoordinator : Michael Staun Kornvænget 3 D 86 60 09 73 

Materialeforvalter :  Michael Staun Kornvænget 3 D 86 60 09 73 

Kampfordeler :  Jens Vissing Lauritsen Tjørnevej 15, 7540 Haderup 22 43 84 55 

Webmaster  Poul-Erik Hebsgaard Gråmejsevej 1 A Hebsgaard@youmail.dk 
 
Michael Staun - Bestyrelsen 
  
 

               
 
  
 


