Til dig der kan smage forskel.

Øl og vand fra det lokale bryggeri

WWW.HANCOCK.DK
- SMAG FORSKELLEN!
Hancock er et lille
uafhængigt bryggeri, hvis
målsætning er at fremstille
kvalitetsprodukter. Vi sætter
en ære i at anvende gamle
metoder, og i at fremstille
produkter der skiller sig ud
fra mængden. For at opnå
dette bruges ingen kunstige
enzymer, øllet gæres ved lav
temperatur, lagres op til et
år ved frysepunktet inden det
tappes, og vi tilsætter ikke
vand inden tapningen.
Ligeledes anvendes verdens
fineste humle, den Tjekkiske
Saazer, til alle øltyper.

Øl og vand fra det lokale bryggeri

Til dig der kan smage forskel.
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Hancock er et lille
uafhængigt bryggeri, hvis
målsætning er at fremstille
kvalitetsprodukter. Vi sætter
en ære i at anvende gamle
metoder, og i at fremstille
produkter der skiller sig ud
fra mængden. For at opnå
dette bruges ingen kunstige
enzymer, øllet gæres ved lav
temperatur, lagres op til et
år ved frysepunktet inden det
tappes, og vi tilsætter ikke
vand inden tapningen.
Ligeledes anvendes verdens
fineste humle, den Tjekkiske
Saazer, til alle øltyper.
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”Sparkær Idræt”

Det er koldt derude….

Udgivet af:
Sparkær Idrætsforening
Enrico Dalgas Vej 3A, Sparkær
8800 Viborg

Minus 10 grader viste termometret her natten til den 19. marts,
som er dagen, hvor årets første
nummer af ”Sparkær Idræt” gøres
klar til trykkeriet. Og så dagen før
forårsjævndøgn.

Ansvarshavende redaktør
Hans Peter Johansen
21 75 43 17
hpjohansen1950@gmail.com
Oplag - 400
Omdeles gratis i Sparkær og omegn 4 gange om året i marts,
juni, september og december.
Annoncer
Mogens Frederiksen, 40 36 98 58
Torben Andersen, 20 97 00 81
Annoncepriser pr. år
1/1 side
1250,00 kr.
1/2 side
750,00 kr.
1/4 side
500,00 kr.
Priserne er for sort/hvid tryk.
Mulighed for farver med tillæg.
Redaktionen forbeholder sig ret
til at forkorte indsendte indlæg.
Artikler og indlæg udtrykker ikke
nødvendigvis Sparkær Idrætsforenings holdning.
Tryk
Søe Knudsen Offset, Stoholm
lyn@langsom.dk
Næste deadline 1. juni 2018

Den sene vinterkulde har dog ikke
forhindret, at fodboldspillerne er
godt i gang med forberedelserne
til den forestående sæson. Seniorerne startede allerede først i februar, og ungdomsholdene er løbende kommet i gang derefter.
Med forårets komme er det ved at
være slut med vinteraktiviteterne.
Gymnastik & Fitness havde en
flot opvisning søndag den 11.
marts, men et par af holdene fortsætter dog her i foråret.
Som forening er SIF på ingen måde under frysepunktet, tværtimod.
På generalforsamlingen i februar
kunne vi berette om stor aktivitet i
de forskellige afdelinger, fremgang af aktivitetsmedlemmer og
en sund og solid økonomi, der
giver arbejdsro.
Med foråret kommer nu er travl
periode med masser af udendørs
aktiviteter med udgangspunkt på
og fra idrætspladsen. Fodboldkampe for både børn og voksne,
Fjendsløbet, Sparkær Mandeløb
m.m. Og mon ikke også tennisfolket vågner op til dåd.
Ovenstående kan du læse mere
om inde bladet. Så med håbet om
et snarligt forår ønskes I rigtig
god læselyst.
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Tørveskæret 5, Sparkær
8800 Viborg
40 41 72 12
www.bonsoe.dk

STOHOLM BYGGECENTER
Hus, have, byggeartikler
Fra dit lokale byggemarked
- og Maskincenter
7850 Stoholm - tlf. 97 54 10 98
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Det går godt i Sparkær IF
Det kunne de få fremmødte konstatere, da Sparkær IF havde indkaldt til
generalforsamling i klubhuset mandag den 19. februar. Der var mange
positive budskaber i årsberetningen for 2017, og der er ikke noget, der
tyder på, at de ikke skulle kunne fortsætte i 2018.
Den eneste sportslige skuffelse i 2017 var, at førsteholdet i fodbold efter nogle fine sæsoner i både serie 3 og serie 2 måtte en tur ned i serie
4. Nogen katastrofe er det ikke, for ved starten på den nye sæson er der
fin opbakning, og det ser ud til at spillertruppen er intakt. Ja, der er tilmed kommet 6 nye til.
Der var fremgang i antallet af aktivitetsmedlemmer fra 259 til 278, og
det er især gymnastik, der tegner fremgangen med 13 nye, men også
badminton, hvor Sparkær IF nu organiserer badminton på skolen. Fodbold har en lille tilbagegang, mens tennis har fået 3 nye medlemmer.
Faciliteterne er også i 2017 blevet forbedret. Terrassen er færdiggjort
med gelænder og ny trappe til kælderen, ligesom der er opsat helt nyt
hegn ved tennisbanen. På stadion er der kommet en helt ny måltavle,
hvor udgiften er dækket af 4 sponsorer samt en donation fra Lions
Fjends. En samlet udgift på ca. 35.000 kr.
Kantinen er omdrejningspunkt for mange ting ud over det daglige, såsom fællesspisning, afslutninger, træningsstart m.m. Den er stadig et
godt aktiv, som påvirker regnskabet positivt. Der har dog været færre
aktiviteter i 2017 end i 2016, og dermed et mindre overskud.
Sparkær IF har i mange år været kendt for Fjendsløbet og Sparkær
Mandeløb, og i 2017 kom så et helt nyt løb til, nemlig Sparkær Vinterløb (læs mere om det på side 20), så vi nu kan præsentere hele tre motionsløb.
Gymnastik & Fitness har fortsat et godt tag i både børn og voksne, og
Jumping-bølgen kører stadig i fuld fart og trækker en del til udefra.
Men også Sinnas Go Motion med to hold trækker mange til, og i efteråret er der startet et stort far/mor/barn hold med Michelle Brøns som
instruktør.
Fodboldherrerne gik det som nævnt ikke så godt for, men til gengæld
præsterede dameholdet at blive puljevinder i efteråret. Børnefodbolden
har fortsat fin tilslutning, og i uge 26 var der DBU Fodboldskole i Sparkær. Den kommer igen i år i uge 27.
Du kan læse hele årsberetningen og regnskab på www.sparkaerif.dk. Se
under ”Om SIF”.
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Bliv støttemedlem i Sparkær IF
Du kan stadig tegne et passivt medlemskab
af Sparkær Idrætsforening, det koster 100 kr.
Du kan ligeledes støtte foreningen ved at købe halstørklæde med logo, også til 100 kr.
Har du lyst til både at blive passiv medlem
og købe halstørklæde, kan du erhverve begge
dele for kun 150 kr.
Kontakt Karen på tlf./sms 30 57 70 53 eller
mail karenladefoged@gmail.com, eller indbetal på kto. 7890 1163242.
Klubben tilbyder gennem Sportigan i Viborg
køb af klubdragt, bukser og sweetshirt med
logo og dit navn påtrykt. Dragten koster 500
kr. Henvend dig til Karen, hvis du har lyst til
at købe dragten til dig selv eller dit barn.
Karen Ladefoged
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Lars Højrup . Nørregade 3 . 7850 Stoholm . 97 54 10 97
Mandag lukket

Alle former for MASKINSTATIONSARBEJDE udføres

Mønsted Maskinstation A/S
Kalkværksvej 2, Mønsted
8800 Viborg
tlf.: 86 64 60 74
Bil: 30 86 94 41 - 40 16 94 41
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- Vi er ikke en pengemaskine
Det er et budskab, som kasserer Karen Ladefoged gerne vil sende, selv
om hun for andet år i træk kunne præsentere et driftsoverskud på mere
end 100.000 kr.
For overskuddet er ikke endt i foreningens kasse men derimod så godt
og vel brugt på tidligere nævnte forbedringer af udearealerne ved klubhuset, herunder nyt hegn ved tennisbanen.
Der er mange måder, man kan opstille et foreningsregnskab på, men i
Sparkær IF har vi valgt at adskille drift og anlæg, så det er muligt at
sammenligne driftsresultater år for år. Alternativet er, at der vil være
meget store udsving på driften, hvis man registrerede alt som drift.
Havde vi gjort det i 2017, ville regnskabet rent faktisk have vist et underskud, da vi har brugt 123.000 kr. på de nævnte anlægsopgaver og
driften endte med et overskud på 103.000 kr.

Vi skal her også huske på, at vi i forbindelse med renovering af omklædningsrummene i 2016 optog et lån på 200.000 kr., som skal afdrages over 10 år. Her er restgælden ved udgangen af 2017 på 174.000 kr.,
så det er nødvendigt med lidt på kistebunden.
Når det er sagt, så har Sparkær IF de senere år været godt kørende rent
økonomisk, men pengene kommer ikke selv ind af døren. Vi har rigtig
mange gode og trofaste sponsorer - og TAK for det, men vi har også
mange aktiviteter, som genererer overskud - Fjends Cup, løbene, klubblad, kantine m.m., som kræver en stor indsats for at lykkes.
Sponsoraterne er på plads de næste to år, og kan vi fastholde aktivitetsniveauet, ja så tegner økonomien også lyst de kommende år. Det giver
arbejdsro og måske plads til yderligere forbedringer.
-hp

9

Cramer El-Service Aps
Strømmen 2, Kjeldbjerg, 7800 Skive
Tlf.: 97 54 51 52 - Fax.: 97 54 52 80
Mail: cramer-el@mail.dk
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Flot gymnastikopvisning på Sparkær Skole
Søndag formiddag den 11. marts havde Sparkær IF's gymnastikudvalg
inviteret til gymnastikopvisning på Sparkær Skole. Og den invitation
tog næsten 100 forældre, bedsteforældre m.fl. imod. Så med næsten
ligeså mange gymnaster var der trængsel på skolen.
Tilskuerne så 8 hold vise noget af det, de har lært i vinterens løb, og det
var gymnaster fra de helt små til voksne på holdene Mor/Far/Barn,
Crossdance, Streetdance, Jumping Voksne, Dance and Play og Jumping
KIDS.

Efter opvisningen var der kaffe, sodavand, boller og kage. Alt i alt en
meget vellykket opvisning denne søndag formiddag.
Alle gymnaster var iklædt friske gule t-shirts, som var sponsoreret. Tak
til trøjesponsorerne: Jens Dalsgaard, TJ Stoholm. MLI Huse, Stoholm
Cykler og Den lille Altmuligmand/Vicevært.
Du kan se flere billeder og video fra gymnastikopvisning på
www.sparkaer.dk
-hp
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Det sker på Nordstjernen
Alle er velkomne til arrangementerne
Torsdag den 5. april kl. 14.30
Tyrolermusik med underholdning af sang og musik
Torsdag den 24. maj kl. 14.30
Max Mortensen salg
Lørdag den 9. juni kl. 14.00-17.00
Årets sommerfest med loppemarked, tombola og amr. lotteri
Torsdage 12. april, 17. maj og 14. juni kl. 14.30
Gudstjeneste
Nordstjernen og
Nordstjernens Venner

”Vi er et plejehjem med holdninger til livet”
Borrisvej 2 - Sparkær - 8800 Viborg
96 51 46 40 - www.friplejehjemmetnordstjernen.dk
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Salling Bank fortsætter som hovedsponsor for Sparkær IF
Dermed fortsætter et sponsorsamarbejde, som startede helt tilbage i
1989. Siden dengang har Salling Bank været Sparkær IF’s hovedsponsor uden afbrydelser. Og det er begge parter godt tilfredse med.
For idrætsforeningen er det vigtigt at have en hovedsponsor af en vis
størrelse og en samarbejdspartner, som vi kender og som kender foreningen godt. Også marketingskoordinator i Salling Bank, Anja P. Nielsen er tilfreds med den eksponering, som banken får via Sparkær IF.

Som et supplement til selve hovedsponsoraftalen kan Sparkær IF tjene
ekstra, hvis Salling Bank får nye kunder blandt Sparkær IF’s medlemmer. Derfor vil der de næste to år i forbindelse med kontingentopkrævninger blive vedlagt en kupon, som kan udfyldes med navn, adresse
m.m. og sendes ufrankeret til Salling Bank.
Det er ganske uforpligtende at tage en samtale med banken, men for
hver ny kunde i Salling Bank får Sparkær IF 1.000 kr.
-hp

v/Ellen Marie Vistisen - Tlf. 86 64 60 87
Bryrupvej 7 - Mønsted - 8800 Viborg
Bestil tid online på www.salonmie.dk
Onsdag lukket
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Læs de lokale nyheder på….

sparkaer.dk
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Børne– og ungdomsfodbolden er startet
Ja, det vil sige næsten alle hold, for de yngste venter til efter påske. U6
starter træningen onsdag den 18. april, og her er Isabelle og Victoria
igen klar til at lære de små fodboldfødder mere. Der bliver som sædvanligt også 3 stævner i foråret, så vi håber, at de fire spillere fra efteråret
er klar igen. Og der er selvfølgelig også plads til nye!
Samme dag starter de helt små, som Enya Chacon igen vil lege med og
forsøge at indføre lidt i fodboldspillet. Efter træningen vil der være lidt
godt til munden i klubhuset.

Det var der også lørdag den 17. marts, da U9 og U10 Drenge samt U13
Piger startede træningen på en pivkold forårsdag. Det så dog ikke ud til
at påvirke spillerne, men mere forældrene, der søgte ly i kantinen.
Her endte spillerne også efter ca. 3 kvarters spil til lune boller og sodavand, og så var sæsonen ligesom skudt i gang. De fremmødte forældre
fik en kort orientering om den forestående sæson, mens de mere detaljerede informationer kommer løbende på de forskellige holds facebooksider. En kommunikationsform, der er helt nødvendig i 2018.

De lidt ældre - U12, U13 og U14 - hvor vi tidligere har haft holdsamarbejde med Mønsted IF startede allerede 24. februar, nu i et nyt samarbejde under navnet SMS Fjends, hvor også Stoholm IF indgår. Endelig
fortsætter U16 i samarbejdet med Mønsted IF.
-hp
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Åbningstider:
Tirsdag
09.30-17.30
Onsdag
08.00-17.30
Torsdag
09.30-19.00
Fredag
09.30-17.00
Lørdag
08.00-13.00 (lige uger)
Svalevej 10, Mønsted
86 64 60 80

Booking: www.helle-salon.dk

Sparkær Smede- og
Maskinværksted
Stålkonstruktioner. Trapper - gelænder. Tankstationer.
Alle former for svejseopgaver og reparationer
v/Per Mackenhauer, Tørveskæret 17, Sparkær, 8800 Viborg
86 64 50 96 - www.sparkaersmede.dk

Vestergade 30, 7850 Stoholm - 96 51 13 01
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Ændring af Sparkær IF’s klubdragt?

Trøjen til Sparkær IF’s klubdragt er ændret, da PUMA har stoppet produktionen af den tidligere model. Herover ser du den nye trøje.
Klubprisen for begge dele er kun 500,00 kr., for både børn og voksne.
Med i prisen er tryk med Sparkær IF’s logo på brystet samt dit navn
(hvis du ønsker det). På ryggen trykkes Sportigan.
Du skal ikke bestille, men møder bare op hos Sportigan, St. Sct. Mikkels Gade 20 i Viborg, hvor du kan prøve sættet, inden du køber.

Adresse:
St. Sct. Mikkels Gade 20
8800 Viborg
Telefon: 8662 8810
E-mail: 8810@sportigan.dk

Åbningstider:
Mandag-torsdag 10.00-17.30
Fredag
10.00-18.00
Lørdag
10.00-14.00
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Nyt fra Sparkær Skole
Af Jens Johansen
Kalenderen siger marts måned og dermed er vi teknisk set i gang med
foråret, men når vi har kigget ud af vinduerne her den første halvdel af
marts, ja så har foråret syntes langt væk, og vinteren stadigvæk alt for
nærværende. Mens foråret lader vente på sig i form af varmere temperaturer, så fornægter årstiden sig ikke når det kommer til lysere og længere dage.
”Lys”, eller mangel på samme, har ikke været en del af vores pædagogiske fokus på skolen, men det har ”korte” kontra ”lange” skoledage.
Det er nu cirka et år siden, at vi indførte et forsøg med konvertering af
den understøttende undervisning til tolærerordning, hvilket kort sagt
betyder, at vi afkorter skoledagen med én time, for så, som minimum,
at have én time i løbet af dagen, hvor der er to voksne om én klasse.
Vi udvikler og følger løbende vores praksis omkring denne konvertering af ressourcen, så ligesom sidste år vil vi i år, op til sommerferien,
igen følge op med en evaluering blandt børn og forældre af ordningen.
Den overordnede målsætning er bedre trivsel og mere læring – hvilket
er helt i tråd med kommunens børn og unge politik; ”Lys i øjnene”.
Dermed fik den pædagogiske fokus så alligevel en pointe med ”lys” på.
Noget andet med lys på er bløde og hårde trafikanter. Vi er lige nu nået
langt i vores bestræbelser på, at få lavet vores parkeringsplads for cykler og biler mere tilgængelig og sikker. Lige nu afventer vi de før omtalte varmere temperaturer, som er nødvendige for, at vi kan få lavet
streger og optegninger af p-pladsen, som forhåbentlig ud over enhver
tvivl kommer til at synliggøre, hvor man færdes som fodgænger, cyklist
og bilist, når man ankommer til Sparkær Skole.
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Når nu temperaturen ikke lige indikerer forår på Sparkær Skole, så er
det godt, at vi har traditionerne til at markere det for os. Forår er også
lig med skolefest i Sparkær. Og lige nu, i skrivende stund (20. marts),
så emmer skolen af emneuge og forberedelser til årets skolefest.
I år vil 6. klasses skuespil være en nyfortolkning af det klassiske renæssance skuespil ”Romeo og Julie”, og hele skolens emneuge er derfor
henlagt til renæssancens tid. Mens 6. klasse knokler med replikkerne,
så bliver der arbejdet på tværs af klasserne 0. til 5. med våben og våbenskjold, kunst og bygninger fra renæssancen.
Frugten af alle bestræbelserne skal selvfølgelig gerne kulminere torsdag aften, hvor skolefesten markerer det særlige sammenhold og samarbejde, som en lille skole som Sparkær både prioriterer og mestrer.
Det er ingen selvfølge i dagens danske folkeskole men en tradition,
som børn, forældre og personaler på Sparkær Skole holder i live år efter år, fordi det er en god aften for alle involverede

Der arbejdes med "hoved og hænder" til emneugen på Sparkær Skole.

Jeg tør derfor godt på forhånd, da der i skrivende stund stadig er to dage til skolefesten, takke for en fantastisk skolefest og for indsatsen fra
børn, forældre og personale, som alle er med til at gøre skolefesten på
Sparkær Skole til noget helt specielt, og en rigtig god start på foråret.
Et godt og spirende forår til alle.
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Sparkær på løbelandkortet
I år er det 35 år siden, at løbeinteresserede fra Sparkær og Mønsted startede Fjendsløbet i Mønsted Plantage, og som senere blev overtaget af
Sparkær IF og flyttet, så der nu er start og mål ved klubhuset. I 2010
kom så Sparkær Mandeløb til, et hyggeligt sommerløb kun for mænd,
som har en trofast skare på omkring 50 løbere.
En lørdag i januar i 2017 så Sparkær Vinterløb så dagens lys. Det
var lokale Jens Buhl Christensen,
der fik ideen og tilbød Sparkær IF
at være medarrangør. Den løbeglade/-”gale” mand var klar med planlægning og promovering, og vi
havde faciliteterne. Og det skulle
vise sig at være et godt mix.
For allerede sidste år deltog 85 løbere fra næsten hele Jylland og et par
stykker fra øerne. Ikke noget vi var vant til som løbsarrangører ved
Fjendsløbet og Sparkær Mandeløb, men det her er også et ganske anderledes løb. Langt størstedelen af løberne er løbeentusiaster, der ikke
går af vejen for at løbe en hel- eller halvmarathon flere gange om ugen,
Og Jens Buhl er i den kategori. Ja,
skal vi bare kalde dem for
”ekstremløbere”. Ved et marathonløb i Viborg i 2017 rundede han
marathon nr. 100 og ved dette års
Sparkær Vinterløb halvmarathon
nr. 100. To fornemme præstationer.
Dermed har han plads i et par eksklusive klubber. Tillykke med det!

I år blev succesen med vinterløb endnu større, da ikke færre end 124
løbere stillede til start lørdag den 20. januar. Det blev igen en fantastisk
dag med glade løbere og hyggeligt samvær i klubhuset efter løbet, hvor
der blev serveret gullaschsuppe og en øl eller vand.
Arrangørerne har efterfølgende evalueret på løbet, og vil næste år prøve
at ”sælge” løbet som mere end marathon og halvmarathon. Der løbes
nemlig på en rundstrækning på godt 5 km, og den kan de fleste løbere
klare, eller også kan man bare gå turen i Bakkely og være en del af et
super hyggeligt arrangement i januar måned.
-hp
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Friskbagt brød hver dag

Ind– og udlevering af pakker
Håndkøbsmedicin

Se vores tilbud hver uge i avisen

Langgade 31, Sparkær, 8800 Viborg - 22 28 80 17
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Fjendsløbet 2018
I år er det 35 år siden, at det første Fjendsløb blev gennemført i Mønsted Plantage. Siden 2004 er løbet afviklet med udgangspunkt fra Sparkær IF’s klubhus, og i mange år den anden tirsdag i maj måned.
Det har vi i år ændret til tirsdag den 1. maj, da det populære Kalkmineløb ved Mønsted Kalkgruber finder sted Kr. Himmelfartsdag den 10.
maj, kun 2 dage efter vores normale løbsdag.
Men vi er igen klar til at byde alle velkommen til et hyggeligt løb med
de sædvanlige 3 ruter - 4,8 km, 7,5 km og 11,3 km. Husk at ved Fjendsløbet handler det ikke om at vinde (vi har ikke præmier til vinderne
men masser af lodtrækningspræmier), men at udfordre sig selv. Og det
kan man også gøre ved at gå en af ruterne, eller som det hedder på nudansk WALK!
I år har Damsgaards Fysioterapi og Træning (se modsatte side) taget et
flot initiativ med et løbehold for klinikken. Det gælder for både Fjendsløbet og Søndersøløbet, og hvis du vil på hold til et af løbene, skal du
henvende dig til Thora på klinikken, Nørregade 8B i Stoholm. Klinikken betaler tilmeldingsgebyret og giver løbetrøjer.
-hp

Årets konfirmander i Sparkær Kirke














Anders Have Trankjær
Daniel Barrett Danielsen
Ditte Hermansen Wehl
Emma Nørskov Bentzen
Emil Nielsen
Jakob Kristian Jakobsen
Josefine Hauge Pedersen
Louise Leth Nielsen
Marie Barrett Danielsen
Sille Sigaard Carstens
Victoria Daa Rønning
William Lykke Nordmann Timmermann

23

24

Optimisme i seniorafdelingen
Vores fodboldreporter på ”Sparkær Idræt” gennem flere år, Anders
Schmidt Kristiansen, har travlt med lærerstudiet i Silkeborg og har derfor bedt om en pause som skribent her i klubbladet. Det skal dog ikke
afholde os fra at kikke frem mod et spændende fodboldforår, der byder
på serie 4, serie 5 og damefodbold i Sparkær IF regi.
Vejret har i år ikke været med fodboldspillerne i deres bestræbelser på
at blive klar til turneringsstarten i begyndelsen af april. Vinteren kom
for sent, og foråret lader vente på sig. Det har betydet alternative træningsmetoder, både indendørs,
men også på asfaltbanen i Billingeparken. Heldigvis er det
lykkedes at få træningskampene afviklet, for førsteholdets
vedkommende de tre første på
kunstgræs i Højslev, hvor også
den sidste skal spilles. Serie 5
fik den første søndag den 18.
marts i Vridsted aflyst.
På en råkold martsaften (14. marts) fangede vi de tre holdansvarlige på
træningsbanen i Sparkær. Poul Vistisen (th) er i gang med sin 6. sæson
(halvår) som træner for herrerne, og Anders Hilmar (tv) er klar til en ny
tørn som holdleder for serie 5. I midten Bo Pedersen, der efter et par
sæsoner som spiller i Stoholm, er vendt tilbage til Sparkær, har påtaget
sig tjansen som træner for damerne.
Anders Hilmar var denne aften positivt overrasket over, hvor mange,
der havde meldt sig klar til årets første træningskamp:
- Det er jo dejligt, at folk byder sig til, og det håber jeg, de fortsætter
med hele foråret, for så skal vi nok få en fin sæson, lover Hilmar, der
tager turen helt fra Ikast for at være en del af fællesskabet i Sparkær IF.
Dameholdet havde i efteråret en flot sæson, der endte med, at holdet
blev puljevindere. Grundet forskellige arbejdstider m.m. blev det ikke
til den store træningsindsats, men det betød åbenbart ikke noget for
resultaterne.
Nu skal rutinerede Bo Pedersen så prøve at guide spillerne gennem en
forhåbentlig ny fin sæson, og træningen er så småt i gang, trods de dårlige baner. Spillerne har efterlyst en, der har forstand på fodbold og kan
”styre” dem i kampene, og Bo ved i hvert fald noget om fodbold og
kan selv spille fodbold, så det håber vi, bliver godt. Læs mere side 26
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Spillerne og træner Poul Vistisen ser nu frem til, at turneringskampene
starter, for førsteholdets vedkommende en hjemmekamp mod Sdr.
Rind/Vinkel den 2. april (2. påskedag) og for andetholdet mandag den
9. april ude mod Højslev St. Og træneren tror på et godt forår for de to
hold i serie 4 og serie 5.
- Trods temmelig umulige forhold, så er jeg godt tilfreds med træningsindsatsen indtil nu. Der har været aftener, hvor vi ikke var så mange,
men jeg har haft flere end 30 forskellige spillere til træning, og det er
fint til to hold, fortæller Poul Vistisen.
Han er glad for at have fået tilgang af hele 6 nye spillere til de to hold,
Bo og Kristen er vendt ”hjem” fra Stoholm, de to unge Mads og Mathias har meldt sig under seniorfanerne, og så er der kommet en ny målmand i Flemming Sørensen, der senest har spillet i Hersom/Bjerregrav.
Endelig vil ungarske Peter Racz med bopæl i Sparkær spille med.

Førsteholdets første tre træningskampe er endt med to sejre og et nederlag, og i kampene har målfarlige Kasper Møller (herover) vist, at målinstinktet er intakt. Han har i de tre kampe scoret 7 ud af holdets 11 mål.

- Jeg forventer, at vi skal spille med i den sjove ende af serie 4, for det
mener jeg, at vi har holdet til, og jeg tror også, at andetholdet i serie 5
får en bedre sæson end i efteråret, hvor det kun blev til 6 point, vurderer
Vistisen. Han bygger optimismen på det, han har set indtil nu.
- Jeg synes, vi er godt dækket ind på alle pladser, og de første tre træningskampe har vist, at vi formmæssigt og fysisk er langt fremme, mens
der stadig er noget at forbedre boldmæssigt. Jeg ser, at vi går en god
forårssæson i møde, og så er jeg glad for, at Anders Hilmar igen er klar
til at styre andetholdet, lyder det fra Sparkær-træneren.
-hp

27
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Fodboldskolen vender tilbage

Det lå ikke lige i kortene, at der igen i år skulle være fodboldskole i
Sparkær, men det skal der, da vi fik muligheden efter at Stoholm ikke
søgte fodboldskolen, der ellers går på skift mellem Mønsted, Stoholm
og Sparkær. Og billetterne blev revet væk, da salget startede 6. marts.
Skolen var booket til 32 pladser, der allerede kl. 10.30 var solgt. Men
en hurtig kontakt til DBU gjorde, at antallet straks blev justeret op til
48. Folk havde dog stadig travlt ved tasterne, for kl. 11.45 var den sidste plads solgt eller reserveret. Dermed er der for andet år i træk udsolgt
på fodboldskolen med 48 deltagere, som også er den øvre grænse for,
hvad anlægget kan rumme.
Som i 2017 er det sort set kun børn fra Stoholm og Sparkær, der fylder
skolen. I år 30 fra Stoholm, 17 fra Sparkær og en enkelt fra Mønsted.
- Vi glæder os til uge 27 og håber at vi får en ligeså fantastisk fodboldskoleuge som i 2017 - i år midt i den igangværende VM-slutrunde, fortæller skoleleder Hans Peter Johansen, der er i gang med at få trænerpåsætningen på plads. Og en del af trænerteamet fra 2017 har allerede
meldt sig klar igen.
Der vil igen i år være mulighed for at tilkøbe frokost fra Karens køkken i kantinen, og
de hjemmelavede retter plejer at være populære blandt spillerne.
Mere information om det kommer senere på
fodboldskolens facebook-side.
-hp
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Gymnastik 2017
En af de måder, vi kan måle, hvor godt vi gør det i gymnastikken, er at
se, hvor mange medlemmer vi har. I 2017 har vi fået 10 "nye" medlemmer. Dvs. flere medlemmer, fordi vi tæller antallet af medlemmer. Vi
er gået fra 36 i 2016 til 54 medlemmer i 2017 under 25 år. Til gengæld
har vi mistet 8 medlemmer over 25 år. Der er vi gået fra 88 medlemmer
i 2016 til 80 medlemmer i 2017.
En anden måde, vi kan måle det på, er at tælle, hvor mange, der har
tilmeldt sig vore hold. For et medlem kan være tilmeldt flere hold. Det
har vi en del, der gør. Hvis vi ser på, hvor mange tilmeldinger, vi har
haft, har vi haft en stigning fra 128 tilmeldinger i 2016 til 150 tilmeldinger i 2017. Det er en stigning på 22 personer flere på vore hold i
2017. Det er vi stolte af.
Vi prøver altid på at have tilbud til alle aldersgrupper hvis muligt. Derfor er vi glade for, at Michelle Brøns er startet op som mor/far/barn
instruktør. Der har vi ikke haft et stabilt tilbud hvert år. Men vi er nu
glade for, at Michelle har gjort det muligt, at de små igen kan komme
til gymnastik.
Derudover har vi haft to jumping fitness® hold – det ene kunne man
kombinere med et step hold. Vi har haft et dansehold – CrossDance, to
go’ motion hold og et yoga hold. Til børnene kunne vi tilbyde jumping
kids® StreetDance og Dance and Play.
Vi har investeret i fire nye spejle efter ønske fra nogle af vore hold. Vi
har også indkøbt en del redskaber til mor/far/barn holdet. Det var også
tiltrængt. Skønt at Michelle fik så godt gang i holdet.
Igen i år har vi forårshold i april og maj:
x
Mandag kl. 17.30: Jumping fitness® (holdet er fyldt)
x
Onsdag kl. 17.30: Jumping ® STRONG (2 ledige pladser)
Jumping® STRONG er en kombi af Jumping Fitness® og styrketræning. Hvis det bliver en succes, starter holdet måske i kommende sæson. Kontaktperson for begge hold er: Anita: anitaolesen@outlook.dk
eller mobil: 40 28 33 10.
Mona Vistisen/Formand for gymnastikudvalget.
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Sparkær Smede & VVS A/S
v/Poul Erik Jensen
Mønsted Skovvej 19A - 8800 Viborg
86 64 50 31 / 23 82 70 11

TANDLÆGERNE I STOHOLM
v/Kjeld Tommerup
KONSULTATION
MAN - TORSDAG 8-17, FREDAG 8-16
TLF: 97 54 15 77 & 97 54 15 15

Vi arrangerer ture og udflugter
for alle slags grupper.
Busser i forskellige størrelser fra 12 til 57 pers.
Nu også stor liftbus med plads til op til
20 kørestole + ca. 22 personer.

86 64 52 44
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Fortsat udfordringer i Billingeparken
På Sparkær Idrætsforenings generalforsamling gav Mogens Frederiksen
og Per Pedersen fra Billingeparkudvalget en status over forholdene i
Billingeparken. Og der er nok at tage fat på i forhold til vedligeholdelse
og ændringer på pladsen.
Taget på Billingescenen står allerede efter kun 5 år til at skulle renoveres. De gamle græstørv blev fjernet i efteråret, og efter planen går man i
gang med genopretningen med plader og tagpap her til foråret. Der er
også problemer med stolperne. Prisen er beregnet til ca. 40.000 kr.
Endvidere skal al træværket have en gang olie, når vejret tillader.

I foråret 2017 blev der gjort en indsats for at løse problemet med vand
på festpladsen, som ofte har generet ved Billingefesten. Der blev etableret to sandfangsbrønde med riste samt nedgravet 25 faskiner til at dræne
området. Men det har ikke løst problemet, og derfor er det iflg. Mogens
Frederiksen nødvendigt med yderligere afvanding, som også søges
etableret her til foråret.
Og der er flere udfordringer. Containeren, som i flere år stod på selve
festpladsen, men for nogle år siden blev flyttet og gravet ind i volden
ved Billingescenen trænger til noget afstivning for fortsat at kunne bruges til opmagasinering af forskellige ting. En anden mulighed er at fjerne den og finde en anden placering.
Endelig drøfter man i udvalget fortsat, hvad der skal ske med BMXbanen, som aldrig blev en succes, vel mest fordi den ikke var holdbar.
Den er ikke brugbar, og en mulighed er helt at fjerne den og så græs på
arealet. Så ja, der er nok at tage fat på.
Men HUSK nu

Billingefesten 14. - 17. juni 2018

-hp
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Sparkær IF - Enrico Dalgas Vej 3A, Sparkær - 86 64 54 77
Bestyrelsen
Formand Hans Peter Johansen, Kjærgårdsvej 7
Næstformand Erik Skov, Langgade 27
Kasserer Karen Ladefoged, Kjærgårdsvej 7
Sekretær Helle Christensen, Enrico Dalgas Vej 2
Daniel Brøns, Rahbechsvej 23
Mona Vistisen, Erantisvej 7, Stoholm
Johnny Weller, Bakkelyvej 6
Seniorudvalg Fodbold
Daniel Brøns, Rahbechsvej 23
Ungdomsudvalg Fodbold
Hans Peter Johansen, Kjærgårdsvej 7
Gymnastik & Fitness
Mona Vistisen, Erantisvej 7, Stoholm
Løb
Karen Ladefoged, Kjærgårdsvej 7
Badminton
Johnny Weller, Bakkelyvej 6
Tennis
Johnny Weller, Bakkelyvej 6
Billingeparken
Mogens Frederiksen, Bækkegårdsvej 36
Sponsorer/annoncer
Mogens Frederiksen, Bækkegårdsvej 36
Torben Andersen, Kjærgårdsvej 3
Østfjendshallen
Bo Carstens, Østervang 22
Kaj skov Pedersen, Bækkegårdsvej 27
Samarbejdsudvalget
Erik Skov, Langade 27

Herover finder du Sparkær IF’s
bestyrelse og kontaktpersoner
til udvalgene.
Find alle udvalgsmedlemmer
på www.sparkaerif.dk
eller scan koden til højre

2175 4317
2045 3756
3057 7053
4063 3170
2815 5705
6135 1006
6016 5787
2815 5705
2175 4317
6135 1006
3057 7053
6016 5787
6016 5787
4036 9858
4036 9858
2097 0081
6170 5460
2054 5625
2045 3756
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WWW.HANCOCK.DK

Til dig der kan smage forskel.

Hancock er et lille
uafhængigt bryggeri, hvis
målsætning er at fremstille
kvalitetsprodukter. Vi sætter
en ære i at anvende gamle
metoder, og i at fremstille
produkter der skiller sig ud
fra mængden. For at opnå
dette bruges ingen kunstige
enzymer, øllet gæres ved lav
temperatur, lagres op til et
år ved frysepunktet inden det
tappes, og vi tilsætter ikke
vand inden tapningen.
Ligeledes anvendes verdens
fineste humle, den Tjekkiske
Saazer, til alle øltyper.

32. ÅRGANG
NR. 4- 2017

- SMAG FORSKELLEN!

Øl og vand fra det lokale bryggeri

Øl og vand fra det lokale bryggeri

- SMAG FORSKELLEN!
WWW.HANCOCK.DK
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Til dig der kan smage forskel.

Hancock er et lille
uafhængigt bryggeri, hvis
målsætning er at fremstille
kvalitetsprodukter. Vi sætter
en ære i at anvende gamle
metoder, og i at fremstille
produkter der skiller sig ud
fra mængden. For at opnå
dette bruges ingen kunstige
enzymer, øllet gæres ved lav
temperatur, lagres op til et
år ved frysepunktet inden det
tappes, og vi tilsætter ikke
vand inden tapningen.
Ligeledes anvendes verdens
fineste humle, den Tjekkiske
Saazer, til alle øltyper.

