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FORMANDEN HAR ORDET 
  
 
Efterårssæsonen ruller allerede igen og alle hold er i gang med kampene frem til november måned. 
 
SIK : 
 
Nyt fundament skal skabes i seniorafdelingen, hvor vores 1. hold er i serie 3, hvilket vi skal mere end 20 år tilbage for sidst at 
være placeret der. Det har vist at være en stor opgave at fastholde de unge spillere, som ofte skal videre i deres liv med 
uddannelse, job. Den gamle foreningstanke ligger ofte langt væk fra de unge mennesker, som sagtens i løbet af få år kan 
have haft flere medlemskaber i forskellige klubber. Det forhold er en markant ændring i forhold til tidligere. 
 
Dog ser det ud til at vi har flere større årgange på vej, som inden længe vil blive senior. Og det er der vi skal bruge noget 
mere krudt på at fastholde dem. Det er absolut ikke kun en udfordring i SIK. Tilsvarende er der de samme udfordringer i Team 
Viborg. 
 
Generelt er de tilbud vi har i SIK og Team Viborg ret gode, så det bør kunne lykkedes. 
 
Team Viborg : 
 
Ligesom i SIK skal vi ligeledes i Team Viborg også have et helt nyt fundament i senior. Der er sat mange gode kræfter ind på 
denne opgave, som primært består i som minimum at have 2 senior hold, så der er plads til alle – uanset ambitionsniveau. 
Vores ambition er fortsat at kunne komme tilbage til et niveau, der hedder Kvindeserien/1. division i løbet af 2 år. Det kan lyde 
som en stor opgave, men gribes den rigtig an, skal det nok lykkedes. 
 
Omvendt kan vi sige at de klubsamarbejder vi har lavet med Nørremarken, BT og Eastside , virker til for alle parter at være en 
god ide. Flere hold – vi fastholder pigerne i fodbolden, så et samarbejde i Viborg by er vejen frem, så vi kan fastholde vores 
licens og tilbyde pigerne forskellige niveauer at spille fodbold på. 
 
Vi har så absolut også en meget stærk træner og holdleder kreds, som arbejder godt med holdene. Det har altid en positiv 
effekt på tingene – både udenfor og indenfor banen, at der er en god struktur og styring af tingene. 
 
Tænker tit på den positive udvikling vi har set i Team Viborg med ungdom. I juni 2016 havde vi en træningssamling med 
landsholdet på Liseborg med ca. 250 piger fra hele området, som deltog. Til vores opstart i april 2017 kom der 50 nye piger, 
som gerne vil spille fodbold på Liseborg. Til fodboldskolen i sommerferien var der ca. 60 piger. 
 
Det er virkelig imponerende og en udvikling, der kræver at vi også er klar til at modtage og fastholde pigerne. Magter vi det – 
så er vejen skabt til en fortsat god udvikling i ungdom og som kan skabe et bredere fundament i senior på sigt. 
 
Cafeteriet : 
 
En meget tung beslutning at skulle lukke vores cafeteria. Men en nødvendighed – det kostede simpelthen for at meget at 
holde i drift. Vi er en fodbold forening og skal ikke bruge vores penge på drift af cafeteria. 
Nu må der igen andre til og vi håber at Viborg Kommune inden så længe får slået forpagtningen op og der igen kan åbnes for 
handel i cafeteriet. 
 
Vi skal fortsat have gjort således cafeteriet mere brugervenligt med at andet udseende – borde, stole, lamper – ja generelt en 
pænere og mere tidssvarende udsmykning. Der kan skaffes midler hertil gennem fonde, så det gør vi. 
 
Så vores bidrag kan være at deltage i en mere tidssvarende indretning i cafeteriet sammen med Viborg kommune. 
 
Fortsat god sæson til jer alle i SUIK og Team Viborg – store som små. 
 
Steen Mikkelsen – Formand 
  
 
 

     
 
 
  



U-10 PIGERNES TUR TIL GRÅSTEN CUP 2017 
  
 
U-10 pigerne tog 8 piger af sted til årets Gråsten Cup. Det var første gang de deltog i et stævne med overnatning - og det blev 
til en succes på alle måder.  
 
I første kamp fredag aften formåede de at vende 0-2 til 2-2, og på trods af knubs med skadestuebesøg meldte alle klar til at 
kæmpe videre i lørdagens kampe under silende regn og højt solskin.  
 
Trænerteamet bestod af Line og Laura fra U-14 og de klarede det helt fantastisk. Pigerne hørte jo efter alt hvad de 
instruerede dem i, og det førte så til, at de søndag skulle spille A-finale. Det var jo MEGA spændende og pigerne var lidt 
nervøse; hvad nu hvis, og hvad nu hvis…1. halvleg af finalen skulle nerverne vist lige rystes på plads og ingen turde rigtig 
kæmpe om bolden, så den ordinære spilletid endte 0-0 og de røg ud i straffesparkskonkurrence. - virkelig nervepirrende, både 
for piger og tilskuer! Kampen endte 2-3 og det blev til en flot sølvmedalje. 
 
Alt i alt en super god tur hvor pigerne som hold har flyttet sig en del spillemæssigt og socialt, og de har nu lært nogle af 
spillerne fra de ældre hold at kende - stor fordel for at “føle sig hjemme i klubben” ☺  
 
Vi må sige, at det er et hold der fungerer rigtig godt sammen socialt - alle er gode til at tage passe på hinanden. 
 

                                     
 
 

                                    
 
Karina Tinghøj - Holdleder 
  
 



SIDSTE NYT FRA U-13 DRENGENE 
  

 
Vi sluttede U12 af med en tur til Holland i Pinsen. Der var en rigtig god deltagelse fra drengene, men i ligeså høj grad fra 
forældrene. Det bød på nogle gode dage i Holland mod fysisk stærkere modstandere (vi deltog i U13 rækken), men hurtighed 
og teknik kan udligne disse fysiske forskelle.  
 
Udover, at vi nok i Danmark har et andet billede af, hvornår man bør gå til ro om natten (der var MEGET larm til 2-3 tiden om 
natten) end man har i både Holland og Frankrig, så var det en god turnering: Vi havde vi en masse gode kampe med 
fantastisk opbakning fra entusiastiske forældre.  
 
Turneringen var også en afslutning på en periode, hvor vi nu ikke er ”os selv” mere. Så, det var også et farvel til nogle drenge, 
der nu spiller FK Viborg. 
 

 
 
Vi er nu efter sommerferien på fuld damp igen. Vi har dog skruet lidt op for træningen, for der skal efterhånden mere til !  
 
Så, vi har udover 2 x alm. træningspas tirsdag og torsdag nu også tilbud om løbetræning mandag og teknisk træning fredag.  
 
Pt. spiller vi med 2 hold: et liga 2 og et liga 4. Det er et tæt pakket kampprogram, med kampe hver weekend, så der er ikke 
planlagt stævner ud over deltagelse i Horsens Pokalcup i slutningen af august samt SIK Fodboldfestival i oktober.  
 
Vi er også så småt i gang med at kigge hen imod årsskiftet, hvor vi går over til at spille 11 mands fodbold. Vi føler at både mål 
og baner er ved at være for små, så det ser vi virkelig frem til! 
 
Trænerteamet i U-13 
  

 
 

                  
 
  
 



SIDSTE NYT FRA U-7 PIGERNE 
  
 
I U-7 piger har vi startet træningen op med 12 glade piger fra årgang 2011 og 2012.  
 
Trænerteamet består af Daniel Andersen (far til Augustha) og Martin Østergaard (far til Klara), mens Astrid Kristensen (mor til 
Marie) hjælper som holdleder. 
 
Vores fokus i træningen er at opbygge et godt og trygt fællesskab, hvor pigerne har det sjovt samtidig med, at de får masser 
af boldberøringer.  
 
Vi har tilmeldt tre hold i DBU's U-7 turnering, og vi har allerede gennemført første runde, hvor alle tre hold spillede tre kampe 
på banerne i Hald Ege. Alle pigerne gjorde det fantastisk. Mange tak til forældre for både opbakning, frugt og dommerhjælp. 
 
Flere piger er altid velkomne, så kender I nogle, som overvejer at starte på fodbold, skal de endelige bare møde op. Vi skal 
nok sørge for at tage godt imod dem. 
 

      
 

        
 
Marie, Daniel og Martin (U7 piger) 
 
  
 



SIDSTE NYT FRA U-10 PIGERNE 
  
 
Efterårssæsonen er også skiftet fra U-9 til U-10 og med 6 kampe på programmet frem til efterårsferien bliver der nok at se til. 
 
Vi har i år valgt at stille 3 hold til kampene, da vi er så privilegerede, at der er så mange piger der stadig har lyst til at spille 
fodbold. Det er vi rigtig glade for. 
 
Træningen er stadig mandage og onsdage, men vi har valgt at starte kl. 17.15 da vi godt kunne bruge lidt mere tid og pigerne 
bliver bedre og sagtens kan klare lidt længere træninger. 
 
Udover træning og kampe vil vi også prøve på at lave nogle sociale arrangementer for pigerne med hjælp fra forældrerådet. 
 
I skrivende stund har 2 af holdene været til deres første kampe, som gik virkelig godt - en vundet og en tabt for begge hold.  
 
Pigerne spilede virkelig godt og fik skabt mange chancer da sammenspillet for alvor er begyndt at virke. 
 
Vi håber på flere gode kampe med masser af højt humør. 
 
Trænerteamet i U-10 pigerne 
  
 
 

SIDSTE NYT FRA U-17 DRENGENE 
  
 
Efter sommerferien har vi på trænersiden fået tilgang af Lasse Lind Mikkelsen. 
 
Trænerteamet består nu af 3 trænere som er Morten, Rune og Lasse. 
 
På spillersiden har vi haft en afgang på 7 spillere og en tilgang på 8 spillere. 
 
Ved redaktionens afslutning var transfer vinduet stadig åbent så hvem ved om der kommer flere til. 
 
U-17 Liga 3 har spillet 1 kamp og vundet 4-3. 
 
U-17 8 mands Kortbane har spillet 2 kampe og vundet 21-1 og 12-1.  
 
4spillere har fået senior debut da senior afd. var hårdt ramt af afbud. 
 
Tror gerne de vil hjælpe en anden gang hvis der bliver problemer med at stille hold.  
 
Trænerteamet i U-17 drenge 
  
 

                             
 
  
 
 

                                            
 

  
 



SIDSTE NYT FRA U-9 DRENGENE 
  
 

 
Sæsonen kører allerede på fuld knald med både træning og kampe i turneringen, hvor alle hold har været ude og spille en 
enkelt gang. Herudover skal vi til stævne i Horsens i slutningen af august. Antalsmæssigt er vi nogenlunde samme antal som 
før sommerferien og trænerne er de samme gamle kendte ansigter som det efter hånden har været længe. 
 
Vi sluttede U-8 sæsonen af med et stævne i Randers hvor vi var fire hold tilmeldt. Vi spillede en god turnering mod nogle 
stærke modstandere og alle spillere kæmpede godt i alle kampe. Det blev igen til en 2. plads til A-holdet efter uafgjort og 
straffespark i finalen. De øvrige hold gjorde det godt, men kom desværre ikke videre fra deres puljer. 
 
Som afslutning på sæsonen havde forældreudvalget arrangeret en tur til Ulbjerg Fodbold Golf hvor vi var ca. 50 børn, voksne 
og søskende med. Dette var en rigtig god tur hvor der var plads til socialt samvær med både leg og snak mellem forældre, 
trænere og søskende. Forældreudvalget skal have stor tak for dette gode arrangement. 
 
I turneringen fortsætter vi med fem hold fordelt på 1 A-, 2 B- og 2 C-hold. Vi har i efteråret et enkelt stævne i Horsens hvor vi 
skal tre hold af sted. 

 
Trænerteamet i U-9 drengene 
  
 
 
 

                             
 
 
  

 



SIDSTE NYT FRA DAMESENIOR 
  
 
Så er Team Viborg damesenior også kommet i gang.  
 
Over sommeren er der sket ting og sager i afdelingen, jeg er kommet til som ny "gammel" træner. En opgave som jeg i øvrigt 
er utrolig glad for. Jeg har tidligere haft et par gode år i klubben, men meget er sket siden da. Men nu er vi alle indstillet på at 
se frem af og det er ingen hemmelighed at vi har en målsætning som sigter højere end serie 2. Det er dog vigtigt at vi har 
fokus på det sociale og sammenhold i afdelingen.  
 
Vi har 2 serie 2 hold og så er der nogen som tænker, er der nok piger til det. Men her er svaret JA, alle i afdelingen har 
arbejdet hårdt på at vi er spillere nok til 2 hold og det at spillerne i afdelingen hjælper til med det arbejde er utrolig positivt og 
derfor er jeg også sikker på at der tegner sig en meget lys fremtid for afdelingen. 
 
Til dato har begge hold været i kamp. Team Viborg 1 har spillet 1 træningskamp og 1 turneringskamp, disse 2 kampe har 
resulteret i 2 KÆMPE sejre. 12 - 0 i træningskampen mod Hadsund og så en sejre på 16 - 0 i præmiere kampen mod  
Vester Hornum. Det er meget svært og vurdere niveauet i rækken, så det er vigtigt at vi har fuld fokus på hver enkelt kamp. 
 
Team Viborg 2 lagde også fra land med en sejre, de vandt hjemmekampen mod Bjerringbro med 3 - 2. Så med de 2 
resultater må vi sige at vi har fået en fantastisk start. 
 
Til slut vil jeg kun opfordre alle piger/damer som skulle ha lyst til at spille fodbold eller kender nogen som gerne vil, til at møde 
op på SIK tirsdag og torsdag kl. 19.00 hvor vi træner, vi har plads til alle. 
 
Cheftræner i Damesenior afdelingen Rene E. Justesen 
  

 
 

KONTINGENTER 
  
 
Der er netop sendt kontingentopkrævning ud til afdelingerne fra U-6 og til Veteran her i august måned til betaling  
pr. 1. september 2017. 
 
Hvis du har glemt af få betalt, så skynd dig lige at få styr på det. 
 
Hvis ikke der bliver betalt, så kan du ikke fortsætte med at træne og spille kampe. 
 
Vi kan kun opfordre ALLE til at få opkrævningen tilmeldt PBS. 
 
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 
  
 
 

                                                                
  
 
 



U-11 DRENGENES TUR TIL IKAST CUP 2017 
  
 
U-11 A drengene var til Ikast Cup lige før sommerferien, det var første gang vi var til netop det stævne og drengene havde 
glædet sig rigtig meget. 
 
Et godt arrangeret stævne hvor vi var indlogeret på en skole 2-3 km fra banerne. 
 
Spillemæssigt gik det ikke så godt for os, vi tabte 2 spillede en uafgjort om lørdagen og vandt den sidste kamp vi havde 
søndag. 
Der var også blevet nævnt det var et forholdsvis højt niveau på det stævne, men jeg syntes på ingen måde det var unfair delt 
op, det var måske mere vores spillere der ikke var klar om lørdagen. 
 
Rent socialt havde de en fantastisk tur, og det overskyggede for mange af drengene de sportslige, så højt humør på hele 
turen, men nogle trætte drengene der takkede af søndag middag. 
 
U-11 B drengene var også til Ikast Cup. Efter ankomst fredag, blev vi tildelt en stor hal, til vores 3 U-11 hold, samt et SIK U13 
hold. Her fik vi hurtigt styr på indkvarteringen, og så blev der ellers bestilt pizza til den store guldmedalje, som blev nydt med 
velbehag...:-) 
 
Lørdag morgen var det tidligt op. Første kamp for vores vedkommende var kl. 8.35 mod Hornslet. Drengene var klar, og gik til 
stålet. Kampen var meget lige, men til sidst trak vi det længste strå og vandt 3-2. 
 
Anden kamp var mod hjemmeholdet Ikast FS. Det viste sig hurtigt at IFS var min. 1 niveau over os, og det blev til et klart 
nederlag på 0-5. 
 
Det slog dog ikke drengene ud. Efter lidt frokost skulle vi spille sidste Lørdags kamp mod Randers Freja. Igen blev det en 
meget lige kamp som kunne tippe til begge sider. Men SIK drengen var seje.  
De kæmpede alt hvad de kunne, og til sidst lykkedes det. En sejer på 2-1 var i hus.  
 
Drengene kunne nu, velfortjent hold fri resten af dagen. Aftensmaden blev indtaget, og der blev hygget i hallen hvor vi skulle 
sove. 
 
Søndag morgen 9.10 skulle sidste indledende kamp så spilles mod Skibsby-Højen. Skibsby-Højen havde haft det svært. En 
målscore på 0-16 efter de første 3 kampe var vidne herom. 
 
Det kunne dog ikke ses på deres spil mod os. De kæmpede virkelig godt, og vi havde det svært, men SIK drengen vidste at 
hvis skulle have en chance for at gå videre skulle der en sejr på kontoen. 
 
Efter en hård kamp vandt vi 3-1. 
 
Med 9 point ud af 12 mulige, mente vi at vi havde en rigtig go chance for at gå videre. Vi sluttede 2´er efter Ikast, og bedste 
2´er i de 3 puljer ville gå i semifinalen. 
 
Desværre var der en pulje hvor de 2 bedste hold delte indbyrdes og vandt resten af deres kampe, så her fik 2´eren 10 point. 
ØV ØV ØV.... 
 
Vinderen i finalen blev Ikast fra vores pulje. 
 
Men en super flot indsats, som alle var tilfreds med. 
 
Lederne fra U-11 drengene 
  
 
 
 

                                  
 
 
  
 



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 nogen som 
snart gør det - og det er : 
 
Vibeke Mark Jensen  – dameseniorspiller som 1. juli rundede de 20 år 
 
Stine Henriksen - dameseniorspiller som 19. juli rundede de 20 år 
 
Alexander Bertelsen – herreseniorspiller som 20. juli rundede de 20 år 
 
Tina Nedergaard – træner i U-10 pigeafdelingen som 27. juli rundede de 40 år 
 
Rene Ørum Jespersen  – herreseniorspiller som 6. august rundede de 40 år 
 
 
Martin Simonsen  – træner i U-14 pigeafdelingen som 9. september runder de 30 år 
 
          – træner i U-17 afdelingen som 27. maj rundede de 50 år 
 
Laura Traberg – dameseniorspiller som 21. september runder de 20 år 
 
Mikkel Husum Mikkelsen – bestyrelsesmedlem i Team Viborg som 25. september runder de 30 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 
  
 
 

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 november 2017 - så indlæg skal afleveres senest fredag, den 27. oktober 2017 
 
Michael Staun - Redaktionen. 
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STØT EN AF KLUBBENS GODE SPONSORER 
  
 
 
 

 
 
  
 



TILBUD FRA VORES SAMARBEJDSPARTNER SPORTIGAN 
  
 

                  
 
Bestyrelsen 
  
 

                 
  

 



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 

   Mikkel Mikkelsen Porsevej 9  22 77 40 08 

 
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  Claus Damsgaard   50 58 17 44 

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    
  
 

                 
 
  
 
 


