Sparkær IF - Beretning 2018:
Aktivitetsmedlemmer 278 (2016: 259)
Gymnastik & Fitness
Fodbold
Badminton
Tennis
I alt

U/25 år
54 (36)
83 (94)
1 (1)
138 (131)

25 år og derover
80 (88)
20 (16)
29 (16)
11 (8)
140 (128)

Faciliteter
-

Udenoms arealer. Færdig foran klubhuset – terrassen blev omlagt af seniorspillerne i
oktober måned 2016 og det nye gelænder blev sat i i starten af 2017. Egen 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. Vedligeholdes fortsat af Jens Buhl Christensen.

-

Nyt hegn omkring tennisbanen fra 1989. Det var en tiltrængt investering på 34.000 kr. –
hentet 12.500 fra Viborg Kommune.

-

Tilsammen er det over 2 år investeret ca. 170.000 kr. i udearealerne inkl. Tennishegn – heraf er
vores egen udgift 60.000 kr.

-

Kort før Fjends Cup i juli/august fik vi opsat vores nye måltavle på stadion. Tavle og opsætning har
kostet i alt ca. 34.000 kr., som er dækket af de 4 sponsorer og Lions Fjends, hvor vi fik en donation
på 8.000 kr.

Øvrige aktiviteter
-

Kantinen er blevet et omdrejningspunkt for mange tiltag – fællesspisning,
fodboldafslutninger, gymnastikafslutning m.m. Det vil også fremgå af regnskabet, at
kantinen er en helt afgørende indtægtskilde, selv om der i 2017 har været færre aktiviteter
og dermed et mindre overskud.

-

Efterhånden har der været tradition for øl- eller vinsmagning i kantinen. Startede i 2014
med et samarbejde med Best by Henriette. Året efter med Staarup Haandbryg og i 2016
igen vin med Henriette. I 2017 var der ikke noget i klubhuset, men i maj blev der arrangeret
en tur til Hancock i Skive.

-

Årets Idrætsforening i Viborg Kommune. Sparkær IF blev i 2017 nomineret som 1 ud af 3
foreninger, men det blev Stoholm IF, der løb med titlen. I 2016 blev Anders Schmidt Årets
unge idrætsleder. Men vi fik en masse positiv omtale i avisen.

-

Aktivitetsgruppen er et nyt tiltag, som så dagens lys i klublokalerne og udenfor. Ryan
Pedersen og Ole Nielsen indkaldte i september til et møde i Medborgerhuset for at høre,
om der var interesse for nogle aktiviteter for folk, der ikke længere har travlt med at gå på
arbejde. Det samlede næsten 30, og jeg tilbød på vegne af Sparkær IF, at idrætspladsen og
klublokalet kunne være et godt samlingssted. Det blev taget godt imod, og nu samles
omkring 20 hver onsdag eftermiddag et par timer. Nogle går en tur, nogle spiller whist,

nogle spiller bob, o.s.v. Når vejret er til det, spilles der også crocket og petanque. Det er
blev en stor succes.

Idrætsaktiviteter
-

Løb – nu med 3 løb. Fjendsløbet 167, lidt flere end 2016. Mandeløbet med 45 deltagere,
lidt færre end 2016. I 2017 så Sparkær Vinterløb dagens lys i januar måned. Det blev en
stor succes med 85 deltagere fra hele Jylland, og succesen blev endnu større i år, hvor
deltagertallet kom op på 124. Dermed blev der også i år et pænt afkast til Sparkær IF. Der
løbes på en 5,28 km rundstrækning, og løberne kan vælge mellem Marathon,
halvmarathon eller det antal runder, man ønsker. I år løb 25 marathon og 59 halvmarathon,
mens resten løb/gik en eller flere runder, alt efter behov og lyst. Efter løbet varm suppe.

-

Gymnastik & Fitness har fortsat et højt aktivitetsniveau med 11 forskellige hold – Jumping
Fitness (2 hold), Jumping Kids, Go Motion (2 hold) Street Dance, Dance and play, Cross
Dance, Step, Mor/far/barn og Yoga. Velbesøgt gymnastikopvisning i marts 2017 – i år
søndag den 11. marts kl. 10.00. Jumping Fitness er stadig populært, og efter at der blev
anskaffet 11 trampoliner i 2015, er der købt yderligere 4 i 2016. I 2017 blev der anskaffet 4
nye spejle, som bruges af nogle af holdene. I denne sæson er der kommet godt gang i
mor/far/barn gymnastik med Michelle Brøns som instruktør. Igen i 2017 havde Anita igen
besøg af ROS-holdet, som prøvede Jumping Fitness.

-

Badminton og tennis lever deres eget stille liv. Badminton foregår i Østfjendshallen en time
om ugen med 20 spillere (fuldt hus). Fra denne sæson er det Sparkær IF, der organiserer
badminton på skolen, da private ikke længere selv kan leje gymnastiksalen.

-

Tennisfolkene – som har øget antallet af spillere fra 8 til 11 – passer og plejer selv banen,
og der er plads til mange flere spillere. Som tidligere nævnt er der opsat helt nyt hegn, og
nu mangler vist kun lige noget gammelt hegn øverst på slåmuren. Det bliver lavet snart.

-

Børnefodbolden fortsatte med at blomstre i 2017. I foråret havde vi hold i U7, U8, U11 og
U13 Piger. I efteråret U6, U9, U11 og U14 Piger. Fra foråret 2017 lavede vi holdsamarbejde
med Mønsted for U10 og, ligesom vi har for U12 og de ældre. Vi har også haft en lille
gruppe af helt små børn, som Enya Chacon har leget med. I vinter har Johnny Holm pigerne
til indendørs på skolen om fredagen. Han overtog træningen af U14 Piger efter Anders
Schmidt i sommerpausen. Her fra starten af 2018 er der indgået et nyt samarbejde mellem
Stoholm, Mønsted og Sparkær for årgangene U12, U13 og U14 Drenge.

-

Damerne fik resultatmæssigt et flot efterår, da de blev puljevindere. Træner Kim
Fenneberg stoppede på grund af manglende tid, og her fra den nye sæson er det Bo
Pedersen, der træner holdet.

-

For seniorherrerne blev det noget af en nedtur efter et historisk år 2016, hvor førsteholdet
for første gang nogensinde spillede i serie 2 i efteråret, mens andetholdet rykkede i serie 4
for første gang.
Førsteholdet havde en fin forårssæson, der endte med en 3. plads i serie 3, men i efteråret
gik det galt, og holdet rykkede ned i serie 4. Og serie 5 havde også et skidt efterår, men
klarede dog skærene i serie 5.
Førsteholdet præsterede dog for første gang siden 1984 at komme i finalen ved årets
Fjends Cup. Den blev dog tabt 1-3 til Ravnsbjerg/Løgstrup.

Optimismen er dog intakt her ved starten af den nye sæson, hvor 24 spillere var mødt op
den 3. februar.
-

Fjends Cup blev igen en af de bedre med rimelig godt vejr og mange tilskuere – 1.086. I år
er det 35 år siden, at Fjends Cup startede (1983), og det bliver så turnering nr. 36, der
skydes i gang torsdag den 26. juli. Fjends Cup er en vigtig indtægtskilde.

-

I uge 26 arrangerede vi DBU Fodboldskole med stor succes. 48 drenge og piger var med. Vi
havde bedt om 32 pladser, men de blev udsolgt allerede den første dag, hvorfor vi
udvidede til 48, som også hurtigt blev solgt. I år skal vi igen have fodboldskole, da Stoholm
ikke ønskede at udnytte deres tur i den turnus, der er mellem Sparkær, Stoholm og
Mønsted. Det bliver i år i uge 27 (første uge i skoleferien), og der er allerede solgt de 16
billetter, vi kan forhåndsreservere til egne medlemmer.

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 33. årgang.

-

Men vi er også med på de nye medier. Hjemmesider har nu en anden rolle end tidligere.
Her findes de faste 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 (18 pct. iflg. regnskabet). Vi har rigtig
mange forskellige sponsorer – hovedsponsor, andre større sponsorer, annoncer i klubblad,
Fjends Cup, tøjsponsorer, præmiesponsorer m.m. Lige nu tegnes der annoncer til både
klubblad og Fjends Cup for både 2018 og 2019, men hovedsponsor og et par større
sponsorer er på plads for de kommende to år.
TAK til alle - store som små.

-hp

-

Til slut en stor tak til alle, der har ydet en frivillig indsats for Sparkær IF i 2017.

-

Det var billederne og ordene fra mig.

