
Sparkær IF - Beretning for 2018: 
Aktivitetsmedlemmer 264 (2017: 278) 

 U/25 år 25 år og derover I alt 

Gymnastik & Fitness 44 (54) 75 (80) 119 (134 

Fodbold 88 (83) 25 (20) 113 (103) 

Badminton 0 (1) 18 (29) 18 (29) 

Tennis  14 (11) 14 (11) 

I alt 132 (138) 132 (140) 264 (278) 

Støttemedlemmer  22 22 

 

Faciliteter 

- Efter nogle år med store investeringer i både omklædningsrum og udenomsarealer har 
2018 været et stille år på den front. Vi har dog fået et sæt nye 5-mands mål og et sæt nye 
11-mandsmål – de sidste måtte vi selv betale 50% til (8.000 kr.), ligesom vi har investeret i 
en ny gasgrill til 4.500 kr. 

- Det nye læhegn plantet i efteråret 2015 vokser godt til og vedligeholdes fortsat af Jens Buhl 
Christensen. 

- Billingeparken. Arealet er tilskødet Sparkær Idrætsforening, som også fører Billingeparkens 
regnskab. I 2018 var taget på Billingescenen allerede klar til udskiftning, og det skete over 
to weekender i juni måned. Festpladsen, som også fungerer som p-plads har fortsat 
problemer med oversvømmelser i regnvejr, trods dræning. 

 

Øvrige aktiviteter 

- Kantinen er omdrejningspunkt for mange tiltag – Det vil også fremgå af regnskabet, at 
kantinen er en helt afgørende indtægtskilde for foreningen. En væsentlig del af kantinens 
overskud kommer fra Fjends Cup. 

- Aktivitetsgruppen blev et nyt tiltag i 2017 i klublokalerne og udenfor. Hver onsdag 
eftermiddag samles omkring 20 et par timer. Nogle går en tur, nogle spiller whist, nogle 
spiller bob, o.s.v. Når vejret er til det, spilles der også crockett og petanque. Det er blevet 
en stor succes. Mange af deltagerne har tegnet et passivt medlemskab af Sparkær IF. 

- Julefrokost på Viborg Rådhus. Vi fik tilbudt at være bartendere ved rådhusets julefrokost 
den første fredag i december. Det gav gode 10.000 kr. til foreningens kasse, og stor tak til 
de 11, der meldte sig som hjælpere. 

 

Idrætsaktiviteter 

- SIF Cyckling. Et nyt tiltag så dagens lys i starten af september. Morten Brøndum har samlet en flok 
stort set hver weekend siden da. Indtil videre mødes man ved klubhuset og cykler en tur. Måske 
det kan udvikle sig til mere. 

- Løb – nu med 3 løb. Fjendsløbet 142, lidt flere end 2017. Mandeløbet med 60 deltagere, 
lidt flere end 2016. Sparkær Vinterløb med 124 (150 i 2019). Løbene giver nu et pænt 



afkast til Sparkær IF, hvilket vil fremgå af regnskabet. I år havde vi for første gang en 
sponsor på vinterløbet – NærBrand Topdanmark -Kristian Bækgaard 

- Gymnastik & Fitness har fortsat et højt aktivitetsniveau med 8 forskellige hold lidt færre 
end sidste sæson – Jumping Fitness (2 hold), Jumping Kids, Go Motion (2 hold), Dance and 
play, Mor/far/barn og Yoga. Velbesøgt gymnastikopvisning i marts 2018 – i år søndag den 
31. marts kl. 10.00. Jumping Fitness er stadig populært efter starten i 2015. Men 
trampolinerne bliver slidte af de mange jump, og derfor har det været nødvendigt at skifte 
hoppefladerne på de fleste. Det blev klaret af en flok frivillige i januar måned. 

I sidste sæson kom godt gang i mor/far/barn gymnastik med Michelle Brøns som 
instruktør, og det er fortsat i denne sæson.  

Ud over de nævnte hold har der været 28 deltagere på 2 jumpinghold i april/maj, ligesom 
der har været et hold jumping kids i april/maj. I alt har der været 178 tilmeldinger til 
gymnastik og fitness. 

- Badminton og tennis lever deres eget stille liv. Badminton foregår i Østfjendshallen en time 
om ugen. Der er også en enkelt bane på skolen som er udlejet.  

- Tennisfolkene – som har øget antallet af spillere fra 8 til 11 – passer og plejer selv banen, 
og der er plads til mange flere spillere. Tennisfolkene arbejder på at få etableret strøm til 
det lille hus, så der kan tilsluttes et køleskab og en kaffemaskine.  

- Børnefodbolden fortsatte med at blomstre i 2018. I foråret havde vi selv hold i U7 og U9, 
og U14 Piger. I efteråret U8, U10, U11 og U14 Piger. Fra sommeren 2018 droppede vi 
holdsamarbejdet med Mønsted for U10 og U11 efter at vi havde holdt et møde med 
forældrene for årgangene. Vi har i efteråret haft en stor gruppe på 21 spillere i de to 
årgange.  Vi har også haft en lille gruppe af helt små børn. I vinter har der været en times 
indendørs spil på skolen for U10 og U11. Fra starten af 2018 blev der indgået et nyt 
samarbejde mellem Stoholm, Mønsted og Sparkær for årgangene U12, U13 og U14 Drenge 
(fra efteråret U13, U14 og U15). Ved årets slutning stod vi helt uden trænere til den 
kommende sæson, men hen over vinteren er det nu lykkedes at finde to trænere til hver 
årgang, så samarbejdet fortsætter i 2019. 

- Inden starten på efteråret blev der afviklet en lokal træningslejr for U10/U11 Drenge og 
U14 Pigermed overnatning i klubhuset. Det blev en lørdag/søndag med både fodbold, 
samarbejdsøvelser, hygge og god mad. Tak til Johnny Weller for ide og gennemførelse 
sammen med Oliver funk, Johnny Holm og Rune Stavnkær. Også tak til Morten Brøndum 
for bidrag med samarbejdsøvelser. 23 spillere var med, og mon ikke succesen gentages i 
år? 

- Damerne, der er blevet trænet af Bo Pedersen, har haft det svært resultatmæssigt. Og der 
har også været udfordringer med at samle spillere nok. Vi håber, der kommer et hold i 
gang igen til foråret. 

- Seniorherrerne havde et godt år i 2018 Efter den skuffende nedrykning for førsteholdet i 
efteråret 2017 tog de voldsom revanche ved at vinde samtlige 14 kampe i serie 4 i foråret 
og dermed en sikker oprykning til serie 3, hvor det i efteråret blev til en flot 3. plads. 
Andetholdet har hele året spillet i serie 5, og efter at have prøvet serie 4 i efteråret 2017, 
er det nok et passende niveau for holdet.  

 



- Fjends Cup blev igen en af de bedre med rigtig godt sommervejr og mange tilskuere – 
1.086, som gav en flot omsætning. Fjends Cup er en vigtig indtægtskilde. I år er det 36 år 
siden, at Fjends Cup startede (1983), og det bliver så turnering nr. 37, der skydes i gang 
torsdag den 25. juli. For første gang lavede vi en åben lodtrækning den 21. juni i klubhuset, 
hvor repræsentanter for 7 af de 8 klubber var til stede. Det var en stor succes, og 
forestillingen blev sendt live på facebook (ca. 800 så med). 

- I uge 27 arrangerede vi DBU Fodboldskole med stor succes. 48 drenge og piger var med. Vi 
havde bedt om 32 pladser, men de blev udsolgt allerede den første dag, hvorfor vi 
udvidede til 48, som også hurtigt blev solgt. Efter to succesrige år med fodboldskole går 
turen i år til Mønsted IF, hvor mange af Sparkærs spillere er tilmeldt. Vi fik igen stor 
opbakning af lokale sponsorer – tak for det. 

 

Øvrigt 

- Kommunikation er en vigtig del, hvis man vil gøre opmærksom på sin forening. Og her har 
vi flere velfungerende kanaler til at komme ud med budskaberne. Klubbladet er et af få 
trykte blade, der er tilbage og går nu ind i 34. årgang. Den giver også et pænt overskud. 

- Men vi er også med på de nye medier. Hjemmesider har nu en anden rolle end tidligere. 
Her findes de faste oplysninger om de forskellige aktiviteter, bestyrelses- og 
udvalgsmedlemmer m.m. Nyhedsstrømmen sker nu om dage på facebook, hvor man når 
direkte ud til modtageren, og her er vi rigtig godt med.  

- Ud over den officielle facebookside ”Sparkær Idrætsforening” har både Gymnastik & 
Fitness og fodbold sider. Endvidere er der ”lukkede” sider for f.eks. børneholdene, hvor al 
kommunikation med forældrene sker. 

- Et godt eksempel på, at en aktiv kommunikation kan give fin omtale er fra årets 
fodboldskole, hvor en af trænerassistenterne fik ideen til en kort video kaldet ”Neymar”. 
Den blev lagt på vores facebookside, og derfra delt, så den nåede både TV Midt-Vest og TV 
2’s hjemmesider og i løbet af ingen tid blev vist mere end 300.000 gange. Jeg blev endda 
ringet op af Aftenshowet, der ville have fat i Andreas, men det blev dog ikke til mere. 

- Sponsorer er en vigtig indtægtskilde for foreningen. Vi har rigtig mange forskellige 
sponsorer – hovedsponsor, andre større sponsorer, stadiontavle, annoncer i klubblad, 
Fjends Cup, Løbene, tøjsponsorer, præmiesponsorer m.m. 
TAK til alle - store som små. 

- Regnskab. Det kommer Karen ind på senere, men vi kan igen præsentere et kanon flot 
resultat. 

- Sparkær IF er en velfungerende forening, udvalgene kører godt, og der er kun afholdt 5 
bestyrelsesmøder i 2018. 

- Til slut en stor tak til alle, der har ydet en frivillig indsats for Sparkær IF i 2018.  

- Det var billederne og ordene fra mig. 

-hp 

 

 


