Til dig der kan smage forskel.

Øl og vand fra det lokale bryggeri

WWW.HANCOCK.DK
- SMAG FORSKELLEN!
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.

Øl og vand fra det lokale bryggeri

Til dig der kan smage forskel.
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temperatur, lagres op til et
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tappes, og vi tilsætter ikke
vand inden tapningen.
Ligeledes anvendes verdens
fineste humle, den Tjekkiske
Saazer, til alle øltyper.
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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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”Sparkær Idræt”

Det summer af fodbold…

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

Og det summer lige nu også af
sol over engen, som der synges så
smukt i sangen med tekst af Holger Drachmann.

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.
Annoncer
Karen Ladefoged, 30 57 70 53
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. Mulighed for farver med tillæg.
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. sep. 2021

Men det er fodbolden, hele Danmark og Europa bobler af i disse
uger, og Danmark er efter den
flotte sejr i aftes over Tjekkiet
stadig med i festen, som når disse
linjer læses, kan være slut efter
semifinalen mod England onsdag.
Men, men, men - vi håber på, at
festen fortsætter helt frem til finalen næste søndag, for ”Vi skal
ikke hjem - vi skal videre”. Et
gammelt citat fra Olsen-banden,
som nu er gravet frem og har fået
ny luft under vingerne.
Det har også summet af fodbold
her i Sparkær i uge 26, hvor 32
børn har været på DBU Fodboldskole og snakket meget om EM.
Og knap er det slut, inden det om
godt 14 dage for alvor igen summer af fodbold på Sparkær Stadion, når den 39. Fjends Cup turnering fløjtes i gang.
Vi står også overfor en snarlig
start på en ny gymnastik– og fitnesssæson på Sparkær Skole. Udvalget har programmet klar, og
det kan du læse mere om i bladet.
Men ellers er der kun at ønske alle
en god sommer og god læselyst
med dette lidt forsinkede nummer
af ”Sparkær Idræt”. For ”avisen
SKAL ud”, som Tryksen proklamerede i Jullerup Færgeby i sin
tid.
-hp
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Højvej 1, Sparkær
8800 Viborg
40 41 72 12
www.bonsoe.dk
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Mr. Sparkær IF fortsætter som træner i 2022
Man kan efterhånden vel godt kalde Poul Vistisen for Mr. Sparkær IF
rent trænermæssigt, da han siden 2005 i tre perioder har været seniortræner i tilsammen 11½ år, og med aftalen for 2022 kommer han op på i
alt 12½ år. Om forlængelsen siger Poul Vistisen:

Poul Vistisen og Daniel Brøns giver håndslag på kontraktforlængelsen

”Det er ikke så svært, for det er en klub, hvor jeg er glad for at være og
har gode betingelser, og der er styr på tingene. Spillerne er forskellige
typer, både unge og ældre, men de rummer hinanden og fungerer godt
sammen på holdene og holdene imellem. Det betyder altså noget, når
man skal afsted fire gange om ugen.”
Han har også svært ved at slippe Sparkær IF, for lige nu synes han, at
der er gang i noget rigtig godt.
”Vi har en rigtig god træningskultur med 20 mand til træning i gennemsnit i foråret. Og så synes jeg, at vi det sidste års tid har fået en bred og
spændende spillertrup med mange unge spillere, der stadig kan udvikle
sig. Det vil jeg gerne arbejde videre med og se, hvad det kan føre til.”
Forlængelsen signalerer stor stabilitet på trænerfronten, og det glæder
seniorudvalgsformand Daniel Brøns:
”Vi har jo haft Poul efterhånden i en del år, man der er 100 pct. opbakning fra spillerne. Vi kender Poul, og han kender os, så begge parter
ved, hvad de får. Jeg er enig med Poul i, at der lige nu sker spændende
ting, så jeg er meget glad for, at Poul også er træner i 2022.”
-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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Humlebien har været flyvende
Efter et forrygende første halvår er Humlebien nu sendt på ferie indtil og med 08.
august. Humle har været på rigtig mange
cykel- gå- og løbeture. På arbejde i hestebokse, i haver, på institutioner. Med ude
at gøre byen fin med flag til konfirmation
(og Fjendsløb). Været med på arbejde i
skole/plejehjemshaven og til bevægelse
med beboerne på Nordstjernen. Jeg kan
blive ved, men kig selv på Humlebiens
liv på Sparkaer.dk – Sparkær-Stafetten
– Sparkær i bevægelse - og se hvor fantastisk mange ture, også udenbys, den har
været med på.
Tak til alle jer, der indtil nu har taget stafetten med. Den er flyveklar
igen den 9. august. Jeg håber rigtig mange igen er klar til at være med
på spøgen. VI KAN GODT !!!
Karen L.
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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Endnu en dejlig fodboldskoleuge
I uge 26 var det sjette gang siden 2011, at Sparkær IF afviklede DBU
Fodboldskole. Som de øvrige gange en på alle måder vellykket uge
med glade og ivrige børn på banerne. Vi havde i år 32 deltagere, og det
er et passende antal for os. Rune Stavnskær og Andreas Eriksen var de
to erfarne trænere, og de fik hjælp af to af vores aktive fodboldspillere
som trænerassistenter. Isabelle Weller spiller på Kvinde C-holdet, og
Malthe Thomsen er aktive på både serie 3 og serie 5. De har begge været på fodboldskole som børn, men det her var deres første som trænere,
og det har været en god oplevelse for de unge mennesker. Se herunder.

Malthe:
- Jeg har haft en rigtig god oplevelse som fodboldskoletræner. Det har
både været lærerigt og sjovt, fordi man skal være voksen, men på samme tid være med til, at børnene får en sjov og god oplevelse. Det har
måske også hjulpet mig til at finde ud af, om jeg vil arbejde med børn,
når jeg skal ud og arbejde. Det er sagtens noget, jeg kunne finde på
igen, da det var sjovt for både børn og voksne. Og så selvfølgelig den
ekstremt gode mad.
Isabelle:
- Min oplevelse på fodboldskolen har alt i alt været rigtig god. Selvom
det kan være lidt hårdt at komme op om morgenen, så har dagens gang
altid bevist, at det var den rigtige beslutning. Man bliver mødt af glade
børn, som er klar på det hele, og som bare har lyst til at lære noget og
have det sjovt. Det har været så skønt, og gjort hele oplevelsen meget
bedre.
-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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Gymnastik sæson 2021-2022
Jeg sidder i haven under et stort bøgetræ, nyder det gode vejr og skal til
at skrive om kommende sæson. En ny sæson og en ny start forhåbentlig
uden for mange corona restriktioner, for dem kan vi sagtens undvære.
Men gymnastikken kan vi ikke undvære, så jeg vil her præsentere vores
8 hold som starter i efteråret.
Men først lige en efterlysning. Vi mangler en instruktør til et forældre/
barn. Der tilbyder selvfølgelig relevante kurser og der er tilknyttet en
kontaktperson til holdet. Hør mere hos Malene på tlf. 28 45 06 62 eller
mail malene_wagner@hotmai.com.

Anita fortsætter med 2 hold. Om mandagen har hun en nyhed eller måske mere en udvidelse af et af hendes hold fra sidste år. Det er Jumping® Strong som bliver til Jumping® Mega Strong og i stedet for 1
time bliver det til 75 minutter. Prisen stiger til 800 kr., men hvis man
regner det i forhold til 60 minutter giver det samme pris pr. time. Hun
fortsætter med Jumping Fitness om torsdagen, hvor eneste ændring er,
at man kan være med fra 13 år i stedet for 14 år.
Laila har i kommende sæson 2 hold i stedet for 1. Hun fortsætter med
styrketræning for motionister, hvor der max kan være 18 på holdet.
Holdet er baseret på styrketræning, så her er der ingen pulstræning som
f.eks. løb. Det nye hold, glad motion for motionister, er grundgymnastik og styrketræning, hvor træningen tilpasses så det passer til alle. Der
lægges vægt på den mentale ankomst og det sociale aspekt, så vi bliver
glade af træningen. Holdet er både for kvinder og mænd.
Aliz fortsætter med hendes CrossGym krydret med bootcamp. Hun har
haft et lille hold kørende nogle gange i sommer, så hun har prøvet det
lidt af. Vi er usikre på hvornår begge hende hold kan starte op, da hun
har fået en knæskade som selvfølgelig skal være i orden inden hun
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starter. Så vi venter med at starte op, til hun er raskmeldt. Hun fortsætter også med TeenFitness, men i år er det for 11 – 14 år.
Vi fortsætter også med yoga, som altid med Jeanette. Hun fortæller, at
træningen vil komme til at ligne sidste år hvor hun arbejdet en del med
yin yoga. Blide og lange stræk ind i bindevævet. Dog bliver det stadig
en veksling af forskellige øvelser hver gang. Men med nogle gengangere fra gang til gang og evt. krydret med deltagernes ønsker. Det bliver
igen 10 gange med 1½ time pr gang. Vi håber, at der også bliver et forårshold.
Michelle og Renate fortsætter med Puslinge med let spring i år fra 5 år
til og med 2. klasse. Holdet vil tage udgangspunkt i forskellige lege,
motorikbaner og gymnastikøvelser, for på denne måde at stimulerer
sanser og motorik i kroppen. De vil lave de første springøvelser og øve
de rigtige afsæt, men de skal også lege og danse. De glæder sig til at
dygtiggøre børnene og få nogle sjove timer sammen med dem. Holdet
er uden forældredeltagelse.
Rigtig god sommer og vi håber at se jer til gymnastik til efteråret.
Mona Vistisen, Formand for Gymnastikudvalget

”Vi er et plejehjem med holdninger til livet”
Borrisvej 2 - Sparkær - 8800 Viborg
96 51 46 40 - www.friplejehjemmetnordstjernen.dk
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Program for Gymnastik og Fitness 2021/22
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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 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.

15
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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Klar til Fjends Cup nr. 39
Tiden løber, og her i skrivende stund (søndag den 4. juli) er der kun
godt 14 dage til, der igen er Fjends Cup på Sparkær Stadion. Forberedelserne har været i gang et stykke tid, og allerede søndag den 6. juni
blev der trukket lod til puljerne i klubhuset på Enrico Dalgas Vej, hvorfra lodtrækningen blev sendt live på Fjends Cup’s facebookside.

Lokale Mackenhauer Foto (Jacob Mackenhauer) og Broch Media
(Nicolaj Broch Andersen) var på pletten og fik lodtrækningen til at
minde om noget, vi ser til Champions League. De to har i det hele taget
været med til at ”hype” seniorfodbolden i Sparkær IF med interviews,
billeder og sågar video fra kampe på Sparkær Stadion. Det vil vi sikkert
se mere til under Fjends Cup. Så har du bruge for foto– og mediaarbejde, kan du roligt kontakte de to lokale.
Men for at der kan komme gode billeder og interviews, skal der være
noget at se på. Og det bliver der fra den 22. juli til og med den 31. juli
på Sparkær Stadion, hvor det hele forhåbentlig går op i en højere enhed
med spændende kampe, mange tilskuere og godt vejr. Det er en cocktail, vi tidligere har oplevet, og mon ikke det sker igen i år?
I 2020 stak det hele af med rekorder på næsten alle parametre - tilskuerrekord med næsten 2.000 tilskuere, udsolgt af fadøl (det sker ikke i år!),
og i det hele taget en spændende turnering med de sædvanlige overraskelser. Den største var nok, at Feldborg/Haderup måtte nøjes med en
kamp om 7. pladsen, som i øvrigt ikke blev spillet, da KK07 ikke stillede op. I år undgår de gule fra heden dog ikke at blive udråbt som favoritter, da de har haft en flot sæson som oprykkere i serie 2.
Vi har igen i år mødt en fantastisk opbakning fra Fjends Cups trofaste
sponsorer, som gør, at vi kan tilbyde denne turnering helt gratis til klubberne, hvor vi i år kan byde velkommen til en debutant, nemlig NUGF
fra Viborg, der afløser KK07. Vi ser frem til 10 glade dage i slutningen
af juli på Sparkær Stadion. Se program på side 18.
-hp
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Hjertestarter på vej ved Sparkær IF’s klubhus
Vi har vel næsten alle for nylig været vidner til, hvad en hjertestarter
kan udrette - nemlig forskel på liv eller død. Det blev lige pludselig
synligt for alle, der så landskampen mellem Danmark og Finland, hvor
Christian Eriksen faldt om på banen med hjertestop.

Foto: Mackenhauer Foto

Det er dog ikke Eriksens uheld, der er årsagen til, at der nu kommer
hjertestarter nummer to op i Sparkær. Daniel Brøns, der på billedet viser, hvor hjertestarteren bliver sat op, tog på et bestyrelsesmøde den 2.
juni initiativ til en drøftelse i bestyrelsen om opsætning af en hjertestarter ved idrætsanlægget. Og bestyrelsen var enige om at investere de
knap 20.000 kr, som en hjertestarter koster inkl. opsætning. Den vil
være opsat og klar til brug, inden Fjends Cup starter torsdag den 22.
juli.
- Vi synes, det er naturligt med en hjertestarter ved idrætsanlægget,
men også for hele området med Billingeparken, hvor der ofte færdes
mange mennesker, fortæller Daniel Brøns. Han er tovholder for projektet med hjertestarteren, der er anskaffet gennem Falck, og hvor der
også er tilkøbt en årlig serviceordning.
-hp

Lokale fodboldnyheder
Følg med i resultater, stillinger,
målscorere på
www.fjendscup.dk

21

Sæson 2021 har gået godt for damerne.
Der er kommet en masse nye spillere til. Og vi har nu et damehold med
17 spillere. Vi endte på 4. pladsen i vores pulje, hvilket vi selv synes er
ret godt gået, da der er kommet rigtig mange nye spillere til, som lige
skulle lærer hinanden at kende.

Der er har været stabil fremmøde til træning, hvor vi har et godt sammenhold, og Maria har kørt en masse teknik træning ind. Maria fortsætter som træner, og vi håber at se en masse nye ansigter efter sommerferien.
Mette Holst Laursen
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Færre deltage til løbene
Det lykkedes ikke at få gennemført Sparkær Vinterløb i januar på
grund af Corona, men ved datomæssigt at bytte om på Fjendsløbet og
Sparkær Mandeløb lykkedes at gennemføre begge løb. Mandeløbet
blev afviklet torsdag den 27. maj og Fjendsløbet tirsdag den 22. juni,
og dermed var der ikke problemer med forsamlingsloftet.
Det havde der måske ikke været alligevel, for deltagerne svigtede begge løb, der ikke tidligere har haft så få deltagere. 33 var med til mandeløbet, og kun 82 troppede op til Fjendsløbet, der var aflyst i 2020, men
havde godt 200 deltagere i 2019.

Og havde det ikke været for Damsgaard Fysioterapi og Træning i Stoholm, der havde samle et gå- og løbehold på 28 deltagere (herover),
havde det set endnu værre ud. Så tak til Ib og Thora for at samle holdet, som de allerede nu er ved at gentage til Fjendsløbet i 2022.
Og der bliver Fjendsløb og Mandeløb i 2022, hvis ellers Corona holder
sig væk. For selv om årsagen til ”mandefaldet” i år ikke kendes præcist, så havde Lone Bach Sørensen fra løbsudvalget denne kommentar
til Fjends Folkeblad efter løbet:
- Vi er til i år rykket Fjendsløbet hen på en noget travlere dato med
mange studenterfester og lignende, så det forklarer nok en del, men
flere faktorer kan spille ind. Til gengæld er vejret så noget bedre, end
det plejer.
I 2022 vender vi tilbage til de oprindelige datoer for løbene, dog måske
en lille ændring for mandeløbet, så vi undgår ”studenterugen” i juni.
Det ligger dog allerede nu fast, at Fjendsløbet bliver den 2. tirsdag i
maj. Så må vi se, om folk har fået løbelysten tilbage.
-hp
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Østergade 12 - 7850 Stoholm - 97 54 10 46
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Seniorholdene klædt flot på
I det seneste nummer af ”Sparkær Idræt” kunne vi præsentere et nyt
spillersæt til førsteholdet med hovedsponsor Sparekassen Vendsyssel
på brystet og Thiele, Viborg på ryggen. Siden da er garderoben blevet
udvidet med flere kollektioner.

Gulvtrim har sponseret et nyt spillersæt til andetholdet (herover), og det
lokale gulvbelægningsfirma Flydekompagniet har givet nye overtræksdragter til førsteholdet samt poloshirts til trænere og holdledere.

Foto: Mackenhauer Foto

Anders Brøns (tv.) og Daniel Brøns i de nye overtræksdragter.
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Foto: Mackenhauer Foto

Og her er de to svogre så igen - denne gang i et helt nyt udebanesæt til
brug for både første– og andetholdet. Det er lokale Bønsøe Biler og
Hald Huse, der er gået sammen om dette sponsorat sammen med Teknicar. Vi siger 1000 tak for tøjet og den fornemme opbakning, vi har
mødt!!!
-hp
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Fodboldskolens madmor m.m. siger tak for i år
Vel overstået fodboldskole for 32 børn og 5 i træner/lederteamet. Jeg
skriver med god grund ”vel overstået”. Det var 5 rigtig gode dage. Vejret var med os, regnen kom først på 5. dagen efter kl. 16.30, og da var
børnene sendt hjem – trætte tror jeg. De 2 trænere og 2 trænerassistenter gjorde det godt med børnene.
Det var sjovt at iagttage børnenes måde at være på - første dag lidt stille
og tænksomme, i hvert fald de børn som ikke er fra Sparkær IF. Ret
hurtigt på andendagen kom der mere lyd på i pauserne, og så kørte det
ellers derudaf.
Der blev spist masser af brød m/smør og frugt, saftevand i formiddagsog eftermiddagspauserne. Nogle havde brug for lige at sidde lidt i pauserne med det spiselige, mens andre hurtigt ”muffede” i sig, og så på
Multibanen eller i en dyst på Bordfodbold. Frokostpausen er lidt længere og heldigvis for det. Der blev spist godt, hvilket jo gør madmor glad.

Det har været hyggeligt at være med som hende, der udover mad og
drikke, også har et plaster, solcreme og hvad der ellers skal til at jævne
småskader ud. Tak for lån af jeres børn – og måske kan der blive et PÅ
GENSYN. I ønskes alle en rigtig god sommer og god ferie.
Karen L.

27

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

J. Bittmannsvej 2D
97 54 15 15
stoholm@dentist.dk

Åbningstider:
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

08.00-18.00
08.00-17.00
08.00-16.00
08.00-16.00
08.00-16.00
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Sparkær Byfestival
Årets Billingefest i juni kunne for andet år i træk ikke gennemføres på
grund af Corona-restriktioner. I stedet er Samarbejdsudvalget og Billingescenen Event gået sammen om at arrangere Sparkær Byfestival.

29

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
Mette Holst Laursen, Bækkegårdsvej 30
Sekretær 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
Karen Ladefoged, Kjærgårdsvej 7
Tennis
Karen Ladefoged, Kjærgårdsvej 7
Billingeparken
Mogens Frederiksen, Finlandsvej 6, Viborg
Sponsorer/annoncer
Karen Ladefoged, Kjærgårdsvej 7
Torben Andersen, Kjærgårdsvej 1
Samarbejdsudvalget
Erik Skov, Langade 27
Mette Holst Laursen, Bækkegårdsvej 30

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
3134 4720
2815 5705
6135 1006
6168 7688
2815 5705
2175 4317
6135 1006
3057 7053
3057 7053
3057 7053
4036 9858
3057 7053
2097 0081
2045 3756
3134 4720
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WWW.HANCOCK.DK

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.
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- SMAG FORSKELLEN!

Øl og vand fra det lokale bryggeri
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