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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. 2022 
 

Det er en kold tid…. 
 

...som vi lever i, sang Kim Larsen 
tilbage i 80-erne. En på alle må-
der aktuel sang nu, hvor verden er 
af lave, og en kold vinter med 
urimelige og uforståelige høje 
energipriser står for døren.  
 

Om det får konsekvenser for vo-
res indendørs aktiviteter - gymna-
stik og badminton - håber vi ikke, 
men i dagens nyheder (26. sept.) 
varsles nu med midlertidige 
strømafbrydelser for at begrænse 
el-forbruget. 
 

I bestyrelsen har vi besluttet at 
undersøge muligheder for at etab-
lere energibesparende foranstalt-
ninger i klubhuset. Det og andre 
mulige investeringer kan du læse 
mere om inde i bladet. 
 

Her sætter vi også fokus på udfor-
dringer med manglende børn på 
bodboldbanerne, mens der modsat 
er rigtig godt gang i seniorfodbol-
den, hvor begge hold lige nu by-
der ind på oprykning. 
 

Gymnastik - og Fitnesssæsonen 
står for døren, ja den er allerede 
startet for voksenholdene, mens 
forældre/voksen/barn starter her i 
starten af oktober. 
 

Og så kan du læse om et kursus i 
basal genoplivning og brug af 
hjertestartere, som er afholdt i 
klubhuset med et skuffende delta-
gerantal.  
 

Næste gang, I hører fra os, er det 
Jul. Herfra ønskes god læsning.  
                                                 -hp 
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Højvej 1, Sparkær 
8800 Viborg 
40 41 72 12 

www.bonsoe.dk 

Hald Huse 
 

Udlejning 
 

40 41 72 12 
 

www.haldhuse.dk 

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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Nyt fra bestyrelsen 
 

I Sparkær IF sidder vi ikke og slider hinanden op på masser af bestyrel-
sesmøder. Faktisk bliver det kun til 4 i løbet af et år, hvor vi tager nogle 
overordnede beslutninger, mens den daglige drift er overladt til udval-
gene. Det synes vi, fungerer rigtig godt. 
 

Det er ikke nogen hemmelighed, at vi har en god økonomi i foreningen, 
fordi vi laver mange forskellige aktiviteter, der giver et godt afkast, sto-
re som små. Og så har vi trofaste sponsorer. Vi har den holdning, at i 
hvert fald nogle af pengene skal ud at arbejde til gavn for vores med-
lemmer.  
 

I år har vi f.eks. fået de nye spillerbokse på stadion, ny sponsortavle 
ved stadion, og så har køkkenet i klubhuset fået en omgang. Her er det 
gamle elkomfur skiftet, og der er kommet et ekstra komfur til, så der 
kan laves mad, især når der er fodboldskole, afslutninger m.m.. Ligele-
des ny emhætte og diverse hylder. 
 

På bestyrelsesmødet den 13. august 2022 drøftede vil mulige kommen-
de investeringer. Multibanen runder 25 år til næste sommer, og den har 
om noget været med til at skabe mange fodboldspillere i Sparkær IF. 
Underlaget trænger voldsomt til at blive fornyet, ligesom træværket 
også er mærket af tidens tand. Vi er ved at få indhentet tilbud på et nyt 
underlag i første omgang, så må vi se, hvor længe træværket holder. 
 

I disse tider, hvor stort set alt handler om høje energipriser, vil vi under-
søge muligheder for energibesparende foranstaltninger - det kan være 
solceller til strøm eller solfangere til varme. Vi har et stort sydvendt tag 
på omklædningsrummene, som er oplagt til placering. 
 

Så er der fremkommet et ønske fra forældre til mindre børn blandt vo-
res store hjemmepublikum om nogle legeredskaber til børnene. De vil 
kunne placeres mellem de to baner ved at rydde lidt af læplantningen 
bag ved sponsortavlen. Her har vi indhentet et forslag til relevante lege-
redskaber og priser. 
 

Endelig har vi planer om at lave flisebelægning, hvor salgsvognen er 
placeret, når der er Fjends Cup. Det forventer vi, kan ske ved frivilligt 
arbejde ligesom rydningen af læplantningen til legeredskaber. Se det er 
vore tanker og planer - så må vi se, hvor meget, der kan realiseres. Det 
kan ikke ske med egne midler alene, så vi skal i gang med at søge fon-
de, som vil hjælpe til. Det har vi prøvet før, så mon ikke det lykkes. 
 
-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. 9070 2021030921. 
 

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 

 

Levering til døren for 
40,00 kr. inkl. kort 
 
GRATIS levering til  
kirkerne mellem  
Viborg og Skive  
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Gymnastiksæsonen er startet 
 

Allerede i starten af september startede de første hold i Sparkær Skoles 
gymnastiksal, og formand for Gymnastikudvalget, Mona vistisen har 
sendt følgende indlæg: 
 

”Vort program i år er på 7 hold, som nok er lidt færre end de foregående 
år. Vi har tidligere været oppe på ikke mindre en 12 hold, da det gik 
allerbedst. Vi må konstatere, at flere pt. dyrker andre former for motion, 
og sådan ændrer interesserne sig. Vi har hellere ikke haft held til at fin-
de instruktører til at erstatte dem, vi har mistet. Så sidder der en, der har 
en god idé og eller har lyst at prøve kræfter med trænerjobbet, så kon-
takt os om det.  
 

Vi var lidt vant til, at holdene meget hurtigt blev fyldt op. Ikke bare 
Anitas men også Sinna og Laila, samt forældre/barn holdet. Med det er 
ikke helt sådan længere. Så vi har stadig pladser på Lailas Styrketræning 
for Motionister og på Jeanettes yoga. Yoga har også tidligere været næ-
ste fyldt, men det er det ikke i år. Så man kan sagtens nå at komme på 
både Lailas hold og yoga endnu. Man kontakter bare kontaktpersonen 
for holdet (se hjemmesiden www.sparkaerif.dk). 
 

Aliz ville starte Funktionel Træning, men vi måtte desværre nedlægge 
holdet, da der kun kom 1 tilmelding. Aliz er en meget dygtig og en res-
sourcestærk person, som kunne blive et stort aktiv for idrætsforeningen. 
Vi mangler bare lige det rigtige hold til hende, som passer til gymnaster-
ne i byen. Aliz gik straks i gang med at finde et andet hold, så vi håber 
stadig det lykkedes. Er der nogen der har ønsker eller forslag, hører vi 
gerne fra jer. 
 

Vi har pt. kun 2 tilmeldte til forældre/barn holdet, nok fordi det først 
starter 6. oktober kl. 16.30-17.30. Man kan læse en beskrivelse af holdet 
på vores hjemmeside på www.sparkaerif.dk. Se også indlæg her i bla-
det. Vi vil også meget gerne have tilmeldinger via NemTilmeld til dette 
hold, da det mindsker papirarbejdet. Og som altid får man sit kontingent 
tilbage, hvis man ikke ønsker at fortsætte efter de 2 prøvegange. Der 
skal minimum være 5 børn tilmeldt holdet, for at det kommer op at kø-
re. Holdet er en god introduktion til motion for de mindste i trygge om-
givelser og med et familiemedlem med som er aktiv sammen med bar-
net.  
 

Gymnastikudvalget 
Mona Vistisen” 
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Bestil et OK Kort på www.ok.dk/lokalsporten. Hvis du vælger at tanke 
med OK-appen, så finder du den i App Store eller Google Play. 
Vil du vide mere? Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
Hans Peter Johansen på 21754317 eller hpjohansen1950@gmail.com.  

Ku’ vi ikke blive mange flere? 
 

I foråret indgik vi en sponsoraftale med OK, der indebærer, at du kan 
støtte Sparkær IF, hver gang du tanker benzin/diesel, køber el eller så-
gar mobilabonnement. 
 

Vi har nu fra OK fået den første halvårlige status opgjort pr. 31. august 
2022. Den viser, at der i alt er 27 tilknyttet aftalen om køb af brænd-
stof, 7 har indgået en aftale om køb af el, mens 4 er tilknyttet OK Mo-
bil abonnement. Det er jo ikke svimlende tal, når man tænker på, hvor 
mange der er er aktive eller har interesse i Sparkær Idrætsforening. 
 

Det er ganske nemt at blive sponsor via køb af det ene eller andet.  
 

Bestil et OK Kort på www.ok.dk/lokalsporten. Hvis du vælger at tanke 
med OK-appen, så finder du den i App Store eller Google Play. 
 

Har du allerede et OK Kort? Så ring til OK på 70 10 20 33 og fortæl 
dem, at du gerne vil støtte Sparkær Idrætsforening nu. Og så sørger de 
for at ændre det. 
 

TAK til jer, der allerede har et OK Kort eller OK-appen, men kunne vi 
ikke godt blive mange flere?                                                              -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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Nyt fra Jumping verdenen 
 

Som Mona skriver i sit indlæg, så er det ikke nemt at finde nye instruk-
tører, og oprette nye hold.  
 

Men i vores Jumping verden kan folk bare ikke få nok, og ved tilmel-
dingsstart i år, blev pladserne på begge vores hold revet væk på kort tid. 
I skrivende stund er det nu 46 dage siden, vi åbnede for tilmelding, og 
vi får stadig beskeder fra folk, som gerne vil tilmeldes holdene. 
 

Vi har kørt Jumping siden 2015, og det ses ofte, at interessen er falden-
de efter 2 år, men det har vi ikke oplevet endnu. På årets liste over til-
meldte har vi folk, som kører helt ude fra Thy, Tjele og Skive, for at 
finde Sparkær, og vi er bare så stolte og beæret over, at de kommer til 
os. 
 

Hvad mon gør, at vi er så populære? En af grundene er nok, at hos os er 
der plads til alle. Vi svinger i alderen 24-62, vi har en, som har 2 nye 
knæ, vi har en, som har ondt i ryggen, en med smerter i hoften osv. 
Men uanset alder og skavanker, så ved vi, at folk gør det, de kan, og går 
fra timen med humøret højt og har været en del af en supersjov og aktiv 
time.  
 

Har du lyst til at være en del af disse sjove timer, så vil du altid kunne 
se afbudspladser på vores Facebookside: Sparkærif – Gymnastik & Fit-
ness. 
 

Mange Jumping hilsner 
Fra Anita-Gymnastikudvalget 

Se Anita nævner jo mange gode grunde til, at Jumping i Sparkær IF er 
utrolig populær. Men hun er nu lige beskeden nok til ikke at nævne sig 
selv som instruktør. Det tør jeg så godt, for det var hende, der fik ideen 
tilbage i 2015, og hun har været en ihærdig og inspirerende instruktør 
alle årene. Også derfor kommer folk langvejs fra!                              -hp                    
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Ledig bane til badminton 

Vi har en enkelt bane ledig i Østfjendshallen. Kontingent er 400,00 kr. 
for hele sæsonen frem til 1. april 2023. 
 

Der spilles fra 19.30 til 20.30, og er du interesseret, så kontakt Karen 
Ladefoged - 3057 7053.   
 

Der er også tider på Sparkær Skole onsdag efter kl. 20.00.   
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Gymnastik - Forældre-/barn holdet. 
 

Forældre-/barn holdet er for børn mellem 1,5 og 4 år i selskab med de-
res forældre, bedsteforældre eller en anden tæt voksen. Holdet handler 
om at lege og have det sjovt sammen, børn og voksne. De voksne bliver 
børnenes hjælpere gennem timen og deltager aktivt sammen med barnet 
under vejledning af instruktøren.  

Vi skal lege, danse, synge, hoppe, kravle og lege på vores redskaber, 
airtrack, trampolin og meget mere. Der bliver til hver time lavet en red-
skabsbane, hvor børnene kan tumle, og alle timer indeholder desuden 
også opvarmningslege, der varierer fra gang til gang.  
 

Når man øver sig i noget, skal man gøre de samme ting flere gange, og 
derfor vil der gennem sæsonen komme gentagelser af nogle øvelser, 
sanglege og aktiviteter. Børn elsker gentagelser og at lave noget, de kan 
huske fra tidligere, og på den måde kan vi sammen øve os i at blive 
bedre og udvikle os.  
 

Til gymnastiktimerne arbejder vi med motorik, musik, leg og bevægel-
se. Hver time starter og slutter på samme måde. Vi starter altid med en 
sang og runder timen af med afslapning, så børnene har en klar fornem-
melse af, hvornår vi skal i gang, og hvornår vi er ved at runde af.  
 

Mit ønske er, at børnene, når sæsonen er slut, har fået styrket deres so-
ciale udvikling ved, at vi har lavet de samme ting sammen i en gruppe; 
at de har fået arbejdet med deres sanser, og at de har udviklet sig moto-
risk - både det grovmotoriske såsom at klatre, hoppe, kravle, løbe, men 
også de finmotoriske øvelser som f.eks. at kaste med en bold, ansigts-
mimik i sanglege osv.  
 

Velkommen til en sjov time, hvor du kan lege med dit barn, og hvor i 
sammen kan være aktive i fællesskab med andre. Jeg glæder mig til at 
se jer, og HUSK - det behøver ikke være mor eller far, der er med. Det 
kan fint være mormor, farmor, bedste eller en anden voksen. 
 

Malene Wagner Lassen 
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Læs de lokale nyheder på…. 

sparkaer.dk 

v/Ellen Marie Vistisen - Tlf. 8664 6087/2929 0087 
Bryrupvej 7 - Mønsted - 8800 Viborg 
Bestil tid online på www.salonmie.dk 

Onsdag lukket 
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Sparkær IF’s klubdragt 

 

Køb Sparkær IF’s klubdragt hos Sportigan Viborg. Klubprisen for beg-
ge dele er kun 525,00 kr. for børn og 600,00 kr. for voksne. Med i pri-
sen 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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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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Tanker om Sparkær Skoles fremtid 

Borgerforeningens skolegruppe har på vegne af byens borgere sendt et 
åbent brev til alle medlemmer af Viborg Byråd, hvor de blandt andet 
beskriver konsekvenserne ved at fjerne 4.-6. klasse fra Sparkær Skole. 
Brevet har selvfølgelig til formål at overbevise politikerne om, at det 
skal de ikke gøre. Du kan læse brevet på sparkaer.dk. 
 

Sideløbende arbejdes der med som alternativ at etablere en friskole, 
som allerede har fået navnet ”Fjends Friskole”. Der er indbetalt deposi-
tum, der har været afholdt et borgermøde med begrænset tilslutning, og 
efterfølgende inviteret til at deltage i en arbejdsgruppe, som også har 
afholdt et par møder og arbejder videre. 
 

Men er der opbakning til en friskole? Det spørgsmål stiller vi hinanden 
i arbejdsgruppen, for indtil nu er det småt med medvirken fra forældre 
til børn på skolen. Hvor er forældrene henne?                                     -hp 
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Dystre udsigter for ungdomsfodbolden i Sparkær IF 
 

I juni-nummeret af dette blad havde jeg et indlæg med overskriften ”Vi 
mangler børn”. Det handlede om manglende spillere på vore børnehold 
efterhånden, som de bliver ældre, og der spilles på større baner med 
flere spillere på holdene. 
 

Siden da er der sket det, at vi har sagt farvel til to hold, og flere spillere 
er spredt for alle vinde. Det er selvfølgelig trist at sige farvel, men også 
forståeligt, at de, der virkelig vil noget med fodbolden søger andre 
græsgange. Vores U12 hold gik i opløsning, mens vi som nævnt i juni-
nummeret lavede en aftale med Stoholm IF om årgangene U14 og U15. 
Her havde vi ved sommerpausen 10 spillere, men de er også blevet 
spredt, da nogle er taget til Viborg Søndermarken og VFF, mens kun 4 
er med i samarbejdet med Stoholm. Andre er så helt stoppet med fod-
bold. 
 

Selv om det er en trist udvikling, så er der ikke meget, vi kan gøre ved 
det. I stedet vil jeg glædes over, at vi har kunne holde så mange i gang 
med fodbold i den tid, der er gået. Der har været stor niveauforskel på 
spillerne, men vi har formået at skaffe plads til alle. Det har været godt 
men ikke holdbart i længden, og derfor håber jeg, at de børn, der har 
fundet andre græsgange, får gode oplevelser og udvikler sig til gode 
fodboldspillere. Så kan de forhåbentlig vende tilbage til Sparkær IF og 
spille seniorfodbold, for her er vi helt på niveau med de klubber, de nu 
spiller ungdomsfodbold i. 
 

Et lyspunkt er dog vores U9 hold, hvor der er 7 spillere med Peter Racz 
som træner. De spiller stadig 5:5, men på et tidspunkt skal de spille 8:8, 
og så er 7 spillere ikke nok. Derfor er vi også i dialog med både Sto-
holm og Mønsted, hvor vi orienterer hinanden om status for børnehol-
dene.  
 

Fredag den 4. september var spillerne fra de 3 klubber da også samlet 
til fælles træning i Stoholm for at opleve noget nyt og træning på en 
anden måde. Om det fortæller Peter Racz: 
 

”Det gik fantastisk. Træning med 24 er helt anderledes. Det er dyna-
misk, børnene motiverer hinanden, så jeg kunne godt lide det. Og ikke 
mindst fik jeg også inspiration som træner.” Måske der bliver lignende 
arrangementer fremover. Det er noget, vi skal snakke om på det næste 
orienterende møde mellem de 3 klubber den 4. oktober, ligesom sæso-
nen måske kan forlænges med fælles træning på kunstgræsbanen i Sto-
holm. U9 holdet har haft hjemmestævne i Sparkær den 27. september 
og spiller sidste kampe den 4. oktober i Løgstrup. 
                                                                                                              -hp 
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U9 til DBU 3-Bold Tour 
 

Søndag den 3. september var U9 holdet i Sejs/Svejbæk ved Silke-
borg for at deltage i DBU 3-Bold Tour - et anderledes stævne på 
små baner med bander, hvor der spilles 3:3. Der spilles 8 min. pr. 
kamp, der tælles ikke mål, alle er vindere og får medaljer, der kå-
res ingen mestre - alle deltagere er vindere. 

Der var 6 spillere med, så det blev til 2 hold, der var i fuld gang 
på banerne og iflg. Peter Racz havde børnene det sjovt, men var 
godt trætte efter 4 kampe 1½ time.                                             -hp 
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Hvor blev du af? 
 

Søndag formiddag den 25. september havde Sparkær Idrætsforening og 
Sparkær Borgerforening i fællesskab inviteret til et 2 timers kursus i 
HLR (hjerte-lunge-redning) og brug af hjertestarter. Kurset fandt sted i 
Sparkær IF’s klubhus, og instruktør var Elmer Andreasen fra Falck. 
 

De to foreninger have købt kurset til ca. 6.000,00 kr. med plads til 25 
deltagere, men skuffende kom der kun 11 - heraf 5 fra de to bestyrelser. 
Lidt tankevækkende, når vi nu har to hjertestartere i byen! Men vi, der 
kom, fik en grundig gennemgang af HLR og brug af hjertestarter. Og 
selv om flere tidligere har været på førstehjælpskursus, så var det for 
alle gavnligt at få genopfrisket det hele.  

 

Formålet var også at få flere til at blive hjerteløbere, og det 
kan du stadig gøre, selv om du ikke deltog i kurset. Du skal 
bare downloade denne app på din telefon og tilmelde dig ord-
ningen. Læs mere https://hjertestarter.dk/hjerteloeber.  
 

Deltagerne fik ud over en grundlæggende viden om basal genoplivning 
også mulighed for selv at afprøve teori i praksis, og alle ytrede bagefter 
tilfredshed med forløbet.                                                                      -hp 
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Lokale fodboldnyheder 
 

Følg med i resultater, stillinger, 
målscorere, referater på  

 

www.fjendscup.dk 

40, fed og færdig? 
 

En talemåde, der ofte er brugt om folk, der når 40 års alderen. Det nåe-
de Fjends Cup i sommer, dog ikke 40 år men 40 turneringer i træk siden 
starten i 1983. Færdig? Nej på ingen måde, for Fjends Cup lever i bed-
ste velgående, og turnering nr. 40 blev igen en Fed oplevelse. 

For at markere milepælen med de 40 turneringer fik vi lavet en jubilæ-
ums t-shirt i 250 eksemplarer. Hvert af de deltagende hold fik 25 stk. til 
fordeling, mens resten blev brugt til hjælpere under Fjends Cup. Trøjer-
ne blev finansieret af 10 velvillige sponsorer, og vi siger tak til: Fjends 
Malerservice, MULTIMONTAGE A/S, Bundgårds Have- og Ejen-
domsservice, MYRTHUE A/S, FLYDEKOMPAGNIET, Sparekassen 
Danmark, Murermester Jimmi Have, BØRSEN, AGRO TOP A/S, og 
BYENS. 
 

Selve turneringen blev igen en stor succes med masser af tilskuere på 
Sparkær Stadion. Vejret var lidt en blandet fornøjelse, men det hele 
sluttede med flot sommervejr. Og vi nåede da lige at sætte en enkelt  
tilskuerrekord med 279 på åbningsaftenen og et samlet tal på 1458 var 
det næsthøjeste nogensinde.                                                                -hp 
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Østergade 12 - 7850 Stoholm - 97 54 10 46 
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Skal vi i serie 2 denne gang? 
 

Det var tæt på, meget tæt på, at Sparkær IF’s førstehold rykkede op i 
serie 2 i foråret, men som de fleste husker, endte det med et 2-3 neder-
lag i Kjellerup i den sidste playoff kamp. Mønsted tog den direkte op-
rykning efter et tæt opløb med Sparkær, og de ligger nu og kæmper 
hårdt for at overleve i serie 2. 
 

Så vil flere nok sige, at det var vi også kommet til, hvis vi var rykket 
op. Det er da muligt, og jeg ser det da heller ikke som noget dårligt for 
klubben, at vi stadig er i serie 3. For her byder holdet igen ind på en 
oprykning, og det er da alt andet lige sjovere at spille med i den ende af 
tabellen end i den modsatte. 

Men modsat i foråret, hvor det reelt kun var Mønsted og Sparkær, der 
kæmpede om oprykningen, så er der meget mere jævnbyrdighed og 
spænding i toppen her i efteråret. Her, hvor der mangler 5 runder af 
turneringen, byder 3-4 hold ind på en oprykning, nemlig Borup, Her-
som/Bjerregrav, Sparkær og måske Skals. Alle møder alle, og i skriven-
de stund (25. september) er det svært udpege en favorit til den direkte 
oprykning. Mit bud er dog Borup eller Sparkær. 
 

Og Sparkær-spillerne har mulighederne i egne fødder, hvis det da er 
det, de vil? Det må man gå ud fra, er målet, og det er da også det, man 
fornemmer, når man færdes tæt på spillerne. Spiller man fodbold i serie 
3, så spiller man for at vinde kampene, og det synes jeg absolut også, at 
spillerne viser her i efteråret. Efter afbud og nogle skader er der ved at 
være samling på holdet igen, og med den sammensætning bør holdet 
være stærkt nok til at udfordre alle hold i puljen. 
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Er det så lykken at rykke op i serie 2? Det vil vise sig, men jeg kan godt 
unde spillerne og Poul den oplevelse, det vil være, for hvis ikke det 
hold, vi har nu, kan, så tror jeg ikke, det sådan lige sker. For efter at 
have fulgt holdet tæt i mange år, så er det nu, der skal smedes.  
 

Skal det lykkes, kræver det en stærk vilje hos alle. Der har været et lille 
dyk i tilslutningen til træning i efteråret, men på det seneste er der nu 
igen omkring 20 mand på plads, når Poul kalder til træning. Det er også 
nødvendigt, for træningstilstanden hos spillerne er absolut en afgørende 
faktor - det så vi senest i Bjerregrav, hvor hjemmeholdet var ved at væ-
re møre til sidst i kampen. Fællesskabet er der - så vis, at I vil det helt 
og holdent. Så skal det nok lykkes. 

Serie 5 
Andetholdet i serie 5 er efter ombrydning havnet i en pulje, der spiller 
om oprykning til serie 4. Også her går spillerne selvfølgelig på banen 
for at vinde, men set herfra vil det ikke være et ønskescenarie, hvis det 
skulle ende med oprykning. Selv om vi har mange seniorspillere regi-
streret, har der efter sommerpausen ofte været problemer med at samle 
et hold. Derfor har vi været nødsaget til at benytte muligheden for at 
spille 9:9, men den mulighed findes ikke i serie 4. 
 

De to første kampe har dog givet 4 point og en førsteplads, så lige nu 
peger pilen opad. Og spillerne skal selvfølgelig forfølge den mulighed 
og ikke tænke på mine bekymringer. Skulle det ende med en opryk-
ning, så handler det om at planlægge og prioritere fodbold noget mere 
til foråret. Fredag aften (23. september) vandt Sparkær 4-3 over Vester-
marken, og den rigtig gode nyhed her var, at Magnus Johansen efter et 
langt tilløb fik debut som målmand og gjorde det fantastisk.              -hp  
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Gåsebiller har ødelagt Sparkær Stadion 
 

Det går generelt godt for seniorfodbolden i Sparkær IF, men det ser 
skidt ud for vores baner, der er ramt af gåsebiller. Værst ser det ud på 
stadion, hvor især den nordlige del af banen er hårdt ramt - så meget, at 
der ikke kan spilles fodbold på banen. 

Som det fremgår af det indsatte billede nederst til venstre, så ligner ba-
nen nogle stede en pløjemark. Vi er i dialog med Park og Vej, men der 
er pt. ikke meget at gøre ved det. Vi har sået græs og vores græsklipper 
Bo har tromlet banen, og så må vi se, hvad der sker. Der bliver sand-
synligvis ikke flere kampe på stadion i år. 
 

Bo fortæller, at det flere steder er det samme eller værre, så vi kan vel 
håbe og forvente, at man hos Park og Vej sætter sig sammen og finder 
ud af, hvad der kan gøres. Det dur jo ikke, at ellers velplejede fodbold-
baner ligger ubrugte hen og ligner noget, der er løgn.                        -hp 
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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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En sand fighter er gået bort 
 

Disse mindeord blev bragt på www.fjendscup.dk og facebook den 15. septem-
ber, men vi gentager dem her, da alle ikke er på de nævnte medier: 
 

Peter Dalum Hansen, der i Fjends Cup sammenhæng er kendt af mange 
som en sand fighter og vinder, tabte tirsdag den 13. september kampen 
mod den kræftsygdom, som han har kæmpet med i 3½ år. Han døde på 
Hospice Limfjord kun 46 år gammel. 
 

Hansen, som han blev kaldt, havde fra barnsben et stort talent for både 
håndbold og fodbold, og som håndboldspiller spillede han på højt plan 
for Mønsted/Sparkær i ungdomsårene og senere for Stoholm i 1. div. 
Sammen med håndbolden fandt han også tid og plads til fodbold på 
serieniveau i Mønsted IF og senere i Stoholm IF. Han satte om nogen 
også sit præg på Fjends Cup gennem flere år, først som spiller for barn-
domsklubben Mønsted IF og senere for Stoholm IF, hvor han flyttede 
til og stiftede familie.  

 

Peter Hansen var en fighter, der gik 
foran men også en mand, der ville 
vinde og havde mål i støvlerne. 
Hele 7 gange har han vundet 
Fjends Cup – 4 med Mønsted og 3 
med Stoholm. Han har også været 
topscorer i turneringen i 1996 og 
1999, begge gange for Mønsted, og 
hans scoringsrekord fra 1999 på 13 
mål står stadig. 
 

For Hansen var Fjends Cup noget 
særligt lige til det sidste. Et eksem-
pel herpå er, at da han erfarede, at 
vi fik lavet en jubilæumst-shirt i år 

i anledning af jubilæet med 40 turneringer, så ville han meget gerne 
have et eksemplar. Det fik han selvfølgelig, og han var trods fremskre-
den sygdom på Sparkær Stadion på finaledagen. 
 

Vi vil huske Hansen som en profil, der satte sit præg på Fjends Cup 
gennem mange år, en rigtig god fodboldspiller og en god kammerat. Vi 
sender vores varme tanker til Lisbeth og børnene i denne svære tid. 
Fredag aften spiller Stoholm hjemme, og lørdag eftermiddag spiller 
både Mønsted og Sparkær kampe på hjemmebane. Alle tre steder vil 
Peter Hansen blive mindet med 1 minuts stilhed før kampene. 
 

Æret være Peter Hansens minde.                                                        -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 
Anders Schmidt Kristiansen, Vesterled 38, Stoholm  

 
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 
Hans Peter Johansen, Kjærgårdsvej 7 
 
 

 

Samarbejdsudvalget 
Erik Skov, Langgade 27 
Mette Holst Laursen, Bækkegårdsvej 30 
  
 

 
 

 
2175 4317 
2045 3756 
3057 7053 
3134 4720 
2815 5705  
6135 1006 
5090 1144 

 
2815 5705  

 
 

2175 4317 

 
6135 1006 

 
 

3057 7053 

 
3057 7053 

 
3057 7053 

 

 
4036 9858 

 
 

3057 7053 
2175 4317  

 
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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