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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 



 

 3 

”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. mar. 2021 
 

Det er Jul….. 
 

Men i år bliver det ikke lige den 
jul, vi kender og har set frem til. 
Vi er vist alle ved at være godt 
trætte af at høre om Corona, pres-
semøder, nedlukninger, eksperter, 
der siger det ene og det andet, 
”Kloge-Aager” på Facebook og 
andre steder. Men vi skal åbenbart 
igennem det, inden det hele bliver 
godt igen. 
 

Det gør det forhåbentlig, når vi 
kommer ind i det nye år med vac-
cine og forår. Vi ser allerede nu 
frem til at komme i gang med de 
udendørs aktiviteter igen, forhå-
bentlig uden for mange proble-
mer. 
 

Men indtil da er det stadig Coro-
na, der styrer vores aktiviteter, og 
så sent som i dag (10. december) 
blev al indendørs idræt så lukket 
ned igen foreløbig frem til og med 
3. januar 2021. 
 

Corona præger selvsagt også ind-
læggene i dette sidste nummer af 
”Sparkær Idræt” i 2020, men 
langt fra alt har været skidt i 
2020, selvom vi som forening da 
har været ramt hårdt, især i for-
året, men for gymnastikkens ved-
kommende også her i efteråret. 
 

Nu ser vi fremad - det er der mu-
lighederne ligger. Og dem vil vi 
som altid forsøge at gøre brug af. 
 

Med disse ord skal der herfra lyde 
en tak for 2020 og et ønske om en 
Glædelig Jul og Godt Nytår til 
alle. 

-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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Tanker efter to pressemøder 
 

Mandag den 7. december tonede Mette Frederiksen med hele sit følge 
så endnu engang frem på skærmen og annoncerede nye restriktioner, 
denne gang dog centreret om hovedstaden, Odense og Århus. Men også 
en forlængelse af det nuværende forsamlingsloft på 10 personer frem til 
1. marts 2021. 
 

Det fik ikke umiddelbart betydning for os, men her den 10. december 
kom så et nyt pressemøde med meldingen om, at restriktionerne fra i 
morgen også gælder for hele Region Midtjylland og dermed også for 
os. Det betyder nedlukning af al indendørs idræt foreløbig frem til 3. 
januar 2021. For Sparkær IF betyder det, at al gymnastik og fitness, 
indefodboldstævner og badminton er slut for i år. 
 

Og med forlængelse af forsamlingsloftet ser det også ud til, at vi måske 
ikke få den start på seniortræningen, som vi plejer omkring 1. februar. 
Men med mindre, der kommer yderligere restriktioner, så finder vi løs-
ninger, som vi gjorde med sæsonafslutningen i november - læs mere 
side 24.  
 

Dog har vi måttet aflyse Sparkær Vinterløb, som var planlagt til lørdag 
den 16. januar 2021. Med de gældende restriktioner er det ikke forsvar-
ligt at gennemføre det. Vi stod ellers foran et lille jubilæum med det 5. 
vinterløb, men det satser vi så på at kunne afvikle i januar måned 2022. 
                          

Ser vi tilbage på året, der er gået, så synes jeg, at vi som idrætsforening 
er sluppet godt igennem Coronaåret. Vi har fulgt de regler og anbefalin-
ger, der er givet fra idrætsforbundene, og bortset fra den totale nedluk-
ning i foråret, så har det stort set lignet et ”ordinært” idrætsår. Vi måtte 
dog aflyse gymnastikopvisningen i marts og Fjendsløbet i maj måned, 
men fik til gengæld gennemført både DBU Fodboldskole i juni og 
Fjends Cup i slutningen af juli. 
 

Og ikke mindst sidstnævnte har betydet, at vi også økonomisk kommer 
helskindet ud af 2020, selv om vi har haft store investeringer - især i 
vores nye redskabsbygning, som stod færdig i september. Så trods Co-
rona har vi haft meget at glæde os over i 2020 i Sparkær IF.  
 

Noget, jeg også glæder mig over, er at vi har holdt gang i ”Onsdags-
klubben” i efteråret, men vi lukker nu (10. december). Vi har formået at 
indrette os sådan, at vi lever op til anbefalingerne om at mødes, og det 
har været tydeligt at se, at denne gruppe  har et stort behov for at mødes 
en gang om ugen om de forskellige aktiviteter. Nu håber jeg så, at vi 
går et mindre Corona-restriktivt 2021 i møde, så vi kan vende tilbage til 
de normale og velkendte aktiviteter i Sparkær IF.                               -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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Der sker noget i Sparkær 
 

Her i efteråret 2020 er der virkelig taget fat om mange forskellige ting i 
vores lille by. Med Landsbypedellernes start i september blev der lige 
pludselig skabt et korps af frivillige, der var klar til at tage fat med ved-
ligeholdelse, pyntning m.m. rundt i byen, men også som aktører i nogle 
af de projekter, der blev sat i gang 

Her tænker jeg på området bag ved Gravhøjvej, hvor der er etableret 
madpakkehus og en balancebane af træstammer. Der er også gjort klar 
til opførelse af to shelters, men det er udsat til foråret.  
 

Og ikke mindst på Udviklingsgruppens projekt med etablering af en 
fodboldgolfbane på arealet mellem Præstebakken og Rahbechsvej i til-
knytning til Billingeparken. Her var der indkaldt til arbejdsdag lørdag 
den 21. november, og der blev virkelig gået til sagen med både maski-
ner og håndkraft. Så når foråret kommer - ja den kan faktisk godt afprø-
ves nu -  kan Sparkær byde på en åben 12 hullers fodboldgolfbane. Det 
skal nok blive en aktivitet, som mange vil få glæde af.               -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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Status fra Gymnastik & Fitness 
 

Grundet restriktioner på grund af Corona virus har vi igen haft et ander-
ledes år. Vi er kommet nogenlunde igennem det, da der på børneoldene 
stadig måtte være 50 personer, og vi har ikke så store børnehold. Det 
var på voksenholdene, de store udfordringer var, da der kun må være 
10 personer inkl. træneren, og træneren må ikke have 2 hold samtidig.  
 

Men for de fleste hold fandt vi nogle gode løsninger. Anitas hold blev 
delt i 2, så de får trænet hver anden uge. Vi havde allerede inden de nye 
restriktioner lavet om på kontingentet på Anitas hold, så de kommer 
ikke til at betale for flere end de gange, de er til træning.  
 

Lailas hold blev også delt i 2, men Laila var frisk og tilbød med det 
samme, at hun kunne træne både mandag og tirsdag, så vi får træning 
hver uge. Laila fortæller, at det har været et spændende år med nogle 
super gymnaster, der møder talstærkt op hver gang.  
 

Sinnas hold var lidt sværere, da der er ikke mindre end 29 på holdet og 
derfor ikke kunne deles i 2. Derudover er Sinna en meget aktiv person 
og skal derfor passe ekstra på, da hun kommer mange forskellige ste-
der, og hun har også sin klinik at tænke på. Så derfor kunne vi ikke lige 
finde en god løsning, men det arbejder vi videre med og håber, at vi 
kan komme med en god løsning fra januar.  
 

Vi regulerer naturligvis prisen efter, hvor mange gange gymnasterne får 
tilbudt træning. Når vi kommer til sæsonens afslutning, regner vi på det 
og sende penge tilbage til dem, der har betalt for meget og en regning 
til dem, der endnu ikke har betalt.  
 

Aliz startede CrossGym for voksne op sidste år med stor succes og star-
tede som noget nyt TeenFitness i år. Aliz fortæller: 
 

”Jeg er meget glad for at vi kunne starte crossgym også i denne sæson. 
Vi er ikke så mange på holdet, men jeg håber, at der kommer flere, for-
di jeg tror, at CrossGym er en rigtig god træningsform af styrke-og 
konditionstræning både for kvinder og mænd. Vi træner med hele krop-
pen og laver både simple og udfordrende øvelser. Derfor bliver der 
altid spændende.  
Jeg tror, at der var en god beslutning, at vi startede et CrossGym hold 
for børn. Eleverne laver forskellige funktionelle bevægelser. Det hele 
handler om at have det sjovt, komme til at svede, presse sig selv lidt og 
at lære at lave fysisk træning. En rigtig god måde for eleverne at forel-
ske sig i sport.” 
 

Vi forsøger på at lave tilbud til alle aldersgrupper, men det er ikke altid  
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”Vi er et plejehjem med holdninger til livet” 
 

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

Udskiftning i bestyrelsen 
 

Ved generalforsamlingen i februar skal vi have fundet et nyt medlem til 
bestyrelsen, da Mogens Frederiksen har meddelt, at han ikke genopstil-
ler. Han har været med i bestyrelsen siden sidste generalforsamling og 
har i mange år været en del af Sponsorudvalget. Tak til Mogens for den 
store indsats i dette udvalg! 
 

Kunne du have lyst til at være en del af bestyrelsen, hvor vi primært 
mangler en sekretær, så kontakt undertegnede.                                   -hp 

Generalforsamling 
 

Tirsdag den 23. februar 2021 kl. 19.00 
i klubhuset Enrico Dalgas Vej 3A 

Forslag, der ønskes behandlet, skal afleveres til  
formanden senest 14 dage før. 

Se vedtægter på www.sparkaerif.dk 
 

Bestyrelsen 
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nemt at finde instruktørerne til det. Så er der nogen der har en god idé 
eller som ønsker at blive instruktør, så kontakt os i udvalget. Så vil vi 
se, om vi kan finde af noget.   
 

Vi fik ny instruktør på forældre/barn holdet i år, så velkommen til Ma-
lene Wagner Lassen. Hun har selv et indlæg i klubbladet, så jeg lader 
hende tale for sig selv - se side 20.  
 

Puslinge med let spring med Michelle Brøns og Renate W. Hylleberg 
har igen et forrygende år med mange gymnaster. Michelle har fået en 
planlagt operation i år, så Anders har trådt til som hjælper på holdet. 
Tak fordi I finder løsninger i stedet for hindringer til gavn for byens 
børn.   
 

Yoga med Jeanette Kaptain har igen et roligt år med ca. de gymnaster, 
der kan være på holdet. Roligt, da det er kendetegnet for Jeanettes træ-
ning, der er mindful.  
 

Det var så lidt fra os i gymnastikken her lige inden jul. Vi håber, at de 
løsninger, vi har fundet til de forskellige hold, kan køre sæsonen ud, og 
at vi finder en god løsning på Sinnas hold fra januar.  
 

Så er der bare tilbage for mig at ønske alle en rigtig 
glædelig jul og samt godt og lykkebringende nytår.  
 

Mona Vistisen 
Formand for Gymnastikudvalget 

Mindeord: 
 

Helle Kristensen, Enrico Dalgas Vej døde den 19. november 2020 ef-
ter lang tids sygdom 64 år gammel. 
 

Helle var i flere år aktiv i Sparkær Idrætsforening i en for mange lidt 
skjult, men ikke mindre aktiv rolle med administrative opgaver. 
 

Hun var i 4 år - fra 2015 til 2019 - med i bestyrelsen, og her varetog 
hun rollen som sekretær. Hun var til sin død med i Gymnastikudvalget, 
og også her var hendes rolle af administrativt karakter, da hun via  
Excel-regneark styrede medlemsregistret. 
 

Æret være Helles minde. 
Hans Peter Johansen 
Formand 
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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 

Julehilsen fra Sparkær Skole 
Sparkær Skoles elever og lærere vil ønske alle en rigtig glædelig Jul og 
godt nytår. 2020 har på mange måder været et særligt år.  
 

Vi har klaret os, foreløbigt, gennem pandemien uden tilfælde her på 
skolen. Vi har fundet en vej gennem restriktioner og anbefalinger i 
hverdagen, så vi oplever børn, der er glade, og børn der trives. 
  

Skolen er blevet fin pyntet, som tidligere år. Klippeklisterdagen blev i 
år klaret uden besøg af bedsteforældrene. Her er nogle billeder af den 
mangfoldige udsmykning på skolen.  
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Trods Corna, så var det muligt at få besøg at teateret ”Thalias Tjenere”, 
der opførte et spændene stykke, Arternes Oprindelse. 
  

” Arternes Oprindelse er en visuel, magiske og morsom maskeforestil-
ling inspireret af den sande historie om Mary Anning, der i 1811 ud-
gravede det første icthyosaurus skelet. Hendes utrolige fossilfund af 
gigantiske vandkrybdyr og flyvende reptiler blev de første beviser på 
evolutionen – i en tid, hvor alle var enige om, at verden var skabt fuld-
endt og uforanderlig.”  

Her til sidst vil jeg igen ønske alle en god Jul og Godt nytår. 
 

Med venlig hilsen  
Flemming Wilkens   
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Ny instruktør for mor/far/barn gymnastik 
 

Malene Wagner Lasse startede i oktober som ny instruktør for mor/
far7barn holdet. Vi har bedt Malene skrive lidt om sig selv og holdet. 

I oktober startede jeg som ny instruktør for forældre/barn-holdet. Jeg 
har selv gået til gymnastik i mange år som barn og har haft min ældste 
på forældre/barn-holdet de seneste to år. Men selvom jeg havde en ide 
om, hvordan gymnastik for børn og forældre er, er det alligevel noget 
helt andet at skulle stå for holdet, at alle får noget ud af hele timen og 
har det sjovt undervejs. Jeg var meget spændt på den første time, men 
jeg synes, vi er kommet rigtig godt i gang, og jeg er enormt glad for at 
have overtaget holdet.  
 

Mit navn er Malene Wagner Lassen. Jeg er 33 år og har boet i Sparkær 
siden maj 2018 med min mand, Markus, og vores to børn, Karl på 4 år 
og Agnes på 2 år. Jeg er uddannet sygeplejerske og arbejder på Viborg 
Sygehus som operationssygeplejerske. Når jeg ikke er på arbejde som 
sygeplejerske eller løber rundt nede i gymnastiksalen, holder jeg af at 
strikke, gå eller løbe lange ture og se min familie og venner.  
 

Jeg har forsøgt at bygge hver time op med de samme faste elementer: 
først en velkomstsang, hvor børnene får lov at sige hej til hinanden og 
sige deres navn højt; så en opvarmningsøvelse, hvor vi skal have hele 
kroppen i gang og måske også se lidt fjollede ud sammen; derefter en 
leg med en rekvisit – det kan være fluesmækkere, hvor vi slår til fluer, 
der har indtaget hele gymnastiksalen; en terning med billeder af dyr, 
der kan klatre, løbe stærkt, stå på et ben m.m. eller et rat som vi bruger 
til at køre en tur i bil med.  
 

Nogle gange har vi den store faldskærm fremme, så vi kan øve os i at 
lave små og store bølger, gemme os under den eller få en karruseltur 
oppe i den. Den største del af timen går med at lege på en motorikbane, 
som er forskellig fra gang til gang – her kravler vi gennem en tunnel, 
svinger i ringe eller reb, hopper ned på en madras højt oppe fra, laver  
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kolbøtter på vores fine airtrack, går på line, rutscher og meget mere. 
Alle timer afsluttes med en afslappende trækketur rundt i hele salen på 
et lagen. Gymnastiktimerne er tilrettelagt med fokus på børnene, men 
de voksne deltager også aktivt. Mit håb er, at barnet går fra timen med 
en følelse af at have haft det sjovt både med de andre børn, men især 
med mor/far.  
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Lokale fodboldnyheder 
 

Følg med i resultater, stillinger, 
målscorere på  

 

www.fjendscup.dk 

Fodboldskolen kommer igen til Sparkær 

Sparkær IF kan igen i 2021 byde på DBU fodboldskole for både drenge 
og piger i årgangene 2007 til 2015. Det sker i uge 26, som er den første 
uge i skolernes sommerferie. 
 

Vi har med stor succes afviklet fodboldskole i 2014, 2017, 2018 og 
2020 med masser af glade børn og dygtige trænere og assistenter. 
Det glæder vi os til at gentage næste år, og der bliver selvfølgelig igen 
tilbud frokostordning med hjemmelavet mad i kantinen og på terrassen. 
 

Billetsalget startede allerede den 1. december 2020, men der har denne 
gang ikke været den kamp om billetterne, som vi har oplevet tidligere 
år, hvor der har været udsolgt i løbet af et par timer. Her ved redaktio-
nens slutning (10. december) er der kun solgt 15 pladser. 
 

Om Corona også spiller ind her, så folk ser tiden lidt an, er svært at si-
ge, men billetterne sælges helt frem til 5. maj 2021 til samme pris. 
 

Vi starter i år med 32 pladser og ser, hvor stor interessen er. I 2020 
havde vi udsolgt med 48 deltagere, og det er vi klar til at udvide til, 
hvis interessen er der. 
 

Deltagerne skal bruge deres Mit DBU-login og password, når de køber 
en DBU Fodboldskole-billet. Det kan være en fordel, hvis deltagerne 
tester deres login, inden de køber billet. Alle der spiller i en klub har en 
Mit DBU-profil. 
                                                                                                             -hp 
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Østergade 12 - 7850 Stoholm - 97 54 10 46 
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Corona-afslutning for fodboldspillerne 
 

Der er tradition for i Sparkær IF at afslutte fodboldsæsonen med five-a-
side fodbold en lørdag eftermiddag i november med efterfølgende af-
slutningsfest i klubhuset. 
 

Afslutningsfesten blev droppet, men vi fik gennemført en fin udendørs 
afslutning lørdag den 14. november med både fodbold, overrækkelse af 
diverse pokaler og gaver, samt grillpølser og et par øl til slut. 
 

Alt sammen afviklet efter Corona-protokollen, der siger, at der må være 
max. 10 spillere på afmærkede baner med afstand imellem. 24 var mødt 
– 21 herrer og 3 damer, og de blev fordelt på tre baner med 8 på hver, 
som spillede four-a-side i en times tid. 

Bagefter bevægede de sig i de samme grupper over mod terrassen, hvor 
de forskellige præmier blev overrakt og grillpølserne udleveret – alt 
sammen uden at grupperne blev blandet. Efter en times hygge forlod 
spillerne idrætsanlægget i fodboldtøjet, som de havde på hjemmefra. 

En rigtig god måde at få sluttet sæsonen på og sagt tak for en, trods Co-
rona, fin sæson for både serie 4, serie 5/6 og dameholdet. Serie 4 fik 
den ønskede oprykning til serie 3, selv om efteråret blev lidt amputeret, 
da sidste runde blev aflyst på grund af Corona, og yderligere tre kampe 
ikke blev spillet, da modstanderne meldte afbud. Serie 5 nåede at rykke 
ned i serie 6, men også at rykke op igen, så de starter 2021 i serie 5. 
 

Også damerne med deres nye træner Maria Rosenlund Munk har haft et 
fint efterår med en 3. plads som resultat. Tak for i år.                         -hp 
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Årets sidste Jumping Strong 
”Lige en hilsen fra sidste hold inden nedlukningen (10. december). Der 
blev svedt og Jumpet rigtig godt igennem. Så nu er der bare tilbage at 
håbe, at alle passer på sig selv og hinanden, i den kommende tid, så vi 
forhåbentlig atter kan samles i januar.”                                           Anita             
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Kåringer og træningsnarkomaner 
 

Kåringer og uddeling af diverse gaver er en fast del af fodboldspillernes 
sæsonafslutning i Sparkær IF, og heller ikke det kunne Corona stikke 
en pind i hjulet for. Og der er altid en vis spænding forbundet med ud-
deling af de mange forskellige priser.  

 

Lad os starte med ”træningsnarkomanerne”, som der i 
årets løb har været en del af, men en skilte sig ud, nem-
lig Anders Holm (tv), som har deltaget i samtlige 40 
træninger, som er afviklet i 2020. En super flot indstil-
ling, samtidig med at han også har hjulet til som hjæl-
petræner for et par ungdomshold. Nærmeste forfølgere 

var Nicolaj Broch Andersen med 38, Oliver Andersen 37 og Malthe 
Thomsen 36 gange. Træner Poul Vistisen var da også mere end tilfreds 
med træningsindsatsen. Han hæftede sig ved, at der i gennemsnit har 
været knap 18 til træning, og det har givet nogle rigtig gode muligheder 
for at lave noget interessant for spillerne. 
 

Han var også mand for at kåre årets spiller for henholdsvis første– og 
andetholdet, Nicolaj Broch Andersen og Daniel Barrett Danielsen. 

I begrundelserne nævnte han blandt andet, at Daniel, der er førsteårs 
senior, har imponeret ham med både hurtighed og fysik, og at han har 
noget at sigte efter. Dermed mener træneren spilletid på førsteholdet.  
Om Nicolaj sagde Poul Vistisen blandt andet: - Han har bare spillet 
godt, og som fodboldspiller bliver han bedre og bedre. Han er jo en af 
de ”gamle” (28 år, red.), og det er et ungt hold, vi er ved at bygge op, 
så det betyder meget for de unge med spillere i den alder. 
 

Årets ”Fiduspokaler” - det er her, hvor spillerne stemmer på hinanden 
efter kampene - blev også uddelt, og her samlede Daniel Brøns flest 
stemmer på førsteholdet, og på andetholdet var det Martin Holm. 
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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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Hos damerne begyndte man i 
2018 at kåre Årets spiller, og i 
år tilfaldt den titel Sara Hei-
mann Schmidt, der på billedet 
får overrakt pokalen af Majbritt 
Jensen. Så alt i alt en flot sæson 
for seniorfodbolden i Sparkær 
IF, som blev afsluttet på bedste 
vis på en lørdag med fint vejr og 
god stemning.                        -hp Foto: Jacob 

Fodboldbørnene er også gået i vinterhi 
 
U12/U13 drengene fortsatte dog med at træne, efter at turneringen var 
slut. Men i den første uge af december valgte vi at stoppe og sige på 
gensyn til foråret. Motivationen var ikke længere i top. 

Den 6. oktober fik vi afviklet en fælles afslutning for alle børneholde-
ne, hvor de trænede sammen i en times tid, inden der blev serveret 
franske hotdogs på terrassen. For også her måtte vi ty til en alternativ 
afslutning, da vi ikke kunne lave noget i klublokalet, som vi plejer. 
Men det blev alligevel en fin afslutning, hvor der blev sagt tak til træ-
nerne med fine gavekurve. 
 

Vi tilmeldte både U10 og to U12 hold til DBU Jyllands indefodboldtur-
nering, og de var til de første stævne i weekenden 14.-15. november. 
Der var planlagt yderligere 3 stævner - i december, januar og februar, 
men nu er stævnet her i december aflyst, og så må vi se, hvad der sker 
efter nytår. Vi håber, de to sidste stævner kan gennemføres.             -hp   
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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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