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”Sparkær Idræt”
Udgivet af:
Sparkær Idrætsforening
Enrico Dalgas Vej 3A, Sparkær
8800 Viborg
Hjemmeside: sparkaerif.dk
Facebook: Sparkær Idrætsforening
Ansvarshavende redaktør
Hans Peter Johansen
21 75 43 17
hpjohansen1950@gmail.com
Oplag - 400
Omdeles gratis i Sparkær og omegn 4 gange om året i marts, juni,
september og december.
Annoncer
Mogens Frederiksen, 40 36 98 58
Torben Andersen, 20 97 00 81

Annoncepriser pr. år
1/1 side
1250,00 kr.
1/2 side
750,00 kr.
1/4 side
500,00 kr.
Priserne er for sort/hvid tryk. Mulighed for farver med tillæg.
Redaktionen forbeholder sig ret til
at forkorte indsendte indlæg.
Artikler og indlæg udtrykker ikke
nødvendigvis Sparkær Idrætsforenings holdning.
Tryk
Søe Knudsen Offset, Stoholm
lyn@langsom.dk
Næste deadline 1. juni 2019

Velkommen til dette første nummer af ”Sparkær Idræt” i bladets
34. årgang.
For præcist et år siden skrev jeg
således i indledningen:
Minus 10 grader viste termometret her natten til den 19.
marts, som er dagen, hvor årets
første nummer af ”Sparkær
Idræt” gøres klar til trykkeriet.
Og så dagen før forårsjævndøgn.
Heldigvis er det helt andre temperaturer, vi har og har haft her i
marts måned, og det har haft positiv betydning for de udendørs
aktiviteter, der efterhånden er
kommet godt i gang. Det kan du
læse mere om inde i bladet.
Selv om Sparkær IF ikke er en
løbeklub som sådan, så kan vi
efterhånden vel godt bruge den
betegnelse om SIF, da vi nu er
oppe på at arrangere tre løb om
året. I dette nummer ser vi tilbage
på et succesfuldt Vinterløb og
frem mod både Fjendsløbet og
Sparkær Mandeløb i henholdsvis
maj og juni.
Gymnastik & Fitness er ved at gå
på sommerpause, men for fitnessfolkene og Anita er fitness ikke
bare en vinteraktivitet, så derfor
tilbyder hun også nogle hold her i
forårsmånederne.
Og så kan du også læse om et
”Perlebryllup”, som Sparkær IF
er den ene part i.
God fornøjelse og læselyst.
-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

5

Det går godt i Sparkær IF
Det kunne de ganske få fremmødte (13 inkl. bestyrelsen) konstatere, da
der var generalforsamling den 19. februar 2019 i klubhuset.

Det kan man så vælge at se som et problem, men det nytter jo ikke noget, selv om vi i bestyrelsen da har undret os over, at der ikke er større
interesse blandt foreningens 264 aktivitetsmedlemmer. Vi vælger så at
se det som udtryk for, at der er tilfredshed med det, der sker i foreningen. Og hvis ikke andre er, så er vi i hvert fald i bestyrelsen godt tilfredse med året 2018, både sportsligt og økonomisk.
Økonomien er efter flere år med flotte driftsresultater så god, at bestyrelsen på et efterfølgende møde har besluttet at indfri det 10-årige lån
på 200.000 kr. (restgæld ved udgangen af 2018 var 157.523,12), som
blev optaget i 2016 for at få enderne til at nå sammen i forbindelse med
renoveringen af omklædningsrummene.
Og selv efter indfrielsen er foreningens økonomi robust og klar til at
sikre fremtidige aktiviteter. Og det er den blandt andet fordi, vi har
nogle velfungerende og ansvarlige udvalg, og en masse frivillige, der
hjælper til ved de mange forskellige arrangementer, der giver pæne
overskud til Sparkær IF. En stor del af foreningens indtægter kommer
fra mange trofaste sponsorer. Og tak for det!
Når du nu ikke lige valgte at komme til generalforsamlingen kan du
læse mere om årets gang i foreningen på vores hjemmeside
www.sparkaerif.dk under ”Om SIF/Generalforsamlinger”
-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 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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Fjendsløbet er lige på trapperne

Herover er Fjendsløbet 2018 lige skudt i gang, og 145 løbere på vej ud
på en af de tre ruter - 4,8 km, 7,6 km og 11,5 km. Og tirsdag den 7. maj
kl. 19.00 kan vi så byde velkommen til Fjendsløb nr. 37 i rækken, der
startede tilbage i 1983 i Mønsted Plantage, men i 2004 blev flyttet, så
start og mål nu er ved klubhuset på Enrico Dalgas Vej 3A.
Fjendsløbet holder fast i de gamle dyder for motionsløb - et lille hyggeligt lokalt løb, hvor der er plads til alle´- både dem, der vil løbe hurtigt
og teste sig selv, men også til dem, der bare vil løbe eller gå en frisk tur
i de smukke omgivelser i Bakkely.

Mange børn plejer at deltage, og for dem koster det kun 25,00 kr. (til og
med 14 år), mens øvrige betaler 50,00 kr. Som altid har vi masser af
fine lodtrækningspræmier fra vore mange trofaste sponsorer.
Ses vi tirsdag den 7. maj kl.19.00 på idrætspladsen?
- hp

Og snart er der Sparkær Mandeløb

Inden næste nummer af dette blad når postkasserne har der været afviklet Sparkær Mandeløb. Det sker nemlig tirsdag den 25. juni, hvor løbet
kan markere sit første jubilæum - nemlig løb nr. 10. Som det ses på
billedet t.v. er Sparkær Mandeløb også hygge efter løbet med en øl og
en ristet pølse inkluderet i deltagergebyret på 50,00 kr. Og mon ikke, vi
igen i år ser et talstærkt ”Onsdagshold” på den 6 km lange rute?
-hp
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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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Jumping by Night på Sparkær Skole
Hvis man spørger et Jumping KIDs hold ” Hvad kan være sjovt at lave”, så bliver svaret ”At sove sammen” Okay, så må man jo forsøge at
opfylde deres ønske. Så fredag den 8. marts 2019 skulle deres ønske
opfyldes.
Klokken 17 kom alle slæbende med dyner, liggeunderlag og skiftetøj
og med en indstilling på, at der nu skulle råhygges. Men der skulle ydes
før der kunne nydes, så der skulle Jumpes, svedes og øves til opvisningen inden aftensmaden. Inden vi havde set os om, var der gået halvanden time og pizzamanden stod i døren med 5 dampende familiepizzaer.
SÅ skulle der spises, og jeg skal lige love for, at de kunne spise. Der
blev spist så meget, at Jumping efter maden blot blev til 15 minutter,
for alle var alt for forspist til at hoppe.

Efter et godt bad og alle var klædt i nattøj, skulle der råhygges med
film, slik og alt, hvad ellers tilhører en hyggeaften. Men da maden var
faldet godt på plads, kom der fart på igen. Den store boldspilsfinale i
salen og dansekonkurrencer på Torvet, så alle var i fuld gang, så den
efterhånden 44-årige klatøjede instruktør måtte til sidst kl. 03 sige stop,
og nu skal vi vist til køjs.
3 timer under dynen og vi var i gang igen og skulle gøre klar til morgenmad. Lige et sidste boldspil inden forældre ankom, og vi kunne alle
være enige om, at det havde været en super sjov og aktiv aften, og det
bestemt var en ide til en anden sæson 
-Anita
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Det sker på Nordstjernen
Alle er velkomne til arrangementerne
Torsdag d. 4. april 2019 kl. 14.30
Sang og musik med humørsprederne Niels og Arne
Torsdag d. 2. maj 2019 kl. 14.30
Fællessang og musik

Torsdag d. 23. maj 2019 kl. 14.00
Max Mortensen - salg af tøj´
Lørdag d. 22. juni 2019 kl. 14.00-17.00
Sommerfest på Nordstjernen med
loppemarked, tombola, amr. lotteri
kaffe og kage m.m.
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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Jumping (Fra 14 år) april, maj og juni
Igen i år har vi valgt at lave en mini forårssæson for de voksne, hvor der
mandage kl. 17.30 bliver Jumping Fitness, som består i 60 minutters
Jumping, og på torsdage kl. 17.30 bliver Jumping STRONG/TABATA.
Jumping STRONG/TABATA består af 3 forskellige Fitness grene,
Jumping Fitness, som er træning på trampolinerne, STRONG som er
styrketræning, med feks. håndvægte, elastikker eller andre redskaber og
2*TABATA, som er intenstræning på 4 minutter, hvor man i 20 sekunder giver alt, hvad man har og holder pause i 10 sekunder.

Fordelen ved Jumping er, at det netop er skånsomt ved kroppen, så
mange, som døjer med skavanker, vil opleve, at de godt kan Jumpe alligevel. STRONG og TABATA delen ville også kunne laves med skånehensyn.
Vi har ganske få pladser ledige på begge hold, så har du lyst til at svede
og forbrænde en masse, så skriv til Anita på anitaolesen@outlook.dk for
at tilmelde.
- Anita

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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Ta’ med Damsgaard Fysioterapi og Træning til Fjendsløb

I 2018 samlede Ib Damsgaard fra ”Damsgaard Fysioterapi og Træning”
i Stoholm dette store hold - ca 30 og 3 hunde - til Fjendsløbet. Og den
succes agter han at gentage i år - ja målet er endda at få et endnu større
hold til Sparkær.
Mange af deltagerne træner jævnligt i Damsgaards træningslokale, men
andre kan også deltage på holdet. Nu er Fjendsløbet jo et motionsløb,
men deltagerne på dette hold kan frit vælge, om de vil løbe en af de 3
ruter, eller blot gå den korte rute på 4,8 km. Ja, der er endda mulighed
for at gå den såkaldte ”Nordstjernerute”, som er ca. 2 km.
Tilmelding til holdet skal ske på klinikken, Nørregade 8B i Stoholm
senest den 29. april 2019. Herefter vil der blive foretaget en samlet
tilmelding, så man bare skal møde frem til start tirsdag den 7. maj på
Enrico Dalgas Vej 3A i Sparkær 10 min. før start kl. 19.00.
-hp
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Åbningstider:
Tirsdag
09.30-17.30
Onsdag
08.00-17.30
Torsdag
09.30-19.00
Fredag
09.30-17.00
Lørdag
08.00-13.00 (lige uger)
Svalevej 10, Mønsted
86 64 60 80

Booking: www.helle-salon.dk

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

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

Efter 2 år har PUMA igen ændret overdelen til klubdragten. Klubprisen
for begge dele er kun 500,00 kr., for både børn og 600,00 kr. for 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
Foråret er så på vej. Allerede pryder vintergækker, krokus og påskeliljer naturen. Her følger et lille nyhedsbrev fra Sparkær Skole.
Skolens elever har deltaget i
mange forskellige spændende arrangementer siden
sidst.
Matematikdag
Skakdag
Spilledag
Fastelavn
Floorball dag i Stoholm
Skole OL i bowling
Koncert med flamenco gruppen “Arte Flamenco”
Forfatterbesøg af Marcus
Kongsgaard Øland der har
skrevet børnebogen “Alfred
- den rene bjørn”
Det bliver også arbejdet
hårdt ude omkring i klasserne med matematik, læsning
osv.
0. klasse har i dag (15. marts) inviteret hele skolen på besøg til
“Bogstavefest”, hvor de ville vise, hvor gode de er blevet til alfabetet
og bogstaverne.
Her slutter et kort nyhedsbrev med ønsket om et fantastisk forår til alle.
På skolens Facebook side “Sparkær Skole” bliver der løbende lagt historier og billeder op, hvis man har interesse i at følge med i, hvad vi
går og laver.
Med venlig hilsen
Sparkær Skole
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Mandag den 4. marts var hele indskolingen samlet i gymnastiksalen til
tøndeslagning i anledning af fastelavn. Senere på dagen sås mange udklædte børn i byen.

Den 15. marts havde 0.klasse inviterede hele skolen til Bogstavefest. Her viste de hvor gode de er blevet til alfabetet og bogstavelydene
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Gymnastikken efterår/vinter 2018/19
Igen i år har vi haft et fantastisk år med vore skønne engagerede trænere. STOR tak til dem alle.
Anita, som var med til at starte zumba op i Sparkær i 2010, har 3 hold i
år, men nu er det ikke med zumba, dans, men hop på trampolinerne.
Men humøret og tempoet er det samme – altid højt. På hendes hold er
der sjældent ledige pladser, og er der en dag en ledig trampolin, bliver
den ”lejet” ud til en frisk gymnast.
Sinna har stadig 2 hold, hvor det tidlige hold er med højt tempo og humør. Humøret er det samme på holdet lige efter, men her er tempoet
lidt roligere. Her bruger hun også Indian Balance, som er rolig træning,
men hvor man bruger alle muskler i kroppen hele tiden, så man kommer stadig til at svede. Laila er afløser for Sinna, de gange Sinna ikke
har mulighed for at træne holdet.
Michelle har stadig mor/far/barn holdet, som også i år er meget populært. Igen i denne sæson er der kommet lidt nye redskaber til. Oliwia
har i år Dance and Play holdet sammen med Nicolai. Nicolai står for
legen og Oliwia for dansen. Et hold hvor der er dejlig gang i den med
nogle skønne børn. Jeanette har yogaholdet, hvor hun prøver at få lidt
mindfulness ind i træningen. Et roligt hold hvor man får mærket kroppen. Vi har på disse 8 hold haft 178 tilmeldinger plus de ekstra solgte
pladser på de ledige trampoliner.
På generalforsamlingen kunne HP fortælle, at gymnastikken har i denne sæson haft 44 medlemmer under 25 år mod 54 sidste år. Og 75 medlemmer over 25 år mod 80 medlemmer sidste år. Så der har været et
lille fald i medlemmer, flest under 25 år. Men stadig et super flot resultat, som vi er meget tilfredse med.
Mona Vistisen
Formand for gymnastikudvalget
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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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”Perlebryllup” med Salling Bank

Nu er der ikke just indgået et bindende ”ægteskab” mellem Sparkær
Idrætsforening og Salling Bank, men det er dog en kendsgerning, at vi i
år kan se tilbage på et tæt forhold i form af en hovedsponsoraftale, som
har eksisteret i 30 år. Den første aftale blev indgået i 1989, og samarbejdet har eksisteret uafbrudt siden da til stor gavn for Sparkær IF.
I en tid, hvor der er fokus på at forebygge skilsmisser, ja statistikken
siger endda, at antallet af skilsmisser er faldet de seneste fire år, så har
vores ”ægteskab” da også været genstand for jævnlige overvejelser i
form af genforhandlinger hvert andet år. Disse samtaler har heldigvis
ikke ført til et brud, og vi ser frem til kommende samtaler og håber på
et fortsat langt ”ægteskab”.
Ud over det aftalte i hovedsponsoratet, har Salling Bank fra tid til anden
været gavmilde i forhold til Sparkær IF, og i anledning af
”Perlebrylluppet” har vi modtaget dette flotte overtrækssæt til serie 3,
så de kan se præsentable ud, når der spilles kampe. Dragterne - hvortil
der også hører bukser - tages i brug søndag den 31. marts, når serie 3
åbner foråret i Erslev mod Nordvestmors.
Der var fotoseance den 24. marts og herover ses f.v. Oliver Andersen,
Daniel Brøns, Anders Schmidt, Tobias Brøns og Patrick Nielsen.
-hp
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Fodboldturneringen står for døren
Seniorspillerne har været i gang på træningsbanen siden starten af februar og i løbet af marts måned er der afviklet træningskampe for både
serie 3 og serie 5. Bortset fra den første uge i februar har spillerne og
træner Poul Vistisen været begunstiget af godt vejr og fine træningsforhold, som står i skærende kontrast til det, de oplevede i marts måned
2018, hvor frosten bed.

Det var da også en optimistisk træner, der efter lørdagens sidste træningskamp mod Møldrup så frem mod den kommende sæson, selv om
han også udtrykte en bekymring for at kunne sende serie 5 holdet i
kamp hver gang.
- Det er ikke fordi, vi ikke er spillere nok til to hold, og med typisk 1416 mand til træning, så er det meget fint. Men det kniber gevaldigt, når
der skal samles hold til weekendens kampe, og her til denne weekend
(24. marts) var der også problemer med serie 3, så jeg måtte hente 4
mand fra serie 5, hvilket betød, at vi måtte sende afbud til deres kamp i
Frederiks. Jeg håber, det bliver bedre, når det gælder point - ellers får vi
problemer, lyder det fra en lidt frustreret træner.
Man forstår ham, men det er desværre ikke bare et ”Sparkær-problem”,
men noget man også hører fra andre klubber. Arbejde kan man ikke
holde for, og nu skal alle heller ikke redes med samme kam, men det
handler altså også om prioritering, for turneringsplanen ligger klar og er
kendt af alle, så det burde ikke være så svært. Lidt mindre ego og lidt
mere hjælp til fællesskabet (holdet) kunne ønskes. Tænk over det!

25

26

Men ellers er Poul Vistisen ret optimistisk i forhold til førsteholdet i
serie 3, som godt nok har sagt farvel til en mand (Kasper Møller), der i
2018 scorede hele 44 mål. Han har valgt at skifte til naboerne i Stoholm, men det rokker ikke ved Vistisens gode fornemmelse for den
kommende sæson.
- Det vil da kunne mærkes, men det kan vi ikke gøre noget ved. Vi har
stadig et rigtig godt serie 3 hold, hvis vi kan komme afsted de 14 bedste. Og lørdagens træningskamp mod Møldrup viste jo også, at vi har
reserver, der kan gå ind på holdet, vurderer Vistisen.
Han ser frem til en spændende turnering her i foråret i en pulje med
hele 5 oprykkerhold og mange nye bekendtskaber. Det er primært hold
i Skive– og Viborg-området med en enkelt afstikker til Nordvestmors,
som Sparkær vist ikke tidligere har mødt i turneringen. Det er da også
netop det hold, som Sparkær åbner mod søndag den 31. marts kl. 16.00
i Erslev på Mors.
De fire træningskampe har resultatmæssigt ikke været tilfredsstillende
med tre nederlag og en enkelt sejr. Men det bekymrer nu ikke træneren
så meget, for der har været tale om helt jævnbyrdige kampe, hvor Sparkær har spillet godt med, men også afsløret en stor mangel.
- Ja, jeg har langt hen ad vejen været
godt tilfreds med spillet, og indsatsen
har heller ikke fejlet noget. Men vi har
endog meget svært ved at score mål, og
kun tre mål i de tre seneste kampe står
slet ikke mål med alle de store chancer,
vi har spillet os frem til. I øvrigt er alle
tre mål scoret af Daniel Brøns (tv), der
har fået en mere offensiv rolle på holdet i år.
Det skal helt klart forbedres, hvis vi
skal lykkes, og det tror jeg også på. Jeg
glæder mig i hvert fald til de ”rigtige
kampe” om pointene, slutter Sparkærtræneren.
-hp

Lokale fodboldnyheder
Følg med i resultater, stillinger,
målscorere på
www.fjendscup.dk
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Østergade 12 - 7850 Stoholm - 97 54 10 46
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Børne– og ungdomsholdene så småt i gang med fodbolden
Søndag formiddag den 17. marts var der træningsstart for U10 og U11
Drenge samt U15 Piger i blæsende men dog nogenlunde tørt vejr.
Den blev en sygdomsramt start for U10 og U11, men når alle forhåbentlig kommer i gang, er der en flot trup på over 20 spillere. De 3 trænere i
år er Rune Stavnskær, Heine Sahl og Johnny Weller.

Det kniber mere med U15 Piger, hvor kun 5 var mødt sammen med træner Johnny Holm. Der var i forvejen en smal trup, og 3-4 er stoppet. Så
hvis vi fortsat skal have et U15 Pigehold, er det bydende nødvendigt, at
der kommer nogle flere og tilkendegiver, at de vil spille. Ellers bliver vi
nødsaget til at trække holdet, og det skal afgøres inden 1. april.
Hvis ikke det lykkes, har de piger, der er fyldt 15 år, mulighed for at
spille på dameholdet, som altid kan bruge spillere. Her er Kim Steen
Fenneberg, som tidligere har trænet holdet, vendt tilbage her fra foråret.
Efter træningen var der "deller" til alle i klubhuset, hvor der også blev
fortalt om den kommende sæson.
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Der hygges i ”Aktivitetsgruppen” i klubhuset hver onsdag fra kl. 13.30
til ca. 16.00. Billederne er fra den 20. marts, hvor yderlige 5-6 var på
gåtur. Aktiviteterne fortsætte frem til sommerferien, og der er plads til
flere - også til dig! Det er gratis at deltage - kaffen koster en femmer.

!
!
!
!

!
!
!
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Vi har også lige nu udfordringer med at finde trænere til 10 U8 spillere,
som gerne skal starte i begyndelsen af april. Der arbejdes lige nu på
sagen, og vi håber på, at der er en løsning, når du læser disse linjer.

De lidt ældre spillere, som er U13, U14 og U15 har vi også haft store
trænerudfordringer med hen over vinteren, men det blev heldigvis løst,
så vi har fået gang i de tre årgange. De spiller i samarbejdet SMS
Fjends, som dækker Stoholm, Mønsted, Sparkær.
Her var der start i Stoholm lørdag den 9. marts, hvor omkring 30 spillere dukkede op til de tre hold. Det er lige i underkanten af det nødvendige, men lige nu ser det ud til, at der bliver 11-mandshold i U14 og U15,
mens der bliver tale om et 8-mandshold i U13.
-hp

HUSK gymnastikopvisning på søndag!
Søndag den 31. marts kl. 10.00 inviterer Sparkær IF's gymnastikudvalg til
årets gymnastikopvisning på Sparkær
Skole.
Følgende hold giver opvisning: Dance
and play, Jumping Fitness, Jumping
KIDS og Mor/far/barn.
Efter opvisningen serveres der kaffe/te, sodavand, pølsehorn og pizzasnegle.
Entre for alle fra 7. klasse og ældre er 30,00 kr. inkl. ovenstående. Ekstra sodavand koster 10,00 kr. Gymnaster og trænere har fri entre.
T-shirt-sponsorer i år er: Profil Sport, Viborg, Butik Bente, Stoholm,
Tøjeksperten, Stoholm, Min Købmand, Sparkær, Olesens Vikarservice,
Mønsted.
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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 Vinterløb version 3 - endnu en succes
Det er kun gået én vej for Sparkær Vinterløb siden starten i januar
2017. Dengang var godt 70 løbere til start, og det tal steg i 2018 til 124.
Men i år var hele 161 løbere tilmeldt (det endte med 149 gennemførte),
og det er faktisk flere end de 145, som deltog i Fjendsløbet i 2018.
Løberne kom fra Skagen i nord til Bollerslev tæt på grænsen til Tyskland i syd og ellers fra mange steder i Jylland + en enkelt fra Odense.
Mange fra lokalområdet var også med i år, og det ser ud til, at Sparkær
Vinterløb er kommet for at blive.
De fleste af deltagerne er ”langdistanceløbere” - i år løb 19 marathon og 80 halvmarathon, men da
løbet er tilrettelagt således, at der
løbes på en 5,28 km rundstrækning, kan løberne frit vælge, hvor
mange omgange, de vil løbe. Ruten går ned gennem Bakkely, og
løberne får testet evnerne til at løbe
opad på flere pæne stigninger.

I år gjorde vi ekstra opmærksom på, at ALLE kunne deltage, også hvis
man bare ville gå en tur på ruten og få varm suppe bagefter. Og det betød, at den såkaldte ”Walk/familietur” havde samlet 16 deltagere.
En stor tak til Jens Buhl for hans initiativ og organisering af løbet. Jens
løber selv mange løb rundt i Jylland, og for rigtig mange løbere er det
på grund af ham, at de dukker op til Sparkær Vinterløb. Det skal gå meget galt, hvis ikke vi vender tilbage med Sparkær Vinterløb nr. 4 i januar måned 2020.
-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 Mogens Frederiksen, Bækkegårdsvej 36
Daniel Brøns, Lyksborgvej 8, 7500 Holstebro
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 1
Østfjendshallen
Bo Carstens, Frederiksvej, Viborg
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
4036 9858
2815 5705
6135 1006
6168 7688
2815 5705
2175 4317
6135 1006
3057 7053
6168 7688
6168 7688
4036 9858
4036 9858
2097 0081
6170 5460
4054 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

