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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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.
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”Sparkær Idræt”

Julen er over os…

Udgivet af:
Sparkær Idrætsforening
Enrico Dalgas Vej 3A, Sparkær
8800 Viborg
Hjemmeside: sparkaerif.dk
Facebook: Sparkær Idrætsforening

...med budskabet om Jesus fødsel
og fred på vor jord. Det er nu ikke
lige fred og fordragelighed, der
præger nyhederne her op mod den
stundende højtid.

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. mar. 2019

Så der er måske en god grund til
lige at slå nyhedsstrømmen fra,
benene op og kikke lidt i denne
sidste udgave af klubbladet i
2018. Her kan du læse lidt om,
hvad der er sket i efteråret, og
hvad der er på vej efter nytår.
De udendørs aktiviteter på idrætspladsen er lukket ned, og her ser
vi tilbage på et fantastisk godt
fodbold år for både de voksne og
børnene.
Men det varer faktisk ikke længe,
inden der igen sker noget i og omkring klubhuset, for den 19. januar byder vi igen på Sparkær Vinterløb - det tredje løb i rækken..
Gymnastik og Fitness kører i højeste gear lige nu, og interessen
for den indendørs motion er stadig stor. Der varsles ekstra tilbud
om julemotion for Jumpingfolket!

Med ønsket om en Glædelig Jul
og et Godt Nytår ser vi frem til
endnu et forhåbentlig godt år for
Sparkær IF i 2019.
Tak til alle, der på den ene eller
anden måde har bidraget til, at vi i
Sparkær har en idrætsforening,
der både sportsligt og økonomisk
er i fin form og klar til fremtiden.
-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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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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Sparkær Vinterløb 2019
Sparkær kan efterhånden med rette kaldes en løbeby - ikke store løb
med flere tusinde deltagere, men dog med hele tre løb hen over året.
Det første løb - Sparkær Vinterløb - er også det ”yngste” af de tre løb,
og det afvikles i 2019 for tredje gang lørdag den 19. januar med udgangspunkt fra Sparkær IF’s klubhus på Enrico Dalgas Vej.
Jens Buhl Christensen, løbeentusiast her fra Sparkær, fik
ideen tilbage i slutningen 2016, og i samarbejde med Sparkær IF blev det første løb afviklet den 14. januar 2017 med
85 løbere. 37 løb halvmarathon, 25 en hel marathon, mens
resten tog en eller flere omgange på 5,3 km.
Det var et overraskende højt deltagerantal til det første vinterløb, men
det skulle blive endnu bedre året efter, da 124 mødte op og skabte liv og
glade dage på ruten og i klubhuset fra kl. 08.30 til 15.30 lørdag den 20.
januar 2018. Igen var der 25 ude på en marathon, 59 på halvmarathon
og resten på rundeløb. Se video fra 2018 ved at scanne QR-coden nederst på siden.
Deltagerne er de to første år kommet langvejs fra, ja stort set fra hele
Jylland, men også en del fra lokalområdet. Mange af løberne er skabt af
noget specielt stof, for begge år har vi oplevet, at nogle efter en halv
eller hel marathon i Sparkær lørdag lige skulle snuppe en mere om søndagen et andet sted.
Men løbet er også for ganske almindelige motionsløbere, der vil en tur
ud i den friske luft ovenpå jul og nytår. Det gode ved dette løb er, at
man stort set selv bestemmer, hvor langt man vil løbe eller gå, for alle
kan være med - også gå motionister. Det er nemlig et såkaldt
”rundeløb” på en 5,28 km lang strækning, der fører deltagerne ned gennem Bakkely og op til Sparkær, hvor ruten passerer kælkebakken ved
Gravhøjvej og ”kirkeskoven”. Og så er det så viseligt, at man skifter
retning for hver omgang.
- Vi vil gerne slå et slag for, at ALLE kan deltage. Det er absolut ikke
kun for inkarnerede løbere, der skal ud på halv– eller helmarathon. Derfor har vi denne gang en ”Familietur” på programmet, hvor der er fri
start mellem kl. 09.30 og 12.00, fortæller Jens Buhl Christensen.
For første gang har vi i år en sponsor med ved Sparkær Vinterløb, og vi
siger tak til Kristian Bækgaard, der er med i lokalafdelingen for
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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

Bartendere for en dag

Fredag den 7. december var 13 frivillige fra Sparkær IF på arbejde som
bartendere og opryddere ved julefrokosten på Rådhuset i Viborg. Der er
tradition for, at Viborg Idrætsråd hvert år finder en forening, der vil
tjene en skilling til foreningsarbejdet ved at stille med et hold ved julefrokosten. Loddet faldt i år på os i Sparkær IF, og tak for det, for det
gav gode 10.000 kr. til klubkassen. Her skal det nok lige præciseres, at
det er personalet selv, der afholder frokosten og betaler os!
På billedet ses en del af barfolket, der havde rigtig travlt, da festlighederne for de 650 deltagere startede ved 14-tiden. Holdet bestod af Jimmi Have, Rune Stavnskær, Daniels Brøns, Tobias Højvang, Anni og
Eric Weller, Erik Skov, Lene Dalsgaard, Rikke Daa, Carina og Torben
Andersen, Karen og HP. Nogen var med hele vejen fra 13.00 til 24.00,
mens andre delte vagter, men 1000 tak til alle jer, der brugte en dag på
Sparkær IF.
Vi har efterfølgende fået denne fine tilbagemelding fra arrangørerne:
”Tusind tak for jeres kæmpe hjælp i fredags – uundværligt at have så
garvede tovholdere for baren. Hils hele Sparkær IF og sig tusind tak for
hjælpen! Oprydningen var perfekt – vi klarede det lynhurtigt om lørdagen, og for første gang var rengøringspersonalet glade mandag morgen”.
-hp
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Generalforsamling
Mandag den 18. februar 2019 kl. 19.00
i klubhuset Enrico Dalgas Vej 3A
Forslag, der ønskes behandlet, skal afleveres til
formanden senest 14 dage før.
Se vedtægter på www.sparkaerif.dk
Bestyrelsen

Det sker på Nordstjernen
Alle er velkomne til arrangementerne
Torsdag d. 3. januar 2019 kl. 14.30
Søren Bak spiller

Nordstjernen og
Nordstjernens Venner

Mandag d. 14. januar 2019 kl. 19.00
Generalforsamling i 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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SIF Cykling

Lørdag den 1. december startede denne lille flok cyklister et sprit nyt
tiltag i Sparkær IF - SIF Cykling - med en times cykeltur gennem Bakkely. Johnny Weller og Morten Brøndum er initiativtagere, og Morten
har lovet at være tovholder for det nye tiltag, der har til formål, at få
folk med på organiserede cykelture, så de får noget motion.
Som det ses på billedet, er der plads til både dem med de ”smarte” cykler, men også ganske almindelige cykler er velkomne. Der er lagt op til,
at der kan være mulighed for at tage et bad og få en hyggesnak efter
cykelturen, hvis interessen viser sig at være stor nok.
- Nu prøver vi lige at se, hvor stor interessen er, så foreløbig kører vi
nogle lørdage resten af året. Er interessen stor nok, kan vi etablere noget mere fast med f.eks. to ugentlige ture efter aftale. Nu ser vi, men
alle er meget velkomne, og ALLE kan være med. Vi indretter turene så
der er plads til både dem, der vil køre hurtigt, og dem, der bare vil nyde
cykelturen, fortæller Morten Brøndum. Se facebook ”SIF Cykling”.
-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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Nyt fra gymnastikken
I år har vi i gymnastikken lavet et medlemsregister, så vi kan udskrive
kontingenterne på computeren. Der er selvfølgelig nogle justeringer, vi
skal have ændret, men når det er sagt, har det været en succes. Vi har
fået nogle pæne regninger, som er nemme at udskrive. Alt dette har
Helle stået for. Hun indtrådte i udvalget som sekretær i 2017, og hun
har stået for dette arbejde.
Derfor er det nu også nemt for mig at se, hvor mange medlemmer, vi
har på hvert hold, for det holder Helle også ajour. Så nu får jeg computerudskrevne lister med alle oplysninger på. Alle 3 jumping-hold har
stort set hele tiden været fyldte. der har været nogle stykker, som er
hoppet fra, men pladsen var hurtigt optaget igen.
Mor/far/barn holdet har igen mange deltagere – hele 16 er tilmeldt, og
det betyder jo, at der er mange i salen, da alle børn har 1 forældre med.
På yoga-holdet har vi 7 tilmeldte, men jeg ved, at der er 2 på prøve,
som vi håber fortsætter på holdet. Dance and Play holdet har 8 tilmeldte, ikke så mange som vi plejer at have. Men betyder det blot, at de er
aktive andre steder, så er det jo også godt.
På Go’ motion få styrke er der ikke mindre en 31 tilmeldte og på Go’
motion kom i form er der 14. Det er nogenlunde det samme antal sammenlagt som de foregående år, så de fleste vil have tempo. Og det er jo
super, bare vi holder ved, at det andet hold også skal være med i programmet, da det også er vigtigt at dyrke motion, selvom man ikke kan
holde til for meget tempo.
Indenfor sundhed kommunalt set, skal vi jo dyrke meget motion – både
store som små, unge som gamle og raske som dem med nogle udfordringer. Derfor er det vigtigt med mange gode tilbud på programmet.
Og det er jo rarest for alle, at så mange som muligt kan dyrke motion i
egen by. Selvfølgelig vil der altid være nogle, som skal videre til de
større byer, enten fordi de er meget dygtige og derfor skal udfordres
mere, men også fordi vi ikke har mulighed for at tilbyde alt i de mindre
byer.
Fra offentlig side vil man også gerne, at så mange som muligt med nogle udfordringer skal motionere så meget som muligt. Og der har vi jo
Sinnas hold Go’ motion kom i form, hvor man kan komme og lave så
meget som man nu formåer. Så kan man jo også få lidt socialt med ved
samme lejlighed, når det foregår i ens eget lokalområde.
Mona Vistisen, Gymnastikudvalget
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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

17

Nyt fra Sparkær Skole
Af Flemming Wilkens
Efteråret og år 2018 lakker mod enden. Der har været travlhed her på
skolen.
Det helt store var i uge 46, hvor hele skolen var omdannet til ”Glad
By”, et lille bysamfund med egen bank, biograf, restaurant, wellness
salon, værksteder og butikker.

Eleverne havde inden skrevet ansøgning til jobs, de kunne tænke sig at
have i ugen løb. Eleverne i 6. klasse blev ansat som chefer i de forskellige virksomheder, og sammen med lærerne blev de andre elever ansat
ud fra ansøgningerne.
Skolen emmede af højt aktivitetsniveau, engagement og glade elever.
Særligt glædeligt var det at se, de store elever tage ansvar for deres
virksomhed og være nogle gode forbilleder for deres ”ansatte”.
Eleverne tjente hver dag løn. Denne blev udbetalt af banken, i Glad Bys
egen valuta Kuna. Lønnen kunne så bruges i virksomhedernes åbningstid. Her kunne man så købe flotte ting i Galleriet, genbrugsting i Kælder Kram eller lækker mad i Guf og Godter.
Torsdag var forældre og bedsteforældre inviteret til at komme og se
hvad Glad By havde at byde på. Tak for besøget!
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Byrådsdag
Elevrådsrepræsentanter fra hele kommunen var den 20. november inviteret til byrådsdag på rådhuset.
Her var opgaven på demokratisk vis at få fordelt de 190.000 kr., Byrådet havde af sat til projektet. Forud for dagen skulle skolernes elevråd
komme med to ønsker, som skulle fremlægges og herefter behandles af
alle. Ønskerne kunne være hvad som helst. Eneste krav var, at det skulle fremme fællesskabet på skolen.

Pannabane

Sparkær Skoles repræsentant Julie fra 6. klasse, gjorde det godt og
fremlagde Sparkærs Skoles to ønsker. Ønske nr. et en pannabane og
ønske nr. 2. et ekstra basket net. Begge ønsker havde overskriften: Aflastning af multibanen, hvilket vil give færre konflikter i frikvartererne.
Desværre blev Sparkær Skole ikke tilgodeset denne omgang. Vi i ledelsen har bestemt, at vi vil bakke op om elevernes gode ide. Derfor har vi
bestilt og købt både en pannabane og en ny basketkurv til skolen.
Jul
I skrivende stund (uge 48) er skolen ved at blive pyntet flot op til Jul.
Årets store juleklippedag er skudt i gang. Eleverne klipper og klistre og
senere serveres æbleskiver.
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Fredag d. 7. december havde klasserne i indskolingen inviteret bedsteforældre til klippe-klister dag.

Fredag d. 14. december holdt SFO’en også klippe-klistre dag. Så der er
rig mulighed for at få opdateret julepynten i år.
Skolen holder lukket fra fredag den 21. december og frem til onsdag d.
2en januar. SFOén har dog åben den 21. december og 2. januar. Her fra
skolen skal der lyde et stort ønske om en rigtig god Jul og et lykkebringende Nytår til alle.

3. klasse i luciaoptog den 13. december. Om aftenen på Nordstjernen.

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
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Ungdomsfodbolden blomstrer
Det er ikke kun hos seniorspillerne, at 2018 har været et godt år. Også
hos børnene og de unge er der grøde i fodbolden. Godt nok har vi lige
nu nogle trænerudfordringer med de lidt ældre spillere i SMS-samarbejdet, men der arbejdes hårdt på at finde løsninger, så vi også kan tilbyde de ca. 45 spillere fra Stoholm, Mønsted og Sparkær fodbold i sæsonen 2019.
For vores ”egne” hold i Sparkær - det vil sige fra de helt små til U11 på
drengesiden og så vores U14/15 pigehold, har det bare været et kanon
fodbold år. Især i aldersgruppen U10 og U11 har vi så mange spillere,
som ikke set i flere år, så der er virkelig noget at bygge videre på.

Herover ses de 3 trænere for U10 og U11, f.v. Rune Stavnskær, Oliver
Funk og Johnny Weller ved afslutningen onsdag den 7. november. Rune har netop som den første træner i flere år sagt ja til at tage på både
C1 og C2 trænerkursus til foråret. De yngste spillere har også holdt
afslutning i klubhuset, mens U14/15 pigerne holdt deres afslutning hos
træner Lone Barrett i Stoholm. Læs mere om afslutningerne på vores
facebookside ”Sparkær Idrætsforening”.
Der skal lyde en stor tak til alle, der har medvirket til at gøre 2018 til et
godt år for fodboldbørnene - trænere, forældre og andre, der har bidraget med det ene eller andet. Vi ser frem til, at det bliver ligeså godt i
sæsonen 2019.
I sidste nummer af dette blad fortalte vi om, at vi gerne vil have flere
piger til at spille fodbold. Der kommer et tiltag om det til foråret.
-hp
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Forrygende fodboldår for seniorfodbolden
2018 blev et godt år for fodboldspillerne i Sparkær IF. Efter et trist efterår 2017, hvor førsteholdet måtte rykke ud af serie 3, så blev der liv
og glade dage i 2018, hvor foråret endte med en suveræn oprykning
tilbage til serie 3. Og det gode spil fortsatte efter sommerpausen i serie
3, hvor målet var at forblive på dette niveau.
Det viste sig hurtigt at være et realistisk mål, for de første 4 kampe blev
vundet, og her viste sig allerede to potentielle nedrykkere - Skive IK og
Viborg FF, og det viste sig at holde stik. Sparkær kunne ikke holde fast
i sejrsstimen, men endte dog på en sikker 3. plads med 28 point efter 9
sejre og en enkelt uafgjort. Kun 4 af de 14 kampe blev tabt, og det må
siges at være godkendt.
En væsentlig faktor i førsteholdets succes i år var topscorer Kasper Møller,
der desværre løb ind en ankelskade og
ikke var med i årets to sidste kampe. En
scanning viste, at der var tale om et lille
brud, men han skulle være klar igen til
start i februar.
Ikke færre end 44 mål scorede han i
2018 - 26 i foråret i serie 4 og 18 i efteråret i serie 3. Det betød så også, at
han løb med Skive Folkeblads topscorerpris i både forår og efterår 2018. Næstmest scorende var Oliver Andersen med 13 mål. I alt scorede Sparkær 78 mål i 2018, og Kasper
Møllers 44 mål udgør 56 pct.
Men holdet består af flere end topscoreren, og i efteråret har der været
et stabilt forsvar med en sikker Bjarne Have i målet, hvor der kun er
lukket 20 mål ind i 14 kampe, ligesom midtbanen har arbejdet hårdt og
serveret oplæggene til Møller. I alt 24 spillere er benyttet på serie 3 i
efteråret, og det viser, at der en vis bredde i klubben.
Andetholdet har befundet sig i serie 5 i 2018, og i foråret gik det rigtig
godt med 16 point, mens det har knebet en smule i efteråret, hvor det
blev til 10 point. Holdansvarlig Anders Hilmar var mod slutningen på
hårdt arbejde med at samle et hold, og måtte i den allersidste kamp mod
Sallingsund ty til et afbud. Der var ikke andet at gøre, men det er ikke
noget, vi er glade for. Det er ikke kun i Sparkær, det sker, og der er en
tendens til, at der indløber mange afbud til kampe hen mod slutningen
af turneringen.
-hp

25

26

Afslutning på fodboldåret 2018
Lørdag den 10. november lukkede seniorspillerne på traditionel vis fodboldåret med five-a-side fodbold om eftermiddagen og fest i klubhuset
om aftenen.

30 fremmødte blev fordelt på 5 hold. Inden kampene på banen var der
morgenkaffe (kl.12.00) i klubhuset. Efter et par timers fodbold kunne
følgende hold lade sig hylde som vindere og modtage ænderne:
Mads Sørensen, Dennis Christensen, Niels Aage Brøns, Mikkel Nielsen, Oliver Andersen, Nicolaj Andersen.

Om aftenen var der så afslutning i klubhuset med 40 deltagere til spisning og efterfølgende fest. Her blev der taget godt fra af retterne, som
denne gang var forloren hare m/tilbehør.

Som sædvanlig var der gang i den store gaveregn og kåringer, og på
billedet t.v. siger serie 3 anfører Oliver Andersen tak for sæsonen til
træner Poul Vistisen og holdleder Johnny Holm.
Serie 5 anfører Kristian Mackenhauer Nielsen var ligesom holdansvarlig Anders Hilmar ikke til stede, men han klarede overrækkelsen lørdag
en forinden i omklædningsrummet.
...fortsættes side 28
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Østergade 12 - 7850 Stoholm - 97 54 10 46
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Træner Poul Vistisen kunne se tilbage på et helt igennem godkendt
2018 med oprykning i foråret og en flot 3. plads til førsteholdet i efteråret. Han havde en del tal og statistikker med og kunne blandt andet
fortælle, at der i årets løb har været afviklet 61 træningspas med i alt
860 fremmødte. Det giver et gennemsnit på 14, men det kunne godt have været højere, hvis ikke spillerne havde sløjet lidt af hen på efteråret.
Flittigst til træning var Oliver Andersen med 55 gange efterfulgt af Anders Holm med 52 og Nicolaj Andersen med 52.
”Træningsnarkomanen” Oliver
Andersen blev da også kåret
som ”Årets spiller” på serie 3,
og Poul Vistisen begrundende
valget således: ”Der var mange
bejlere i år, men set over hele
2018 var valget ikke så svært.
Du har i den grad hævet dit
bundniveau, været stærk til træning og gået forrest på banen,
hvor du har klaret forskellige
pladser”.
Årets spiller på andetholdet blev Kristian Mackenhauer Nielsen, der var
på udlandsrejse og derfor ikke med til festen.
Der blev også uddelt de såkaldte fiduspokaler, som spillerne tildeler en
holdkammerat efter hver kamp. Her havde Anders Holm samlet flest
stemmer på førsteholdet med 260 foran Oliver Andersen med 242 og
Daniel Brøns med 235. På andetholdet var det Anders Brøns, der løb
med pokalen med i alt 175 stemmer foran brødrene Holm - Martin med
142 og Christoffer med 110.
Ny sæson
Knap nok var der ryddet op efter festlighederne, inden der blev kikket
frem mod den nye sæson i foråret 2019, for fredag den 30 november
offentliggjorde DBU Jylland de nye puljer. Og serie 3 er havnet i en
pulje med helt nye modstandere i forhold til efteråret. De skal møde
Nordvestmors, Skive IK, Spøttrup Motion, Sallingsund FC, Bruunshaab/Tapdrup, Eastside Viborg og Viborg Nørremarken.
Geografisk en fin pulje med modstandere både mod vest og mod øst
indenfor rimelige afstand. Og sportslig en pulje, hvor holdet igen bør
kunne blande sig i den øverste halvdel. Serie 5’s pulje kommer først for
dagen til foråret.
-hp
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Jumping Fitness
Jumping holdene er komet rigtig godt i gang, og alle pladser på alle tre
hold blev hurtig fyldt ved opstart på tilmeldingerne. Så vi er stolte over,
at der stadig er så stor interesse for disse hold.
Jumping KIDS består af 15 meget levende piger, som hver mandag har
en fest af sjov og spas. Hver mandag jumper de ca. 40 min., og de sidste 20 minutter skiftes til at bestå af styrketræning, balanceøvelser og
boldspil, så ikke hver mandag er ens. I foråret skal Jumping KIDS afprøve Jumping by night, hvilket betyder ,at vi skal have en aften/nat
med råhygge, jumping og overnatning. Forventningerne er store, også
selv om træneren har sagt, at der skal øves til opvisning hele natten 
For de voksne er der Jumping både mandag og torsdag. Mandagsholdet
er 60 minutter med ren Jumping og godt med tempo på trampolinerne,
en time hvor pulsen er godt oppe og en masse frisk musik drøner ud af
højtalerne.
Ønsker man mere end Jumping, så er torsdag dagen, hvor musklerne og
udholdenheden skal medbringes. For ud over Jumping Fitness består
dette hold også at Styrke (af både arme, mave og ben), og som noget
nyt har vi også fået TABATA på programmet.

Tabata er intervaltræning af den helt onde slags. Konkret er der tale
om 8 x 20 sek. all out-intervaller med 10 sek. pause imellem. Træningen er udviklet af den japanske forsker Izumi Tabata, og det dukker
mere og mere op alle steder.
På vores hold om torsdagen, er der TABATA to gange på timen, så ikke nok med at jumpingen sætter pulsen op, musklerne bliver ømme ved
styrketræningen, så sættes udholdenheden også på prøve, og det hele på
kun 60 vild sjove minutter.
...fortsætter side 32
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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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Som skrevet så er vores hold fyldte, men til næsten hver timer dukker
der et afbud op. Den ledige trampolin sætter vi så til ”salg” for 25 kr. på
vores Facebook side Sparkær IF- Gymnastik og Fitness, så har du
endnu ikke prøvet Jumping Fitness, så book endelig en ledig trampolin,
for en time. For hos os er der plads til alle, uanset køn, alder og skavanker….Jumping Fitness er utrolig skånsom for kroppen, og de fleste kan
deltage trods problemer med kroppen.
Vi skal en gang om året have strammet elastikkerne på
vores trampoliner og en gang have dem udskiftet, det
er en hård omgang, men vi er så evige taknemmelige
for den flok, som hvert år har mødt op.
Vi skal i januar i gang igen, så hvis nogen er friske på
en spare en tur i træningscenter, så vil vi meget gerne
have ekstra hænder. Vi skriver på Facebook når dagen
nærmer sig.
Håber vi ses til Jumping  / Anita

Slidtage på trampolinerne

Siden Jumping Fitness blev introduceret i Sparkær IF i 2015, har trampolinerne været udsat for et utal af jump og dermed en hård belastning.
Intet holder evigt, og en gennemgang af trampolinerne viser, at der hos
11 er mere eller mindre begyndende ødelagte syninger, og det skal jo
nødigt ende med, at en af jumperne ryger igennem med fare for skader.
Derfor er det besluttet at udskifte både hoppeflader og elastikker, så
trampolinerne er klar til nye belastninger de kommende sæsoner. For
Jumping Fitness er som nævnt overfor stadig en meget populær aktivitet, som har bredt sig, efter at Sparkær IF Gymnastik & Fitness som en
af de første foreninger introducerede det i 2015.
Udskiftningen vil ske hurtigst muligt, sandsynligvis efter nytår.
-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
4054 5625
2045 3756
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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.

