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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 
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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. dec. 2020 
 

Fut, fut, fut… 
 

Der er fut i Sparkær for tiden. 
Viborg Kommune landede tidli-
gere på måneden et budgetforlig, 
hvor der er afsat midler til etable-
ring af et standsningssted i Spar-
kær. En længe ventet beslutning 
efter et stort forarbejde af den 
lokale ”toggruppe”. Tak for det! 
 

Der er også kommet fut i Sparkær 
IF efter det såkaldte ”forsømte 
forår”, hvor Corona lukkede alle 
aktiviteter ned i et par måneder. 
 

Heldigvis er vi kommet i gang 
med aktiviteter både ude og inde, 
selv om Corona lige nu banker på 
igen med høje smittetal. Som det 
ser ud nu, tyder det dog ikke på, 
at det får de store konsekvenser 
for vores aktiviteter. 
 

Ellers har sommeren budt på glæ-
delige begivenheder som DBU 
Fodboldskole og Fjends Cup, 
begge afviklet med stor succes. 
 

Vi har også været meget aktive på 
”byggefronten”, hvor vi er blevet 
færdige med vores nye redskabs-
bygning, der er opført med hjælp 
fra praktikanter fra Mercantec i 
Viborg. De nåede også lige at få 
lagt nyt tage på skuret ved tennis-
banen, inden de tog tilbage til 
skolen. 
 

Det og meget mere kan du læse 
om i dette tredje nummer af  
klubbladet her i 2020. Hvis alt går 
vel, er årets sidste udgave på ga-
den op til jul. 
 
God læselyst!                           -hp 



 

4  

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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Det blev en god sommer! 
 

I det seneste nummer af ”Sparkær Idræt”, der udkom i slutningen af 
juni måned, skrev jeg om ”Det forsømte forår” - et tilbageblik på et for-
år, hvor Corona satte en stopper for meget i vores forening. Nu huserer 
den igen med nye konsekvenser for foreningslivet, men denne gang 
heldigvis ikke så drastiske som i foråret. Vi må stadig afvikle udendørs 
træning og kampe, og det er det vigtigste for de aktive. Gymnastik og 
Fitness har dog lige nu udsat et enkelt hold til uge 42. 
 

Men tilbage til en god sommer på idrætspladsen, hvor vi med stor suc-
ces fik afviklet først DBU Fodboldskole i uge 27 og dernæst Fjends 
Cup i slutningen af juli. Fodboldskolen var igen udsolgt med 48 drenge 
og piger, og de havde en fin uge med for det meste godt vejr, kompe-
tente trænere og god mad i kantinen. 

Sommerens højdepunkt blev dog Fjends Cup, som i år slog alle rekor-
der og nok engang kunne betegnes som ”den bedste nogensinde”. Det 
var i en periode, hvor der var lidt ro på Corona og lave smittetal, og det 
var slet ikke et tema under Fjends Cup. Den blev afviklet stort set, som 
den plejer, denne gang dog med rigeligt håndsprit på anlægget, og folk 
forstod at holde afstand i salgskøerne. 
 

Og salget gik strygende med den bedste omsætning og dermed det bed-
ste økonomiske resultat, der er præsteret. Ja, og for første gang løb vi 
tør for fadøl, dog heldigvis mod slutningen af finaledagen. Vi oplevede 
en utrolig opbakning fra både tidligere og nye sponsorer og fra publi-
kum, der strømmede til og satte ny rekord med 1842 betalende på de 6 
dage. Det var som om, folk bare trængte til at komme til fodbold og ud 
at møde andre mennesker efter ”Det forsømte forår”, hvor der havde 
været småt med lokale fodboldkampe. 
 

Så lige nu i slutningen af september med en opblussen af Corona kan vi 
kun glæde os over, at Fjends Cup faldt på et tidspunkt, hvor der var me-
re ro på det hele.                                                                                                                                                       -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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Ny redskabsbygning er taget i brug 

Langt om længe har vi fået vores nye redskabsbygning klar til brug. 
Det har været en meget lang proces, først med at få byggetilladelse og 
udstykning på plads, men da vi for alvor kom i gang i uge 31, er det 
gået slag i slag, og i uge 38 tog vi det i brug. 
 

Ole Mackenhauer har stået for gravearbejdet, og mange tak for hjælpen 
Ole. Jimmi Have har lavet fundament og sokkel, og så er det ellers 
praktikanter fra Mercantec Viborg, der har lavet stort set resten, bortset 
fra noget el-arbejde m.m. Og det har de gjort godt! For dem har det og-
så været motiverende at lave noget, som bliver stående og kan bruges, i 
stedet for at pille noget ned, som er lavet på skolen. 
 

Vi har haft et rigtig godt samarbejde med Søren Olsen fra Mercantec, 
som har været tovholder for de unge mennesker, der også lige nåede at  
lægge nyt tag på det lille hus ved tennisbanen. For tømrerarbejdets del 
er det sådan, at vi som forening kun skal betale for materialerne, og det 
er jo en stor hjælp. For vi må erkende, at budgettet er skredet en del, 
siden vi besluttede at lave bygningen. 
 

Til gengæld har vi så fået noget, der er godt, og som kan bruges mange 
år frem. Dey sidste ekstra, der er kommet til, er at vi har besluttet at 
omlægge de nuværende fliser ved kældernedgangen og lægge nye fliser 
hen forbi den nye bygning. Den er delt i to rum, hvor det ene (billedet) 
er tænkt til forskellige træningsrekvisitter m.m., mens det andet, med 
port ud mod banerne, er til større maskiner, vandingsanlæg m.m. 
 

Her har vi også aftalt, at der bliver plads til bypedellernes plænetraktor 
og et par redskaber, da det først og fremmest skal bruges i Billingepar-
ken. Til gengæld har bypedellerne lovet fremover at hjælpe med til at 
klippe græs m.m. omkring klubhuset. 
 

Under byggeriet har vi lånt en gammel skurvogn af Kristian Olesen til 
opbevaring af kridtmaskine, plæneklipper og mere fra det gamle røde 
skur. Tak for lån, Kristian! 
                                                                                                             -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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Tegning til et godt efterår for seniorherrerne 
 

Her midtvejs i efterårsturneringen tegner det godt for Sparkær IF’s to 
seniorhold. Førsteholdet i serie 4 har sammen med træner Poul Vistisen 
et erklæret mål om at ville rykke op i serie 3 igen efter nedrykningen i 
efteråret 2019 og det forsømte forår 2020. 
 

Fra starten har det lignet et opgør med Mønsted om førstepladsen i pul-
jen, men et uventet bump på vejen i Vinderup den 10. september 
(nederlag på 2-3) betyder sandsynligvis, at Mønsted med et nuværende 
forspring på 6 point har snuppet førstepladsen. Det første indbyrdes 
opgør blev nemlig også tabt 3-5, men der er lagt op til revanche på 
Sparkær Stadion lørdag den 3. oktober kl. 15.30. 
 

Det betyder dog ikke farvel til ambitionen om oprykning, for de 12 
bedste to-ere i de 36 puljer rykker også direkte op, mens de øvrige 24 
hold spiller playoff kampe mod nr. 6 fra en serie 3 pulje. Så der er alle 
mulige gode grunde til at kæmpe videre og få skrabet så mange point 
sammen som muligt. 
 

Og bortset fra de to nederlag, så har kampene vist, at der er stor forskel 
på holdenes niveau i puljen. Det er blevet til klare sejre i de øvrige 
kampe, og helt grotesk var det torsdag den 3. september, da Sallingsund 
FC besøgte Sparkær Stadion. Her kunne måltavlen ikke følge med, for 
den kan kun vise 1-cifrede tal, og da kampen var slut, stod der 17-0 til 
Sparkær! Det er ikke motiverende for nogen af holdene. 
 

En anden god ting ved efterårets seniorbold er, at vi indtil nu har haft 
spillere nok til at stille begge hold hver gang. Det kneb gevaldig sidste 
efterår med andetholdet, hvor vi flere gange måtte melde afbud til kam-
pe med den konsekvens, at vi måtte betale unødvendige bøder. 
 

Andetholdet startede efteråret i serie 5 og spillede 5 kampe, som godt 
nok alle blev tabt. Men det var OK resultater, og der kunne/burde være 
kommet lidt point på tavlen. Det betyder så, at resten af efteråret bliver 
i serie 6, og her kom så de første point i hus med 2-2 i Skive den 19. 
september. Om det er serie 5 eller serie 6, er heller ikke så afgørende, 
bare der bliver spillet, og vi kan holde liv i begge hold. 
 

En af grundene til, at vi har haft spillere nok til begge hold er, at vi i år 
har fået flere unge spillere op i seniorafdelingen, efter at de har spillet 
U16 i SMS samarbejdet. En håndfuld er det blevet til og dertil to nye 
unge spillere fra Viborg, så lige nu ser det godt ud. Så lad os håbe på 
oprykning til serie 4 og nogle gode sidste kampe til serie 6. 
 

-hp 



 

 11 

”Vi er et plejehjem med holdninger til livet” 
 

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

Det sker på Nordstjernen 
 

Her plejer vi at bringe en oversigt over de åbne arrangementer på Fri-
plejehjemmet Nordstjernen. Men ”plejer” er som mange andre steder 
lige nu ikke eksisterende, så der forventes ikke at blive åbne arrange-
menter foreløbig. Når det forhåbentlig sker igen, vil denne plads være 
åben for de planlagte datoer. Ellers kan du orientere dig på sparkaer.dk 
eller friplejehjemmetnordstjernen.dk. 
 

Til gengæld er byggeriet af det nye plejehjem ved at nå til vejs ende og 
forventes inden alt for længe klar til indflytning. Seneste melding fra 
Nordstjernen er, at indflytningen sker medio november 2020. 
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Foreningsklar - motion og lokale fællesskaber 
 

Gymnastik og Fitness i Sparkær IF har indgået en partnerskabsaftale 
med DGI, Viborg Idrætsråd og Viborg Kommune om deltagelse i pro-
jektet ”Foreningsklar - motion og lokale fællesskaber”. Projektets mål 
er at få borgere - der ikke lever op til WHO’s anbefalinger for fysisk 
aktivitet, ikke er foreningsaktive, men er motiveret for at deltage - ud i 
bevægelse/aktivitet i lokale idrætsforeninger og derigennem forbedre 
deres fysiske, mentale og sociale sundhed og blive en del af lokale fæl-
lesskaber. 

 

Sparkær IF udpeger en organisator/
tovholder, og det er gymnastikud-
valgets formand Mona Vistisen. 
Herudover skal foreningen blandt 
andet være bekendt med, at mål-
gruppen har særlige behov og un-
derstøtte den gode velkomst, ac-
ceptere løbende optag af medlem-
mer og deltage i ERFA-møder. 
 

Som modydelser modtager Sparkær IF et fast honorar, som udbetales 
over to omgange i forløbet, der strækker sig fra 14. september 2020 og 
til og med 31. december 2022. 
 

Gymnastik & Fitness har budt ind med 4 pladser på 3 forskellige hold. 
 

Yoga - 2 pladser i efteråret 2020. Målgruppe M/K 18+ 
Go’ motion for alle - 1 plads i efteråret 2020. Målgruppe M/K 18+ 
Styrketræning for motionister - 1 plads i efteråret 2020. Målgruppe M/K 18+ 
 

”18 af kommunens foreninger er inviteret med i indsatsen. De 18 for-
eninger er geografisk fordelt over hele kommunen, og fællestegnet for 
dem er, at de alle udbyder lavtærskel motionstilbud og/eller seniorakti-
viteter”, skriver Viborg Idrætsråd i opslaget om projektet. 
 

Formand for Sparkær IF’s gymnastikudvalg Mona Vistisen var da hel-
ler ikke i tvivl om, at Sparkær IF skulle med. Hun fortæller: 
 

- Jeg synes, at det er en oplagt mulighed for at tage et ansvar for nogle 
mennesker, som har brug for noget motion, og som ikke kender for-
eningslivet. Det er et flot projekt, og her er en mulighed for, at de kan 
komme ind og prøve, og det tror jeg på kan hjælpe nogle på vej. Jeg har 
selv haft stor glæde af gymnastikken i mange år, og plejer at sige, at der 
skulle kunne udskrives recept på motion i stedet for piller. 
                      

-hp 



 

 13 

Læs de lokale nyheder på…. 

sparkaer.dk 
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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 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.  
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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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Nyt fra Sparkær Skole 
Af Flemming Wilkens 

Her følger en lille melding fra Sparkær Skole pr. 15. september 2020. 
  

Vi sagde sidste skoleår farvel til 6 stk. elever fra 6. klasse. Her til skole-
start på skoleåret 20/21 sagde vi velkommen til 14 nye, spændte og 
nysgerrige elever til 0. klasse. Så lige nu har vi 85 glade elever på vores 
lille skole.  
 

På medarbejderdelen kan jeg meddele at Anne og Mette er tilbage fra 
deres barselsorlov, og vi tog derfor afsked med Aleks. Aleks har fået 
job på Overlundskolen. Lea i SFOen er fortsat på barsel, og her har vi 
for en periode ansat Tom som medhjælper. 

Starten af skoleåret har været god. Tiden flyver afsted. Lige pludseligt 
er det efterårsferie. Der er blevet lavet meget spændende og forskellig 
undervisning, så alle kan få stillet deres nysgerrighed.  
 

Klubben har haft flyttedag. Klubben har indtaget personalerummet. 
Dette har de gjort for at frigøre lokalet, klubben tidligere har haft. Dette 
lokale skal nu bruges til musiklokale. Pedellerne har snart fået gjort 
lokalet i stand. Nye musikinstrumenter er indkøbt, så inden længe kan 
der høres liflig musik ud over hele skolen.  

 

Skolepatrulje. De nye skolepatruljer 
har gennemgået deres uddannelse, og 
de er i fuld gang med arbejdet. Ele-
verne er gode og ansvarsbevidste i 
deres arbejde, og de går meget op i at 
følge eleverne sikkert over vejen. Jeg 
opfordrer til at alle hjælper og er an-
svarlig, når de er på job.  
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Nyt tøj til Kvinder C7 

Efter et lidt langt tilløb fik Kvinde C7 - holdet (i Sparkær kaldet damer-
ne) et nyt sæt spillertøj, som blev indviet onsdag den 16. september i en 
målrig affære, som blev tabt 6-8 hjemme til Møldrup.  
 

Ny tøjsponsor er Energi Viborg, og som det fremgår af reklamen på 
trøjerne, så opfordres der til, at man køber strømmen lokalt. Og den 
opfordring bringer vi hermed videre, for hvis du gør det, er du samtidig 
med til at støtte Sparkær Idrætsforening.  
 

På Energi viborgs hjemmeside kan du blandt andet læse følgende: 
 

”Med Vores-El kan du helt gratis støtte din klub eller forening økono-
misk. Vi giver klubben/foreningen op til 100 kroner, når du tilmelder 
dig Vores-El - dertil kommer en fast årlig bonus på 60 kroner. Prisen på 
din strøm fastsættes kvartalsvis til den bedst mulige markedspris.”   
 

Læs mere om, hvordan du tilmelder dig på Sparkær IF’s hjemmeside 
eller ved at scanne QR-coden i billedet. 
 

Vi siger tak til Energi Viborg for sponsoratet og til Lene Heimann for at 
skabe kontakten! 
 

Læs også side 26. 
-hp 
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Fuld fart på ”Onsdagsklubben” 
På en varm sommerdag den 12. 
august blev dørene i Sparkær IF’s 
klubhus igen slået op for deltager-
ne i ”Onsdagsklubben”.  
 
Åbningen efter et par måneders 
pause blev markeret med grillpøl-
ser, og det lokkede rekordmange til 
Enrico Dalgas Vej 3A. Heriblandt 
flere nye, og det er dejligt, at flere  
 

finder vej til aktiviteterne. Der er plads til flere! 
 

Med de nye Corona restriktioner bliver vi lidt ramt om onsdagen, men 
ikke mere, end at vi kan fortsætte, hvis deltagerne ønsker det. De uden-
dørs aktiviteter er der ingen problemer med, men indenfor er vi under-
lagt de samme restriktioner som cafeer og restauranter. 
 

Det vil sige, at man skal bære mundbind, hvis man står op eller færdes i 
lokalet. Folk må gerne sidde og spille kort eller andre spil, og kun når 
der skal hentes kaffe eller besøg på toilettet, skal der mundbind på. Det 
er totalt ulogisk i vores tilfælde, men vi er som forening nødsaget til at 
følge retningslinjerne og skal nok få det til at fungere.  
 

Foreløbig er det frem til og med 4. oktober, så vi fortsætter med aktivi-
teterne for de, der har lyst til at komme.                                                hp 

Sparkær IF’s U13 mødte Fair Play i Klejtrup 
 

Mandag den 10. august var første turneringskamp for Sparkær IF’s U13 
Drenge C. Jeg havde meldt mig som chauffør, men da vi skulle afsted 
mod Klejtrup for at møde BMK, var der kun 6 spillere klar til kamp. 
Der blev forgæves forsøgt at få fat i flere, og der blev talt om at sende 
afbud.  
   

Vi tog dog til Klejtrup med 6 spillere, og jeg tænkte: ”Vi ser hvad der 
sker, for drengene skal sgu ud at spille”. Ankommet til Klejtrup forkla-
rede jeg situationen, og her blev vi i den grad mødt med Fair Play. 
BMK tilbød, at vi da kunne låne en af deres 10 spillere, så vi kunne 
spille 7 mod 7.  
 

Vi lånte Marcus, og han spillede igennem for Sparkær! Vi fik afviklet 
kampen, som vi godt nok tabte 4-7 efter en meget lige kamp, hvor vi 
mistede pusten lidt til slut. Men flot kæmpet af drengene uden udskift-
ninger. Men vigtigst - vi fik spillet kampen. Tak til BMK!           
                                                                                                              -hp 
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Indendørs sæsonen er startet, og det betyder at badminton er i gang. 
Vi har denne sæson nogle, der spiller 1 time i skolens gymnastiksal. 
Der kan findes flere timer, hvis du skulle have lyst til at prøve det af.  

I Østfjendshallen har vi 1 time onsdage fra 19.30 – 20.30. Det har de 
foregående år været nedadgående med spillere, men det ser ud til, at vi 
i år bruger alle fem baner, hvilket vi er superglade for. En af banerne 
kan godt bruge et par spillere mere, så alle kan spille double. Så har du 
lyst til at prøve badminton af, så mød op i Østfjendshallen onsdag 
19.30. Du kan også henvende dig til undertegnede, hvis du har lyst til 
at komme i gang med badminton i hallen eller på skolen. 
                                                                                      Karen Ladefoged 
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Lokale fodboldnyheder 
 

Følg med i resultater, stillinger, 
målscorere på  

 

www.fjendscup.dk 

Ungdomsfodbolden overlevede Corona 
 

Mange fodboldklubber har i forbindelse med pandemien oplevet et stort 
fald i antal fodboldspillere, især børn og unge. Det har vi heldigvis ikke 
oplevet i Sparkær IF, selv om 2-3 stykker på U12/U13 har taget en pau-
se. Det betyder så, at især U13 har haft brug for hjælp af U12 spillere, 
og det er lykkedes at få alle kampe spillet.  
 
U10 har en fast trup på 8 spillere - 6 drenge og 2 piger - , som lige pas-
ser til et 5-mands hold. Her har Helena Lyander Herslund overtaget 
træningen efter sommerferien. Men de 8 har fået følgeskab af 3 U7 spil-
lere, som tidligere har været med Mette Hansens hold for de yngste.  

 
De 3 på billedet, er Noah, Aske 
og Anton, som gerne ville prøve 
at spille rigtig fodbold, og det har 
de så ved at være med til tre stæv-
ner her i efteråret. Og selv om det 
var deres første kampe, har de 
klaret det flot. Vi har dog plads til 
flere, så er der nogle drenge eller 
piger i årgang 2014 eller 2015, 
som har lyst til at prøve fodbold, 
så kontakt undertegnede. 

 
Endelig har vi stadig et hold - U16 - i SMS samarbejdet med Stoholm 
og Mønsted. Det startede med tre hold, og nu er der så kun et enkelt 
tilbage, som fortsætter til sommeren 2021. Så må vi se derfra, hvad der 
er af muligheder. Samarbejdet har under alle omstændigheder betydet, 
at flere af de unge spillere fra Sparkær nu er at finde som seniorspillere 
i klubben, og det har været godt for bredden. 
 

Turnering og stævner lakker nu mod enden for i år, men vi vender 
stærkt tilbage til foråret, hvor vi vil forsøge at fat i nogle flere af de 
yngste spillere.                                                                                    -hp 
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Østergade 12 - 7850 Stoholm - 97 54 10 46 
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Gymnastikstart september 2020 
 

Efter nedlukningen pga. af corona i marts var vi spændt på, hvilke re-
striktioner der ville komme til efteråret. Vi fik sammensat en holdliste 
med mange gode tilbud og fik styr på restriktionerne, så vi var klar til at 
tage imod tilmeldinger fra den 8. august.  
 

Vi fik hurtigt fyldt begge Anitas hold Jumping Fitness ® og Jumping 
Strong op og det samme med Sinnas Få Styrke og Lailas styrketræning 
for motionister. På Jeanettes yoga hold er der kun 2 ledige pladser, som 
vi har reserveret til Foreningsklar (se andet sted i bladet). Aliz som star-
tede CrossGym op i december sidste år med fyldt hold, har desværre 
ikke så mange tilmeldte i år dels pga. flere gymnaster med skader. Rig-
tig ærgerligt når Aliz lige har taget uddannelsen og er meget motiveret. 
Sinnas hold fik ikke mindre end 30 gymnaster tilmeldt, så vi valgte i 
samarbejde med Sinna at flytte holdet til Forsamlingshuset, hvor der er 
plads til flere gymnaster. 
 

Vi skal selvfølgelig spritte alt af efter brug og for at undgå at bruge for 
meget tid på at spritte af valgte vi at købe træningselastikker og sælge 
dem meget billigt til vores gymnaster både på Sinnas og Lailas hold. 
Der ud over opfordrede vi gymnasterne til at tage flasker fyldt med en-
ten vand eller sand med og bruge dem i stedet for håndvægte.  
 

Lige inden opstart fandt man ud af, at man ikke kan spritte yogamåtter-
ne af, så de er coronasikre og da det hellere ikke er nok at lade dem lig-
ge uden at bruge dem i 72 timer, valgte vi at låne vores måtter ud til de 
gymnaster, der ikke selv havde måtter. Så låner man måtterne hele sæ-
sonen og afleverer dem, når sæsonen slutter. Det samme tilbød vi til 
Lailas gymnaster med foam roller, hvis de ville undgå at spritte af hver 
gang.  
 

Anita valgte på grund af sine knæ ikke at træne Jumping Kids i denne 
sæson helt sikker til stor ærgrelse hos mange. Da vi så i TV, at den sid-
ste trend hos børn/unge er CrossGym, aftalte vi med Aliz, at hvis der er 
nok deltagere, vil hun tage på kursus i CrossGym for børn/unge. Det 
håber vi selvfølgelig vil lykkes, da vi mangler et tilbud til den alders-
gruppe. Børneholdene starter først en måned senere end de voksne, så 
de er ikke startet endnu. 
 

Bedst som vi synes, at vi har fået en fin opstart, banker coronaen på 
igen, og vi har valgt, for at gøre som myndighederne anbefaler -  passe 
på hinanden og os selv ved at holde afstand, at Sinnas hold Få Styrke 
holder pause ind til efterårsferien. Det gør vi selvfølgelig i samarbejde 
med Sinna, da der på hendes hold er mange deltagere.  
 

Fortsættes side 28 
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Må vi præsentere Sparkærs nye hold af bypedeller 
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Vi håber selvfølgelig, at vi snarest kan starte holdet op igen, og vi sæt-
ter selvfølgelig prisen ned i forhold til de mistede træningsgange. 
 

Hvad der sker med de andre hold, ved vi endnu ikke, og da der hurtigt 
kan ske noget nyt, må vi tage det, når det kommer og handle ud fra det. 
Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende for gymnasterne, og det bekla-
ger vi meget, men vi må alle vise samfundssind. Vi håber på jeres for-
ståelse for dette.  
 

Mona Vistisen 
Gymnastikudvalget 

Maria er ny træner for dameholdet 
 

Efter sommerpausen har Sparkær IF’s damehold fået ny træner, nemlig 
lokale Maria Rosenlund Munk, og hun har sendt dette indlæg: 
 

 

Jeg har selv spillet fodbold i man-
ge år og da muligheden for at blive 
træner for dameholdet opstod, sy-
nes jeg, at det kunne være spæn-
dende at overtage trænerrollen.   
 

Første træning var nervepirrende, 
hvem var disse damer, kan/vil de 
spille fodbold og vil de tage god 
imod mig. Heldigvis blev jeg posi-
tiv overrasket.   
 

Vi har et godt damehold! Alle vil 
gerne præstere, vil gerne lære, er 
lyttende og spørgende! Vi har haft 
nogle rigtige gode træningspas, 

hvor vi har været mange til træning! Der er kommet nye spillere til og 
med en ny træner har vi alle skulle lære hinanden at kende - vi har alle 
noget nyt at byde ind med.  
  

Hvis vi fokuserer på vores kampe og placering i turneringen vil jeg me-
ne, at det er et tilfredsstillende resultat. Vi kæmper alle mand og der er 
en stor holdånd og det har medvirket til, at vi ligger blandt holdene i 
toppen. Og det vi vil gerne blive ved med!   
 

Vi har fået sponseret nyt spillertøj, og vi er begyndt med at få en foto-
graf med ud til vores kampe. Vi kan derfor mærke en større støtte, og 
det er vi virkelig glade for.   
 

Sparkær kan være stolte af deres damehold - det er jeg i hvert fald!   
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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 
 
  

08.00-18.00 
08.00-17.00 
08.00-16.00 
08.00-16.00 
08.00-16.00 

Åbningstider: 
Mandag 
Tirsdag 
Onsdag 
Torsdag 
Fredag 

J. Bittmannsvej 2D 
97 54 15 15 
stoholm@dentist.dk 
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Nyt fra Udviklingsgruppen 
 
Det er nu 11 måneder siden, at vi havde vores velbesøgte og meget vel-
oplagte borgermøde i Sparkær Forsamlingshus. Der fremkom mange 
gode, spændende og velbegrundede ideer, som mundede ud i et idekata-
log, hvorfra mange ting vil kunne implanteres i den lokale udviklings-
plan, som Viborg Kommune – i samarbejde med Udviklingsgruppen – 
er ved at færdiggøre. 
 

Vi har deltaget i fem fysiske møder med medarbejdere fra Viborg Kom-
munes Teknik & Miljø, som er dem, der står for udarbejdelse af planen, 
samtidig med, at vi lokalt har haft adskillige møder, hvor vi blandt an-
det har prioriteret rækkefølgen for virkeliggørelsen af forslagene fra 
borgermødet. Som vi godt vidste i forvejen, sker udviklingsarbejde ikke 
fra den ene dag til den anden, men det gør det jo ikke bedre, at covid-19 
lige kom og gav os knap tre måneders ufrivillig pause, men nu er Ud-
viklingsgruppen i fuld gang igen. 
 

Det første synlige resultat af arbejdet er oprettelsen af et korps af lands-
bypedeller, som har fået flot opbakning og som er kommet godt i gang. 
Økonomien hertil stammer fra et samarbejde mellem Viborg Kommune 
og Borgerforeningen. 
 

Endvidere har vi fået opsat købmandsskiltet ved Lundgårdsvej. Det næ-
ste bliver en infotavle, som – ved Troels Bechs hjælp – bliver stillet op 
på trekanten overfor Min Købmand. Begge dele har kunnet lade sig 
gøre takket være penge fra Borgerforeningen.  
 

På borgermødet var der et udpræget ønske om mere tæt-lav bebyggelse. 
Her har Udviklingsgruppen også været udfarende, og det har resulteret 
i, at Boligforeningen Viborg Amt opfører fire boliger på Billingevej. 
Disse skulle gerne stå klar til indflytning i 2021. 
 

Herudover har vi gang i ansøgning om fonds- og puljemidler til udbyg-
ning af Billingepladsen med blandt andet fodboldgolf, legetårn, outdoor
-fitness samt pavillon med toiletter og minimuseum om tørveproduktio-
nen i Sparkær. Der er også nedsat et underudvalg, som er ved at færdig-
gøre en infofolder til nye og potentielle tilflyttere til Sparkær. Desuden 
arbejder vi på at få anlagt fortov mellem Rahbechsvej og Billingevej 
samt at få opsat bypyloner ved Sparkærs indfaldsveje. De næste projek-
ter vi tager fat på bliver stisystemer rundt om Sparkær. 
 

På Udviklingsgruppens vegne 
Jan Kirsch 
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Bredgade 19 - Mønsted - 86 64 64 22 - www.monstedcykler.dk 
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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, Finlandsvej 6, Viborg 
Daniel Brøns, Bækkegårdsvej 36 
Mona Vistisen, Erantisvej 7, Stoholm 
Johnny Weller, Bakkelyvej 6 

 

Seniorudvalg Fodbold 
Daniel Brøns, Bækkegårdsvej 36 
 

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, Finlandsvej xx, Viborg  
 

Sponsorer/annoncer 
Mogens Frederiksen, Finlandsvej xx, Viborg 
Torben Andersen, Kjærgårdsvej 1 
 
 

Østfjendshallen  
Hans Peter Johansen, Kjærgårdsvej 7 
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  

 
2175 4317 
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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