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

Ansvarshavende redaktør 
Hans Peter Johansen 
21 75 43 17 
hpjohansen1950@gmail.com 
 
Oplag - 400 
Omdeles gratis i Sparkær og om-
egn  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 Idrætsfor-
enings holdning. 
 
Tryk 
Søe Knudsen Offset, Stoholm 
lyn@langsom.dk 
 
Næste deadline 1. sept. 2018 
 

Det er koldt derude… 
 

Sådan lød overskriften til denne 
indledning af det første nummer af 
Sparkær Idræt 2018. Det var skre-
vet den 19. marts, hvor nattempe-
raturen havde vist minus 10 grader. 
 

Men nu er det helt andre grader, vi 
måler, og der skulle jo vitterligt 
have stået ”Det er varmt der-
ude”. Og det er der her den 27. 
juni, hvor der lægges sidste hånd 
på dette nummer af klubbladet. 
 

Det har igen været et travlt forår på  
idrætspladsen med masser af børn 
og voksne til fodbold. Et forår der 
også har budt på to løb, Fjendslø-
bet den 1. maj og Sparkær Mande-
løb i mandags. 
 

Sparkærs førstehold i serie 4 har 
igen trukket overskrifter i den lo-
kale presse med en suveræn opryk-
ning til serie 3 og en helt ustyrlig 
topscorer i Kasper Møller, der har 
scoret 26 mål i 11 kampe. 
 

Men der er flere aktiviteter lige om 
hjørnet. Uge 27 står i fodboldens 
tegn med DBU Fodboldskole, der 
afvikles i Sparkær for andet år i 
træk. Så bliver der lige et par uges 
pause, inden årets største begiven-
hed, Fjends Cup, fløjtes i gang 
torsdag den 26. juli kl. 18.30. 
 

Det er ikke fodbold det hele, for 
gymnastikudvalget har også været 
i arbejdstøjet her i foråret og er 
klar med et nyt omfattende gymna-
stik– og fitnesstilbud på skolen. 
 

Med disse linjer vil jeg ønske alle 
en fortsat god sommer, for den har 
jo været her længe allerede.      -hp 
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STOHOLM BYGGECENTER 
Hus, have, byggeartikler 

Fra dit lokale byggemarked 
- og Maskincenter 

7850 Stoholm - tlf. 97 54 10 98 

 

 

Tørveskæret 5, Sparkær 
8800 Viborg 
40 41 72 12 
www.bonsoe.dk 
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U13/U14 Pigerne kom ovenpå igen 
 

Efter et ”forfærdeligt” efterår, hvor pigerne spillede U14 på en forkortet 
11-mandsbane og tabte alle 10 kampe med en målscore på 5-72, var de 
ved at miste modet og lysten til fodbold. Men den har de fået tilbage 
her i foråret, hvor vi - godt nok i strid med reglerne - har tilmeldt holdet 
i U13, selv om flere af pigerne reelt er U14-spillere. 
  

Vi gjorde det ikke for at snyde, og har fra starten været åbne om tilmel-
dingen, både i forhold til DBU Jylland og modstanderne, og bortset fra 
et par sure kommentarer og tæt på en enkelt protest, så er det gået godt. 
Fire sejre, tre uafgjort og 3 nederlag er udbyttet, og det viser, at alderen 
langt fra er afgørende for, hvor god man er. Pigerne har haft en god tur-
nering med træner Johnny Holm, og det er tydeligt, at de har udviklet 
sig bedre på den mindre bane end den, de spillede på i efteråret. 

Bagerst f.v.: Josefine Hauge Andersen, Ditte Barrett, Victoria Daa, Isabelle 
Weller, Mathilde Holst Laursen, Louise Barrett og Johnny Holm.  
Forrest f.v.: Emilie Brøndum, Emma Nørskov Bendtsen og Julie Hauge Peder-
sen. På billedet mangler Amalie Weis og Camilla Bonde Larsen. Billedet er 
taget efter den sidste kamp mod Vridsted, som blev vundet 4-1. 
 

Efter sommerpausen skal pigerne så igen på den større bane, og så hå-
ber vi, at de klarer sig bedre denne gang. Men uanset hvordan det går, 
så har de et fantastisk sammenhold og møder trofast frem til kampene 
og til træning. Her får Johnny efter sommerpausen hjælp af Lone Bar-
rett fra Stoholm, der er mor til tvillingerne Ditte og Louise.           
                                                                                                              -hp 
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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 kø-
be 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 ind-
betal 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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Gymnastiksæson 2018/2019 
 

Så er gymnastikken færdig med holdliste for kommende sæson – med 
forbehold for rettelser.  
 

Igen i år har vi 3 hold med Jumping Fitness®. Vi har Jumping KIDS 
samt Jumping Fitness® for voksne om mandagen. Om torsdagen får vi 
Jumping Fitness ® eller Jumping Strong, der er lidt usikkerhed om 
hvilken endnu. Men tidspunktet er fast. 
 

Sinna Maagaard har igen 2 hold, og ligesom sidste år er det FÅ STYR-
KE og KOM I FORM med indian balance. MEN holdene er flyttet til 
onsdage kl. 17.45-18.45 for FÅ STYRKE og kl. 18.50-19.50 for KOM 
I FORM. 

 

Vi har også igen Michelle Brøns med på mor/far/barn holdet på tirsdage 
- her er alderen ændret til 2 år til 5 år. Vi har også Oliwia med på holdet 
Dance and Play om onsdagen – her er alderen 5 år til 3 kl. 
 

Yoga er flyttet til tirsdage kl. 19.00 – 20.15 i aulaen på skolen efter øn-
ske fra Jeanette. Se tiderne på holdlisten på side 10 her i klubbladet el-
ler på sparkaerif.dk 
 

Der er prøvegange – som altid gratis – i uge 36 og 37 for voksne og i 
uge 40 og 41 for børneholdene. Tilmelding starter den 11. august. Til-
melding og yderligere information på sparkaerif.dk. 
 

Gymnastikudvalget hører altid gerne, hvis nogen har en god ide, har 
lyst til at være træner eller hjælpe på anden måde � 
 

Mona Vistisen  
Formand for gymnastikudvalget 
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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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Gymnastik & Fitness i Sparkær IF 2018/2019  
 

Mandag: 

Tirsdag: 

Onsdag: 

Torsdag: 

Prøvegange i uge 36 og uge 37 for voksne hold og i uge 40 og 41 for børne-
hold – herefter   bindende tilmelding! Åben for tilmelding fra den 11. august 
2018. Tilmelding og yderligere information på sparkaerif.dk.  
Tilmelding til Jumping Fitness og Jumping Kids: anitaolesen@outlook.dk 

Nr Hold: Tids-
punkt: 

Træner/
Instruktør: 

Hvor: Sæson/pris: 

01 Jumping 
Kids 
5. – 7. kl. 

Kl. 15.45-
16.45 

AO Gymnastik-
salen 

01.10.18-
25.03.19 
Pris: 450,-  

02 
  

Jumping 
Fitness 
Fra 15 år 

Kl. 17.30-
18.30 

AO Gymnastik-
salen 

03.09.18-
25.03.19 
Pris: 650,-  

Nr Hold: Tids-
punkt: 

Træner/
Instruktør: 

Hvor: Sæson/pris: 

03 Mor/far/
barn 
2 år – 5 år 

Kl. 16.45-
17.45 

Michelle 
Brøns 

Gymnastik-
salen 

02.10.18-
26.03.19 
Pris: 450,-  

04 
  

Yoga 19.00-
20.15 

Jeanette  
Kaptain 

Aulaen 04.09.18-
26.03.19 
Pris:  550,- 

Nr Hold: Tids-
punkt: 

Træner/
Instruktør: 

Hvor: Sæson/pris: 

05 Dance and 
Play 
5 år – 3. kl. 

Kl. 16.30-
17.30 

Oliwia Gymnastik-
salen 

03.10.18-
27.03.19 
Pris: 450,-  

06 Få styrke Kl. 17.45-
18.45 

Sinna 
Maagaard 

Gymnastik-
salen 

05.09.18-
27.03.19 
Pris: 550,-  

07 Kom i form 
med Indian 
Balance 

Kl. 18.50-
19.50 

Sinna 
Maagaard 

Gymnastik-
salen 

05.09.18-
27.03.19 
Pris: 550,-  

Nr. Hold: Tids-
punkt: 

Træner/
Instruktør: 

Hvor: Sæson/pris: 

08 Jumping 
Fitness 
Fra 15 år 

Kl. 17.30-
18.30 

AO Gymnastik-
salen 

06.09.18-
28.03.19 
Pris:  650,-  
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”Vi er et plejehjem med holdninger til livet” 
 

Borrisvej 2 - Sparkær - 8800 Viborg 
96 51 46 40 - www.friplejehjemmetnordstjernen.dk 

Det sker på Nordstjernen 
Alle er velkomne til arrangementerne 
 
Torsdag d. 2. august Kl. 14.30 
 Musik og quiz med Sten Nielsen 

 
Torsdag d. 9. august kl. 14.30  
Gudstjeneste 
 
Torsdag d. 6. september Kl. 14.30 
Salg af tøj og sko 

 
Torsdag d. 13. september kl. 14.30 
Gudstjeneste 

 
Søndag d. 30. september kl. 15.00 
Fyld Danmarks Kirker 
 

Nordstjernen og  
Nordstjernens Venner 
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v/Ellen Marie Vistisen - Tlf. 86 64 60 87 
Bryrupvej 7 - Mønsted -  8800 Viborg 
Bestil tid online på www.salonmie.dk 

Onsdag lukket 

Oprykning til serie 3 

Herover holdet, der søndag den 24. juni 2018 vandt forårets sidste 
kamp med 4-2 over Mønsted.  
 

Bagerst f.v. Poul Vistisen, træner, Martin Bøge, Patrick Nielsen, An-
dreas Bakholdt, Christoffer Holm, Kasper Møller, Anders Holm og 
Johnny Holm (holdleder) 
 

Forrest f.v.: Michael Hansen, Mads Daa Vistisen, Oliver Andersen, 
Bjarne Have, Jes Gårdsdal, Bo Pedersen og Nicki Rasmussen. 
 

Øvrige, der har bidraget er Nicolaj Andersen, Daniel Brøns, Flemming 
Sørensen, Anders Schmidt Kristiansen, Martin Holm, Tobias Brøns og 
Jacob Bødker. 

-hp 
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Læs de lokale nyheder på…. 

sparkaer.dk 
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Fodboldskolen er (måske) i gang på Sparkær Stadion 
 

Når jeg skriver ”måske”, skyldes det, at jeg i skrivende stund ikke er 
helt sikker på, at bladet er omdelt, men det tror jeg. Under alle omstæn-
digheder ruller boldene for andet år i træk på banerne ved klubhuset i 
uge 27, hvor 49 børn spiller og leger fodbold fra kl 09.00 til kl. 15.00 . 

Det er det samme hold af trænere, assistenter m.m. som i 2017, der skal 
sørge for, at børnene får en god uge, og med erfaringen fra sidste år, er 
vi sikre på, at det nok skal lykkes. Vi har også igen i år mødt velvilje 
hos nedenstående sponsorer, som med deres bidrag er med til at gøre 
ugen lidt sjovere og festligere for børnene og trænerne. Tak for det! -hp 
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Vestergade 30, 7850 Stoholm  -  96 51 13 01 

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 

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 
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Adresse: 
 

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

Åbningstider: 
 

Mandag-torsdag 
Fredag 
Lørdag 

 
 

10.00-17.30 
10.00-18.00 
10.00-14.00 

Trøjen til Sparkær IF’s klubdragt er ændret, da PUMA har stoppet pro-
duktionen 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. Mik-
kels Gade 20  i Viborg, hvor du kan prøve sættet, inden du køber.  

Ændring af Sparkær IF’s klubdragt 
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Nyt fra Sparkær Skole 
Af Jens Johansen 

Ferie, ferie, ferie, slap nu af, du har fri og syng en glad melodi. 
Op mod solen ler jeg, den vil skinne til ferien er forbi – håber vi!!! 
 

Sådan vil det gjalde ud under et hejst Dannebrog ved flagstangen i sko-
legården på Sparkær Skole fredag den 29. juni. Det er fast tradition, at 
skoleårets sidste dag afsluttes med fællessang, ønsket om en dejlig 
sommerferie og et ”på gensyn” til et nyt og spændende skoleår. 
 

Skoleårets sidste dag er også et ”farvel” til vores 6. klasse, og derfor er 
den traditionelt også ”6. klasses dag”. En dag, hvor de på deres sidste 
skoledag på Sparkær Skole er centrum, fra vi starter dagen med mor-
genbrød og taler, over fællessamling i aulaen, hvor 6. klasse står for 
underholdningen, til den afsluttende prestigefyldte, og til tider temme-
lig våde, fodboldkamp mellem 6. klasse og de voksne.  
 

Dagen bliver med masser af sjov og spas men også med en smule ve-
mod, for der er altid alvor forbundet med et farvel. Et ”farvel” som me-
get smukt bliver sagt lige præcis der under flagstangen i skolegården, 
hvor vi for næsten 7 år siden også sagde ”velkommen” til dem på deres 
første skoledag, og hvor vi om kort tid byder vores nye 0. klasse vel-
kommen. Sådan skal en sidste skoledag være, og sådan bliver den helt 
sikkert også i år! 
 

Tiden op til sommerferien er traditionelt en både spændende, hektisk 
og anderledes skoletid, og i år er ingen undtagelse. Den 25. maj indvie-
de vi vores helt nye bålhytte, og vi glæder os over, at både skole og 
SFO nu har fået et ekstra rum, med plads til leg og læring. 
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Maj blev også måneden, hvor vi fik afsluttet første etape af renoverin-
gen af vores parkeringsplads. De sidste detaljer med træerne ud mod 
Langgade og striberne på asfalten, der markerer gå- og cykelpassagen 
samt parkeringsbåse til bilerne, er både til for syns- og sikkerheds 
skyld. 

Jeg har allerede nævnt 6. klasse, 
men en anden fast tradition er 6. 
klasses årlige lejrtur med Møn-
sted Skoles 6. klasse. Turen i år 
bliver fra den 11. juni til den 14. 
juni, og går for første gang i sko-
lens historie til Langeland. Nær-
mere betegnet til Skovgaard 
Gods. 

 

Her skal vores 6. klasser, som et alternativ til ”storbysturen” til Køben-
havn, prøve kræfter og arbejde med ”flagermus i mørket”, ”I tipolde-
forældrenes spor”, ”toprebsklatring i 14 meters højde” og meget meget 
mere. Jeg vil gerne anerkende vores lærere, både i Sparkær og Møn-
sted, som hvert år gør sig umage med planlægningen af lejrturen, og 
som godt tør at udfordre vores vaner og ”plejer” i bestræbelserne på at 
lave en god tur for ungerne. 
 

Mens lejrturen for 6. klasse er tradition, så er en fællestur for hele Spar-
kær Skole den 26. juni noget helt nyt, men måske en kommende traditi-
on(?). Alle skolens elever og voksne tager en fælles tur den sidste uge 
inden sommerferien til Jyllands Park Zoo, hvor vi med guidede ture 
gennem parken skal lære om de mange forskellige dyr, og selvfølgelig 
også på egen hånd udforske parkens dyr og de mange andre aktiviteter. 
 

Jeg har i skrivende stud desværre hverken billeder fra 6. klasses tur til 
Skovgaard Gods eller skolens tur til Jyllands Park Zoo, da begge ture 
ligger i ”fremtiden”, men jeg vil opfordre nysgerrige til at holde øje 
med skolens Facebookside(www.facebook.com/sparkaerskole), hvor 
der helt sikkert vil komme billeder fra begge ture. 
 
Fortid, nutid og fremtid. Jeg har allerede bevæget mig rundt i alle tre 
tider, og måske af samme grund forvirret læserne, men forklaringen er 
enkel. Jeg sidder og skriver denne udgave af ”Nyt fra Sparkær Skole” 
her sidst i maj, altså længe før lejrtur, skoletur og sidste skoledag, og 
det bliver mit sidste nyhedsbrev i denne omgang. Fra og med den 1. 
juni er jeg ikke længere en del af Sparkær Skoles nutid eller fremtid, og 
jeg er derfor så småt ved at forlige mig selv med at blive en del af forti-
den her på stedet.  
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Jeg har nu af to omgange trådt mine sko på Sparkær Skole. Først 8 år 
som elev og nu 7 år som leder. I alt 15 år med gode og lærerige oplevel-
ser, hvoraf de seneste 7 år naturligvis står stærkes i erindringerne. Jeg 
ved godt, at der sjældent kun er én mening eller sandhed til en sag, men 
jeg rejser herfra med indtrykket af, at jeg forlader en skole, som er vel-
fungerende, meget fleksible og omstillingsparat, solid økonomisk og 
ikke mindst, har en bedre og bredere pædagogisk forståelse af, hvad 
vores opgave om skole indebærer, end da jeg kom. Med andre ord, så 
finder jeg, at skolen har været i en konstant positiv udvikling, og i al 
beskedenhed er jeg stolt over hver en lille rolle eller aktie, som jeg har 
haft i denne udvikling. 
 

Pas godt på vores lille skole. I går måske ikke og tænker på det i hver-
dagen, men I har en helt speciel lille perle af en skole her i Sparkær, og 
for jeres børns og hele byens skyld, så håber jeg, at I vil blive ved med 
at passe på den. Det er jeres skole; Sparkærs skole - vi andre er her bare 
til låns. 
 

Jeg vil slutter af, som jeg plejer inden sommerferien med en opfordring 
til, at bruge den, som det den er; en pause væk fra hverdagen – en mu-
lighed for at gøre noget andet end det vi plejer. 
 

”At rejse er at leve”, sagde H. C. Andersen. Det gode ved en rejse er 
ikke kun, at vi bliver klogere på det vi rejser til, men at vi også bliver 
klogere på det, som vi rejser fra. Altså bliver vi klogere på os selv, vo-
res egen hverdag – vores eget liv. Eller som Klaus Rifbjerg sagde det: 
”Hvis man ikke har hjemve en gang imellem, er det fordi man aldrig 
har flyttet sig en tomme… ”  
 

Alle rejser gælder – indlands som udlands, små som store, lange som 
korte. Sommerens lektier er derfor igen i år: rejs jer! Rigtig god som-
mer til jer alle… samt en stor tak for samarbejdet og farvel! 
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Langgade 31, Sparkær, 8800 Viborg - 22 28 80 17 

Ind– og udlevering af pakker 

Friskbagt brød hver dag 

Se vores tilbud hver uge i avisen 

Håndkøbsmedicin 
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Sparkær er tilbage i serie 3 
 

Sparkærs førstehold kan med rette betegnes som lidt af et elevatorhold. 
Siden 2014 er det blevet til tre oprykninger og tre nedrykninger. Efter-
året 2017 var en traumatisk oplevelse for os, der følger holdet tæt, og 
nedrykningen fra serie 3 kunne ikke bortforklares med en pointhøst på 
sølle 9 i 14 kampe. 
 

Men intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Foråret i serie 4 har 
været en helt anden positiv oplevelse, og oprykningen tilbage til serie 3 
blev allerede en kendsgerning med tre spillerunder tilbage. Ja, holdet er 
endda gået gennem turneringen med lutter sejre og max. point 42. No-
gen vil så sige, at det ikke er sket før i klubbens historie, men det er det! 
Og inden for min historiske horisont i klubben, så skete det i sæsonen 
1980, hvor serie 6 blev vundet med 44 point for 22 kampe. Det var den-
gang en turnering gik over hele året og en sejr gav to point. 
 

Men ikke alt har været godt i foråret, for hele tre kampe er ikke blevet 
spillet, fordi modstanderne har meldt afbud. Det kan man så skrive stol-
pe op og stolpe ned om, men der er bare sket en holdningsændring hos 
spillerne, og det er svært at se en løsning på det. Det sker efterhånden 
på alle niveauer i serierækkerne, og her senest har Mejrup meldt afbud i 
Jyllandsserien! 
 

Det har været træls for spillerne, at de ikke kommer i kamp, for det er 
jo det, der er det sjove. Og ikke mindst de to seneste hjemmekampe 
mod Rødkærsbro og Eastside Viborg, hvor oprykningen skulle være 
fejret med champagne og lidt festivitas. Det måtte så vente til den aller-
sidste kamp mod Mønsted søndag den 24. juni, og her blev der så ende-
lig mulighed for at lade propperne springe og fejre oprykningen med en 
4-2 sejr over naboerne fra Mønsted og lufttur til træner Poul Vistisen. 
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Til at sikre oprykningen har Poul Vistisen brugt i alt 20 forskellige spil-
lere, men heraf har de 5 kun spillet en eller to kampe. Der har således 
været en stabil trup på 13 spillere, der har spillet henholdsvis 8, 9, 10 
eller 11 kampe i foråret. 

 

Inden den sidste kamp blev spillet 
havde vi sikret os, at træneren også 
i 2019 hedder Poul Vistisen. Her-
med fortsætter den populære træner 
sin tredje periode i klubber, der 
startede i sommeren 2015. Formand 
for seniorudvalget Daniel Brøns er 
glad for forlængelsen: - Poul er en 
meget seriøs træner og en rigtig 
klubmand, så jeg kan kun være  
 

godt tilfreds med, at han tager endnu en sæson. Spillerne bakker op, så 
den lå lige til højrebenet", lød det fra Brøns, da aftalen var underskre-
vet. For Poul Vistisen var det heller ikke så svært: "Sparkær IF er en 
god klub at være træner i, og jeg har gode hjælpere i holdlederne John-
ny Holm og Anders Hilmar. Træningsindsatsen er også fornuftig og 
sammenholdt med, at der er bred opbakning blandt spillerne, har det 
været afgørende for mig, fortæller Vistisen. 
 

Også andetholdet i serie 5 har haft et godt forår og sluttede midt i pul-
jen med 16 point, som kom i hus via 5 sejre og en uafgjort. Det har væ-
ret langt sjovere end i efteråret, hvor det kun blev til 6 point og to sejre. 
Holdansvarlig Anders Hilmar har kun enkelte gange været udfordret på 
holdopstillingen, men der har generelt været spillere nok, og mange har 
budt sig til, hvis han var i problemer. Således har ikke færre end 30 
spillere været inde på holdet i foråret. 

 

Kvinderne startede flot ud og vandt 
de to første kampe meget sikkert, 
men derefter gik det ned ad bakke, 
og resten af kampene blev tabte. 
Derfor endte holdet sidst i puljen, 
og det var noget af en nedtur i for-
hold til efteråret 2017, hvor de blev 
puljevindere. En væsentlig årsag 
skal nok findes i det faktum, at hol-
det topscorer Enya Chacon 

(billedet) blev skadet og ikke var med i de sidste 5 kampe. Også her har 
der været en fast stamme af spillere, men det har alligevel været nød-
vendigt at bruge hele 20 spillere i alt til 7-mandsholdet.                    -hp 



 

 25 



 

26  

Fremgang for Sparkær Mandeløb 
 

62 løb og gik den 6 km lange rute ved Sparkær Mandeløb mandag den 
25. juni på en skøn men også varm sommeraften. Det er en fremgang på 
hele 17 deltagere i forhold til 2017, hvor 45 var med. Siden starten i 
2010, hvor der var 30 deltagere, har der været mellem 50 og 70 ude på 
ruten. Så det er nok niveauet for løbet, og det er fint. 

En væsentlig del af fremgangen i deltagerantallet var dette hold af fri-
ske mænd fra Aktivitetsklubben Sparkær, som gik ruten. Det var Erik 
Tranders, der inspireret af gåturene på onsdage i Aktivitetsklubben, 
satte sig for at samle et hold til årets Mandeløb. Han havde tilmed fået 
fat i fine tshirts, som var delvis sponsoreret af Min Købmand, Sparkær. 
Et flot initiativ Erik! 
 

Efter løbet var der som sædvanlig råhygge på terrassen med en øl og en 
ristet pølse, som er en del af deltagergebyret, og i det gode vejr blev 
folk hængende længere end normalt. Nu tog det også lidt tid at få 
gåholdet i mål, for der gik en time efter, at den sidste løber kom i mål, 
til Orla Olesen passerede målstregen efter 1.39.54. Inden han nåede så 
langt skulle der også lige være tid til en snak om læhegnet ved stadion 
med Jens Buhl Christensen, der agerede fotograf denne aften.  
 

Snakken efter løbet gik da også på, om gåholdet næste år (for de har 
allerede meldt sig klar) skal starte en time eller tre kvarter før løberne, 
så de også kan fornemme stemningen sammen med løberne ved målet. 
 

Tre løbere har været med i alle 9 mandeløb, Ole Bonne og Rene Frede-
riksen fra Sparkær og Kim Jeppesen fra Stoholm.                            -hp 
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Østergade 12 - 7850 Stoholm - 97 54 10 46 
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Fortsat liv og grøde i børnefodbolden i SIF 
 

Der har i foråret igen været liv og glade dage på idrætspladsen for bør-
ne– og ungdomsholdene, både til træning og masser af kampe og stæv-
ner. I de yngste årgange er der masser af spillere, dog kniber det i en-
kelte årgange, men der er plads til flere, der har lyst at prøve. 
 

De helt små trænes og leges med hver torsdag af Enya Chacon og Mette 
Hansen. De har været i gang et par år, så måske skal de efter sommer-
pausen prøve at være med til et stævne. Her er 10-11 piger og drenge. 

 

De lidt større - U6/U7 - træner 
hver onsdag og styres flot af Isa-
belle Weller og Victoria Daa 
Rønning. De er efterhånden vant 
til stævner, og bliver bedre og 
bedre. Her er også en flok på 10-
11 spillere, en del er piger. Vi 
har snakket lidt med et par foræl-
dre om, at vi måske skal prøve at 
lave både et hold af drenge og et 

af piger efter sommerpausen. På billedet ses Victoria med de fleste af 
spillerne efter en træning. 
 

De nuværende U10 og U9 bliver efter sommerferien til U11 og U10 og 
slået sammen til en samlet trup, hvor der er tilmeldt et hold i U11 (8:8) 
og i U10 (5:5). Tilsammen er der en trup på 16-17 spillere, og de to 
årgange kommer til at træne sammen og derfra finder vi ud af, hvem 
der fra kamp til kamp skal spille på de to hold.  

 

Det er et brud på tidligere års fæl-
leshold med Mønsted, men for-
skellige ting har gjort, at det her er 
blevet løsningen.  
 

Vi har holdt et forældremøde, og 
der er opbakning til at gøre det på 
denne måde. Vi ser frem til at kun-
ne lave noget rigtig godt for dren-
gene. Foto: U9 efter kamp. 
 

De ældre fra U12 og opefter startede i foråret i et nyt samarbejde mel-
lem Mønsted, Stoholm og Sparkær. Det var et forsøg, men det har fun-
geret godt, og samarbejdet, som hedder SMS Fjends, fortsætter også 
efter sommerpausen. 
                                                                                                            -hp                     
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Klar til Fjends Cup nr. 36 
 

I år er det 35 år siden, at der første gang blev spillet Fjends Cup på 
Sparkær Stadion. Dengang vandt Vridsted med en finalesejr over Sto-
holm, men der var nok ikke mange, der dengang tænkte, at de to klub-
ber skulle mødes igen 35 år senere i samme turnering.  
 

Men lodtrækningen, der for første gang blev foretaget i Sparkær IF’s 
klubhus med deltagelse af 7 af de 8 klubber og vist LIVE på Fjends 
Cups facebookside, magede det således, at både Stoholm og Vridsted 
havnede i pulje 1, der også består af Borup og Feldborg/Haderup.  
 

I pulje 2 mødes sidste års to finalehold fra Ravnsbjerg/Løgstrup og 
Sparkær, og de får selskab af Skals og Mønsted. Trænerne var generelt 
godt tilfredse med lodtrækningen, og der blev efterfølgende snakket 
livligt henover bordene. 

Lodtrækningen var det nye input i år, for ellers kører selve turneringen, 
som den plejer, og med 35 års erfaring skulle der igen være lagt op til 
en spændende turnering. Som arrangører kan vi glædes over, at spiller-
ne ser frem til at være med i Fjends Cup, for som Simon Borup fra 
Ravnsbjerg/Løgstrup sagde efter lodtrækningen: ”Vi er rykket op i se-
rie 2, og nu gælder det Fjends Cup, som er næste store mål”. Og mon 
ikke vi skal regne de forsvarende mestre som en af favoritterne i år! 
 

Alt er efterhånden klar til at tage imod de 8 hold og tilskuerne torsdag 
den 26. juli kl. 18.30. Vi ser igen frem til 10 travle, men også sjove da-
ge på Sparkær Stadion. Mange hjælpere har meldt sig under fanerne, og 
uden dem kunne vi ikke lave sådan et arrangement. Tak for det! 
 

Så nu er der vel kun at håbe på godt vejr, som ikke nødvendigvis er 
hedebølge, men gerne sol og lune temperaturer og så lidt vand til ba-
nerne ind imellem. Se hele programmet på side 32. 

-hp 
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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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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 
 

 
 

 
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 

 
 

Herover finder du Sparkær IF’s  
bestyrelse og kontaktpersoner  
til udvalgene. 
 

Find alle udvalgsmedlemmer  
på www.sparkaerif.dk  
eller scan koden til højre 
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