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”Sparkær Idræt”

Sommer bliver til efterår…

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

I sidste weekend fik vi lige en
snert af den sommer, som nu snart
bliver til efterår og dermed en
markant ændring af aktiviteterne i
Sparkær IF.

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.

Efter en fantastisk sommer med
masser af aktivitet på fodboldbanerne, lukker børne– og ungdomsholdene ned i starten af oktober, og så er det kun seniorholdene, der mangler de sidste kampe inden vinterpausen.

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

Til gengæld er der ved at være
fuld drøn på gymnastik og fitness
på skolen, og her byder gymnastikudvalget på et gensyn med
CrossGym. Læs mere om det inde
i bladet.

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

Her får du også seneste nyhedsbrev fra Sparkær Skole og en
kommentar til truslerne om at lukke skolen.

Priserne er for sort/hvid tryk. Mulighed for farver med tillæg.

Der er også et tilbageblik på en
helt forrygende Fjends Cup, den
bedste nogensinde med masser af
mennesker på Sparkær Stadion.

Redaktionen forbeholder sig ret til
at forkorte indsendte indlæg.
Artikler og indlæg udtrykker ikke
nødvendigvis Sparkær Idrætsforenings holdning.
Tryk
Søe Knudsen Offset, Stoholm
lyn@langsom.dk
Næste deadline 1. dec. 2019

Du kan også læse om endnu en
succesfuld træningslejr for vores
børnehold i weekenden 31. august
til 1. september.
Der er også nyt fra bestyrelsen,
der arbejder med et par nye projekter ved klubhuset, så der er lidt
at hygge sig med, hvis efterårsvejret nu snart for alvor er på vej.
God 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

Nyt fra bestyrelsen
Der er ingen grund til at skjule, at det går godt i vores forening Sparkær
IF - også økonomisk. Selv om vi i foråret indløste det 10-årige lån, som
vi optog i forbindelse med renovering af omklædningsrummene i 2016,
så har vi et økonomisk råderum, der gør, at vi lige nu arbejder med to
nye projekter.
Det ene er multibanen, der efter 20 år trænger til en alvorlig ansigtsløftning. I stolperne i den sydlige ende med rutsjebanen er der konstateret
omfattende råd i 3-4 af de bærende stolper, og derfor lukkede vi også
for adgang til rutsjebanen i juli måned, da vi fik kendskab til det. Det
skal ordnes i løbet af efterår/vinter, og bestyrelsen har besluttet at bruge
ca. 20. - 25.000 kr. på at få den meget brugte legeplads klar igen.
Et mere omfattende projekt er opførelse af en ny redskabsbygning, hvor
det gamle træskur nu er for enden af bygningen med omklædningsrum.
Vi mangler plads til rekvisitter, og det gamle uopvarmede skur er for
lille og i dårlig stand.

Derfor planlægger vi nu at opføre en ny opvarmet bygning på ca. 30
kvm. samme sted med plads til flere forskellige ting, blandt andet gymnastikredskaber, der p.t. ikke bruges. Men også for at aflaste kælderen,
hvor det er ganske svært at holde orden i de mange forskellige ting.
Den nye isolerede bygning, der opføres i træ med en hård udvendig
overflade, er beregnet til at koste ca. 80.000 kr. Når det kan gøres til
den pris, skyldes det, at praktikelever fra Byggetek i Viborg vil udføre
arbejdet, så vi kun skal betale for materialer.
Endvidere håber vi, at arbejdet med fundament og gulv kan klares ved
frivilligt arbejde. Vi håber projektet kan gennemføres hen over vinteren,
så alt kan være på plads, når fodboldspillerne tager fat på 2020.
Vi har søgt og fået bevilget 30.000 kr. fra en foreningspulje i DIF/DGI.
-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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Bedste Fjends Cup nogensinde

Tiden løber, og den løber stærkt. Det er nu allerede to måneder siden,
at de to fodboldbaner her i Sparkær sydede af liv og glade dage, da
årets Fjends Cup blev afviklet. Det blev absolut det bedste arrangement
i turneringens 37-årige historie.
Opbakning fra tilskuerne var enestående med 1447 betalende i alt – et
tal, vi slet ikke havde set komme. Også dejligt at se lokale Sparkærfolk, som ellers ikke begiver sig til fodbold på Sparkær Stadion. Vi kan
vel godt bryste os med, at det har udviklet sig til lidt af en folkefest.
Ovenpå sådan et vellykket arrangement er det på sin plads at sige TAK.
Der skal lyde en stor tak til alle vore trofaste sponsorer, hvoraf flere har
bakket op om Fjends Cup siden starten i 1983 og som gør det muligt, at
vi kan invitere klubberne ganske gratis til Fjends Cup.
Og tak til klubberne og dommerne, fra hvem vi kun har fået positive
tilbagemeldinger om turneringen.
Sidst men ikke mindst en stor tak til alle, der har taget en tørn under
Fjends Cup, billetsælgere, kioskpassere, praktiske hjælpere m.m. Uden
jer kunne vi ikke gennemføre Fjends Cup.
Nu kan vi så se tilbage på et endnu veloverstået arrangement i Sparkær
IF og tør på den baggrund godt sige på gensyn i 2020.
Du finder alt om Fjends Cups historie fra 1983 til 2019 på
www.fjendscup.dk.
-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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Der er godt gang i ”Onsdagsklubben”
Det var en glimrende ide, Ole Nielsen og Ryan Pedersen fik tilbage i
sommeren 2017 om at skabe nogle forskellige aktiviteter for den
”voksne” del af Sparkær-borgerne. Efter et indledende møde i Medborgerhuset den 20. september gik man allerede i gang ugen efter, og mødestedet blev Sparkær IF’s klubhus på Enrico Dalgas Vej.

Herover et billede af de forsamlede onsdag den 18. september omkring
kaffepausen kl. 15.00. Her er vandrerholdet nemlig vendt hjem, og
bobspillerne trænger til at få pulsen ned efter de drabelige opgør inde
ved siden af. De er samlet ved bordet til højre, og her bliver stort og
småt fra ugens løb vendt og drejet. Ikke alle har dog tid til kaffe, for det
ser ud til, at kortspillerne ved bordet til venstre fortsætter med whisten,
samtidig med indtagelse af en kop kaffe. Ved de to bagerste borde var
der gang i spillet ”Mexican Train”- også garneret med masser af snak.
Ser vi tilbage på, hvem der var med fra starten i efteråret 2017, så har
stort set alle holdt ved, og det må jo tages som udtryk for, at alle kan
lide at mødes disse onsdage i vinterhalvåret. Enkelte nye er da også
kommet til, men der er plads til flere. ALLE er velkomne, og når du
læser disse linjer, så tænk lige over, om det ikke er noget for dig. Det er
GRATIS at være med, og du betaler blot 5,00 kr. for kaffen og 10.00
kr. for en øl eller vand. Kom nu bare frit frem jer, der ikke har prøvet.
Op mod jul holder vi en rigtig hyggelig julefrokost med god hjemmelavet julefrokostmad. Så der er nok at se frem til. Jeg ser i hvert fald frem
til hver onsdag eftermiddag i klubhuset!
-hp
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Det sker på Nordstjernen
Alle er velkomne til arrangementerne
Torsdag d. 10. oktober 2019 kl. 14.30
Gudstjeneste
Torsdag d. 7. november 2019 kl. 14.30
Underholdning ved 3 x Hans

Torsdag d. 14. november 2019 kl. 14.30
Gudstjeneste
Torsdag d. 21. november 2019 kl. 14.30
Arrangement med Ældresagen - tilmelding nødvendig
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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CrossGym vender tilbage
Juhuuu .. CrossGym er tilbage på holdlisten pr. 1. december 2019, idet
Aliz, til vores store glæde har sagt ja til at tage uddannelsen, som vil
foregå i oktober og november, så det bliver en frisk og idérig instruktør,
som starter holdet op.
Lidt om Aliz:
”Jeg hedder Aliz Kónya og kommer fra
Ungarn. Jeg har boet i Sparkær med min
mand og vores 2 børn i næsten 2 år. Motion og sport har altid en del af mit liv.
Jeg har roet i mange år, det var mit liv.
Nu roer jeg også i min fritid i Viborg roklub.
Jeg har prøvet mange slags af fitness i
Ungarn, og her i Sparkær har jeg i de 2
år, vi har boet her, gået til Jumping Fitness, så jeg vil gerne prøve mig selv af,
som cross-gym instruktør, efter jeg skal
få min fitnessuddannelse i Danmark☺.
Jeg er uddannet som fysiurgisk massør i Ungarn og arbejdede i et wellnesscenter. Derefter startede jeg egen klinik, og nu tilbyder jeg også
fysiurgisk massage her i Sparkær på Præstebakken.”
Vi glæder os rigtig meget til at byde Aliz velkommen som instruktør i
Sparkær IF og ser det samtidig som en kæmpe fordel, at Aliz har en
uddannelse som fysiurgisk massør, hvilket gør hun har en stærk viden
om bevægeapparatet og muskler.
- 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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Det ”glemte” jubilæum
Nej glemt er det ikke, men der er jo også grænser for, hvor tit man markerer et foreningsjubilæum. Det er dog en kendsgerning, at Sparkær
Idrætsforening den 1. november 2019 fylder 95 år, og som det også
fremgår af flere indlæg i bladet, så er det en 95-årig i fuld vigør!
Det er jo nu allerede 5 år siden, at vi med en reception og en kanonfest i
Sparkær Forsamlingshus markerede 90 år, og så er det jo ikke svært at
regne frem til november 2024, og at jubilæumsåret hedder 100. Men lad
det nu ligge, for der er jo lannnnnng tid til.

I stedet er det interessant at kikke lidt tilbage på de 5 år, der er gået siden jubilæet i 2014. For der er virkelig sket meget - og meget godt for
foreningen og medlemmerne. Først og fremmest har vi fået opgraderet
vores faciliteter ved klubhuset. I vinteren 2015/2016 blev omklædningsrummene totalt renoveret for ca. 1 mio. kr., og året efter var det så terrasse og udenoms arealerne, der fik en ordentlig omgang. Der er også
kommet helt nyt hegn om tennisbanen, og vi har stort set skiftet alle
fodboldmål til nye og mere håndterlige. Og måltavle på stadion!
Også aktivitetsmæssigt er der sket meget. Hvem tænker egentlig på, at
vi dengang i 2014 ikke havde Jumping Fitness på programmet? Det var
først i sæsonen 2015/2016, at gymnastikudvalget som et af de første
foreninger i Danmark introducerede denne nye motionsform, og det har
da været en succes og bidt sig fast.
I jubilæumsåret 2014 havde børnefodbolden det ikke godt i Sparkær IF,
men med initiativ fra blandt andre Johnny Weller og Anders Schmidt
fik vi for alvor sat gang i det fra foråret 2015. Og det er faktisk kun gået
fremad siden da.
Også på arrangementssiden har vi udviklet med blandt andet Sparkær
Vinterløb, som blev introduceret i januar 2016 i samarbejde med Jens
Buhl Christensen. Det har været en stor succes med knap150 deltagere i
2019 og sat Sparkær på løbelandkortet. ”Onsdagsklubben” er også et
godt tiltag, som er blevet en del af Sparkær IF.
Det var blot nogle af de positive tiltag, som kunne have været en del af
en festtale, som ikke bliver holdt. Så ja, der er meget at glæde sig over i
dette ”glemte” jubilæumsår, som vi ikke markerer på traditionel vis.
Det gemmer vi til om 5 år!
Men i tilbageblikkets glæde er det så også nødvendigt at kikke frem og
sørge for, at der fortsat er folk, der vil sikre drift og udvikling.
-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
Her har I et lille nyhedsbrev fra Sparkær Skole. Vi er nu kommet godt i
gang med skoleåret 2019/20. Eleverne får stillet deres nysgerrighed på
verdenen omkring dem. Lærerne har planlagt et spændende skoleår for
eleverne. Her kan nævnes:
Matematik dag, Skakdag, Juleklippedag, Sprogdag, Motionsdag, Trivselsdag, Emneuge, Søndersøløb, Lejrskole, Kend dit land, og meget
mere.
4. og 5. klasserne deltog fornyeligt til Total Håndbold inde i og omkring stadionhallerne. Her deltog over 1800 elever fra 28 forskellige
skoler i Viborg Kommune. En god dag med masser af god håndbold,
gode kampe og masser af mål.

Der er afholdt Bog-æder-dag, hvor der blev læst en masse bøger i løbet
af dagen. Dagen sluttede med et foredrag, med forfatter Puk Krogsøe.
Vi har i den 23. september holdt Trivselsdag på skolen, og det kom der
blandt andet disse refleksioner ud af:
Trivsel er at opleve omsorg, At have det godt med lærerne, Have venner, Ro i timerne, Tale pænt, Godt humør, At de voksne ved, hvad vi
skal, Ikke drille, og mange andre
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6. klasse har været på en tur til Bruunshåb gl. papfabrik, hvor eleverne
lærte, hvordan man genbruger papir, og hvordan dette laves til pap og
papir igen.
Skolen deltager derudover i et forløb omkring inkluderende læringsmiljøer, hvor skolen får uddannet to lærere i praksisnær vejledning inspireret af co-teaching.
Så der er lagt op til et spændende skoleår med fokus på læring, trivsel
og glæde. Her slutter et kort nyhedsbrev fra skolen. Jeg kan kun opfordre til at følge med på skolens facebookside, hvor aktuelle ting bliver
slået op.

Sparkær Skole lever endnu
Som det fremgår af nyhedsbrevet fra Sparkær Skole, er der stadig liv
og glade dage på skolen. Glæden fik dog et hak i tuden for nylig, da
venstremanden i Viborg Byråd Claus Clausen fra Vroue blev sendt i
byen/avisen med budskabet om, at Sparkær Skole skal lukkes, fordi der
ikke er børn nok ud fra en vurdering af et par år med lave fødselstal.
Det er næppe en ide, der er udsprunget i Clausens hoved, men som lokal medlem af Børne– og Ungdomsudvalget har han været den villige
budbringer. Det ligner mere et koordineret angreb - ikke bare på skolen, men på hele vores lokalsamfund. Det hele startede med, at folk i
Stoholm har fået overbevist politikerne om, at Stoholm Skole er nedslidt, hvilket godt kan undre, da store dele af skolen blev totalt renoveret for skimmelsvamp i starten af 00-erne, ligesom fløjen mod Skole-
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gade med SFO og indskoling vel heller ikke er mere end 20 år gammel.
Et billede af et råddent vindue i avisen blev blandt brugt til at dokumentere forfaldet, og i samme sekvens kom argumenterne om at bygge en
helt ny skole i Stoholm ved fritids-og kulturcentret. Det kan man ikke
fortænke Stoholm-folkene i at arbejde for.
Men så kommer den famøse, ja nærmest komiske udmelding fra udvalgsformand Per Møller Jensen, der åbenbart har konstateret, at vi her
i Østfjends godt kan samarbejde f.eks. på idrætsområdet, når det er formålstjenligt og nødvendigt. Derfor fik han den ”geniale ide”, at hvis vi
også kunne samarbejde om at nedlægge Sparkær Skole og til dels Mønsted Skole, ja, så kunne der blive penge til en helt ny skole i Stoholm.
Kort efter kom borgmester Ulrik Wilbek så på banen i en stort opsat
artikel i Viborg Folkeblad, hvor han betonede nødvendigheden af en
ny debat om skolernes fremtid i Viborg Kommune. Så ja, det ligner helt
sikkert et koordineret angreb på Sparkær som lokalsamfund.
For det handler langt fra kun om skolen, og det er her, at Viborg Kommunes fine ord om liv i også de mindre lokalsamfund falder fuldstændig til jorden. Lukker man skolen, lukker man byen, og helt grotesk
bliver det da, at det alt sammen meldes ud samtidig med, at der arbejdes
på at få toget til at standse, og byrådet i Viborg Kommune har besluttet
at sætte ekstra fokus på mulighederne for udvikling og øget bosætning i
hele Viborg Kommune. En række byer - herunder Sparkær - er derfor i
gang med at udarbejde borgerdrevne lokale udviklingsplaner. Hvor er
helheden i det? Er der ingen, der tænker sammenhænge i Viborg Kommune? Hvorfor ikke arbejde for udvikling i stedet for afvikling?
Og hvorfor nu alt det ”brok”? Fordi jeg som formand for Sparkær
Idrætsforening er oprigtig bekymret for foreningens fremtid. Vi har en
meget høj andel af Sparkær Skoles elever, der dyrker idræt i foreningen, enten gymnastik eller fodbold, og vi oplever, at næsten alle drenge
fra en klasse spiller fodbold. Helt naturligt at man dyrker idræt sammen
med klassekammeraterne. Det vil gå fløjten, hvis børnene transporters
til Stoholm, og vi mister den nære kontakt med dem.
Og hvor har man tænkt sig, at vores meget aktive gymnastikafdeling
skal tilbyde gymnastik og fitness? I hallerne i Mønsted og Stoholm?
Nej, det dur ikke, at den mest aktive gymnastikafdeling i Fjends i forhold til byens størrelse skal udenbys. Så dør den også!
Hvis piben fra Viborg Kommune ikke får en anden lyd, må der tænkes i
andre baner, og der er da heldigvis allerede nu snakke på tværs mellem
Mønsted og Sparkær om evt. friskole.
-hp
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Træningslejr i Sparkær IF for Fodbold-Ungdom
Man siger første gang er debut og anden gang er tradition. Så med dette
in mente kunne vi lørdag d. 31/8 kl. 13.00 fløjte op til den årligt tilbagevendende og traditionelle træningslejr for de fleste ungdomshold i Sparkær IF. Vi havde i forhold til sidste år bevæget os en tak ned, således
også U9 årgangen var med. Vi kan allerede nu sige, at weekenden var
en stor succes. Vi var spændte på, om den store opbakning fra sidste år
varede ved, men vores skepsis blev gjort til skamme. Ud af samtlige
U9, U11 & U12 spillere, var der kun 10% der var forhindrede!
Vi mødtes kl. 13 til check-in og udpakning. Kl. 13.10 var de fleste børn
BARE klar til at spille fodbold (dvs. da vi kom derned kl. 12.30, var de
første allerede kommet), så derfor var ventetiden lidt lang til kl. 13.45.
Vi havde et længere holdopdelt, men knapt så intensivt træningspas,
inden vores madmor Karen diskede op med et overdådigt eftermiddagsbord med saft, kage, frugt og toast.
Peter Gandrup evaluerer træningen med spillerne

Vi havde lovet Peter Gandrup fra DBU, at U11+U12 ville være friske,
til han overtog træningen i halvanden time fra kl. 17-18.30. Den træning var alle børnene enige om, var ekstremt lærerig, og de fik en anderledes indgangsvinkel til det at spille fodbold. Vi har også med glæde
kunnet konstatere, at det har været tydeligt i de efterfølgende kampe, vi
har spillet med generelt markant bedre sammenspil på hele banen for
begge holds vedkommende.
U9 havde fornøjelsen af HP og Anders Schmidt, som efter mange år
som træner og leder på fodboldskolen i Sparkær er rutinerede i at give
børnene præcist de redskaber, de har behov for i den alder. Der blev
også bygget på deres fodboldmæssige niveauer, og U9’erne afprøvede
flere øvelser, som for dem var nye, men meget lærerige.
Kl. 19.00 var det tid til at besøge Karens lækkerier i form af aftensmadsbuffet. Vi kunne se, der var flere, der gik mere end 1 gang
(inklusive trænerne), og det sammenholdt med konsekvente ”tak for
mad” kommentarer bagefter, siger igen alt om vores forplejning.
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Vi havde i år forsøgt med en spilleaften som weekendens mere sociale
arrangement. Der var mange, der havde taget spil med, men knapt så
mange, der spillede. Det var stadig den lille runde fodbold,, der trak, og
da først banelyset blev tændt, var der ret tomt oppe på terrassen og inde
i klubhuset indtil sengetid kl. 23.00.
Søndag morgen blev som vanligt startet med at få fyldt energi på batterierne med en god gedigen gang morgenmad, inden lejrens sidste træningspas. Igen i år havde vi været heldige at lokke Jimmi Have ud for at
lave målmandstræning. Der var julelys i øjnene på dem, da de var færdige, og de små ting, der blev rettet på dem, kan vi se de har husket i de
efterfølgende kampe. Træningen blev som vanligt afsluttet med en fodboldkamp - U12 plus voksne, mod U11+U9 og voksne på Sparkær Stadion. Der var i den kamp mange klager over, at dommeren blandt andet
dømte 4 straffespark til U11+U9, men dommeren gjorde et flot og professionelt stykke arbejde (gæt hvem der var dommer ), og da kampen
var færdig viste lystavlen en 4-3 sejr til U9+U11.

Kamp på lysbanen sent lørdag aften

Efter et hurtigt bad og pakning af ting var det tid til at afslutte lejren.
Med en fransk hotdog i hånden og et glas saft kunne vi alle sige tak for
denne gang. Undertegnede blev lørdag spurgt af 3 forskellige børn, om
de gerne måtte være med igen næste år, for det var bare en helt vildt fed
træningslejr. Jeg sagde uden tøven JA, for med sådan nogle bramfri
tilbagemeldinger, så er det HELT sikkert, at vi gentager succesen igen i
2020!
Tilbage er kun at sige en stor tak for lån af alle de gode og glade fodboldspillere med håbet om, de hver og én har fået en oplevelse af, hvad
fodbold i Sparkær IF også kan gøre for det fodboldmæssige og sociale.
En stor og afsluttende tak skal også lyde til alle dem, der frivilligt har
bidraget på hver deres måde til, at vi kan give børnene sådan nogle oplevelser. Det er præcist dette, der gør Sparkær IF til noget helt specielt
at være frivillig i og medlem af.
På vegne af hele trænerteamet og Sparkær IF/Johnny Weller.
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Træningslejr set fra køkkenvinduet
Det er lørdag den 31. august - lige godt og vel middag. I mellemgangen ved klubhuset står der allerede lidt sovegrej, madras, sovepose, pude og måske lidt toiletgrej og ekstra tøj. Børn og trænere skal mødes kl.
13.00, vejret er perfekt med høj sol og nærmest 29 gr. Jeg har fået lov
at være med og styre køkkenet, og jeg glæder mig meget til weekenden.
Lidt før kl. 13 strømmer fodboldbørn og forældre til. Trænerne Johnny
W., Rune, Heine, Anders Schmidt og H.P tager imod og får de 28 poder
fordelt med deres soveposer og andet i klubhusets møderum og et par
omklædningsrum. Der bliver budt velkommen, sagt nogle praktiske/
nødvendige regler, taget fælles billede, og så er man bare i gang med
dagens første træningspas.
Man kan tydeligt mærke en forventning hos børnene – hvad skal vi prøve, hvad har trænerne nu fundet på, hvornår er der pause? Pauserne
bliver lidt flere end planlagt, da temperatur, luftfugtighed og aktivitetsniveau er ret høj, så gang i saftevandskanderne!!! Senere er der også
lidt fast føde i pausen, og endnu mere væske.

Det er herligt at kigge ud over sportspladsen og Multibanen – der er
børn fordelt overalt. Hen under aften, hvor nogle er ved at være lidt
”brugte”, kommer enkelte i ny og næ ind til mig og får en lille sludder.
Det handler meget om, hvad aftensmaden mon består af, og hvad overraskelsen til aftenhyggen mon kan være. Det er hyggeligt!!
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Efter sidste træningspas lørdag, er der dømt bad inden kødsovsen med
diverse tilbehør skal fortæres. Herefter har de fleste som med et trylleslag fået energien tilbage, og Multibanen er straks fyldt med fodboldspillende børn. Nogle finder sammen om lidt roligere aktiviteter, jeg
har bestemt indtryk af, at alle hygger sig med hinanden. Det er fantastisk at opleve 28 børn finde sammen lidt på kryds og tværs i deres eget
fællesskab, som ikke absolut behøver kun at være fodbold. Nogle af
børnene har nemlig deres foretrukne spil med, som en del hygger sig
med.
Søndag morgen 7.30 – der er stille på pladsen, kun et par af trænerne
har været i kaffekanden for længst. Peter og jeg støder til, og trænerne
får liv i børnene, mens jeg laver morgenmad. Der blev kogt havregrød
af flere gange, der blev spist masser af varme leverpostejmadder og
mange andre franskbrødsmadder, blåbær og agurker, drukket mælk,
juice, saft og kaffe, og så var alle klar igen. Jeg var igen i gang med
opvasken, som en dreng undrende spurgte, om ikke der var en maskine
til? Hvortil jeg må svare nej. Jamen gør du det så med hænderne???? Ja
da, og det tager ikke særlig lang tid. SKØNT
Ved middagstid dukker der igen forældre op. Med koldt vand i kruset
og en fransk hotdog siger vi farvel for denne gang og TAK for lån af
jeres børn.
Karen

Sparkær Vinterløb vender tilbage
Jens Buhl Christensen (tv) og Sparkær IF
er klar med den 4. udgave af Sparkær Vinterløb, som i år samlede 150 løbere.
Datoen er nu fastsat, og det bliver
lørdag den . januar 2020.

Yderligere info i næste nummer af klubbladet og på løbets facebookside.
-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

28

Serie 3 har r…. L vandskorpen…
Efter et godkendt forår, der endte med en oprykningskamp til serie 2,
som godt nok blev tabt stort og et sportsligt godt Fjends Cup med en 3.
plads, så har det knebet gevaldig med stabiliteten på Sparkær IF’s førstehold i serie 3 her i efteråret.
Blot 5 point er det blevet til i de første 7 kampe, og det rækker kun til
en placering, der betyder play off kampe om nedrykning til serie 4. Der
har været gode kampe, men så sandelig også et par forfærdelige udekampe mod Nørremarken og Eastside, der endte med markante nederlag. Forskellen på top- og bundniveau har simpelthen været for stor.

Daniel Brøns er altid klar med en helstøbt indsats. Herover i kamp med
Stoholm-træner Jesper Lindegaard.
Her i skrivende stund den 24. september og med seneste kamp mod Stoholm i erindringen bør der dog være lys forude. Her viste holdet, hvad
der skal til, for at tingene skal lykkes - en helstøbt holdindsats med vilje
og fight hele vejen. Det er Sparkærs varemærke, og finder spillerne ikke
det frem, så kommer vi i problemer.
Der mangler stadig 5 kampe og med indstillingen fra Stoholm-kampen
bør der komme flere point på kontoen. Sparkær har holdet til det og
hører p.t. til i serie 3.
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Det samme kan man ikke sige om andetholdet i serie 5. Her er det på
alle måder op ad bakke, både på banen, hvor holdet i flere kampe ganske enkelt har været overmatchet, men også med at samle hold. Det er
da også blevet til markante nederlag, men dog også med lyspunkter,
især på det sidste. Men en ærlig konstatering herfra er, at holdet lige nu
burde have spillet i serie 6.
Det har også været og er til stadighed en udfordring for holdleder Anders Hilmar at finde frem til de 13-14 mand, der er klar til at spille
kampene. Det er ganske enkelt en svær øvelse at få spillerne til finde ud
af, om de kan eller vil spille. Heldigvis har vi nogle rutinerede kræfter
som f.eks. Niels Aage Brøns og Svend Aage Nielsen, der træder hjælpende til, når det kniber. Og heldigvis har vi kunnet gennemføre alle
kampe i efteråret på nær dem, som modstanderne har meldt fra til.
Dameholdet sluttede foråret med en flot andenplads i puljen og er i efteråret kommet i pulje med nogle andre hold. Det har ikke kastet så
mange point af sig som i foråret, men holdet spiller fint med og har
vundet to kampe, tabt to og spillet to uafgjort inden de resterende to
kampe. Flere af de unge spillere fra U15 pigeholdet, som vi ikke fik i
gang i foråret, er med på holdet, og det tegner jo godt for fremtiden.
-hp
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Træningslejr 2019
Her er alle fra træningslejren samlet inden starten lørdag den 31. august. Der mangler kun madmor Karen, som agerede fotograf.
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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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HUSK BORGERMØDET
ONSDAG DEN 9. OKTOBER KL. 19.00
I SPARKÆR FORSAMLINGSHUS
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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

