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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. mar. 2023 
 

Vi kommer ikke udenom det 
 

Jul det’ cool, sang MC Einar i 
slutningen af 80-erne, også kaldet 
”Fattigfirserne”. Og historien har 
det med at gentage sig, for lige nu 
sammenligner man den høje infla-
tion med tilsvarende i 80-erne. 
 

Og ”cool” eller rettere cold - det 
er det blevet både ude og inde i 
denne tid med voldsomt høje 
energipriser. Der skrues ned for 
lys og varme, og mange oplever 
for første gang en situation som 
denne med krig i Europa. 
 

Men Julen kommer trods alt med 
varme og det glædelige budskab 
om Jesus fødsel. Om ikke andet 
kan det forhåbentlig give lidt sjæ-
levarme og julehygge rundt om i 
de små hjem. 
 

Der bliver i hvert fald lys og glæ-
de i Sparkær på søndag, når det 
nye trinbræt indvies med pomp og 
pragt. Se omdelte program. 
 

Og så ikke et ord om VM, der 
skulle have været decembers store 
samling af FodboldDanmark. Jo, 
kun lige, at der set herfra gik for 
megen regnbue og for lidt fodbold 
i ”Hjulemanden” og hans spillere. 
 

Ellers er der herfra kun at ønske 
god læselyst samt en Glædelig Jul 
og et Godt Nytår.                              
                                                 -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 
 

Når vi inden længe skal gøre regnskabet op for året 2022, bliver det for 
første gang i mange år med et underskud på driften. En del af forklarin-
gen er, at vi har investeret i flere gode ting på idrætspladsen og i klub-
huset. Her kan blandt andet nævnes nye spillerbokse på stadion, reno-
vering af køkkenet i klubhuset med nye hvidevarer, nyt nøglesystem og 
nyt alarmsystem m.m. Alt sammen noget, vi selv har besluttet. 
 

Men en væsentlig årsag til minusset har vi ikke haft indflydelse på og 
kunnet forudse. Det er, som vi alle som privatpersoner også har erfaret, 
de svimlende høje energipriser. For Sparkær IF betyder det her og nu en 
merudgift i 2022 på ca. 60.000 kr., og det er mange penge. Vi får refun-
deret 73 pct. af udgifterne ved drift af klubhuset, men det er ud fra et 
godkendt budget, der blev indsendt 1. december 2021. Her kunne vi 
ikke forudse udvikling i energipriserne, og derfor har vi ingen garanti 
for, at vi får de 73 pct. - det gør vi sandsynligvis ikke! 
 

Derfor holder vi et åbent øje med, hvad der sker kommunalt. Kommer 
der en hjælpende hånd, eller vil Viborg Kommune lade foreninger med 
egne klubhuse i stikken? Så sent som den 16. november 2022 bevilgede 
Byrådet 4,7 mio. kroner til kommunens idrætshaller som kompensation 
for stigende energiudgifter. Hermed fik idrætshallerne kompenseret 2/3 
af deres ekstra udgifter til energi. 
 

Viborg Idrætsråd, som varetager idrætsforeningernes interesser, har nu 
også bedt foreninger med egne klubhuse om at indsende tal på forvente-
de merudgifter til energi i 2022. Det har vi selvfølgelig gjort og håber 
på en lignende ordning som for idrætshallerne. Alt andet vil da også 
være en urimelig forskelsbehandling. 
 

Men det slutter vel ikke her. Også 2023 tyder på høje energipriser, så vi 
må som andre være opmærksomme på, hvordan vi i det daglige bruger 
el og varme i klubhuset.                                                                       -hp 

Generalforsamling 
 

Tirsdag den 7. februar 2023 kl. 19.00 
i klubhuset Enrico Dalgas Vej 3A 

 

Forslag, der ønskes behandlet, skal afleveres til  
formanden senest 14 dage før. 

Se vedtægter på www.sparkaerif.dk 
 

Bestyrelsen 
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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  



 

 7 

DBU’s Fodboldskole lander igen i Sparkær 
 

Tirsdag den 1. november - dagen hvor Danmark gik til folketingsvalg - 
åbnede DBU for salg af billetter til Fodboldskole 2023 kl. 10.00. Inden 
dagen var omme, var 46 af de 48 pladser, som vi havde udbudt i Spar-
kær IF, revet væk. De 2 sidste ledige pladser forsvandt dagen efter, og 
lige nu står 11 på venteliste. Men desværre for dem, så åbner vi ikke for 
flere pladser, da 48 er det maksimale antal, vi kan håndtere rent prak-
tisk på vores anlæg og i kantinen. 

Som billedet viser, er der liv og glade dage på fodboldskolen i Sparkær. 
I 2022 lykkedes det for første gang at samle 10 piger, så vi kunne lave 
en ren pigegruppe, og det blev en kæmpe succes. Pigerne var primært 
fra Stoholm IF, og det er de også til næste år. Heldigvis er interessen 
hos pigerne intakt, så vi i 2023 kan gentage succesen med en ren pige-
gruppe, nu med 12 piger.  
 

Og så har vi allerede trænerteamet til pigegruppen klar med Nicolas 
”Krølle” Laigaard fra Stoholm og Isabelle Weller her fra Sparkær. Øv-
rige trænere og assistenter påsættes senere, men vi plejer at kunne finde 
dem lokalt, og så håber vi, at Rune Stavnskær kommer hjem fra Køben-
havn og er klar. Det har han lovet, med mindre en eksamen kommer i 
vejen. 
 

Desværre har vi i Sparkær IF ikke så mange spillere tilbage i de alders-
grupper, der søger fodboldskolen, men vi har dog næsten alle fra vores 
U9 Drenge med. I år fik vi en plakat fra DBU som bevis for fodbold-
skole nr. 10, og fodboldskolen er en god aktivitet for Sparkær IF, og 
den bakkes op af lokale sponsorer. Tak for det!                                 -hp 
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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 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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En klublegende takker af 
 

Lørdag den 29. oktober 2022 takkede Poul Vistisen af som træner for 
Sparkærs fodboldspillere med en 3-2 sejr over Viborg FF. Det rakte til 
en 3. plads i et efterår, hvor Vistisen havde sat næsen op efter en opryk-
ning til serie 2 som en flot afslutning på 7½ års trænergerning i denne 
omgang. For han har tidligere været træner i Sparkær IF i to omgange, 
først fra 2005-2007 og siden 2010-2011. Altså i alt 12½ år!  

I denne omgang trådte Poul til i sommeren 2015, da vores daværende 
træner Flemming Neesgaard med kort varsel stoppede, og det skulle 
vise sig at blive en lang og imponerende flot periode. Det startede med 
oprykning til serie 3 allerede i efteråret 2015 og siden oprykning til se-
rie 2 i foråret 2016. Det blev  dog kun til en enkelt sæson, men siden da 
har han holdt Sparkærs førstehold i serie 3 på nær en enkelt sæson i 
serie 4, og i foråret 2022 var han meget tæt på igen at kunne fejre op-
rykning til serie 2, men det glippede med et 2-3 nederlag i Kjellerup. 
 

Det er dog ikke kun resultaterne, vi vil huske Poul for. Han har om no-
gen skabt en træningskultur, som mange af lignende klubber ikke kan 
præstere. Gennem alle årene har han ligget på et gennemsnit på knap 20 
til træning over hele året, og det er meget flot. Poul har ikke bare været 
træner men var også klar, når der skulle laves praktiske ting på idræts-
pladsen. Han var og er en klubmand i bedste forstand.  
 

Poul har selv ønsket en pause fra trænergerningen, og vi sender en stor 
tak for indsatsen for de unge mennesker i Sparkær IF.                         

Foto: Mackenhauer Foto & Brochmedia 
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Om sin tid som træner i Sparkær IF siger Poul Vistisen: 
 

”Det er da med lidt blandede følelser og en lille smule vemodigt, at jeg 
nu stopper, men omvendt har jeg jo været afklaret med det længe. Jeg 
synes, at jeg afleverer Sparkær IF i fornuftigt sted og er især stolt af den 
træningskultur, vi har oparbejdet sammen. Vi har fået et tophold i serie 
3, som på et eller andet tidspunkt også vil lykkes at komme i serie 2 - 
det er jeg slet ikke i tvivl om. Det kan være, at vores nye træner klarer 
det i 2023, det bliver spændende at følge. 
 

Og så er det flot, at vi har et andethold, der er kravlet op i serie 4. Det 
kommer til at give nogle udfordringer, men ender man som 1-er, så 
spiller man også en række længere oppe, og så må man lære af det. 
 

Det har været en lang periode, den sidste jeg har haft. Det skulle egent-
lig kun have været et halvt år, men det blev til lidt mere. Der er jo en 
grund til, at jeg har været her så længe. Jeg har det godt her, og har altid 
haft en super opbakning fra både bestyrelse, holdledere og spillere, og 
der er styr på tingene. 
 

Så jeg afleverer et hold til Per med ro i maven.” 
-hp 
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Historisk dag på søndag 
 

Søndag den 11. december 2022 vil gå over i den lokale historie som en 
helt special dag. Her åbner det nye trinbræt, som blev lukket tilbage i 
1979. Men inden, det blev til et trinbræt i 1964, var Sparkær Station en 
fuldt udbygget station med to spor og rangerspor. Strækningen Langå-
Viborg blev indviet 20. juli 1863 med to daglige afgange i hver retning. 
Det videre arbejde blev påvirket af krigen i 1864, så den ufærdige 
strækning Viborg-Skive blev brugt flittigt under de danske styrkers til-
bagetog mod Mors, men den blev først indviet officielt 17. okto-
ber 1865 med station i Sparkær. 

Billedet herover er angiveligt fra perioden 1925-1935, og er der i dag 
utilfredshed med standarden af Kjærgårdsvej, så se lige på billedet ne-
derst til højre! Møllen lå ved bageriet lige overfor købmanden og både 
bageri og mølle blev bygget af tidligere bagermester H.P.Nielsen. 
 

Der er megen historie knyttet til Sparkær Station, især fra perioden med 
tørvegravning i moserne omkring Sparkær. Det hele kulminerede i 
1905, hvor datidens ”tørvebaron” Hans Nielsen ejede 5 tørvefabrikker 
og havde 150 ansatte, der producerede 22 mio. tørv om året. Alt sam-
men skulle videre ud i landet fra Sparkær Station, der dengang sendte 
snesevis af godsvogne afsted hver dag. Men i 1901 blev Sparkær Stati-
on også brugt som et forvisningssted: 
 

Generaldirektoratet for Statsbanerne har besluttet at forflytte trafikas-
sistent B.F.Ohlson fra København til Sparkær, fordi han har gjort sig 
uheldig bemærket i valgkampen. Han var stiller foren venstremand! 
 

Med det nye trinbræt håber vi ikke på flere forvisninger, men snarere på 
øget tilflytning til gavn for byens udvikling.                                       -hp 

Foto: Arkiv.dk 
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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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Nyt fra Sparkær Skole 
Af Flemming Wilkens 

Kære alle, her kommer en lille Julehilsen fra Sparkær Skole.  
 

Julemåneden er altid noget særligt på en skole. Den begynder som så 
ofte med Juleklippedagen, og i år var der endelig igen mulighed for at 
invitere gæster. De fleste elever havde inviteret deres bedsteforældre til 
en dag med juleklip, hygge og æbleskiver. Det var en rigtig god dag og 
skolen er nu flot pyntet op til jul.  

Formand og næstformand for elevrådet har været til elev-byrådsdag i 
Viborg. Her skulle der fordeles 150.000 kr. Vi havde et ønske om eks-
tra løbehjul og en pumptrack, men vi fik desværre ikke penge hertil. 
Men eleverne havde en rigtig god dag, hvor de fin lidt indblik i arbejdet 
som byrådspolitikker.  
 

Den 16. november blev den nye skolestruktur vedtaget i byrådet. Der 
har været mange tanker omkring Sparkær Skoles fremtid. Den nye sko-
lestruktur indebærer, at skoledistrikterne Mønsted og Sparkær sammen-
lægges, med 0.-6. klasse på Sparkær Skole og 0.-9. klasse på Mønsted 
Skole.  
 

Udover dette skal alle skoler i kommunen samarbejde på tværs af skoler 
i såkaldte skolefællesskaber. Der oprettes 9 skolefællesskaber, og Møn-
sted og Sparkær skoler skal være i skolefællesskab med Stoholm Skole 
og Vestfjendsskolen. Det er glædeligt, at Sparkær Skole består, og vi 
glæder og til det kommende samarbejde med både Mønsted, Stoholm 
og Vestfjendsskolen.  
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I august blev der valgt nu skolebestyrelse, og arbejdet i bestyrelsen er 
godt i gang. Et nyt tiltag er, at vi er optaget af at tilknytte frivillige til 
skolen med det formål at hjælpe med praktiske gøremål. Det kan være 
sig i undervisningen eller i pauserne. Så hvis man kender en, der kunne 
være interesseret i en opgave på skolen, så kontakt mig endelig. 

Sparkær Skole er blevet udtaget af Styrelsen for undervisning og kvali-
tet (STUK), på baggrund af elevernes trivselsmåling i 20/21. Vi har 
sagt ja til et samarbejde med konsulenterne fra STUK, hvilket betyder 
udarbejdelse af en forandringsmodel med fokus på blandt andet: Ven-
skaber og fællesskaber og Den gode fortælling om skolen. Vi glæder os 
til dette arbejde.  
 

Efter et indledende besøg udtalte konsulenterne fra STUK, at det er en 
dejlig skole vi har. Vi gør mange gode ting, ”low arrousal” og Hjerne-
smart pædagogik. På skolens hjemmeside (sparkaer-viborgskoler.aula.dk/) 
kan man følge med i skolens nøgletal og meget andet. De seneste triv-
selstal er steget fra 65 procent til 86 procent, hvilket er en tendens, vi er 
meget glade for.  
 

Her til sidst vil vi fra skolen ønske jer en rigtig glædelig jul og et godt 
nytår. Skolen begynder igen d. 4. januar 2023. 

Lokale fodboldnyheder 
 

Følg med i resultater, stillinger, 
målscorere, referater på  

 

www.fjendscup.dk 
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Instruktørerne er nu klædt på 

Vores dygtige instruktører i gymnastik og fitness er nu efter et langt 
tilløb blevet klædt flot på til sæsonen. Fra venstre er det Laila Jespersen 
(Styrketræning for motionister), Malene Wagner Lassen (Forældre/
barn), Jeanette Kaptajn Frederiksen (Yoga og Ladies Dance-mix). Ba-
gerst Anita Olesen (Jumping Fitness og Jumping MEGA Strong). 
 

Tøjet, som er i sort og rød og med logo og navn, er leveret af vores 
samarbejdspartner Sportigan Viborg, og det har skabt glæde blandt in-
struktørerne. 
 

- Det er en super lækker kvalitet fra Fusion og dejligt at have på, så vi 
er rigtig glade og tilfredse med det, fortæller Anita Olesen på vegne af 
de fire. 
 

Holdene nærmer sig julepausen, men fortsætter efter nytår. Dog fortæl-
ler Jeanette Kaptajn Frederiksen, at hun er klar til at tilbyde ”juledans” i 
december, hvis der er interesse for det. Det bliver så enten 14., eller 15. 
december kl. 19.00-20.15 eller søndag den 18. december kl. 15.00-
16.30. Er du interesseret i det, så 
kontakt Jeanette på tlf. 60 64 57 73.  
Det koster 30,00 kr. pr. gang. 
 

-hp 
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Velkommen til Per 
 

Med Poul Vistisens ønske om en pause i trænergerningen, skulle vi for 
første gang i flere år  finde en ny træner. Vi gik offentligt ud og efterly-
se interesserede, og det gav pote i form af en håndfuld henvendelser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valget faldt på 48-årige Per Vester Sørensen fra Ulbjerg, der har en 20 
år lang trænerkarriere i flere serieklubber bag sig. Vi har lavet en aftale 
for 2023, ønsker Per velkommen og ser frem til samarbejdet.     
                                                                                                             -hp  

Daniels Brøns Per Vester Sørensen 
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Fodboldspillerne lukkede sæsonen 
 

Lørdag den 26. november 2022 blev fodboldsæsonen traditionen tro 
lukket med en gang five-a-side fodbold og efterfølgende afslutning i 
klubhuset – i år krydret med VM-fodbold på ”storskærm”. 
 

Udover kåring af vinderne af five-a-side var der som altid overrækkel-
ser af pokaler og gaver, inden der blev fortæret godt af Karens veltilbe-
redte mad. 
 

Vinderholdet ved five-a-side, der havde samlet 25 spillere, blev Kristi-
an Mackenhauer, Mikkel Mackenhauer, Malthe Thomsen, Mads Daa 
Vistisen og Daniel Brøns. Herefter var der uddeling af pokaler samt 
gaver til trænere og holdledere. 

Årets spiller på serie 3 blev Frederik Andersen (th.), mens William Daa 
snuppede pokalen for serie 5. Det er træneren, der vælger årets spillere, 
og Poul Vistisen motiverede de to uddelinger. Om William sagde han 
blandt andet: ”Du har trænet godt og udviklet dig meget i år. Du giver 
den alt til både træning og kamp”. Og til Frederik: ”Du har præsteret en 
stærk træningsindsats og været meget stabil i kampene. Du er teknisk 
dygtig, løbestærk i kampene og altid nem at spille. Og så er du en god 
holdkammerat.” 
 

Efter hver kamp afgives stemmer for at kåre kampens spiller, og flest 
stemmer på serie 3 samlede Mads Daa Vistisen med 339 foran Daniel 
Brøns med 324. På serie 5 var det Kristian Mackenhauer med 170 foran 
Anders Brøns og Noah Hvass begge med 116. 
 

Træningsindsatsen har hele året været flot. Der har været 57 træninger 
med i alt 1.029 fremmødte, og det giver et gennemsnit på 18. Flest gan-
ge – med 50 træninger - finder vi Mathias Thomsen tæt fulgt af Anders 
Holm med 48 og Rasmus Højgaard med 47. 

Foto: Mackenhauer Foto 
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Sparkær IF’s presseafdeling v/Jacob Mackenhauer og Nicolaj Broch 
Andersen havde lavet en flot lille video over Poul Vistisens seneste 7½ 
år som træner, og de overrakte Poul et indrammet billede (se side 10). 
Presseafdelingen havde også lavet en konkurrence om kåring af efter-
årets mål, og det blev Asger Fjeldsteds flotte langskudsmål i sæsonens 
sidste kamp mod Viborg FF. Også han fik et indrammet billede. 

 

Endelig sagde holdleder Dennis 
Christensen farvel efter 25 år som 
holdleder, og i den anledning fik 
han overrakt DBU Jyllands sølv-
emblem.  
 

Den gives til ulønnede ledere, som 
har gjort sig særlig fortjent ved 
deres arbejde for fodbolden inden 
for unionen elle dens klubber. Der 
skal være tale om mindst 15 års 
frivilligt arbejde, og det har Dennis 
til fulde opfyldt med sine 25 år. 
Tak for indsatsen Dennis! 
 

Træner Poul Vistisen sagde farvel for denne gang – hans tredje periode 
som træner i Sparkær IF – og så tilbage på nogle gode år med nogle 
herlige unge mennesker. 2022 har været et begivenhedsrigt år for ham 
som træner, hvor førsteholdet har præsteret flot. I foråret var det meget 
tæt på en oprykning til serie 2, og det sluttede først med playoffneder-
lag til Kjellerup. I efteråret så det også længe ud til, at serie 3 skulle 
snakke med om de to første pladser, men et par udfald gjorde, at holdet 
endte på 3. pladsen.  
 

Andetholdet har hele året spillet i serie 5, men efteråret endte med en 
oprykning til serie 4. Jeg har tidligere på denne plads udtrykt bekym-
ring for, at det skulle ske med tanke på de problemer, der har været med 
at samle hold til nogle af kampene. Men holdningen hos spillerne og 
seniorudvalget er, at det skal prøves, og så må vi se, om der er handling 
bag ordene om at møde op til kampene. 

Poul takkede holdlederne for deres indsats og opfordrede spillerne til 
fortsat at bakke om træningen og at give den nye træner Per Vester Sø-
rensen den samme opbakning, for så er han overbevist om, at det nok 
skal blive godt. 

-hp 
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Østergade 12 - 7850 Stoholm - 97 54 10 46 
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U9 drengene klør på 
 

Jeg har tidligere på disse sider skrevet om manglende børn og dystre 
udsigter for børnefodbolden i Sparkær IF. Det er stadig aktuelt, for reelt 
har vi nu kun en enkelt årgang - U9 Drenge - der spiller som et rent 
Sparkær-hold. Til gengæld er der en god trup på 7 spillere, som også til 
foråret skal spille sammen på et 5-mandshold. Hvad tiden derefter brin-
ger, må vi finde ud af, men lige nu er drengene fortsat i gang med træ-
ningen, selv om vi skriver december og nærmer os jul. 

De har nemlig siden turneringen sluttede i starten af oktober trænet 
sammen med Stoholm IF’s U9 Drenge på den nye kunstgræsbane i Sto-
holm. Her har Peter Racz dannet trænerpar med Martin Trankjær fra 
Stoholm IF, og det har drengene haft rigtig meget ud af og lært en mas-
se. Det er planen at fortsætte frem til jul og efter, hvis drengene har lyst. 

Søndag den 27. november deltog holdet i et indendørs stævne i Skals, 
og her spillede de fire kampe, tabte en og vandt tre. Der var præmier til 
alle, og stævnet var iflg. træner Peter Racz en rigtig god oplevelse for 
drengene.                                                                                              -hp 
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 Klar til Sparkær Vinterløb nr. 6 
 

Havde det ikke været for Coronaen, så ville det have været vinterløb nr. 
7, men vi måtte desværre aflyse i januar 2021. Vi vendte dog stærkt 
tilbage i 2022 med 113 deltagere. 
 

Sparkær Vinterløb startede i 2017 efter 
ide af Sparkærs løbeentusiast Jens Buhl 
Christensen og har siden sat Sparkær 
på landkortet hos de såkaldte 
”cannonballløbere”. Det er løbere, der 
for fleres vedkommende rejser land og 
rige rundt og deltager i disse løb på 
halv– og helmarathondistancer. Mange 
har flere end 100 løb på CV-et. 
 

Men Sparkær Vinterløb er mere end 
halv– og helmarathon. Det er et runde-
løb, hvor løberne selv afgør, hvor man-

ge runder der løbes. Og så er det også åbent for børn og voksne, der 
bare vil gå en tur i den smukke natur omkring Sparkær. Ruten går nem-
lig fra klubhuset, ned igennem Bakkely og tilbage via Gravhøjvej og 
kirkeskoven. NærBrand er igen sponsor for løbet. Se side 28            -hp 

Depotet på kælkebakken er et 
populært pitstop med alskens 
gode sager. 
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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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Sparkær Vinterløb 
Lørdag den 14. januar 2023  
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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 
 

  
 

 
 

 
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  

 
 
 
 

 
 

 

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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