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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”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 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. dec. 2018

Det er snart jul
Efteråret er over os. ”Knud” har
været på besøg og væltet et par
træer, og udendørs sæsonen på
fodboldbanerne er ved at være
slut. I denne uge (40) spilles de
sidste kampe for børne– og ungdomsholdene.
Og børne– og ungdomsfodbolden
har haft et godt 2018, og et nyt
tiltag så dagens lys i denne sommer - en intern træningslejr, som
du kan læse om inde i bladet. Vi
vil også gerne have flere piger til
at spille fodbold, og her er vi også
på vej med et nyt tiltag til foråret.
Sparkær Skole har fået ny pædagogisk leder. Den 1. september
startede Flemming Wilkens, og
han har heldigvis lyst til at fortsætte med at skrive indlæg fra
skolen til ”Sparkær Idræt”.
Gymnastik & Fitness har taget hul
på en ny sæson. Voksenholdene
startede 1. september, og børneholdene følger trop 1. oktober.
Der er igen i år stor søgning til
holdene, og det kan du også læse
om her i bladet.
Og ja, når man tænker på, hvordan de to seneste måneder bare er
fløjet afsted, så er det jo, at tanken
om julen dukker frem. To måneder længere fremme skriver vi 1.
december, og så går det hele løs
igen. Nå nej, det var jo i gamle
dage - annoncer om julefrokoster
er for længst dukket op, og inden
længe er butikkerne julepyntet.
GLÆDELIG JUL.
-hp
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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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Sparkær - Årets Lokalområde 2018
Sammen med andre flotte tiltag i byen var aktiviteterne i Sparkær IF
med til at sikre, at Landdistriktsudvalget i Viborg Kommune netop
valgte Sparkær. Herunder planche fra Billingescenen den 15. sept.

6

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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Skal vi have flere pigespillere i Sparkær IF?
Ja, det skal vi da, og derfor har vi i Ungdomsudvalget haft et møde med
Morten Madsen, som er tilknyttet projektet ”En fælles indsats for pigefodbolden i Viborg Kommune”. Det er et samarbejde mellem Viborg
Kommune, DBU og Viborg Idrætsråd om at få flere piger til at spille
fodbold. Og det blev et godt og interessant møde.
På mødet med Morten fredag i uge
38 fik vi en god snak om, hvordan
vi tackler udfordringen med at få
flere piger til at spille fodbold. Vi
har i forvejen et U14 hold med ca.
10 spillere, som har holdt sammen
siden de startede som U11 i 2015.
Men derefter er der et stort spring
til de næste årgange, som er U8,
hvor vi har en 4-5 piger, og ligeså
pæn en flok i U6. Der imellem er
der en række årgange, som vi gerne
vil tilbyde fodbold, hvis de har lyst.
I vores snak med Morten blev vi klogere på, hvordan vi skal gribe det
an, for hvis vi går ind i det omtalte projekt, så kan vi få hjælp til denne
opgave og få ideer til, hvad vi lige gør.
Vi er på det rene med, at den helt afgørende faktor for at få succes med
et hold er, at der kan skaffes en engageret træner/forælder. Det gælder
både piger og drenge, og på drengesiden har vi bevist, at det kan lade
sige gøre. For har vi ikke en træner, kan vi lave alle de fine tiltag med
at få pigerne i tale, det skal være. Uden en træner bliver det ikke til noget holdbart.
Derfor vil vi nu bruge resten af 2018 på at overveje, om vi skal tilslutte
os projektet fra 1. januar 2019. Der vil så komme forskellige tiltag for
at rekruttere flere piger til fodbold i foråret 2019, men vi gør det kun,
hvis vi har trænere på plads.
Derfor bør I - forældre eller andre med interesse for pigefodbold - også
tænke på, om det ikke var noget jer at få en fantastisk oplevelse ved at
være en del af fodboldmiljøet i Sparkær IF. Prøv at spørge U14 pigerne, om ikke de har haft det sjovt med fodbold, siden de startede.
Giv endelig lyd, hvis I vil være med. Vi kan ikke selv fremtrylle trænerne, selv om vi selvfølgelig vil gøre et forsøg.
Johnny Weller, Johnny Holm, Hans Peter Johansen
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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

10

Klar til en ny gymnastik– og fitnesssæson
Voksengymnastikker er lige startet og tilmeldingerne er gået godt. Jumpingholdene er fuld besat, og ligeledes er Sinnas god motion FÅ
STYRKE, men endnu ikke KOM I FORM, så de fleste vil stadig gerne
have tempo. Men det betyder ikke, at KOM I FORM kan undværes –
bestemt ikke, for der skal være noget for alle. Har man lyst til at få en
prøvegang, så kontakt Helle fra udvalget og lav en aftale om det -.
Begge Sinnas Go’ Motion hold er i år flyttet til onsdag efter ønske fra
Sinna samtidig med, at vi har rykket det en time frem, så det første hold
allerede starter kl. 17.45 og det sene hold kl. 18.50. Det gør, at vi kommer tidligere hjem, og det er vi mange der nyder.
Vi har også yoga på programmet i år. Der er 6 tilmeldte, så der er plads
til flere. Så har du lyst til en prøvetime, så kontakt Mona fra udvalget,
så arrangere vi det.
Vi er også i gang med tilmeldingerne til børneholdene både mor/far/
barn holdet med Michelle og dance and play med Oliwia i alderen 5 år
og op til 3 klasse. Jumping Kids er allerede fuld besat -. Igen i år får
mor/far/barn holdet nye redskaber sponseret af støtteforeningen, og
Sparkær IF udskifter kravle tunnellen, som vi reparerede på sidste år
uden det store held. Oliwia får ny hjælpetræner fra Mønsted. Det er
Nicolaj Rasmussen på 16 år. Han skal primær tstå for legene og mægle,
hvis nogen bliver uvenner. Oliwia står stadig for dansene.
Ud over sundhedsværdien i at dyrke motion er der også samværet og
det gode humør, vi får ved holdtræning. Vi går fra træningen godt trætte og brugte, men også glade og snakkende, så det sociale har også stor
værdi for os. Hvilket hold man så end vælger, skal det være ud fra,
hvad man selv kan lide at gå til, så derfor er det vigtigt med flere forskellig hold, så der er noget at vælge imellem.
Lørdag den 15/9 var der Fjends træf for seniorer i hallen i Stoholm,
hvor Sparkær IF blev repræsenteret af Sinna med Go’ Motion og Helle
og Mona stod klar til en snak om vore gymnastiktilbud. Der blev præsenteret masse af spændende motions ormer og der var mulighed for at
prøve det hele. DGI var der også og kunne fortælle, hvor vigtigt der er,
at vi motionerer. Vi er faktisk ikke ”bygget” til stillestand – vi skal bevæge os. Hjertet er en muskel, og den skal motioneres, ligesom vore
lunger har brug for motion, for at vi kan bevare vor lungekapacitet. Det
er da to meget gode grunde til at motionere. Mona Vistisen, Gymnastikudvalget
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Det sker på Nordstjernen
Alle er velkomne til arrangementerne
Torsdag d. 4. oktober kl. 14.30
Syng sammen med musikanter fra Oasen i Bjerringbro
Torsdag d. 11. oktober kl. 14.30
Gudstjeneste

Torsdag d. 1. november Kl. 14.30
Niels Knudsen synger og spiller
Torsdag d. 8. november kl. 14.30
Gudstjeneste
Torsdag d. 22. november kl. 14.00
Max Mortensen salg

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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Piger/Drenge eller Piger og Drenge?

Denne flok U8 spillere består af både piger og drenge, og billedet er fra
et stævne i Højslev i august måned, hvor vi var afsted med to blandede
hold. De har, siden de startede med fodbold, trænet og spillet stævner
sammen, og det har fungeret fint.
Men på et tidspunkt skal de jo skilles, så efter en snak med et par af
forældrene til pigerne prøvede vi at tilmelde et hold i en ren pigerække.
Desværre var der kun Sparkær og SUB 88 tilmeldt, men pigerne fik
spillet, og det var en god oplevelse.
Så derfor fortsætter vi adskillelsen i årets sidste stævne den 3. oktober,
hvor der er planlagt 4 kampe til pigerne og 3 til drengene. Og som I kan
læse på side 8, vil pigerne gerne have flere at spille sammen med.
-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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Forældre/barn gymnastik
Med leg, bevægelse, sang, dans og redskaber træner og stimulerer vi
motorik og sanser. Gymnastiktimerne er tilrettelagt med fokus på børnene, men de voksne deltager også aktivt.
Vi har igen i år været så heldige at få nogle nye redskaber, og dem glæder jeg mig til at tage i brug. Hver time starter med opvarmning med
sang, dans og leg. Efter opvarmning bygges der for det meste en aktivitets bane op, her kan børnene bruge en masse energi.
Jeg har igen i år taget nye kurser for på denne måde at dygtiggøre mig
og lave de bedst mulige timer for jeres søde børn. Holdet vil vare imellem 45-60 min, alt efter hvor meget børnene har energi til. Holdet henvender sig til børn i alderen 2-5 år.

Holdet starter tirsdag den 2. oktober 2018 kl. 16:45 (uge 40 & 41 er prøvegange). Tilmelding: Maria – broendum2@gmail.com
Michelle Brøns
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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 Flemming Wilkens
Sparkær Skole sagde kort før sommerferien farvel til Jens Johansen,
der efter 7 år på skolen har søgt nye udfordringer på Houlkærskolen.
Han var i sin tid med til at ”lukke” det gamle skoleblad og gøre ”Nyt
fra Sparkær Skole” til en integreret del af ”Sparkær Idræt”.

Den 3. september tiltrådte Flemming Wilkens så som pædagogisk leder på Sparkær Skole, og heldigvis er han helt med på at fortsætte med
4 årlige nyhedsbreve til klubbladet. Her kan du læse det første:
”Sommeren har i år vist sig fra sin bedste side. Masse af sol, meget lidt
regn og masser af gode timer, sammen med familie og venner. Da kalenderen viste 13. august, og klokken ringede ind til første time af skoleåret 2018-19, er jeg sikker på, at mange børn både glædede sig til at
se deres kammerater igen, men også var lidt triste over, at sommerferien var ovre.
Vi er nu kommet godt i gang med skoleåret 2018-19, som allerede nu
har budt på mange gode oplevelser.
Først vil jeg starte med at præsentere mig selv. Jeg er skolens nyansatte pædagogiske leder og overtager stolen fra Jens Johansen, der som
bekendt har fået arbejde på Houlkærskolen i Viborg.
Mit navn er Flemming Wilkens. Jeg er uddannet lærer fra Skive Seminarium i 2008 med linjefagene matematik, fysik/kemi, idræt og sløjd.
Min første stilling som lærer fik jeg på Houlkærskolen, hvor jeg underviste på mellemtrinnet og i udskolingen frem til 2012. Fra 2012 til
2014 var jeg lærer på Hald Ege Fri- og Efterskole, og senest har jeg
været på Nørbæk Efterskole.
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Privat bor jeg i Batum ved Rødding, Viborg. Her bor jeg sammen med
min kone Heidi, der er pædagog, og vores to børn Bjarke på 10 og Frida på 7. Vi har et lille landsted med heste, høns, kaniner, katte og hund.
Inden jeg blev lærer, var jeg uddannet automatikmekaniker og har arbejdet på forskellige produktionsvirksomheder heriblandt Grundfos og
Vestas. Jeg er født og opvokset i Sønderjylland og kom til Viborg for at
aftjene min værnepligt og efter en udsendelse til Bosnien i 2000, valgte
jeg at bosætte mig i Viborg.
Jeg har mange interesser i min fritid. Jeg nyder at være ude i naturen,
fisker og går ture med hunden. Senest er jeg blevet træklatreinstruktør
og har udbudt dette, som valgfag på efterskolen. Derudover har jeg i
mange år trænet karate og har indtil nu holdt det vedlige ved at undervise eleverne i kampsport på efterskolen. Måske kan dette også blive en
mulighed her på skolen. Noget af fritiden bliver også brugt på min veteran motorcykel, en ældre sag fra 1973. Den kører jeg på når vejret er til
det og renoverer/reparerer på den i vinterhalvåret. Jeg kan også godt
lide at lave god mad og ikke mindst at servere den for familie og venner.
Skoleåret er som sagt kommet godt fra start.

6. klasse er lige kommet hjem efter en uge i København. Her var de
sammen med 6. klasse fra Mønsted. Denne tur blev brugt som en rystesammentur, så eleverne allerede nu kan knyttet venskaber på tværs af
klasserne, inden sammenlægningen i 7. klasse.
Der ventede de 35 elever og 5 voksne et stramt program. Programmet
bød på oplevelser, kultur og selvfølgelig en masse hygge. Her kan nævnes: Christiansborg, Amalienborg, De kongelige Gemakker, Staldene,
Slotskirken, Gobeliner, Nationalmuseet, Planetariet, Rundetårn, Christiania og Tivoli. Tilbagemeldingen var, at alle har haft en god tur.
Torsdag i uge 37 var indskolingen på tur til Viborg. Her besøgte de
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Den kommende tid byder også på forskellige spændende dage. Der vil
være forskellige fagdage, Motionsdag, Juleklippedag og en emneuge,
hvor Skolen omdannes til et bysamfund, med diverse butikker og værksteder.
Skolen laver dagligt spændende undervisning, og har man ikke elever
på skolen, kan det være svært at holde sig orienteret. Derfor kan jeg kun
opfordre til, at man følger med på skolens Facebookside. Her vil der
løbende være opslag omkring aktuelle ting.
Jeg vil slutte af med at ønske Sparkær tillykke med den flotte pris
(”Årets Lokalområde”, red.). En pris I kan være stolte af. ”

Væggene på Billingescenen var fyldt med ”humlebier”, da Mette Nielsen overrakte det synlige bevis på, at Sparkær er årets lokalområde i
Viborg Kommune. Børnene i Sparkærs Skoles SFO havde i ugen op til
været kreative og haft travlt med at fremstille ”bierne”.

Lokale fodboldnyheder
Følg med i resultater, stillinger, målscorere på
www.fjendscup.dk
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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

22

Målsætningen er nået for serie 3
Efter et forår, hvor Sparkær IF’s førstehold vandt samtlige 14 turneringskampe, som betød en stensikker oprykning til serie 3, var det tid
for træner Poul Vistisen at sætte en ny målsætning for efteråret. Som
bekendt vokser træerne ikke ind i himlen, så fornuftigvis blev der sat et
realistisk mål om at forblive i serie 3.
Det så nu ikke ud til, at spillerne lige havde fået den melding ind under
huden, for de fortsatte, hvor de slap i foråret og vandt de fire første
kampe med en målscore på 12-0 og en placering helt i top. Men så blev
det hverdag igen, og målsætningen begyndte at se realistisk ud.
Tre nederlag i rap med en målscore på 4-12 betød en placering midt i
puljen, men dog med en behagelig afstand til de to nedrykningspladser.
Den er i skrivende stund (27. sept.) på hele 12 point, og der er ikke noget, der tyder på, at det kan gå galt med 6 kampe igen.
Og i lørdags (22. sept.) blev der sat en stopper for nederlagsstimen med
en flot og sikker 4-0 sejr ude over Hersom/Bjerregrav, hvorefter Poul
Vistisen talte om at justere målsætningen. Til fjendscup.dk sagde han
efter kampen i Bjerregrav:
”Nu tør jeg godt sige, at efterårets målsætning om at undgå nedrykning
er i hus, så derfor vil jeg tillade mig at sætte fokus på en Top 3 placering. Spiller vi som i lørdags, og kommer vi afsted med det hold, så mener jeg, at det er realistisk”.
Det har overvejende været en positiv oplevelse at følge holdet efter
sommerpausen, dog med et par undtagelser. I Hobro var holdet ramt af
både afbud og efterveer af Susie og Leo, mens indsatsen i Kølvraa var
den ringeste set længe. Derimod viste holdet i nederlaget til topholdet
Viborg Søndermarken taktisk godt spil og en flot indstilling, der ligeså
godt kunne have givet en sejr.
Så alt i alt er der god grund til at holde
øje med Poul Vistisens nye målsætning
om en Top 3 placering.
For den synes inden for rækkevidde,
især hvis topscorer Kasper Møller fortsætter med at banke bolde i modstandernes net. I foråret scorede han 26
mål, og i de første 8 kampe i efteråret
har han scoret 15 af Sparkærs 20 mål.
-hp
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Træningslejr for fodboldpiger og –drenge
Weekenden den 11.-12. August 2018 var på flere måder nogle skelsættende dage. Både fordi vi efter godt og vel 2 måneders tørke fik det, der
kan betragtes som et skybrud om lørdagen, og landmændene omkring
Sparkær var glade, men også fordi vi for første gang i Sparkær IF’s historie afholdt træningslejr for U10/11 drenge og U14 piger på Sparkær
Stadion.
Det tilbud blev stablet på benene henover forsommeren, og vi bød 23
fodboldspillere velkomne til det ,der senere skulle vise sig, at blive en
kæmpe succes. Dette var også for os en prøve på, om sådan et koncept
kunne være bæredygtigt i Sparkær IF, inden vi eventuelt rullede det ud
for hele ungdomsafdelingen. Vi må erkende, efter de tilbagemeldinger
vi har fået, at det var det, hvorfor vi naturligvis forventer at gentage
succesen i udbygget form i 2019.
Vi mødtes kl. 13.00 lørdag til check-in og udpakning. Efterfølgende så
vi Sparkær IF’s Serie 3 spille hjemme, i hvad vi havde håbet på ville
være solskin, men endte i silende regn. Ungerne tog det i stiv arm, og
havde alle uden undtagelse pakket tøj efter vejrudsigten, hvorfor vi alle
kunne starte det egentlige træningsprogram forholdsvis tørre kl. 16 med
holdopdelt træning.

Kl. 18.30 havde Karen disket op med en overdådig buffet, hvor alle
munde blev mere end mættet, inden et fremragende teambuildingsarrangement om aftenen, planlagt og udført af Morten Brøndum blev
afholdt. Efterfølgende var der snacks mv. fra kantinen, inden den
”skemalagte” sengetid indtraf kl. 23.00. Der var måske nogen, der havde lidt mere krudt tilbage, hvorfor lederne/trænerne først ramte dynerne
ca. kl. 03.00
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Søndag morgen bød på en morgenbuffet der var et 5-stjernet hotel værdigt, inden den afsluttende træning om formiddagen. Jimmi Have afholdte en special målmandstræning, som på alle måder levede op til
forhåbningerne, og de målmænd, der var repræsenteret, fik et indblik i,
hvordan træning også kan være. Alle andre trænede igen holdopdelt,
inden den fodboldmæssige del af weekenden afsluttedes med en fodboldkamp alle-mod-alle på Sparkær IF’s kampbane.

Efter et hurtigt bad rundede vi weekenden af med en hotdog fra grillen,
og en kort opsummering fra trænernes side om weekendens forløb. Til
de afsluttende spørgsmål om børnene havde hygget sig, og om vi skulle
gentage dette arrangement næste år, gjaldede et rungende ”JA” ud i
klubhuset. Den på alle måder ærlige og spontane feedback gør helt sikkert, at vi fra organisationens side er mere end opsatte på at planlægge
og afholde noget tilsvarende næste år. Vi håber børnene er lige så klar
som vi er, og vil deltage ligeså aktivt som tilfældet var tilbage i august.

Tilbage er kun at sige en stor tak for lån af alle de gode og glade fodboldspillere, med håbet om de hver og én har fået en oplevelse af, hvad
fodbold i Sparkær IF også kan gøre for det fodboldmæssige og sociale.
På vegne af hele trænerteamet og Sparkær IF
Johnny Weller
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Østergade 12 - 7850 Stoholm - 97 54 10 46
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Fjends Cup - en fortsat succes
Selv om den fantastiske sommer allerede synes langt væk, så er det
altså kun 2 måneder siden, at det gik løs med Fjends Cup på Sparkær
Stadion. Og årets udgave - den 36. i den uafbrudte række - blev om
nogen en stor succes.
Og her spillede det flotte sommervejr selvfølgelig ind, selv om tørken
også betød, at banerne i år langt fra var optimale trods ihærdig vanding
fra arrangørernes side. Det blev der snakket en del om, men da først
bolden trillede, var det ens for alle. Det var nok mere den voldsomme
varme - især lørdag eftermiddag den 28. juli - der satte en dæmper på
det flotte spil.

Det gode vejr trak mange tilskuere til Sparkær Stadion, og det samlede
tilskuertal til alle kampe nåede op på flotte 1175 betalende, som er det
tredje højeste siden starten i 1983. Som altid var der en hyggelig stemning på sidelinjerne, og de mange mennesker skabte en af de bedste
økonomiske omsætninger. Tørsten blev slukket med blandt andet 33
fustager gode Hancock fadøl og sulten med knap 800 grillpølser.
Rent sportsligt blev det igen en fin turnering med stort set jævnbyrdige
kampe på trods af, at holdene spændte fra serie 2 til serie 5. Og netop
serie 5 holdet fra Feldborg/Haderup beviste, at alt kan ske ved Fjends
Cup. En sensationel 1-0 sejr over Stoholm på ”Thriller Tuesday” sendte de gule i semifinalen, hvor de først måtte give sig efter straffesparkskonkurrencen mod favoritterne fra Skals.
Det unge Ravnsbjerg/Løgstrup hold løb med titlen for andet år i træk
efter finalesejr over Skals, mens Stoholm fik revanche mod Feldborg/
Haderup i kampen om 3. pladsen. De lokale fra Sparkær spillede en
OK turnering med et smalt indledende nederlag til Skals, sejr over
Mønsted, og endelig formøblede de en 2-0 føring mod de senere mestre
i den sidste indledende kamp. De endte dog med at snuppe 5. pladsen
efter 3-1 over Vridsted.
-hp
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THIELE - fortsætter som trøjesponsor

THIELE - Skovs Optik i Viborg er igen sponsor for et helt sæt spillertøj, som Sparkær IF’s førstehold tog i brug i forbindelse med årets
Fjends Cup. Aftalen gælder for de næste to år, og vi er glade for, at
THIELE igen vil være med til at klæde vore spillere flot på i den rød/
hvide dragt.
Det betyder så også, at spillere, ja alle med interesse i Sparkær IF gerne
må kikke efte4r Skovs Optik i Viborg, hvis det handler om briller, kontaktlinser m.m. Så herfra en opfordring til at støtte dem, der bakker op
om Sparkær IF. Nå, I skal da også lige se holdet fra den anden side - ´så
må I selv vurdere, hvad der ser bedst ud -
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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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Amputeret multibane

I år er det 20 år siden, at multibanen blev indviet i forbindelse med årets
Billingefest. Det skete officielt i form af en basketballkamp mellem
repræsentanter for daværende kommunalbestyrelse i Fjends Kommune
og erhvervsfolk fra Sparkær. En af de få basket-kampe, der er spillet.
Derimod er banen alle årene blevet flittigt brugt primært til fodbold, og
kunstunderlaget holder stadigvæk trods de mange års slitage. Derimod
er træværket til stadighed udsat for vind og vejr, og selvom det med
jævne mellemrum får en gang træbeskyttelse, så holder det ikke evigt.
For nylig blev det synligt på trappen mod nordvest, hvor flere trin er
rådnet og ved at falde sammen. Og den går jo ikke, så det var nødvendigt med en hurtig beslutning og hurtig handling.
Og hvem står for hurtig handling? - det gør Erik Tranders, som i et
snuptag fik afmonteret trappen mod nordvest, mens den mod nordøst
bliver stående. Derfor er der så blevet lukket af i den vestlige ende, så
børnene ikke falder ned. Tak for hjælpen til Erik!
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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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Øl og vand fra det lokale bryggeri

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.
- SMAG FORSKELLEN!
WWW.HANCOCK.DK

