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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 om-
egn  4 gange om året i marts,  juni, 
september og december. 
 

Annoncer 
Mogens Frederiksen, 40 36 98 58 
Torben Andersen, 20 97 00 81 
 

Annoncepriser pr. år 
1/1 side  1250,00 kr. 
1/2 side    750,00 kr. 
1/4 side    500,00 kr. 
 

Priserne er for sort/hvid tryk. Mu-
lighed for farver med tillæg. 
 

Redaktionen forbeholder sig ret til 
at forkorte indsendte indlæg. 
 

Artikler og indlæg udtrykker ikke 
nødvendigvis Sparkær Idrætsfor-
enings holdning. 
 

Tryk 
Søe Knudsen Offset, Stoholm 
lyn@langsom.dk 
 
Næste deadline 1. sept. 2019 
 

Græsset er grønt… 
 

Ja, det kan alle jo se, men sådan 
var det ikke for præcist et år siden 
i disse dage, hvor vi afviklede fod-
boldskole i uge 27 og senere 
Fjends Cup på afsvedne baner. 
 

Det er de heldigvis ikke i år, og 
banerne var et tema, da der i aftes 
(27. juni) blev foretaget lodtræk-
ning til årets Fjends Cup.  
 

Igen i år har der været stor aktivitet 
i Sparkær IF i forårsmånederne, 
både på idrætspladsen, men også 
Gymnastik&Fitness har holdt gang 
i aktiviteterne helt frem til som-
merpausen. 
 

På fodboldfronten nåede serie 3 
frem til at spille om oprykning til 
serie fra en 2. plads i puljen, mens 
der har været store problemer med 
at samlet hold, når serie 5 skulle 
ud til kamp. 
 

Børnefodbolden blomstrer fortsat 
med masser af små fodboldfødder 
på banerne. Vi har i foråret haft 
tilknyttet en konsulent fra DBU 
Jylland som vejleder for vore træ-
nere, og det har været en succes. 
 

Ungdomssamarbejdet SMS Fjends 
(Stoholm-Mønsted-Sparkær) i 
U13, U14 og U15 har fungeret 
godt, og holdene har klaret sig me-
get flot. 
 

Sparkær som løbeby blev slået fast 
med flotte Fjendsløb og Mandeløb, 
og så var SIF i år at finde på Skive 
Festival. 
 

God sommer! 
-hp 
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STOHOLM BYGGECENTER 
Hus, have, byggeartikler 

Fra dit lokale byggemarked 
- og Maskincenter 

7850 Stoholm - tlf. 97 54 10 98 

 

 

Tørveskæret 5, Sparkær 
8800 Viborg 
40 41 72 12 
www.bonsoe.dk 
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Velkommen til Fjends Cup nr. 37 
 

Ja, du læste rigtigt - nr. 37 i rækken siden starten i 1983. En impone-
rende række, men spillerne i de forskellige klubber ser frem til årets 
sommerturnering i Sparkær, og så længe de gør det, har Fjends Cup sin 
berettigelse.  

Billedet herover er fra indmarchen til finalen i 2018, som Ravnsbjerg/
Løgstrup vandt 3-0 over Skals. Siden da er der sket en hel del på den 
lokale seriefodboldfront. Vridsted meldte tidligere på foråret fra til 
årets Fjends Cup, da de ikke var sikre på, at de kunne stille med et hold 
i år. Det var vi selvfølgelig kede af, da Vridsted jo er et af de lokale 
Fjends-hold, men fair af vestfjandboerne, at de meldte fra, så vi havde 
mulighed for at finde en afløser. 
 

Og det var ikke svært, for der har været forespørgsler fra andre klubber 
om at være med. Afløseren er KK07, som står for Karup/Kølvrå 07. 
Karup-folkene har tidligere været med i Fjends Cup tilbage i 90-erne 
og starten af 0-erne, dengang hed det K.K.I.K. Karup-holdet har i for-
året spillet i serie 3, men skal ud i playoff for at bevare pladsen, da de 
sluttede som nr. 6 i puljen. 
 

I skrivende stund (24. juni) er lodtrækningen endnu ikke på plads. Det 
skete torsdag den 27. juni, hvor vi gentog succesen fra 2018 og lavede 
lodtrækning i klubhuset, som blev sendt live på Fjends Cups facebook-
side. Se program på side 24. 
 

Men ellers er vi klar til endnu engang at byde forhåbentlig mange men-
nesker velkommen på Sparkær Stadion fra torsdag den 25. juli kl. 
18.30, hvor der spilles åbningskampe i de to puljer. Ses vi? 

-hp 
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Bliv støttemedlem i Sparkær IF 
 

Du kan stadig tegne et passivt medlemskab 
af Sparkær Idrætsforening, det koster 100 kr. 
 

Du kan ligeledes støtte foreningen ved at kø-
be halstørklæde med logo, også til 100 kr. 
Har du lyst til både at blive passiv medlem 
og købe halstørklæde, kan du erhverve begge 
dele for kun 150 kr. 
Kontakt Karen på tlf./sms 30 57 70 53 eller 
mail karenladefoged@gmail.com, eller ind-
betal på kto. 7890 1163242. 
 

Klubben tilbyder gennem Sportigan i Viborg 
køb af klubdragt, bukser og sweetshirt med 
logo og dit navn påtrykt. Dragten koster 500 
kr. Henvend dig til Karen, hvis du har lyst til 
at købe dragten til dig selv eller dit barn. 
 

Karen Ladefoged 
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Lars Højrup . Nørregade 3 . 7850 Stoholm . 97 54 10 97 
Mandag lukket 

Alle former for MASKINSTATIONSARBEJDE udføres 
 
 

Mønsted Maskinstation A/S 
Kalkværksvej 2, Mønsted 

8800  Viborg 
tlf.: 86 64 60 74 

Bil: 30 86 94 41 - 40 16 94 41 
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Gymnastik & Fitness sæson 2019/20 
 

Nu nærmer sommerferien sig med hastige stridt, og dermed er planlæg-
ningen af kommende sæson i gymnastikken i Sparkær IF i gang. Vi har 
endnu ikke alt på plads, da alle instruktører ikke har deres skema for 
kommende år og derfor ikke kan sætte tid på deres hold.  
 

Men vi ved, at Sinna fortsætter sit hold GO’ MOTION om onsdagen 
fra. kl. 17.45-18.45, men kun et hold, da hun har meget andet, hun er 
aktiv i. Dette giver så plads til et nyt hold, som Laila Serritslev Jesper-
sen starter. Det er styrketræning for motionister med fascia træning.  
Som noget ny vil dette hold træne i ugerne 38 – 40 i 2019 og i ugerne 4 
-13 i 2020. Se beskrivelse af holdet andet sted i bladet. 
 

Vi har også stadig Anita, men vi ved ikke på nuværende tidspunkt, hvor 
meget hun kan holde til. Men så snart hun ved det, kan man finde det på 
vor facebookside: sparkær if - gymnastik og fitness. Ligeledes har vi 
lavet aftale med Oliwia, at hun også fortsætter, men hun kender ikke sit 
skema for næste skoleår, så vi må også vente med sætte dag på hendes 
hold.  
 

Michelle, som de sidste par år har haft mor/far/barn holdet, vil stadig 
gerne være træner for os, men hun venter på en kæbeoperation, og in-
den hun ved, hvornår det er, kan vi ikke planlægge hendes hold. MEN 
så snart hun ved noget, går vi i gang med at arrangere holdet. Det kan 
være en kortere sæson, en hjælpe træner eller en helt tredje mulighed.  
Følg med på vor hjemmeside www.sparkaerif.dk eller vor facebook 
side: sparkær if – gymnastik og fitness. 
 

En anden nyhed i kommende sæson er You Turn med yoga. Det er Jea-
nette, der oveni sin yoga uddannelse også tager kurset You Turn ved 
DGI. You Turn er en livsstilsuddannelse, som repræsenterer en bred 
forståelse af sundhedsbegreber, hvor fokus er på især glæden ved at 
være fysisk aktiv, uanset alder, vægt, sygdomme eller baggrunde. Så 
ønsker du at finde glæden ved en sundere livsstil og ændre nogle vaner, 
så du får mere motion og livsglæde i et fællesskab, hvor det er små 
skridt i den rigtige retning, der kan føre til varige forandringer, så er 
dette holdet for dig. Holdet er bygget op over 12 mødegange af 2 timer, 
hvor man både får teori og træning hver gang. Holdet forventer, vi star-
ter op i uge 46, og der bliver 4 gange inden nytår og 8 gange efter nytår. 
Der kommer mere info om holdet senere.  
 

Rigtig god sommerferie og vel mødt til gymnastik i efteråret. 

Mona Vistisen / Gymnastikudvalget 
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Cramer El-Service Aps 
Strømmen 2, Kjeldbjerg, 7800 Skive 
Tlf.: 97 54 51 52 - Fax.: 97 54 52 80 

Mail: cramer-el@mail.dk 
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Sparkær IF på Skive Festival 
 

I år fik vi muligheden for at tjene lidt ekstra til Idrætsforeningen ved at 
hjælpe til Skive festival. Vi skulle bemande 3 barer samt Rooftop, hvor 
folk betaler for at stå tæt på scenen og har fri bar, så der var godt gang i 
den. 
 

Jeg var så heldig at have Vivi Lund Jensen som medarrangør, Vivi har 
gået på vores Jumping-hold gennem flere sæsoner, så det var virkelig 
så dejligt, at hun ville lægge de mange timer, for at hjælpe os. 

Omkring 45 frivillige skulle samles, og både Vivi og jeg var ude at for-
høre os i vennekredsen, kollegaer og bekendte, og vi fik samlet et 
drømmehold, som bare knoklede derud af og bare nød selskabet af hin-
anden, den gode musik og gav en service uden lige.  
 

Det var 3 hårde og lange dage, men jeg stod tilbage efter festivalen med 
en ubeskrivelig stolthed og en følelse af taknemmelighed over at have 
brugt 3 dage med så dejlige mennesker, som lagde kræfter og energi i 
at arbejde for vores forening.  
 

Vi forventer, at vi skal afsted igen til næste år, så håber alle er klar 
igen, og at vi kan få flere nye venner med på holdet. Stor tak for jeres 
hjælp. 
 

Hilsen Anita 
 
På vegne af Sparkær IF skal der lyde en kæmpe tak til Anita for initiati-
vet, til Vivi for hendes ageren som medarrangør og til alle jer, som 
knoklede 3 dage ved festivalen for at skaffe penge til SIF!              HP 
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”Vi er et plejehjem med holdninger til livet” 
 

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

Det sker på Nordstjernen 
Alle er velkomne til arrangementerne 

 
Torsdag d. 1. august 2019 kl. 14.30 
Syng med Per - kendt fra Giro 413 og Danstoppen 
 
Torsdag d. 8. august 2019 kl. 14.30 
Gudstjeneste 
 
Torsdag d. 5. september 2019 kl. 14.00 
Salg af tøj fra Smartex og fodtøj fra Norlog Sundhedsfodtøj, som 
også sælger almindeligt fodtøj. 
 
Torsdag d. 12. september 2019 kl. 14.30 
Gudstjeneste 
 
 Nordstjernen og  

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

Onsdag lukket 

FACIA TRÆNING - Nyt gymnastiktilbud i Sparkær IF 
 

Facia træning er styrketræning for motionister! 

Gymnastikken starter et nyt hold op til september. Som noget nyt er der 
11 gange træning i efteråret og 10 gange i foråret. Dette pga. at mange 
ikke kommer i december, da man typisk har travlt denne måned. 

På holdet starter vi med opvarmning, så skal vi have styrketræning og 
slutter med nedvarmning/udstrækning. Der bliver ikke løb og lignende, 
så pulsen skal op med styrketræningen. Det handler ikke om, hvor me-
get personen ved siden af dig kan, men kun om hvad du kan, og hvor 
meget du har opnået/kan opnå. 

Vor nye instruktør er Laila Serriteslev Jespersen, som mange kender fra 
spejderne og som afløser på Sinnas Go’ Motion holdene Få Styrke og 
Kom i Form. Der er i forbindelse med at være afløser for Sinnas hold, 
at hun har fået inspirationen og lysten til at starte sit eget hold. På dette 
nye hold er der fokus på styrketræning, og det er fra dette, pulsen skal 
op. 

Som yderligere inspiration har hun meldt sig til et DGI kursus omhand-
lende fascia træning. Fascien, bindevævet, er kroppens lim – ved at 
strække og blødgøre bindevævet får vi større bevægelighed, færre 
smerter og en krop i bedre balance. Dette vil hun tænke ind i de øvelser, 
hun planlægger for holdet. 

Der bliver max 15-18 deltagere på holdet, så Laila kan nå at se, om alle 
gymnaster laver øvelserne rigtigt. Laila vil benytte headsæt under træ-
ningen, så alle kan høre hende. Kun ved rigtig træning får man det opti-
male ud af træningen. 

Mona Vistisen  
Gymnastikudvalget 
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Læs de lokale nyheder på…. 

sparkaer.dk 
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Løbesuccesen i Sparkær fortsætter 
 

I det seneste nummer af ”Sparkær Idræt” kunne vi berette om et nyt 
succesfyldt Sparkær Vinterløb med deltagerrekord. Også årets Fjends-
løb kunne, om ikke sætte deltagerrekord, så dog konstatere en flot frem-
gang til 214 løbere/fodgængere over målstregen tirsdag den 7. maj. 

En helt væsentlig årsag til det flotte tal skal tilskrives Damsgaards Fy-
sioterapi & Træning v/Ib Damsgaard, Stoholm. Han havde for andet år 
i træk samlet et hold, hvor han betalte både deltagergebyr og gav løbe-
trøje og sandwich til holdet, der kom op på 85 deltagere. Vi er meget 
taknemmelige for, at Ib har valgt at lægge nogle af sine sponsorkroner i 
Sparkær IF, hvor han også er at finde med annonce her i bladet og er 
sponsor for Fjends Cup! 
 

Igen i år var der rigtig mange hjælpere i forbindelse med afviklingen, 
både som vejvisere ude på ruterne, som frugtudlevere, ved tilmelding, 
som hjælpere til registrering ved målet, sælger i kantinen og andre, hvis 
jeg har glemt nogen. TAK til jer alle for at være en del af Fjendsløbet! 
 
Og i aftes - den 25. juni - blev årets tredje og sidste løb i Sparkær så 
overstået på bedste vis. På en dejlig, men meget varm sommeraften - 
nogen vil nok mene, det var for varmt - var 57 mænd ude på en 6 km 
løbetur, inden der blev hygget med en øl og en grillpølse på terrassen 
ved klubhuset.  
 

Mandeløbet blev i år afviklet for 10. gang og blev i 2000 startet som et 
modstykke til de mange kvindeløb, der var dengang. Selv om vi aldrig 
er nået op på det magiske deltagertal 100, så der alle årene været pæn 
tilslutning til løbet. Det startede med 30 løbere, og flest var der i 2013 
med 72. Dengang vandt lokale Thijs Nijhuis i tiden 20.13. 
 

Tre løbere har været med alle 10 gange. Det er lokale Ole Bonne og 
Rene Frederiksen, samt Kim Jeppesen fra Stoholm. For deres trofasthed 
fik de efter løbet overrakt hver 2 store Grimbergen øl. 

-hp 
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Vestergade 30, 7850 Stoholm  -  96 51 13 01 

Sparkær Smede- og 
Maskinværksted 

Stålkonstruktioner. Trapper - gelænder. Tankstationer.  
Alle former for svejseopgaver og reparationer 

v/Per Mackenhauer, Tørveskæret 17, Sparkær, 8800 Viborg 
86 64 50 96 - www.sparkaersmede.dk 

Åbningstider: 
Tirsdag  09.30-17.30 
Onsdag 08.00-17.30 
Torsdag 09.30-19.00 
Fredag 09.30-17.00 
Lørdag 08.00-13.00 (lige uger) 

Svalevej 10, Mønsted 
86 64 60 80 

Booking: www.helle-salon.dk 
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Adresse: 
 

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

Åbningstider: 
 

Mandag-torsdag 
Fredag 
Lørdag 

 
 

10.00-17.30 
10.00-18.00 
10.00-14.00 

 

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 voks-
ne. Med i prisen er tryk med Sparkær IF’s logo på brystet samt dit navn 
(hvis du ønsker det). På ryggen trykkes Sportigan.  
 
Du skal ikke bestille, men møder bare op hos Sportigan, St. Sct. Mik-
kels Gade 20  i Viborg, hvor du kan prøve sættet, inden du køber.  

Sparkær IF’s klubdragt 
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Nyt fra Sparkær Skole 
Af Flemming Wilkens 

Skoleåret 18/19 går på hæld, og elever og lærere begynder så småt at 
glæde sig til ferie. Foråret er gået stærkt her på skolen. Eleverne og læ-
rerne har været ude af huset og deltaget i forskellige events.  
 

Den 11. april var alle forældre inviteret til årets skolefest og årets skole-
komedie. 6. klasse fremførte en moderne fortolkning af historien om 
Robin Hood. I ugen op til Skolefesten havde de øvrige elever emneuge 
netop omkring Robin Hood. Der blev lavet super flotte installationer, 
udstillinger mv. En rigtig god uge og en hyggelig aften, og sikke et 
sjovt og underholdende skuespil. 

Sparkærelever har af flere omgan-
ge besøgt Naturvidenskabernes 
hus i Bjerringbro. 0. Klasse arbej-
dede med genbrug i forbindelse 
med Forskningens Døgn. 

4. og 5. klasse programmerede og 
kodede robotter og Mikro:bits og 
fik blandt andet lavet en automa-
tisk fiske fodringsmaskine. 
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6. klasse har gennem foråret haft 
flere besøg på Friplejehjemmet 
Nordstjernen. Beboerne og ele-
verne har lært hinanden godt at 
kende. De har spillet spil sam-
men. Eleverne har lavet oplæs-
ning for beboerne. Det er også 
blevet til gåture i området.  

Nordstjernen kom også og så 
elevernes skuespil. Dette samar-
bejde har både elever og beboere 
haft stor glæde af, og jeg ønsker, 

at dette samarbejde kan fortsætte.  

Skolens arbejdsmiljøgruppe har her i foråret arbejdet på og planlagt en 
brand- og evakueringsøvelse. Denne fandt sted den 23. maj, og alle 
klasser og elever var super gode til at reagere som forventet.  Skæbnen 
ville dog, at dagen før havde vi en lille brand på skolen. Gløder for 
rundsaven blev suget op i udsugningen og satte ild til udsugningsanlæg-
get. Ilden blev hurtig slukket, men udsugningen tog så meget skade, at 
det skal udskiftes. Godt man har en forsikring. 
 

Kommende skoleårs skolepatruljer er udvalgt og 
uddannet. De afgående skolepatruljer fik deres 
belønning den 12. juni, hvor turen gik til Djurs 
Sommerland. Vejret var ikke i top men til gen-
gæld var humøret det.  
 

Vi har her den 14. juni fejret børnehavens 25 års 
jubilæum. Dette blev fejret med kage og besøg af 

skolens mindste klasser. 
 

I det nye skoleår skal vi sige velkommen til to nye lærere. Birgitte er 
ansat på fuldtid i stedet for Jesper, der har fået arbejde på en anden sko-
len i kommunen. Vi skal også sige velkommen til Aleks, der er ansat i 
et vikariat.  
 

Eleverne har sidste skoledag fredag den 28. juni, og vi starter undervis-
ning igen mandag den 12. august for nuværende elever, og den 13. au-
gust tager vi imod de nye elever i 0. klasse. 
 

Jeg vil slutte dette nyhedsbrev af med, på vegne alle på skolen, at ønske 
alle en god sommer.  
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SMS Fjends - et fodboldsamarbejde 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Når alting ser sortes ud, og man synes, alting kan være lige meget, så 
dukker der pludselig gode løsninger op af hatten. Det var SMS 
(Stoholm-Mønsted-Sparkær) samarbejdet et rigtig godt eksempel på, da 
vinteren var over os. Man var nemlig i en situation, hvor alle trænere fra 
2018 havde valgt at få sig en pause, og uden trænere er man ,som de 
fleste nok ved, også uden hold.  
 

Men i slutningen af januar lykkedes det at få trænere til de tre SMS-
hold (U13-U14-U15), da man pludselig fik nyt blod i form af Jacob 
Odland & Anders Holm til U15 – Kasper Henriksen & Lasse Møller 
Svendsen til U14 – Jens Peder Lausen + mange frivillige forældre til 
U13, og senest Thomas Buus, som helt har taget over, så ser det ud til, 
at der nu er styr over de tre hold, og drengene hygger sig i hinandens 
selskab.  
 

Det er utroligt vigtigt, at vi kan tilbyde de fodboldinteresserede drenge 
at spille fodbold i nærområdet. Alternativet er, at man må søge udenbys 
eller stoppe, og erfaringen viser, at de fleste vælger det sidste. Så derfor 
kæmper de tre klubber selvfølgelig en kamp om, at det fortsat skal kun-
ne lade sig gøre at spille fodbold i SMS Fjends. 
   

Vi håber meget, at der fortsat er spillere og trænere, som også fremad-
rettet vil synes, det er sjovt at gå til fodbold, og give den ”en skalle”, så 
man også i 2020 kan tilbyde fodbold i SMS-regi. 
 

Resultatmæssig går det også de tre hold godt, og i skrivende stund (27. 
maj) er alle tre hold ubesejret, så man ser et smil på læberne på de fleste 
af drengene, og smil kan man jo ikke få nok af .  
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Alle tre hold fik for nyligt nyt spillertøj, som er sponsoreret af Dahl Pe-
dersen A/S. Dahl Pedersen A/S glæder sig over unge mennesker, som 
udvikles socialt, og som holder sig i fysiks form. Det nye spillersæt er 
blåt og klubneutralt.  
 

På billedet på side 19 ses U14 drengene i deres nye spillersæt, sammen 
med deres to trænere Kasper (tv) og Lasse (th).  
 

På vegne af SMS-samarbejdet: Jens Peder Lausen. 

P.s. 
Her den 26. juni kan vi så konstatere, at U15 sluttede på en 2. plads i 
puljen efter 8 sejre, 1 uafgjort og 1 nederlag. U14 blev puljevindere li-
geledes efter 8 sejre, 1 uafgjort og 1 nederlag, mens U13 blev puljevin-
dere med 9 sejre og 1 uafgjort. 

Det betød, at U13 spillede regionsfinalestævne med 6 hold i Sparkær 
søndag den 23. juni. Her blev det til en flot finaleplads efter sejre på 2-1 
og 8-0 i indledende pulje, mens finalen blev tabt med 1-4 til Kjellerup. 
Herunder ses holdet med træner Thomas Buus, og trods finalenederla-
get er der smil på læberne over sølvmedaljerne. 

U14 Liga 4 vandt den første kamp om det jyske mesterskab med 2-1 
over Videbæk, og semifinalen mod TSV onsdag den 25. juni blev vun-
det 3-0, så holdet spillede finale lørdag den 29. juni. Flot klaret!       -hp 
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Et fodboldforår på godt og ondt for seniorholdene 
 

Det har været både op og ned for herreholdene i serie 3 og serie 5, mens 
damerne har haft en flot sæson, hvor de endte på 2. pladsen efter Møl-
drup, som de begge gange spillede 3-3 mod, senest i Sparkær den 19. 
juni. Kim Steen Fenneberg overtog igen med succes træningen i foråret, 
men der er i skrivende stund lidt usikkerhed om efteråret, da han og 
Marianne venter familieforøgelse. 
 

I det seneste nummer af ”Sparkær Idræt” så træner Poul Vistisen frem 
mod forårsturneringen, og her udtrykte han optimisme med hensyn til 
førsteholdet i serie 3, mens han var bekymret for, om det var muligt af 
få serie 5 ud til kamp hver gang. Han fik ret i begge forudsigelser.  
 

Serie 3 startede med 1-1 i Nordvestmors og vandt så de følgende 6 
kampe og sluttede første halvdel med 19 point. På det tidspunkt lignede 
holdet en sikker oprykker til serie 2, men så begyndte skaderne at mel-
de sig, og det satte sit præge på resten af turneringen. Daniel Brøns, 
Nicki Rasmussen, Patrick Nielsen og Tobias Brøns er eller har været ud 
længe, og det kan mærkes. Så holdet tabte 4 kampe i træk, inden der 
mod slutningen blev rettet op med 7 point i de sidste 3 kampe. I den 
sidste kamp mod Spøttrup var det så Mads Daa Vistisen, der var uhel-
dig at vride om på anklen i kampens allersidste minut. 
 

Det endte med 26 point og en 2. plads, der giver playoff-kampe om op-
rykning til serie 2, og den første kamp blev spillet tirsdag den 25. juni 
mod RLK (Ramme-Lomborg-Klinkby), og det blev også endestationen 
for Sparkær, der tabte med hele 7-1. Poul Vistisen var afsted med no-
get, der lignede et halvt serie 5 hold på grund af skader og afbud: 
 

- En lidt træls afslutning på et forår, der ellers er godkendt for serie 3. 
Nu ser vi frem til Fjends Cup, og jeg håber, at nogle af skaderne for-
svinder, men det bliver ikke alle, vurderer Vistisen. 
 

Også angående serie 5 fik Poul Vistisen ret, da han i marts sagde: ”Det 
er ikke fordi, vi ikke er spillere nok til to hold, men det kniber gevaldigt, 
når der skal samles hold til weekendens kampe.” Og det har været rig-
tig slemt her i foråret. Alene her efter ombrydningen har  vi måttet mel-
de afbud til 3 ud af de 6 kampe, og kun fordi Stoholm accepterede, at vi 
brugte et par spillere fra serie 3, gjorde at den ene kamp blev gennem-
ført. Og det er langt fra gratis at melde afbud.  
 

Det er ikke holdbart, og det skal ikke ske igen til efteråret. Vi har dog 
valgt lige at se tiden an, inden der sker noget drastisk, for det dur heller 
ikke kun at stå med et seniorhold. En mulighed er at tilmelde i serie 
6,hvor man om nødvendigt kan spille 9 mod 9.                               -hp 
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Programmet for Fjends Cup 2019 
 

Torsdag aften den 27. juni blev programmet for årets store begivenhed 
på Sparkær Stadion lagt fast. 24 repræsentanter fra de 8 klubber deltog i 
lodtrækningen, som blev sendt live på facebook. Holdene var inden lod-
trækningen til de to puljer delt i 2 seedningslag. I Lag 1 var Ravsnbjerg/
Løgstrup, Stoholm, Sparkær og Skals. Og i lag 2 var Borup, Karup/
Kølvrå 07, Mønsted og Feldborg/Haderup. 
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Lokale fodboldnyheder 
 

Følg med i resultater, stillinger, 
målscorere på  

 

www.fjendscup.dk 

Fodbold for små fødder 
 

Hver torsdag eftermiddag er der et mylder af børn og forældre på id-
rætspladsen, når Enya Chacon og Mette Hansen træner/leger fodbold 
med de yngste fodboldspillere i Sparkær IF. Herunder nogle billeder 
fra en træningsdag. 

Om træningen med børnene fortæller Enya: 
 

”Vi er to trænere, som beskæftiger os med fodbold til børn i alderen 3-
6 år. Vores træninger består af boldfornemmelse, leg og en masse sjove 
øvelser, både med og uden bold. Vi går meget op i, at det skal være 
sjovt at være med, uanset hvilket niveau man har.  
 

Målet er altid at børnene skal udvikle og forberede sig, samtidig med 
de føler succes. Børnene er gode til at hjælpe hinanden samt give plads 
til hinandens forskelligheder. Vi har altid plads til flere børn og vi tager 
imod dem med åbne arme.” 
 

-hp 
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Østergade 12 - 7850 Stoholm - 97 54 10 46 
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Inspiration til børnetrænerne 

Mandag den 15. maj havde vi besøg af Klaus Gertsen, som er klubråd-
giver hos DBU Jylland. Vi har købt et såkaldt "Klubudviklingskursus" 
til vore børnetrænere, og det betyder, at Klaus ud over mødet mandag 
aften kommer ud til en træning hos de forskellige hold.  
 

På mødet fik vi en god snak om, hvordan man tilrettelægger træning for 
børn i forskellige aldre. Også om, hvordan trænerne omgås børnene og 
forældrene. Og trænerne var glade for de ca. 2 timers input. Efterføl-
gende har Klaus været til træning hos både de små med Enya og Mette, 
hos U8 med Mathilde og Villiam og hos U10/U11 med Johnny, Rune 
og Heine. Onsdag den 26. juni (billedet) lavede han træning med U8. 
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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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”Hello, I am Peter”…. 
 

Sådan lød det i efteråret 2017, da jeg første gang mødte Peter Racz. Og 
mit svar var indledningsvis: ”Mee too” (det var før den bevægelse var 
blevet kendt), og så var vi på bølgelængde fra start. Jeg var i gang med 
at pille nogle gamle net af et fodboldmål, da en venlig mand kom og 
præsenterede sig og spurgte ind til muligheder for aktiviteter i Sparkær 
IF. Senere har Peter og konen Aliz samt børnene Lilla og Milan færdes 
meget på sportspladsen. 
 

Familien er tilflyttere fra Ungarn, bor på Præstebakken, og her er en 
lille beretning om den lille familie, der er faldt godt til i Sparkær. De er 
landet i Danmark, fordi Peter fik arbejde i Viborg i et EU-projekt kaldet 
INTERact, som har til huse i Toldboden.  
 

Familien kommer fra en lille by ca. 8 km fra Szeged i det sydlige Un-
garn - en by på 200.000 indbyggere. Her var Peter også ansat et EU- 
kontor, som arbejdede med projekter for Ungarn/Serbien. Aliz ernærede 
sig som fysisk massør og havde egen klinik samtidig med, at hun arbej-
de i et wellnesscenter. 
 
Hvorfor landede de så lige i Sparkær? Ja, det var lidt af en tilfældighed, 
for de havde en liste med 6-7 muligheder, og ledte først efter et sted i 
Viborg, mens huset i Sparkær stod nederst på listen. -Vi var lidt bekym-
rede for, at vi ikke ville finde en lejlighed her, men tænkte OK, vi giver 
det en chance, fortæller Peter. 
 
Og det har familien ikke fortrudt.  -Vi kan lide at bo her. Det er godt for 
børnene, som er faldet godt til i skole og børnehave. Og de er allerede 
bedre til dansk, end Aliz og jeg, griner Peter, der er overrasket over, 
hvor meget der sker i Sparkær. Peter spiller fodbold på serie 5, og Aliz 
er med til Jumping Fitness, og børnene deltager også i aktiviteter på 
sportspladsen. 
 

På spørgsmålet, hvad der er anderledes her i DK end hjemme i Ungarn, 
tænker Peter sig lidt om.  -Sammenholdet og de mange aktiviteter er 
langt større her. Foreningskulturen er meget svagere i Ungarn, fortæller 
Peter. 
 

I Ungarn spillede han også fodbold, men kun for sjov med vennerne og 
ikke struktureret som her. Aliz dyrkede idræt på eliteniveau - hun er 
roer og har vundet flere ungarske mesterskaber i dobbeltsculler. Nu får 
hun sin roerlyst styret på Nørresø i Viborg, hvor hun er medlem af ro-
klubben. Hun har også prøvet at spille fodbold her, men en gammel 
knæskade driller, så det dur ikke. 
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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 
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Peter er ansat på kontoret i Viborg på en 5 årig kontrakt, der udløber i 
efteråret 2022. Hvad der så skal ske, tænker han ikke så meget over lige 
nu. -Det afhænger af jobmulighederne, måske bliver der tale om en for-
længelse af kontrakten, jeg ved det ikke, men vi trives godt her, og må-
ske der åbner sig andre muligheder. 
 

Det får så spørgsmålet frem, om familien har planer om at vende tilbage 
til Ungarn på et tidspunkt. Også her er Peter lidt undvigende. -Vi har jo 
familien og vores forældre dernede, og lige nu er de friske og raske, 
men hvad byder fremtiden? Lige nu besøger vi dem, og de kommer 
herop, så det er dejligt, men vi får se, lyder det afsluttende fra Peter. 
 

Men lige nu befinder familien sig godt i Sparkær og har en aktiv tilvæ-
relse. - At være en del af samfundet i Sparkær er noget, vi er stolte af. 
Mennesker vi mødte her er venlige og indbydende, og vi føler os aner-
kendt, men vi tror, vi skal være aktive i dette, ikke bare venter på sam-
fundet, forklarer Peter  
 

Aliz har fulgt sprogskolen, og hvor samtalerne i starten foregik på en-
gelsk, er det det nu overvejende på dansk, selv om denne samtale med 
Peter mod slutningen slog over i engelsk. Men det var vist ligeså meget 
undertegnede, der blev lidt utålmodig. 
 

Aliz tilbyder i øvrigt også fysiurgisk massage her på Præstebakken, læs 
mere på facebooksiden ”Aliz Fysiurgisk og Sportsmassage”. 
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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 
 

 
 

 
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 

 
 

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

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