Beretning 2017:
Aktivitetsmedlemmer 259
Faciliteter
-

Nye omklædningsrum officielt indviet den 12. marts af Per Møller Jensen, formand for
Kultur- og Fritidsudvalget. Investering på 850.000 kr. – lån 200.000 kr. regnskab senere.

-

Udenoms arealer. Færdig foran klubhuset – terrassen blev omlagt af seniorspillerne i
oktober måned og nyt gelænder aftalt til midt i november. Nu endelig klar til at sætte op.
Investering på ca. 125.000 kr. – tilskud fra Viborg Kommune på godt 100.000 kr. fra puljen
”Forskønnelse af mindre bysamfund”

-

Nyt læhegn plantet i efteråret 2015. Vedligeholdt af Jens Buhl Christensen, som fik øje på
det, da han første gang var til fodbold på stadion 8-0 over Mønsted! Tak til Jens – også bag
målet.

-

Multibane og legeredskaber istandsat og malet. Ole klarede reparationerne, og ikke kun
Kresten, men en flok seniorspillere m.fl. stod for malingen –70 liter træbeskyttelse.

-

Nyt hegn omkring tennisbanen fra 1989. tiltrængt investering på 33.000 kr. – hentet 12.500
fra Viborg Kommune. Bliver lavet inden 1. april.

-

Maling af kælder + ny trappe. Praktikelever fra Mercantec maler i uge 12.

-

Øvrige aktiviteter

-

Først på året fik vi en hjertestarter til byen. Gennemførte førstehjælpskursus i samarbejde
med Borgerforeningen i klubhuset.

-

Kantinen er blevet et omdrejningspunkt for mange tiltag – fællesspisning,
fodboldafslutninger, børneloppemarked er eksempler. Karen har skabt et sted, hvor det er
godt at komme. Det vil også fremgå af regnskabet, at kantinen er en helt afgørende
indtægtskilde.

-

Efterhånden tradition for øl- eller vinsmagning. Startede i 2014 med samarbejde med
Henriette. Året efter med Staarup Haandbryg og i 2016 igen vin. Besøg i Staarup. I maj
bliver der arrangeret en tur til Hancock i Skive.

-

Den 3. maj blev Anders kåret til ”Årets unge idrætsleder” i Viborg Kommune. En flot men
velfortjent hæder til Anders, der først og fremmest har været med til at få rigtig mange
børn til at spille fodbold. Men han også på andre områder vist initiativ – en rigtig
klubmand.

Idrætsaktiviteter
-

Løb – nu med 3 løb. Fjendsløbet 156 + 39 fra Nordstjernen, lidt flere end 2015. Mandeløbet
med 58 deltagere, også lidt flere end 2015. Og så det nye tiltag med Sparkær Vinterløb i
januar. Stor succes med 85 deltagere fra hele Jylland. Desværre kun en enkelt eller to
lokale. Jens Buhl initiativtager – aftalt at vi gentager.

-

Gymnastik & Fitness med 7 discipliner – Jumping Fitness (2 hold), Jumping Kids, Go Motion
(2 hold) Street Dance, Dance and play, Cross Dance og Yoga, some er nyeste skud af tilbud
med start efter nytår I klubhuset. Velbesøgt gymnastikopvisning i marts og besøg af ROSholdet fra Viborg i maj måned. Jumping Fitness er stadig populært, og efter at der blev
anskaffet 11 trampoliner i 2015, er der købt yderligere 4 i 2016.

-

Badminton og tennis lever deres eget stille liv. Badminton foregår i Østfjendshallen en time
om ugen med 20 spillere (fuldt hus). Fra næste sæson bliver det Sparkær IF, der skal
organisere badminton på skolen, da private ikke længere selv kan leje gymnastiksalen. Vi
har haft et møde med spillerne og aftalt det nærmere om det.
Tennisfolkene – som kun tæller 8 spillere – passer og plejer selv banen, og der er plads til
mange flere spillere. Som tidligere nævnt renoveres. Se skriv fra Udvalget.

-

Børnefodbolden fortsatte med at blomstre i 2016. Vi har over 59 spillere under 16 år –
heraf 12 i samarbejde med MIF. I foråret havde vi hold i U6, U7, U8, U10 og U12 Piger. I
efteråret U8, U9, U11 og U13 Piger. Desværre måtte vi stoppe med de mindste, da vi ingen
træner havde. Vi vil prøve, om vi kan starte det igen i foråret, men det kræver en voksen,
der vil hjælpe til. Her i foråret laver vi holdsamarbejde med Mønsted for U9 og U11,
ligesom vi har for U12 og de ældre. I vinter har Anders Schmidt haft 20 spillere til
indendørs på skolen om fredagen.

-

Damerne fik ny træner i sommerpausen. Kim Fenneberg afløste Oliver Andersen og Nicolaj
Andersen, og han fortsætter her i 2017. Resultatmæssigt har 2016 ikke været den store
succes, men kampene bliver spillet, og det er vigtigt, at vi holder gang i dameholdet.

-

For seniorherrerne blev 2016 et historisk år på flere måder. Førsteholdet sikrede sig for
første gang nogensinde oprykning til serie 2, mens andetholdet er i serie 4 for første gang.
Pudsigt nok blev begge oprykningen sikret på de to naboklubbers og arvefjenders
hjemmebaner. Nemlig i Stoholm og i Mønsted. Det kunne vel ikke være timet bedre.
Førsteholdet måtte ned i serie 3 igen, men præsterede gode kampe og fik 10 point skrabt
sammen. Og optimismen er intakt her med starten af den nye sæson, hvor 30 spillere var
mødt op den 4. februar. De to – Poul og Johnny – er klar igen. Poul har skabt en unik
træningskultur med masser af folk til træning, og Johnny har styr på at samle andetholdet.

-

Fjends Cup blev igen en af de bedre. Efter skidt vejr i 2015 og faldende tilskuertal, var vi i
2016 begunstiget af bedre vejr og flere tilskuere og dermed bedre omsætning, som også vil
fremgå af regnskabet. Turnering fik en yderst overraskende vinder i serie 4 holdet fra
Borup, mens Sparkær igen var meget tæt på en finale. Og igen var det Stoholm, der
ødelagde det efter straffesparkskonkurrence ligesom i 2011. I år bliver det så turnering nr.
35, der skydes i gang torsdag den 27. juli.

Øvrigt

-

Kommunikation er en vigtig del, hvis man vil gøre opmærksom på sin forening. Og her har
vi flere velfungerende kanaler til at komme ud med budskaberne. Klubbladet er et af få
trykte blade, der er tilbage og går nu ind i 32. årgang.

-

Men vi er også med på de nye medier. Hjemmesider har nu en anden rolle end tidligere.
Her findes de fast oplysninger om de forskellige aktiviteter, bestyrelses- og
udvalgsmedlemmer m.m. Nyhedsstrømmen sker nu om dage på facebook, hvor man når
direkte ud til modtageren, og her er vi rigtig godt med.

-

Ud over den officielle facebookside ”Sparkær Idrætsforening” har både Gymnastik &
Fitness og fodbold sider. Endvidere er der ”lukkede” sider for f. eks. børneholdene, hvor al
kommunikation med forældrene sker.

-

Sponsorer er en vigtig indtægtskilde for foreningen (17 pct. iflg. regnskabet). Vi har rigtig
mange forskellige sponsorer – hovedsponsor, andre større sponsorer, annoncer i klubblad,
tøjsponsorer, præmiesponsorer m.m.
Større sponsorarter (Salling Bank og Hancock) – 2
Klubblad – 44
Fjends Cup – 41
Fjendsløb – 18
Mandeløb – 10
Gymnastik – 5
I alt 120 sponsorater – gengangere imellem.
TAK til alle - store som små.

-

Til slut en stor tak til alle, der har ydet en frivillig indsats for Sparkær IF i 2016. I Sidste
nummer af klubbladet havde vi en artikel ”Sig tak til de frivillige”. En opgørelse viste, at
flere end 100 på den ene eller anden måde har været involveret i arbejdet med Sparkær IF.
Så igen tak for det.

-

Det var billederne og ordene fra mig.

