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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 
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. 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. 2021 
 

Septembers himmel…. 
 

...er så blå, som det lyder i den 
kendte og populære efterårssang. 
Det er den også her tirsdag den 
28. september, hvor disse sidste 
linjer i årets 3. udgave af Sparkær 
Idræt skrives, men vi er allerede 
blevet mindet om efterårets kom-
me med regn og blæst. 
 

Dermed går fodbold og tennis 
mod vinterpause, mens gymnastik 
& fitness samt badminton så småt 
er ved at komme i gang med vin-
terens aktiviteter.  
 

Vi kan se tilbage på en travl som-
mer på idrætspladsen med masser 
af aktivitet for både børn og voks-
ne. Alle børneholdene er godt 
kørende med helt nye trænere ef-
ter sommerpausen, og på senior-
holdene - bortset fra damerne - 
går det bare derudaf med masser 
af spillere til træning og kamp. 
Det kan du læse mere om inde i 
bladet. 
 

Gymnastik & Fitness er klar, i år 
med lidt færre hold og deltagere, 
men stadig en stor aktivitet. Her 
har vi for første gang med succes 
anvendt et nyt tilmeldingssystem, 
der har gjort det administrativt 
meget lettere for udvalg og kasse-
rer. Også det kan du læse om. 
 

Ja, og så kan du læse om senior-
fodboldens PR-afdeling, der leve-
rer PR-arbejde å et meget højt 
niveau for en serieklub. 
 

God læselyst til alle. 
 

-hp 
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Højvej 1, Sparkær 
8800 Viborg 
40 41 72 12 
www.bonsoe.dk 
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Anderledes men stadig en fantastisk Fjends Cup 2021 
 

Det blev på mange måder en meget anderledes Fjends Cup i år, men 
alligevel nogle fantastiske dage trods regn, torden og Corona. Ingen 
havde drømt om, at vi kunne nå op på samme niveau som i 2020, hvor 
det bare stak af i det gode vejr. Så det var nogle tilfredse arrangører, der 
kunne konstatere, at et samlet tilskuertal på 1419 er det tredje højeste 
og på niveau med 2019.  
 

Sportslig blev det også en meget anderledes men spændende turnering. 
Debutanterne fra Nørremarken nåede helt frem til finalen, som dog blev 
tabt til Borup. Men de unge drenge fra nordbyen var et friskt pust, og 
de har mod på mere. Borup overraskede nok en del, men de spillede en 
flot Fjends Cup og kom fortjent i finalen for anden gang. Værterne fra 
Sparkær havde sat næsen op efter mere end en 4. plads, men de sluttede 
godt af og spillede lige op med Feldborg/Haderup, der til gengæld nok 
en gang skuffede både dem selv og tipperne.   

Desværre undgik vi ikke Coronaens indblanding i turneringen, da en 
Mønsted-spiller efter den indledende kamp torsdag fik et positivt svar 
på en prøve taget et par dage før. Det betød, at alle holdets spillere blev 
sendt i karantæne og ikke kunne spille lørdag. Derfor må Mønsted se 
tilbage på årets turnering med enorm skuffelse. Havde de stillet med 
deres ordinære hold i lørdagens kamp mod Nørremarken i stedet for 
"Coronaholdet", så kunne det måske have set anderledes ud. Synd for 
spillerne, der i den grad havde set frem til noget stort i år.  
 

Vi har modtaget meget flot respons fra de deltagende hold, og tak for 
det. Vi vil gøre vort til, at vi i 2022 kan afvikle Fjends Cup nr. 40 - en 
milepæl som skal nås! Herfra skal også lyde en stor tak til alle vore tro-
faste sponsorer, som bakker op om turneringen, de mange frivillige 
hjælpere i salgsboder med kamera, billetsælgere og mere og sidst men 
ikke mindst til det talstærke publikum, som kommer år efter år.  
 

-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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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 

Humlebien flyver i hi… 
 

...og den kommer ikke ud at flyve igen. Det har jeg med 
en smule ærgrelse og vemod besluttet, da der efterhån-
den er kommet flere og flere bump på ”Humles” vej 
rundt i Sparkær og omegn.  
 

Ambitionen den 9. januar 2021, da ”Humle” blev slup-
pet løs, var at holde den flyvende i resten af 2021.  
 

Den skulle være et symbol på, at vi i Sparkær ved fælles hjælp får tin-
gene til at ske og holder det i gang. Det sidste er det knebet med på det 
seneste, så derfor har jeg besluttet, at den sidste flyvetur er, når vi ar-
rangerer We walk søndag den 16. oktober kl. 09.30 - se side 8. 
 

Rigtig mange har bidraget  til at holde humlebien flyvende, og den har 
været på mange spændende og forskellige ture i Sparkær, men også 
været med andre steder i landet. Se hvor på www.sparkaer.dk. Jeg er 
glad for, at det oprindelige mål med at holde folk i gang med en fysisk 
aktivitet hele året, langt hen ad vejen er lykkedes - blot ærgerligt, at vi 
ikke kommer helt i mål. 
 

Men tak til alle jer, der har bidraget til at holde den flyvende. 
 

Karen Ladefoged/Sparkær IF 
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WE WALK - Vi går en tur igen 

We Walk - Bevæg dig for livet kalder til gåture over hele landet i uge 
41, og som i forårets kampagne er Sparkær IF og Humlebien igen klar 
med et tilbud her i Sparkær. 

Søndag d. 17. oktober byder Humlebien igen på fælles gåtur i Sparkær.  
Vi mødes kl. 09.30 i madpakkehytten bag Gravhøjvej, hvor vi starter 
med kaffe/te og boller.  
 

Herefter går vi ned med Borrisvej gennem Bakkely til Enrico Dalgas-
vej, Præstebakken og slutter igen ved madpakkehytten på toppen af 
Gravhøjvej. 
 

Turen er ca. 5 km og tilgængelig for både unge, ældre, børn og dem i 
barnevogn. Jeg håber, vi bliver mange denne søndag formiddag, hvor 
efteråret og efterårsferien er startet. 
 

Karen Ladefoged 

Lokale fodboldnyheder 
 

Følg med i resultater, stillinger, 
målscorere på  

 

www.fjendscup.dk 
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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 september 2021 
 

Så er holdene for voksne startet, og som forventet har vi i år ikke så 
mange gymnaster som de foregående år. Mest pga. at vi ikke har Sinna 
Maagaard som instruktør længere. Hun valgte at holde en pause, da hun 
vil prøve at stille op til byrådet i november. Aliz har ikke fået en god 
start med GrossGym, hvor der kun er 3 tilmeldte. Derfor har hun i sam-
råd med udvalget valgt at lukke holdet, men vil prøve igen næste sæ-
son, hvor hun er frisk efter sin skade. 
  

Laila valgte at prøve med 2 hold i år. Vi fik desværre lagt hendes hold 
Styrketræning for motionister som det første hold i programmet, og det 
var vist en fejl. Først og fremmest fordi der er mere tempo på hendes 
nye hold Glad motion for motionister, som vi fik lagt sidst på program-
met, og det er bedst for kroppen at have tempo først på aftenen og slutte 
med mindre tempo. Og vi skal jo passe godt på vores instruktører, så 
det må vi gøre bedre næste år. Resultatet var, at nogle valgte det tidlige 
hold mest pga., at det var det tidlige hold frem for, hvilken gymnastik 
hun tilbød på holdet. Men os, der var på holdet sidste år og var glade 
for hendes træning, ville nok have valgt det sene, som vi kendte og var 
glade for det. Resultatet blev så, at vi nu har slået holdene sammen, og 
det giver nok lidt for mange gymnaster på holdet, men med god vilje 
fra alle går det nu nok. 
 

Anitas hold: Igen i år blev både Jumping® og Jumping® Mega 
STRONG fuld booket i løbet af få timer. Der er faste gymnaster til hol-
dene, som ved lige præcis, hvornår tilmeldingen starter. Tusind tak til 
vores faste gymnaster. 
 

Yoga er også kommet fint fra start og har sine faste gymnaster. Der er 
ikke mange på holdet, og det har man ikke på yoga og slet ikke ,når der 
også er minfuld øvelser med. Igen i år har Jeanette valgt 10 trænings-
gange med 1½ times træning, og vi håber også på et hold igen i det nye 
år.  
 

Vores nye tilmeldingssystem har været en lettelse for udvalget og givet 
meget mindre administrativt arbejde, så vi i stedet kan interessere os for 
gymnastikken og gymnasterne. Der har også været en del gymnaster, 
der har udtrykt tilfredshed med tilmeldingen, da det også har været let-
tere for dem. De skal nu kun 1 gang på computeren/telefonen og så er 
både tilmelding og betaling ordnet. De gratis prøvegange får man sta-
dig, men nu på den måde, at ønsker man ikke at fortsætte på holdet, 
kontakter man bare os i udvalget eller Karen Ladefoged, så får man sine 
penge tilbage.  Og det er der nogle, der har ønsket i år af forskellige 
årsager, så det har de selvfølgeligt fået. 
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”Vi er et plejehjem med holdninger til livet” 
 

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

Det er også nemmere for os at styre, hvor mange der er på holdet i for-
hold til antal pladser på holdet. Et eksempel er yogaholdet, hvor der var 
tilmeldt 10 og der var 12 pladser. Yderligere 1 havde snakket med Jea-
nette om, at hun måske også ville starte, og 1 havde tilmeldt sig til Mo-
na. Og hvis der så også var nogle på holdet, der var på prøve, hvem 
skulle så havde de 2 sidste pladser. Så hvis man er tilmeldt, så er der 
ingen tvivl om, man har en plads. Man kan også stadig vælge at komme 
på venteliste til et hold, hvis holdet er helt booket op. Man kontakter 
bare kontaktpersonen for holdet, og så får man besked, hvis der er no-
gen, der hopper fra holdet så der bliver en plads ledig.  
 

Vi venter med spænding på, hvordan tilmeldingen bliver til vores bør-
nehold. Der er nogle, der allerede nu er tilmeldt og igen det bliver nem-
mere for alle, hvis også børnene er tilmeldt inden opstart til oktober.  
Michelle og Renate, som har puslinge med let spring, glæder sig til at 
modtage børn mellem 5 år og 2. klasse. Holdet vil tage udgangspunkt i 
forskellige lege, motorikbaner og gymnastikøvelser, for på den måde at 
stimulere sanser og motorik i kroppen. De vil lave de første springøvel-
ser og øve de rigtige afsæt, lad os sammen se, hvor langt vi kan nå in-
denfor springverdenen! Holdet starter 5. oktober.   
 

For Gymnastikudvalget/Mona Vistisen 
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Forældre/bedsteforældre/barn gymnastik 
 

Forældre-barn gymnastikholder er for de 2-4-årige og starter 7. oktober 
2021 kl. 16.30. Vi skal løbe, hoppe, danse, kravle og lege med vores 
gymnastikredskaber - airtrack, balancebom, skumredskaber m.m. Vi 
træner og stimulerer motorik og sanser via redskaber og leg.  
 

Gymnastiktimerne er tilrettelagt med fokus på børnene, men de voksne 
deltager også aktivt. Om det er mor, far, bedsteforælder eller en anden 
tæt voksen, der er med, spiller ingen rolle.  
 

I år er det de lokale piger Mathilde og Isabelle, der har holdet, og de 
glæder sig til at komme i gang med holdet. De to deltager søndag 3. 
oktober i et DGI-kursus ”Hoppe Loppe Leg 1-3 år”, så de er klar til at 
tage imod børnene den 7. oktober.                                                                                
 

Glæd jer til bevægelse, nærvær og leg sammen med dit barn. 

   
For gymnastikudvalget Malene Wagner Lassen 
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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. Mik-
kels Gade 20  i Viborg, hvor du kan prøve sættet, inden du køber.  



 

 15 

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 

Skoleåret 21-22 er skudt godt i gang. Mandag den 9. august mødte ele-
verne ind til et nyt skoleår. Et skoleår, der efterhånden ligner sig selv 
som før COVID-19. De fleste restriktioner er væk til stor glæde for alle.  
 

Vi har i år taget imod 5 søde elever. De er blevet taget godt imod og 
nyder at komme i skole.  Efteråret står på mange gode oplevelser.  
 

Grønne Sammen 
Uge 36 deltog skolen i den fælles kommunale emneuge for kommunes 
børn i dagtilbud og folkeskolen. Fokus var på bæredygtighed og grøn 
omstilling. Dette blev gjort gennem forskellige aktiviteter i undervis-
ningen. foredrag og besøg hos virksomheder og oplevelsescentre. 

�� Skolen har samlet omkring 17 kg affald i naturen rundt omkring i 
hele byen.  

�� Eleverne har lært mere om processen med at genbruge og genan-
vende affald. 

�� Der er blevet nydt godt af byens naturarealer.  
�� Gamle sko har fået nyt liv.   
�� Der er lavet “skrammellegetøj” af affald.   
�� Der har været fokus på CO2-venligt mad i skolekøkkenet.   
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Indskolingen hørte et foredrag den Sebastian Klein og Mellemtrinnet 
var på besøg på Naturvidenskabernes hus i Bjerringbro. I alt 14.000 
børn og unge var Grønne Sammen i uge 36 og 37.  

Hos Naturvidenskabernes Hus blev der prøvet vindtunneller, program-
meret robotter og lært om, hvordan vi kan formindske vores CO2 ud-
slip. 

 

Den 16. september var Mel-
lemtrinnet på Mønsted Skole til 
koncert med Andreas Tophøj og 
Rune Barslund. To unge gutter, 
der på violin og harmonika spiller 
folkemusik inspireret fra hele ver-
den.  

Eleverne kom på en musikalsk 
rejse fra Lolland, til Irland og over 
Atlanten til USA. Meget spænden-
de og fængende oplevelse.  

Nu går vi efteråret i møde. I uge 42 venter en dejlig efterårsferie. Der 
arrangeres mange aktiviteter i efterårsferien se dem via dette link til 
Viborg Kommunes hjemmeside: https://ferieaktiviteter.viborg.dk/ 
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Nye børne- ungdomstrænere i fodbold 
Lad det være sagt med det samme - det er stort set altid en stor udfor-
dring at finde trænere til vore børnehold i fodbold, men det er da lykke-
des hen ad vejen, selv om den har været belagt med forhindringer. 
 

Lige nu er vi dog i den lykkelige situation, at vi efter sommerferien har 
fået et helt nyt hold af trænere til de tre hold, U8, U11 og U13. Og det 
er en blanding af forældre og så to unge seniorspillere. Tak til de, der 
stoppede, og tak til jer der er trådt til. 

Peter Racz, far til Milan tilbød selv at være træner for U8 holdet, og 
efter billedet er taget, er det kommet yderligere to spillere til, så der nu 
er otte på holdet, der spiller 5:5.  

U11 holdet har efter sommerpausen fået hele to trænere - tv Christian 
Crocott Ishøi, tv. (far til Anton) og Jens Glass Iversen (far til Jeppe). 
Også de to kom selv og tilbød at træne holdet, efter at Helena Lyander 
Herslund stoppede til sommerferien. 
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Herover de fleste af U13 holdet, der tæller 14 spillere. Nogle er dog 
U14 spillere, men vi har dispensation til, at de kan spille U13, hvor de 
fleste spillere hører til. Bagerst holdets to nye trænere, Malthe Thomsen 
og Mads Daa Vistisen, som begge spiller på Sparkærs førstehold i serie 
3. Ved sommerpausen stoppede Andreas Eriksen, som har trænet holdet 
siden sommeren 2020, og de to Sparkær-drenge var da også hurtige til 
at sige ja, da de blev spurgt under Fjends Cup. Og tak for det! Og som 
Malthe, der aldrig er sen med en replik, sagde med et smil på læben:  
- Vi kan jo ikke have en Mønsted-spiller til at træne vores drenge.    -hp        
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”Grønne Sammen” 
 

Som samarbejdsklub til Viborg FF deltog vi i uge 35 i projektet 
"Grønne Sammen", der handlede om indsamling af brugt sportsudstyr 
til børn og unge. 
 

Der var i ugen opstillet to containere på terrassen ved klubhuset til afle-
vering, og der kom i løbet af ugen en hel del brugt tøj og støvler i de to 
beholdere. Alle, der afleverede noget, kunne som tak på indersiden af 
containerlåget tage en eller flere billetvoucher til superligakampen søn-
dag den 12. september mod AaB. 

Som en del af Grønne Sammen kom tre superligaspillere fra Viborg FF 
tirsdag den 7. september på besøg hos Sparkær IF. Sebastian Grønning, 
Lars Kramer og Justin Lonwijk var her fra 17.00-18.00 i forbindelse 
med U13's træning. De præsenterede sig først, og så var der mulighed 
for at stille spørgsmål - nogle på dansk og nogle på engelsk. Det klare-
de ungerne fint.  
 

Herefter var der storkamp mellem U13 spillerne + nogle U11-ere og en 
enkelt U8-er, der også var kommet, mod de voksne. Det blev en spæn-
dende kamp, som drengene vandt 5-4. Efter kampen blev der skrevet 
autografer på sedler, støvler, trøjer og brækkede arme. Du kan se mas-
ser af billeder på www.mackenhauerfoto.dk.   
 

Tak til de tre VFF-ere, der virkelig gik med på legen og var super gode 
til at omgås børnene.                                                                            -hp 
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Østergade 12 - 7850 Stoholm - 97 54 10 46 
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Seniorfodbolden blomstrer i Sparkær IF 
 
I hvert fald hvis vi ser på herresiden, mens det desværre har været nød-
vendigt at trække dameholdet fra efterårets turnering. Det skyldes et 
par langvarige skader, hvorefter det har været svært at stille hold til 
kampene. Pigerne fortsætter dog med at træne, og så må det vise sig, 
om der er spillere nok til at starte igen til foråret. 
 

Men hos herrerne er der virkelig gang i den med masser af spillere til 
træning og uden de større problemer med at samle hold til kampene. 
Det har tidligere været en udfordring for andetholdet, men sådan er det 
ikke nu, hvor der i efteråret er registreret hele 40 seniorspillere. Og det 
er mange i en klub som Sparkær IF med to seniorhold.  
 

Og ikke mindst træningsindsatsen er imponerende i forhold til mange 
sammenlignelige klubber. Ikke mange kan præstere ca. 20 mand i gen-
nemsnit til træning over det meste af året - noget mange trænerkolleger 
vil være misundelige over i forhold til Poul Vistisen. Han er da også 
vældig tilpas med tingenes tilstand lige nu. 

 

- Det er den største samling af spillere i min tid i 
Sparkær IF, og det har stor betydning træningsmæs-
sigt, at så mange møder op. Det betyder, at vi kan 
træne de ting, som vi gerne skal have til at lykkes i 
kampene. Jeg synes også, at jeg kan se, at det vi 
træner, begynder at slå igennem i kampene på begge 
hold, fortæller Poul Vistisen, der også er godt til-
freds med de resultater, som de to hold har opnået 
her efter sommerpausen. 
 

Førsteholdet i serie 3 indtager en aktuel 3. plads med 16 point, mens 
serie 5 er med i en pulje, der spiller om oprykning til serie 4, og har her 
spillet to kampe, der begge er endt uafgjort. Oprykning er ikke et mål, 
men det betyder, at der forhåbentlig ikke kommer afbud fra modstan-
derne. Det er vigtigt, at så mange spillere som muligt får mulighed for 
at spille kampe, når nu træningsindsatsen er så flot. 
 

- Jeg synes, det er en fornuftig pointhøst for begge hold, der spiller med 
i den sjove ende. Jeg mener, at vi stadig er i en opbygningsfase, så jeg 
kan kun være tilfreds, og ser frem til at arbejde videre med spillerne 
resten af året og i 2022, lyder det fra Vistisen. 
 

Som tidligere beskrevet her i bladet, så har Poul Vistisen og Sparkær IF 
forlænget samarbejdet, så det også gælder for 2022. Til den tid vil Poul 
have været SIF-træner i tilsammen 12½ år siden 2005 fordelt på tre 
perioder.Den seneste siden sommeren 2015.                                      -hp 
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Fodboldskolen vender tilbage i 2022 
 

Vi kan allerede nu fortælle den gode nyhed, at DBU’s fodboldskole 
også lander i Sparkær i sommeren 2022. Dermed bliver det tredje år i 
træk, at den populære aktivitet kommer til Sparkær IF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det var ellers Mønsteds tur til at arrangere efter en gammel turnusaftale 
mellem Sparkær, Stoholm og Mønsted, men arrangør Frank Mikkelsen 
har meddelt, at Mønsted IF ikke ønsker af afvikle fodboldskolen næste 
år, et år hvor MIF kan markere 100 års jubilæum og har flere aktiviteter 
planlagt. Så derfor er vi klar igen i 2022. 
 

Nærmere info, når DBU melder ud om billetsalg m.m.                       -hp 
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Vi ligger nummer 1 - vi ligger nummer 1……. 
 

Et udtryk/sang/råb, som ofte høres i et fodboldomklædningsrum, hvis 
holdet efter en sejr har indtaget førstepladsen i tabellen. Det har Spar-
kær IF’s førstehold i serie 3 ikke lige nu, men med en aktuel 3. plads og 
16 point spiller de med om de øverste pladser. Og hvem ved - måske 
skal vi høre fra Sparkær-spillerne senere på efteråret? 
 

Men på et bestemt parameter ligger Sparkær IF’s seniorfodbold helt 
klart nummer 1 blandt sammenlignelige klubber på serieniveau. Og det 
er rent PR-mæssigt, hvor de fleste ikke når os til fodboldstrømperne. 
Og det skyldes ikke mindst en stor frivillig indsats af de to Sparkær-
drenge Jacob Mackenhauer Drensborg og Nicolaj Broch Andersen. 
 

Jacob er klejnsmed men har en passion for at fotografere i fritiden, og 
det er ikke mindst fodboldbilleder, han går op i. Nicolaj, der spiller på 
Sparkærs IF’s førstehold, afsluttede før sommerferien sin uddannelse 
som mediegrafiker, og med den baggrund frembringer de to både bille-
der, videoer m.m. af høj kvalitet. 

 

De boltrer sig på facebooksiden ”Sparkær IF - Seniorfodbold”, hvor 
seniorholdene bliver fulgt tæt - både før og efter kampene. Prøv selv at 
klikke ind på siden og se det flotte arbejde. Vi har spurgt de to om, 
hvad det er, der driver dem.  
 

- Vi gør det primært, fordi vi synes ,det er sjovt, men det giver også en 
form for professionalisme til klubben, som forhåbentlig er med til at 
lokke nye spillere til.  Det gør det også ekstra fedt, at alle tager så godt 
imod det store arbejde, vi laver på facebook. Det er både spillere, træ-
nere, tilskuere, og sågar er der også rigtig mange, der følger med fra 
nabobyerne. De lægger da heller ikke skjul på, at de synes, det er fedt. 
Vi bruger meget tid på det, men alle folks positive feedback gør det 
hele værd at lave, fortæller Jacob og Nicolaj. 
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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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De to PR-folk er meget inspireret af Superliga og Premier League klub-
bernes facebooksider, og man må sige, at de på mange områder helt 
leverer samme standard. 
 

- På Facebook og Instagram laver vi utrolig mange quizzer i storyen, 
som omhandler alt fra den sidste turneringskamp til fx Fjends Cup hi-
storien. Det er jo heller ikke mange serieklubber, der har egen fotograf 
og grafiker. Vi har jo fået tilgang af et par nye spillere på førsteholdet, 
som da heller ikke lægger skjul på, at de aldrig har oplevet noget som 
dette her før i andre klubber, de har spillet for, konstaterer de to. 
 

Bestyrelsen i Sparkær IF har valgt at investere i et videosystem - VEO - 
der kan bruges til både at optage kampe, men også sende live fra Spar-
kær Stadion. Som alt andet er det i restordre, men skulle blive leveret 
sidst på året, så det er klar til brug til foråret. Flere klub-
ber har allerede systemet, der består af et ubemandet ka-
mera på en trefod, der sættes op tæt på sidelinjen midt på 
banen. Ved at scanne QR-coden kan du se et eksempel 
fra Sparkærs kamp mod Viborg Nørremarken.  

Kameraet følger selv boldens bevægelse på banen, og efterfølgende kan 
videoen så bearbejdes, så man enten kan se hele kampen eller højde-
punkter. Systemet er integreret i DBU’s fodboldapp, hvor videoen læg-
ges op, og der kan også linkes fra diverse hjemmesider og facebook. 
Her kommer de to PR-folk også til at få en stor finger med i spillet, når 
det skal op at køre, og det er da også noget, de ser frem til. 
 

- Første gang vi rigtig så VEO, det var ude i Alhedens IF. Vi var forel-
sket i det ved første blik, det er simpelthen genialt. Vi synes, det er su-
per fedt, at vi får det til Sparkær, da vi kan lave promovideoer, samt 
reklamere endnu mere for klubben. Det er også fedt, at vi kan dele høj-
depunkter fra kampene inde på vores Facebook & Instagram side. Det 
er det helt nye VEO, vi får, så man har sågar mulighed for at følge de 
lokale helte hjemme fra sofaen. Det eneste, vi mangler, er nærmest kun 
et Superligastadion hernede, alt andet omkring klubben er på plads jo.  

�                                                                                                        -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 
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, Langgade 27 
Mette Holst Laursen, Bækkegårdsvej 30 
  
 

 
 

 
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  

 
 

 
 

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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