Sparkær IF - Beretning for året 2021:
Aktivitetsmedlemmer 186 (2021: 226)
Gymnastik & Fitness
Fodbold
Badminton
Tennis
I alt
Støttemedlemmer

U/25 år
16 (29)
62 (62)
1 (2)
2 (0)
81 (93)

25 år og derover
55 (79)
22 (24)
19 (18)
9 (12)
105 (133)
30 (22)

I alt
71 (108)
84 (86)
20 (20)
11 (12)
186 (226)
30 (22)

Medlemmer
Medlemstallet faldt fra 2020 (226) til 2021 (186) med 40 til 186 aktive. Siden 2019 er tallet faldet
fra 265 til 186 – altså 79 på 2 år eller 30 pct. Gymnastik & fitness er næsten halveret fra 134 til 71,
mens fodbold er gået fra 104 til 84. Noget af tilbagegangen kan henføres til Corona, men der har
også været færre hold i gymnastik & fitness og færre børn og unge fodboldspillere.
Corona
Også i 2021 mærkede vi Corona. Gymnastikken var lukket ned hen over vinteren 2020/2021, og
for andet år i træk måtte opvisningen aflyses. Også her ved årsskiftet 2021/2022 har der været
aflysninger.
Fodboldtræningen måtte udskydes i foråret 2021, så vi først kom i gang omkring 1. marts, men
ellers har fodbolden ikke været ramt, bortset fra noget smitte under Fjends Cup hos en Mønstedspiller.
Faciliteter
Efter en stor investering i 2020 til redskabsbygningen har der ikke været de store tiltag i 2021. Dog
anskaffede vi i sommeren en hjertestarter, som er sat op ved p-pladsen bag omklædningsbygningen. Endvidere har vi anskaffet et videosystem – VEO – der kan bruges til optagelse af
fodboldkampe. Til gengæld har vi i bestyrelsen besluttet at sætte gang i flere ting i 2022.
Udskiftning af hvidevarer i køkken. Udskiftningsbokse. Lys på multibanen. Nyt design fjendscup.dk.

-

Billingeparken. Arealet er tilskødet Sparkær Idrætsforening, som også fører Billingeparkens
regnskab. De bærende stolper ved scenen er i 2021 blevet stabiliseret.

-

Udviklingsgruppen har ved hjælp af frivillige i efteråret 2020 etableret en fodboldgolfbane,
som blev indviet i 2021 og er en stor succes. Der er også sket 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. De fleste 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 fortsætter vi med, og det giver en pæn lille indtægt.

-

Landsbypedellernes redskaber har fået plads i den ene ende af materielbygningen, og vi
har haft stor gavn af pedellerne ved idrætsanlægget, både til græsklipning, reparationer
m.m.

-

”Sparkær i bevægelse” eller Humlebien – en stafet, der blev skudt i gang af Sparkær IF
(Karen) den 9. januar 2021 med det formål at få folk ud at røre sig, blev en stor succes, der
skaffede både Sparkær og Sparkær IF meget omtale i aviser og radio og blev kopieret andre
steder. Det lykkedes at holde stafetten i gang helt hen til 17. oktober, hvorefter den fløj i
hi. Humlebien nåede at flyve i 241 dage, og 274 personer har været aktive, men herudover
har den deltaget i større aktiviteter som Onsdagsklubben, Fodboldskolen og fem We Walk
arrangementer, så alt i alt har den aktiveret små 500 i løbet af den godt 10 måneder.
Humlebiens færden kan ses på sparkaer.dk, hvor der hver dag blev lagt billeder ud.

Idrætsaktiviteter

Med 3 løb i løbet af året er Sparkær IF meget synlig blandt løbefolket. Desværre måtte vi aflyse
Vinterløbet på grund af Corona, og der var også problemer med forsamlingsloft i foråret, så vi

byttede rundt på Fjendsløbet (22. juni) og Sparkær Mandeløb (27. maj). Vi fik dog begge løb
afviklet, men med langt færre deltagere end normalt. I 2019 og 2020 havde vi en sponsor på
vinterløbet – NærBrand Topdanmark - Kristian Bækgaard. Et godt samarbejde, som er fortsat i
2022.

Det kan Jumping Fitness også. Linda Kaas er fra Almind ved Viborg, og hun har haft en dårlig
skulder i 25 år og en dårlig ankel efter et brud i 2005 med to ugentlige besøg hos en fysioterapeut
for at holde sig i gang. Siden sommeren 2021 har hun været til Jumping Fitness, og det har hjulpet
hende så meget, at hun har sagt farvel til fysioterapi. En lille god historie, som var i klubbladet i
december 2021. Herover sammen med instruktør Anita Olesen.

Gymnastik & Fitness har i sæsonen 2021/2022 6 forskellige hold mod 9 i sæsonen 2020/21 –
Jumping Fitness (15), Jumping Strong (15), Styrketræning for motionister (23), Mor/far/barn (5),
Puslinge (11) og Yoga (8). Tallene er tilmeldinger til holdene i efteråret 2021. Desuden var der
tilmeldt 3 til CrossGym, men holdet blev ikke startet. Desværre måtte gymnastikopvisningen
søndag den 22. marts aflyses på grund af Corona.
-

Mor/far/barn gymnastik fik nye unge instruktører i Isabelle Weller og Mathilde Holst
Laursen, mens puslingeholdet stadig har Michelle Brøns og Renate Hylleberg som
instruktører.

-

Sinna Maagaard, som i mange år har ledet Styrketræning for motionister, stoppede inden
denne sæson, og hendes hold blev overtaget af Laila Jespersen, som også tidligere havde et
hold.

-

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.

-

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 motionister og Få styrke. Her 2 år senere må vi
erkende, at vi har modtaget 5.000 kr. fra Viborg Idrætsråd, men der har ikke været nogle
deltagere.

-

For første gang benyttede vi NemTilmeld i forbindelse med tilmelding til gymnastik og
fitness i sæsonen 2021/2022. Det var en stor administrativ lettelse, og det koster kun et
mindre gebyr pr. tilmelding, når der er tale om foreninger. Det smarte er, at deltagerne

betaler i forbindelse med tilmeldingen, så der ikke skal sendes opkrævninger og rykkes
efterfølgende. Samtidig leverer systemet deltagerlister m.m.
-

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

-

Tennisfolkene – 11 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 har fastholdt medlemstallet i 2021. I foråret havde vi selv hold i U7, U10,
og U12. I efteråret U8, U11, og U13. Fra sommeren 2021 fik vi nye forældretrænere til de
yngste – Peter Razc (U8) og Jens Glass Iversen/Christian Crocott Ishøi (U11). U 13 trænes af
seniorspillerne Mads Daa Vistisen og Malthe Thomsen. Mette Hansen har trænet/leget
med de helt små, men der har ikke været ret mange, så udfordringen i 2022 er at få flere af
dem til at spille fodbold.

-

I 2021 havde vi igen DBU Fodboldskolen i Sparkær, og det blev en succesfyldt uge med 32
deltagere (udsolgt). Igen med stor opbakning af lokale sponsorer i forbindelse med
madsalg til deltagerne og forplejning af trænere. Fodboldskolen vender tilbage i uge 26 i år.

-

Hos seniorherrerne har 2021 været et godt år. Førsteholdet har spillet i serie 3 i både forår
og efterår, og andetholdet har ligget i serie 5 hele året. Eneste malurt i bægeret var, at
serie 5 måtte melde afbud til en kamp i Mønsted i efteråret. Det på trods af, at der har
været ikke færre end 40 seniorspillere at tage af, og at der året igennem har været en flot
træningskultur med knap 20 mand til træning i gennemsnit. Det var derfor også udtryk for
tilfredshed og stabilitet, at vi forlængede med træner Poul Vistisen for endnu et år, så han
også er træner i 2022, og har været det siden sommeren 2015.

-

Kvindefodbolden gik desværre efter mange år i stå i 2021. Efter et forår, hvor alle kampe
blev spillet, måtte holdet trækkes i efteråret, da der ikke var spillere nok. Det er ikke
lykkedes at få spillere nok til at starte her i foråret, så indtil videre, kan vi ikke byde på
fodbold for pigerne. En lille gruppe på ca. 8 fortsætter dog med at træne i foråret 2022.

-

Fjends Cup kunne ikke helt leve op til rekordåret 2020, men det blev alligevel en flot
turnering med masser af tilskuere (1419) på Sparkær Stadion. Sparkær var helt med
fremme, men tabte kampen om 3. pladsen efter amr. straffespark. I år er det 39 år siden,
at Fjends Cup startede (1983), og der bliver så jubilæum i år med turnering nr. 40.

Øvrigt
-

Kommunikation er en vigtig del, hvis man vil gøre opmærksom på sin forening. Vi har flere
velfungerende kanaler til at komme ud med budskaberne. Klubbladet er et af få trykte
blade, der er tilbage og går nu ind i 37. 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.

-

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.

-

Og så skal vi ikke glemme fjendscup.dk, som året rundt dækker den lokale seriefodbold og
giver omtale af Sparkær IF.

-

Seneste medie er facebook-siden ”Sparkær IF – Senior Fodbold”, hvor Jacob Mackenhauer
Drensborg og Nicolaj Broch Andersen bringer masser af historier om seniorholdene og
Fjends Cup. Siden har også en Instagram-profil.

-

Økonomi. 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, Sparekassen Danmark (tidligere Salling Bank/Sparekassen
Vendsyssel) fortsætter sponsoratet i 2022 og 2023. TAK til alle - store som små.

-

Regnskab: Økonomisk har Sparkær IF klaret sig godt trods Corona nedlukninger i både 2020
og 2021. Regnskabet viser et driftsoverskud på ca. 116.000 kr. Som tidligere nævnt har vi
ikke haft de store investeringer i 2021, men besluttet en del her i 2022.

-

Sparkær IF er en velfungerende forening, og der er kun afholdt 4 bestyrelsesmøder i 2021.
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 2021.

Hans Peter Johansen
Formand

