
Sparkær IF - Beretning for 2019: 
Aktivitetsmedlemmer 265 (2018: 264) 

 U/25 år 25 år og derover I alt 

Gymnastik & Fitness 46 (44) 88 (75) 134 (119) 

Fodbold 81 (88) 23 (25) 104 (113) 

Badminton 1 (0) 15 (18) 16 (18) 

Tennis  11 (14) 11 (14) 

I alt 128 (132) 137 (132) 265 (264) 

Støttemedlemmer  22 22 

 

Faciliteter 

- 2019 har været et forholdsvis stille år på den front. Vi har dog fået to sæt nye 7-mands mål, 
så vi nu har forholdsvis nye mål i alle størrelser. 

- Vi har også meldt ud, at vi er på vej med en ny bygning til afløsning af det røde skur ved 
klubhuset. Det er trukket lidt i langdrag på grund af problemer med at få en 
byggetilladelse, da der er nogle problemer med skel. Det ser nu ud til at blive løst, da 
Viborg Kommune er indstillet på at tilskøde Sparkær IF et areal, så vi kan bygge uden 
problemer. Udgiften er beregnet til knap 100.000 kr., og vi har modtaget 30.000 kr. i tilskud 
fra DIF/DGI, som dog skal anvendes inden udgangen af april måned 2020.  

  
 

- Multibanen trænger også til et løft. De bærende stolper mod syd er rådne, så de skal 
skiftes. Derfor lukkede vi rutsjebanen sidste sommer. Men det trækker lidt ud med at få 
det lavet, og nu vil vi også have undersøgt, hvad det koster at forny belægningen, som er 
meget slidt og glat. 

- Billingeparken. Arealet er tilskødet Sparkær Idrætsforening, som også fører Billingeparkens 
regnskab. Der er problemer med de bærende stolper, som søges løst i 2020.  

 

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. Der er kommet flere til i år. 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. 

- I år havde Sparkær IF en bar at passe ved Skive Festival, og det gav en indtægt på 6.000 kr. 
Initiativtager var Anita Olesen. 

- Vi fik tilbudt omdeling af Kirkebladet i Sparkær og Gammelstrup + omegn 3 gange om året. 
Det giver ligeledes en indtægt på 6.000 kr. 

 

Idrætsaktiviteter 

- Med 3 løb i løbet af året er Sparkær IF meget synlig blandt løbefolket, og i 2019 var det 
med fine deltagertal. Fjendsløbet med 214 (142 i 2018). Mandeløbet med 57 (62 i 2018), 
Sparkær Vinterløb med 134 (150 i 2019). Vinterløbet samler løbere fra hele Jylland. Løbene 
giver nu et pænt afkast til Sparkær IF, hvilket vil fremgå af regnskabet. I 2019 og 2020 
havde en sponsor på vinterløbet – NærBrand Topdanmark - Kristian Bækgaard. Et godt 
samarbejde, som vi håber på, kan fortsætte. 

  
 

- Gymnastik & Fitness har fortsat et højt aktivitetsniveau med 9 forskellige hold – Jumping 
Fitness (15), Jumping Kids (15), Jumping Strong (14), Styrketræning for motionister (18), Få 
styrke, (30), Dance and play (12), Mor/far/barn (5), Puslinge med let spring (10) og Yoga 
(6). Velbesøgt gymnastikopvisning i marts 2019 – i år søndag den 22. marts kl. 10.00. 
Jumping Fitness er stadig populært efter starten i 2015.  

- I sidste sæson kom godt gang i mor/far/barn gymnastik med Michelle Brøns som 
instruktør, og det er fortsat i denne sæson. Og det har nu udviklet sig til begyndende 
springgymnastik. 

  
 



- I denne sæson er der efter nogle års pause igen et CrossGym hold med 14 deltagere under 
ledelse af Aliz Konya 

- Ud over de nævnte hold har der været 29 deltagere på 2 jumpinghold i foråret. I alt har der 
været 170 tilmeldinger til gymnastik og fitness i 2019. 

- Der er i 2019 investeret ekstraordinært mange penge i både materiel og kurser. Her i starten af 
2020 har fået løst nogle pladsproblemer på skolen, da overskydende materiel kan placeres i 
kælderen. 

- Badminton og tennis lever deres eget stille liv. Badminton foregår i Østfjendshallen en time 
om ugen – her er der tilbagegang i medlemmerne, så vi kun kan besætte 3 af de 5 baner – 
de 2 sidste benyttes af Mønsted IF. 4 spiller på skolen. 

- Tennisfolkene – 11 i alt – passer og plejer selv banen, og der er plads til mange flere 
spillere. I maj blev der inviteret til en ”Åben hus aften” med instruktører fra Tapdrup for at 
tiltrække flere spillere, men der var ikke den store interesse for initiativet. 

- Børnefodbolden fortsatte med at blomstre i 2019. I foråret havde vi selv hold i U8, U10, og 
U11. I efteråret U9, U11, U12.  Vi har i efteråret haft en stor gruppe på 31 spillere i de 3 
årgange.  Vi har også haft en lille gruppe af helt små børn (U5-U6). For første gang i mange 
år har vi haft U11 og U12 med i DBU Jyllands indeturnering, samtidig med, at de har trænet 
ude hele vinteren hver onsdag. Fra starten af 2018 blev der indgået et nyt samarbejde 
mellem Stoholm, Mønsted og Sparkær for de ældre årgange. Samarbejdet har haft 3 hold i 
både forår (U13, U14 og U15) og efterår (U14, U15 og U16). Samarbejdet fortsætter i 2020 
– foreløbigt aftalt for foråret. Det har fungeret godt. 

  
- Inden starten på efteråret blev der for andet år i træk afviklet en lokal træningslejr for 

U11/U12 Drenge og U9 med 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 trænerne Rune Stavnskær og Heine Sahl. Også tak til 
gæstetræner Anders Schmidt for assistance. Lørdag var inspirerende træning med DBU-
instruktør Peter Gandrup fra Viborg. 27 ud af 31 spillere var med. 

- Damerne havde et fint forår resultatmæssigt og blev nr. 2 i puljen.  Efteråret var knap så 
godt med kun to sejre og to uafgjort, som gav en placering som nr. 4 ud af 5. 

- Seniorherrerne havde et 2019 på godt og ondt. I foråret spillede serie 3 playoff-kamp om 
oprykning til serie 2, for så at gå helt i stå i efteråret med nedrykning til følge. Indimellem 
blev det dog til et flot 3. plads i årets Fjends Cup.  Andetholdet har hele året spillet i serie 5, 
men der har været store problemer med at samle holdet flere gange. Poul Vistisen har 
trænet begge hold siden sommeren 2015 og fortsætter her i 2020, hvor han fra starten kan 
glæde sig over fin tilslutning – 28 på første træningsdag. 



           

- Fjends Cup blev vel det bedste, vi har oplevet med rigtig godt sommervejr og tilskuerrekord 
på 1447 betalende, som gav en flot omsætning. Fjends Cup er en vigtig indtægtskilde. I år 
er det 37 år siden, at Fjends Cup startede (1983), og det bliver så turnering nr. 38, der 
skydes i gang torsdag den 23. juli.  

- I 2019 havde vi ikke fodboldskole, men den vender tilbage i uge 27. Vi har 48 pladser, og 
lige nu har vi 9 ledige pladser, som vi satser på at få solgt. Vi har trænerstaben på plads, og 
ser frem til en spændende fodbolduge sammen med EM i fodbold. 

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 35. 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. 

- 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. I 2019 markerede vi 30 års 
uafbrudt samarbejde med Salling Bank som hovedsponsor. 
TAK til alle - store som små. 

- Regnskab. Det kommer Karen ind på senere. For første gang i mange år viser det et 
underskud, men tallene ”lyver” en smule. Det kommer Karen ind på senere. 

- Sparkær IF er en velfungerende forening, og der er kun afholdt 4 bestyrelsesmøder i 2019. 
Det vidner om, at udvalgene har styr på aktiviteterne, mens bestyrelsen kan tage sig af det 
overordnede. 

- Til slut en stor tak til alle, der har ydet en frivillig indsats for Sparkær IF i 2019.  

- Det var ordene fra mig. 

-hp 


