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FORMANDEN HAR ORDET 
  
 
Den første frost har allerede lagt sig over Liseborg, og det betyder at efterårssæsonen er tæt på en afslutning og der kun er få 
kampe tilbage af sæsonen. 
 
Her i efteråret har vi oplevet mange gode sportslige resultater, og det vil selvfølgelig blive en lang liste at nævne alle, men 
nogle få fortjener at blive omtalt. 
 
Herresenior i serie 3 er netop rykket op til serie 2 efter en sæson med kun et nederlag – så det er fuldt ud fortjent at det sker.  
 
Målet har hele tiden været at vi skal spille holdet op igen med en stamme af unge spillere, som vi kan satse på fremover.  
 
Næste step er så at vi skal bide os fast i serie 2 og bygge på der fra. 
 
Stort tillykke til træner Jan Jensen, ledere og spillere omkring holdet. 
 
Vores serie 4 herrer må desværre en tur ned i serie 5 igen efter et kort visit. Men de kommer stærkt tilbage. 
 
Old Boys, veteraner mv. og også gjort det godt i år med en kredskamp, som vi dog tabte til Mors FC. 
 
I Team Viborg regi var den sidste kamp for vores serie 1 kvinder - en direkte oprykningskamp til Jyllandsserien. Den tabte vi 
desværre med 3-1 – men målet i foråret er igen at prøve at komme en tand højere op. 
 
U-13 til U-18 har haft et rigtigt godt efterår med masser af gode resultater, hvor samarbejdet med de andre klubber i byen er 
ved at give pote.  
 
Vi har været presset men bøtten er ved at vende og det går i rigtig mange henseender vores vej nu. Det skal der bare bygges 
videre på så bliver det hele endnu bedre. 
 
Nye trænere og ledere har gjort sit til at vi er kommet godt fra start og det er meget positivt at følge. 
 
Ingen tvivl om at samarbejde i Viborg by er den rigtige vej at gå – så det gør vi omkring de ældste piger. 
 
U-10-11-12 – har afviklet fodboldfestival – Louis Nielsen Cup igen med stor succes.  
Godt vejr, masser af spillere, gode kampe – stort tillykke til lederne omkring arrangementet, det bliver talt positivt om ude i 
byen. 
 
Klubbens afslutningsfest den 26. oktober for ungdomsspillere i SIK og Team Viborg blev afviklet for 13. gang. En helt 
igennem dejlig aften med gode stemning , masser af glade børn og unge mennesker. 
 
Stor tak til alle der har givet en hånd med omkring aftenen og specielt stor tak til Michael Staun for at står for den overordnede 
koordinering af dette store arrangement.  
 
Vi gør det igen næste år – hvis der er nogle der skulle være i tvivl. 
 
Steen Mikkelsen – Formand 
  
 
 

                 
 
  
 



FÆLLES UNGDOMSAFSLUTNINGSFEST 
  
 
Fodboldafdelingen afholdte igen i år en Fælles Afslutningsfest - for drenge og piger der spiller i SIK og Team Viborg og den 
blev afholdt fredag, den 26. oktober 2018 i Liseborghallen, hvor over 750 spillere, forældre, søskende og ledere mødte 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 lille plaquette for deres deltagelse i sæsonen 2018 – 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. 18 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 28 forskellige vindere på de svære spørgsmål – og de fik udleveret forskellige præmier 
som venligst var skænket af : vestjyskBANK, Klippestudiet, Puma, Sportigan, Profilsport, Redoffice, Danske  Bank, 
McDonalds og Peter Larsen Kaffe – STOR TAK TIL DEM. 
 
Til sidst skulle vi også have de ældste afdelinger på scenen og det var U-14, U-15, U-16 og U-18 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 på gensyn næste år. 
 
Alt i alt en rigtig god aften og en STOR TAK til alle der i forbindelse med arrangementet hjalp til med at gøre aften til en 
succes. 
 
Michael Staun - Ungdomskoordinator 
  

 

                                  
 
  



KONTINGENTER 
  
 
Der er sendt kontingentopkrævning ud til alle afdelingerne fra U-6 – til og med Veteran til betaling pr. 1. oktober 2018. 
 
Vi håber selvfølgelig at ALLE vil få betalt til tiden og opkrævningen dækker udendørs for efteråret 2018. 
 
Hvis ikke der bliver betalt, så kan du ikke fortsætte med at træne og spille kampe – eller starte op på indendørs/vintertræning. 
 
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 KUN kan ske til Michael Staun - tlf. 86 60 09 73 – eller 
på mail fodbold@sik-viborg.dk og IKKE til træneren  –  det er IKKE gældende 
 
Bestyrelsen 
  
 
 

SIDSTE NYT FRA U-12 PIGERNE 
  
 
U-12 pigerne har kæmpet og holdt humøret højt på trods af en sæson i A-rækken med nogle virkelige gode modstandere. De 
har virkelig formået at omsætte trænerens fokus på samspil, og har vist, at alle har en vigtig rolle på holdet. De har spillet 
kanon godt i kampene, og virkelig sat sig på kampene - i 1. halvleg - desværre med en sæson uden så mange sejre. Så det 
var med mega stor jubel at de vandt sæsonens 1.sejr i Louis Nielsen Cup:) Virkelig så sejt gået, at de bare er blevet ved med 
at kæmpe og kæmpe og bare jubler helt vildt, når de sår får sejren i hus. 
 
Vi har startet en ugentlig løbetræning op, og også her er der stor opbakning blandt spillerne. Pigerne møder bare op og giver 
det de kan. Selvom mange egentlig ikke gider at løbe, synes det er kedeligt, for det er jo uden bold - jamen så møder de bare 
op alligevel og løber med godt humør og snak.  
 
Igen vidner det om at hold ånden hersker på holdet. 
 
Indendørs sæsonen lurer om hjørnet og vi regner med at tage B-rækken med storm i Futsal turneringen. - Og holder 
selvfølgelig den ugentlige løbetræning ved lige henover vinteren. 
 

 
 
Bedste hilsner fra Morten og Karina 
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SIDSTE NYT FRA U-13 DRENGENE 
  
 
Efterårs turneringen går på held. Vores C hold og Liga4 er færdige, og er nu slået sammen til 1 11 mands hold i Vinter 
turneringen. 
 
Begge hold har klaret sig over forventning i efteråret. Målet var for liga 4 at slutte i Top 5. Her endte det med en flot 3 plads. 
C holdet endte på en super flot 4 plads. 
 
Liga 2 holdet er stadig i gang efter opbrydning. 1 runde endte med en 3 plads, Nu er de i gang med anden runde, og efter 2 
kampe er der 6 point på kontoen og en målscore på 15-1. 
 
De mangler 3 kampe. 
 
I weekenden op til efterårsferien deltog vi med 2 hold til vores egen fodboldfestival. 
 
Desværre var der kun tilmeldt 4 hold, hvilket er utrolig ærgerligt, da stævnet bare er rigtig godt. 
 
Herning Fremad kom med et rigtig stærkt hold (Liga1-2). Vi stillede med 2 blandet hold, og Rødkærsbro kom med et blandet 
U12-U13 hold. 
 
Efter de indledende kampe stod det klart, at Finalen blev et anliggende mellem Herning Fremad og SIK 2. 
 
SIK 1 tabte desværre kampen om 3 pladsen med 0-2 til Rødkærsbro. 
 
Finalen var et tæt opgør, hvor Herning lagde massivt pres på SIK. 
 
Men SIK drengen gav ikke op, og kæmpede sig til en 0-0, og kampen skulle i straffe. 
 
Her viste Herning Fremad sig at være de stærkeste, og de løb med sejren. 
 
Alt i alt en fantastisk dag på Liseborg, og kæmpe ros til alle de mennesker der var involveret. 
 
Hilsner fra trænerteamet i U-13 drenge 
  
 
 

                               
  

 
 
 

     
 
  
 



SIDSTE NYT FRA U-11 PIGERNE 
  
 
Vi har nu afsluttet sæsonen og kan se tilbage på en masse piger som virkelig har rykket sig på alle niveauer. 
 
Der kommer stadig nye spillere til truppen og det er dejligt, at så mange piger har lyst til at spille fodbold . 
 
8-mands hold har givet mere spil på banen til kampene og pigerne har være udfordret mere da banen er større, så man skal 
løbe noget mere. 
 
Men heldigvis har vores løbetræning om onsdagen båret frugt og alle pigerne har forbedret sig meget. 
 
Derudover har vi også været heldige at få lov til at deltage i målmandstræning så de 4 piger som er målmænd får noget 
ekstra teknik, som de kan gøre brug af til kampene. 
 
Træningen fortsætter vinteren over onsdage på kunststof og lørdage som indendørs. 
 
Trænerteamet  
  
 
 
 

            
 
  
 
 

                   
  
 



KLUBBEN SIGER - TILLYKKE 
  
 
I dette nummer af Liseborg News skal vi sige tillykke til nogen som siden sidste nummer har rundet et skarpt hjørne  
– og det er : 
 
Formand Steen Mikkelsen rundede 22. oktober de 60 år 
 
 
Inden næste nummer skal vi sige tillykke til nogen som runder – og det er : 
 
Steffen Sørensen - træner ved U-8 pigerne runder 22. november de 40 år 
 
Poul Lauge fra bestyrelsen runder 8. december de 50 år 
 
Rune Christensen – Herresenior runder 8. december de 40 år 
 
Ole Schmidt – U-14 pigetræner runder 17. december de 50 år 
 
Christian Thrige Holm – Herresenior runder 19. december de 20 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 U-9 PIGERNE 
  
 
Så blev vi færdige med udendørs sæsonen, og vi er klar til opstart indendørs.  
 
Vi har haft en super efterårs sæson, som er gået rigtig godt, både spillemæssigt, men i den grad også socialt på holdet.  
 
Pigerne kæmper til hver eneste træning, og de rykker helt vildt i øjeblikket. 
 
Mikroput weekenden var et kæmpe hit, og vi fik spillet så meget fodbold at pigerne sov rigtig godt om natten ☺ 
 
Det var en sand fornøjelse at have pigerne i 24 timer, hvor alle bidrog og det hele bare fungerede. 
 
Vi glæder os nu til at komme i gang med indendørs sæsonen, og selvom vi nu kun skal træne en enkelt dag om ugen, så det 
nok blive rigtig godt. 
 
Hilsen trænerteamet 
  

                                                              
  
 



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 2019 - så indlæg skal afleveres senest fredag, den 1. februar 2019 
 
Michael Staun - Redaktionen. 
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SIDSTE NYT FRA U-10 DRENGENE 
  
 
Efteråret har været en intensperiode med mange kampe (6 runder) og deraf få muligheder for at træne samlet da flere hold 
har spillet samme dag. Vi spillede som noget nyt sæsonen med tre B-hold og et A- og C-hold. Vi gjorde dette i håb om at 
udvikle/forbedre nogle spillere til et højere niveau, hvilket lykkedes i og med at vi overordnet set ikke kom til at stå svagere 
end vores modstandere. Vores A-hold spillede en god turnering og fik mange sejre, B-holdene spillede også en god turnering, 
for vores C-hold blev det en vanskelig omgang, men der blev kæmpet og gået til den i alle kampe. 
 
En ting er resultater i form af sejre, noget andet er hvordan man spiller, og vi har i efteråret set at holdene var tydeligt bedre til 
at spille bolden og spille sig frem til chancerne end vores modstandere, hvilket vi er meget tilfredse med da det er noget vi har 
arbejdet meget med siden vi begyndte at spille på 5-mandsmål. 
 
Vi plejer også at deltage i stævner i løbet af sæsonen og vi deltog derfor i Fodboldfestival på SIK i weekenden inden 
efterårsferien. Vi deltog med tre hold et i A-rækken og to i en blandet B/C-række. Der var nogle gode hold med i stævnet, 
selvom nogle kampe var tætte, og alle hold måtte derfor for en gangs skyld nøjes med at spille om sekundære placeringer. 
 
Nu er efterårsferien overstået og vi er begyndt at træne på kunstgræsbanen som vi gør frem til uge 50 og samtidig begynder 
vi snart på indendørs som i år byder på Futsal.  
 
Sidst men ikke mindst har vi i årets løb deltaget i noget trænerudvikling gennem Topcenter på VFF, i den forbindelse er fire af 
vores spillere blevet udtaget til at træne på Topcenter i det næste år. Godt gået drenge ! 
 
Trænerteamet 
  

 
 

SIDSTE NYT FRA U-13 PIGERNE 
  
 
Begge vores hold har afsluttet efterårs turneringerne. 
 
På vores 2. hold endte det med en 3. plads. Man siger at tabellen aldrig lyver, men det var en tæt affære blandt de tre øverste 
hold.  
 
Humør og spil har været i top hele vejen igennem, og de kom meget tæt på at vinde puljen. Men vi er stolte af den udvikling 
de har gennemgået undervejs, både som hold og individuelt.  
 
På vores første hold i liga 2 gik pigerne til tops og vandt puljen. Derfor skal de ud og spille kvalifikationskamp om oprykning til 
liga 1, mod ØVI/TTB fra Nordjylland. Kampen skal spilles på neutral bane i Støvring. 
PS : sidste nyt er at kampen blev aflyst – og pigerne er rykket op i LIGA 1 
 
Afslutningen på sæsonen markerer samtidigt, at vi nu skal have min. 1 hold på 11-mands bane, når sæsonen starter op igen 
til foråret. Så i bestræbelserne på at forberede os på dette, er vi tilmeldt DBU’s vinterturnering for 11-mands hold. Vi sidder 
over i første runde, så vi glæder os rigtig meget til at komme i kamp næste runde. 
 
Vi har haft glæde og gavn af vores gode samarbejde med de to afdelinger tættest på os, U12 og U14, i såvel trænings som 
kampmiljø, og vil fortsætte dette i den kommende sæson. 
 
På trænersiden har vi fået tilgang af Rasmus Mogensen. Vi vil gerne have en mere tilknyttet holdet. 
 
Hen over vinteren træner vi udendørs to gange om ugen. 
 
Hilsen trænerteamet 
  
 
 

                 
  

 
 



STØT KLUBBEN 
  
 

 
  
 



STØT EN AF KLUBBENS GODE SPONSORER 
  
 
 

 
 
  



TILBUD FRA VORES SAMARBEJDSPARTNER SPORTIGAN 
  
 

 
  

 



TILBUD FRA VORES SAMARBEJDSPARTNER SPORTIGAN 
  
 

   

TEAM VIBORG KLUBDRAGT

Esito Training Sweat
Str. 116 – 3XL
Vejl. pris JR 350,00/SR 400,00
Liga Training Pant
Str. 116 - XXL
Vejl. pris JR 300/SR 350,00

TEAM VIBORG SÆTPRIS
Inkl.navnetryk, Klub- & 
Sportigan logo 500,-

TEAM VIBORG KLUBSÆT

Liga Tee
Str. 116 - XXL
Vejl. pris  200,00
Liga Shorts
Str. 116 - XXL
Vejl. pris 150,00

TEAM VIBORG SÆTPRIS
Inkl.navnetryk, Klub- & Sportigan logo 300,-

TEAM VIBORG Træning

Liga Rainjacket
Str. 116 - XXL
Vejl. pris JR 450/SR 500,00

TEAM VIBORG   PRIS

Jr. 300,-/Sr. 400,-
Ingen tryk på regnjakker, da det ikke kan holde.

Vejl. pris 250,00

KLUBPRIS 200,-
vejl 80,00

Klubpris 59,-

JR SR

 
  
 



BESTYRELSEN OG ØVRIGE KONTAKTPERSONER 
  
 
Bestyrelsen i Søndermarken I.K. har følgende sammensætning : 
 
Formand og kassere : Steen Mikkelsen Liseborg Toft 40 40 11 66 81 

Næstformand : Michael Staun Kornvænget 3 D 86 60 09 73 

Øvrige   : Søren Christensen Liseborgvej 49 86 61 21 58 

   Poul Lauge  Drosselvej 23 26 28 79 15 

   Mikkel Mikkelsen Porsevej 9  22 77 40 08 

 
Bestyrelsen i Team Viborg har følgende sammensætning : 
 
Formand  : Steen Mikkelsen Liseborg Toft 40 40 11 66 81 

Næstformand  : Michael Staun Kornvænget 3 D 86 60 09 73 

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

Øvrige   : Poul Lauge Drosselvej 23 26 28 79 15 

   Maibritt Dalsgaard Tjalfesvej 5 61 89 06 88 

   Mikkel Mikkelsen Porsevej 9  22 77 40 08 

   Morten Jensen Liseborg Mark 25 24 60 21 38 

 
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 51 58 48 27 

 
Nedenstående personer er kontaktpersoner i Team Viborg på øvrige områder : 
 
Talentudviklingsansvarlig Morten Dalsgaard   50 59 06 49 
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    
  
 

 

 

  
 
 
 
  
 
 
 
 


