Sparkær IF - Beretning for året 2020:
Aktivitetsmedlemmer 226 (2019: 265)
Gymnastik & Fitness
Fodbold
Badminton
Tennis
I alt
Støttemedlemmer

U/25 år
29 (46)
62 (81)
2 (1)
93 (128)

25 år og derover
79 (88)
24 (23)
18 (15)
12 (11)
133 (137)
22

I alt
108 (134)
86 (104)
20 (16)
12 (11)
226 (265)
22

Medlemer
Efter flere år med stigende medlemstal har der i 2020 været et markant fald på 39 medlemmer –
heraf gymnastik & fitness med 26 og fodbold med 18. Noget af tilbagegangen kan henføres til
Corona, men der har også været færre hold i gymnastik & fitness og færre børn og unge
fodboldspillere.
Corona
Vi kan ikke komme udenom Corona, når året 2020 i Sparkær IF skal beskrives. Overordnet er vi
kommet godt igennem, selv om vi oplevede både nedlukninger og aflysninger. Læs mere om det
under de enkelte aktiviteter. Økonomisk har vi – modsat flere andre idrætsforeninger – klaret os
godt, og det skyldes først og fremmest, at vi fik afviklet Fjends Cup.
Faciliteter
-

Trods Corona har vi fået opdateret vore faciliteter på flere områder.

-

Først og fremmest fik vi vores nye materielbygning på plads, og det er blevet rigtig godt.
Det endte med en samlet udgift på knap 175.000 kr., og vi har modtaget 30.000 kr. i tilskud
fra DIF/DGI, hvorefter vores egen udgift blev knap 150.000 kr. Fundament og støbearbejde
er lavet af lokale Jimmi Have, mens alt tømrerarbejdet er lavet af praktikanter fra
Mercantec i Viborg.

-

Multibanen har fået et tiltrængt løft. De bærende stolper mod syd er skiftet, og banderne
rundt om banen er blevet stabiliseret. Alt sammen en udgift på ca. 20.000 kr.

-

Der er også indkøbt en ny støvlerenser, ligesom der er kommet nyt tag på det lille skur ved
tennisbanen.

-

Billingeparken. Arealet er tilskødet Sparkær Idrætsforening, som også fører Billingeparkens
regnskab. Der er problemer med de bærende stolper. Der er indkøbt materiel til
stabilisering, som sker snarest i 2021. Endvidere er der lagt nyt tag på lydskuret.

-

Udviklingsgruppen har i efteråret etableret en fodboldgolfbane, ligesom der er en udvidelse af
legepladsen og nye udendørs fitnessredskaber på vej.

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.

-

Vi fik i 2019 tilbudt omdeling af Kirkebladet i Sparkær og Gammelstrup + omegn 3 gange
om året. Det er fortsat i 2020.

Idrætsaktiviteter
-

Med 3 løb i løbet af året er Sparkær IF meget synlig blandt løbefolket. Desværre måtte vi
aflyse Fjendsløbet på grund af Corona, men vi nåede at afvikle Sparkær Vinterløb inden
nedlukningen og Mandeløbet sidst i juni. Mandeløbet samlede 40 (57 i 2019), og Sparkær
Vinterløb 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 vi 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 Strong (15), Styrketræning for motionister (18), Få styrke, (29),
Mor/far/barn (8), Puslinge (15), Cross Gym (3), Team Fitness (5) og Yoga (8). Tallene er

tilmeldinger til holdene i efteråret 2020. Desværre måtte gymnastikopvisningen søndag
den 22. marts aflyses på grund af Corona.
-

Der godt gang i mor/far/barn gymnastik, som har fået ny instruktør i Malene Wagner
Lassen. Ligeledes er der mange med på puslingeholdet med Michelle Brøns og Renate
Hylleberg som instruktører.

-

I sidste sæson kom CrossGym på programmet under ledelse af Aliz Konya. Interessen har
ikke været stor i efteråret, men til gengæld har Aliz startet et Teen Fitness hold for børn.

-

Jumping er stadig meget populært, og Anita Olesen har to fyldte hold til Jumping Fitness og
Jumping Strong. Desværre er Jumping Kids udgået i denne sæson.

-

Desværre har Corona sat sit præg på gymnastikken i efteråret. Da forsamlingsloftet i slutningen af
oktober blev sænket til 10, måtte flere hold stoppe, og kort efter nytår blev der lukket helt.

-

Sparkær IF er med i projektet ”Foreningsklar”, som i 2020 er etableret af Viborg Idrætsråd,
Viborg Kommune og DGI Midtjylland. Formålet med indsatsen, er at få motiverede borgere
opkvalificeret til at komme med i foreningsfællesskabet, og via motion og fællesskab i en
forening, få forbedret deres fysiske, mentale og sociale sundhed. Her tilbyder vi holdene
Yoga, Styrketræning for pensionister og Få styrke.

-

Badminton og tennis lever deres eget stille liv. Badminton foregår i Østfjendshallen en time
om ugen – her er der fremgang af medlemmerne, så vi nu igen kan besætte alle 5 baner.
Her lykkedes det at gennemføre efteråret i Østfjendshallen på 4 baner. Der er 4, der spiller
på Sparkær skole.

-

Tennisfolkene – 12 i alt – passer og plejer selv banen, og der er plads til mange flere
spillere. Tennisspillerne har som de eneste ikke været ramt af nedlukninger.

-

Børnefodbolden mistede medlemmer af forskellige årsager. I foråret havde vi selv hold i
U9, U11, og U12. I efteråret U7, U10, U12 og U13. Fra starten af 2018 blev der indgået et
nyt samarbejde mellem Stoholm, Mønsted og Sparkær for de ældre årgange. Samarbejdet
har haft 2 hold i foråret (U14 og U16) og efterår kun U16. Samarbejdet fortsætter i 2021 –
foreløbigt aftalt for foråret. Det har fungeret godt, men spørgsmålet er, hvad der sker efter
sommerpausen 2021. Udfordringen i 2021 er at få flere at de yngste til at spille fodbold.

-

I 2020 vendte DBU Fodboldskolen igen tilbage til Sparkær, og det blev en succesfyldt uge med 48
deltagere (udsolgt). Igen med stor opbakning af lokale sponsorer i forbindelse med madsalg til
deltagerne og forplejning af trænere.

-

Fodbolden – både ungdom og senior - blev hårdest ramt af Corona i foråret, hvor
turneringerne ikke blev gennemført. Senior herrer var lige kommet i gang med
træningskampe, da der blev lukket og kom først i gang med træning midt i maj måned.
Damerne trænede, da der blev lukket op i maj, men fik ikke spillet kampe ligesom
ungdomsholdene. Heldigvis kom der gang i fodbolden efter sommerpausen.

-

Hos seniorherrerne endte førsteholdet med at rykke op i serie 3, mens andetholdet både
rykkede ned i serie 6 og op i serie 5 igen. Træner Poul Vistisen har været træner siden
sommeren 2015, og vi har forlænget for 2021.

-

Damerne fik ny træner efter sommerferien, nemlig lokale Maria Rosenlund Munk. Og
holdet havde et godt efterår med en 3. plads som resultat.

-

Fjends Cup blev vel det bedste, vi har oplevet med rigtig godt sommervejr og tilskuerrekord
på 1842 betalende (1447 i 2019), som gav en flot omsætning. Fjends Cup er en vigtig
indtægtskilde. I år er det 38 år siden, at Fjends Cup startede (1983), og det bliver så
turnering nr. 39, der (forhåbentlig) skydes i gang til sommer.

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 36. 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.

-hp

-

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. Vores hovedsponsor gennem
mere end 30 år, Salling Bank blev i efteråret 2020 en del af Sparekassen Vendsyssel, som
fortsætter sponsoratet i 2021. TAK til alle - store som små.

-

Økonomi. Regnskab: Økonomisk har Sparkær IF klaret sig godt trods Corona nedlukninger.
Regnskabet viser et driftsoverskud på ca. 95.000 kr. Bestyrelsen har besluttet, at der ikke
opkræves kontingent for perioder uden aktivitet.

-

Sparkær IF er en velfungerende forening, og der er kun afholdt 4 bestyrelsesmøder i 2020 –
heraf 1 telefonmøde. 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 2020.

-

Det var ordene fra mig.

