
Sparkær IF - Beretning for året 2022: 
Aktivitetsmedlemmer 153 (2022: 186) 

 U/25 år 25 år og derover I alt 

Gymnastik & Fitness 10 (16) 44 (55) 54 (71) 

Fodbold 58 (62) 19 (22) 77 (84) 

Badminton 1 (1) 13 (19) 14 (20) 

Tennis 0 (2) 8 (9) 8 (11) 

I alt 69 (81) 84 (105) 153 (186) 

Støttemedlemmer  31 (30) 31 (30) 

 

Medlemmer 
Medlemstallet fortsætter med at falde. 2019: 265. 2020: 226. 2021: 186 og i 2022 153 aktive! 
Siden 2019 er tallet faldet fra 265 til 153 – altså 112 på 3 år eller 42 pct. Gymnastik & fitness er 
mere end halveret fra 134 til 54, mens fodbold er gået fra 104 til 77. Noget af tilbagegangen kan 
henføres til Corona, men der har også været færre hold i gymnastik & fitness og færre børn og 
unge fodboldspillere. Generelt mangler vi børn i Sparkær, men mangel på instruktører har 
bevirket, at vi ikke har børnehold til gymnastik – kun forældre/barn. 

Faciliteter 
Efter en pause i større investeringer i 2021 har vi besluttet og gennemført flere større tiltag i 2022. 
Udskiftning af hvidevarer i køkken. Udskiftningsbokse på stadion. Lys på multibanen. Nyt design 
fjendscup.dk., Nyt nøglesystem og nyt alarmsystem i klubhuset. Det har sammen med øgede 
udgifter til el og gas betydet et stort underskud på regnskabet. 

I eftersommeren/efteråret fik vi ødelagt en stor del af fodboldbanerne – mest stadion, der blev 
angrebet af fugle, som skrabede græsset op for at finde larver fra gåsebiller. For nylig har vi opsat 
22 stærekasser, og håber at stærene flytter ind og bekæmper larverne fremover. HH Trælast i 
Stoholm har været sponsor for al materiale, og kasserne er lavet af Per Pedersen. 

 
De nye spillerbokse blev sat på plads med kyndig hjælp af nogle af landsbypedellerne. Tak for det! 

Billingeparken. Arealet er tilskødet Sparkær Idrætsforening, som også fører Billingeparkens 
regnskab. Det er ikke sket de store tiltag i 2022, men der er plantet en masse frugttræer, som 



allerede bar frugt i efteråret. En opgave landsbypedellerne klarede, og Natur og Skovbrug v/Jens 
Buhl Christensen har sponseret planterne.  

Udviklingsgruppen har ved hjælp af frivillige i efteråret 2020 etableret en fodboldgolfbane, som er 
en stor succes, og i 2022 er der opstillet fitnessredskaber. I 2023 er der en længe ønsket 
toiletbygning på vej. Udviklingsgruppen har søgt og fået midler til etablering af bygningen. 

 

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 personer et par timer. Nogle går en tur, nogle spiller whist, nogle spiller bob, 
o.s.v. Det er blevet en stor succes. De fleste af deltagerne har tegnet et passivt medlemskab af 
Sparkær IF. 

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

 
- Søndag den 25. september arrangerede Sparkær IF i samarbejde med Sparkær Borgerforening et 
kursus for hjerteløbere i klubhuset. 

Idrætsaktiviteter 

 

Med 3 løb i løbet af året er Sparkær IF meget synlig blandt løbefolket. Efter problemer med 
afvikling i 2021 på grund af Covid-19 fik vi alle løb afviklet i 2022. Sparkær Vinterløb (107 
deltagere) trækker fortsat mange løbere fra det meste af Jylland, men også gåturen er ved at gå 
op for de lokale. 

 NærBrand Topdanmark v/lokale Kristian Bækgaard er sponsor for vinterløbet, mens Sportigan 
Viborg er hovedsponsor for Fjendsløbet (125 deltagere) og Mandeløbet (43) deltagere. 

Torsdag den 12. maj arrangerede vi en gåtur til mindestenen i Dalgas Plantage efterfulgt af varme 
hveder i klubhuset. Det var en del af ”Bevæg dig for livet”. 



 
Vores gymnastik-og fitnessinstruktører blev klædt på i lækkert tøj fra Sportigan Viborg. Jumping 
Fitness har stadig et godt tag i jumpingfolket med to fyldte hold. Herover skiftes elastikker. 
 
Gymnastik & Fitness har i sæsonen 2022/2023 6 forskellige hold- det samme som i 2021/22 – 
Jumping Fitness (15), Jumping Strong (15), Styrketræning for motionister (14), Mor/far/barn (11), 
og Yoga (10) Ladies Dance (6). Tallene er tilmeldinger til holdene i efteråret 2022. 

Puslingeholdet kom desværre ikke i gang i denne sæson, da det ikke lykkedes at finde instruktører. 
Der var 11 deltagere i 2021/2022. 

Desværre blev Sparkær Skoles gymnastiksal ramt af en stor vandskade kort før jul, og det betød, at 
vi måtte flytte to hold til Sparkær Forsamlingshus – sandsynligvis resten af sæsonen.. 

Badminton og tennis lever deres eget stille liv. Badminton foregår i Østfjendshallen en time om 
ugen – her er der tilbagegang af medlemmer, så vi nu kun besætte 4 baner.  

Tennisfolkene – 8 i alt – passer og plejer selv banen, og der er plads til mange flere spillere.  

 

En del af børnefodbolden gik lidt i opløsning i sommerpausen, da flere spillere valgte at søge andre 
klubber. Det betød, at vi efter sommerpausen kun havde et U9 hold trænet af Peter Racz og de 
små, som kun har trænet med Mette Hansen en gang om ugen og ikke spillet kampe. Nogle få U14 
og U15 spillere har efter sommerpausen spillet sammen med Stoholm, og her har Malthe 
Thomsen været med som træner. Vi har en stor udfordring med at få flere børnespillere i 2023, 
men vi mangler generelt børn i Sparkær. 



I 2022 havde vi igen DBU Fodboldskolen i Sparkær, og det blev en kæmpe succes med 54 deltagere 
(udsolgt), heraf for første gang en ren pigegruppe. 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. Og det bliver med endnu flere børn – nemlig 64, som svarer til 4 grupper. 

 
Førsteholdet i serie 3 var meget tæt på en oprykning i foråret, men tabte den sidste finale med 2-3 i 
Kjellerup. Som det ses på billedet herover, var der stor opbakning på sidelinjen. 

Hos seniorherrerne har 2022 været et godt år. Førsteholdet har spillet i serie 3 i både forår og 
efterår, og andetholdet har ligget i serie 5 hele året. Serie 3 har spillet med i toppen både forår og 
efterår, og var meget tæt på oprykning i foråret. Det lykkedes til gengæld for serie 5 i efteråret. 
Træner Poul Vistisen valgte at stoppe efter 7½ år i denne omgang, og vi gik offensivt ud og søgte 
en ny seniortræner. Det kom der en del henvendelser på, og vi har valgt Per Vester Sørensen fra 
Ulbjerg som Poul Vistisens afløser. Per har en lang trænerkarriere bag sig i flere serieklubber. 

Kvindefodbolden gik desværre efter mange år i stå i 2021, og selv om det blev forsøgt, kom det 
ikke i gang igen i 2022.  

Fjends Cup er og bliver et samlingspunkt for de lokale fodboldklubber og fodboldinteresserede. 
Årets turnering var ingen undtagelse og samlede igen masser af tilskuere (1448), det næsthøjeste i 
turneringens historie. Og historie blev der skrevet, da det var turnering nummer 40 siden starten i 
1983. Det blev markeret med en speciel jubilæums t-shirt, som blev delt ud med 25 stk. til de 
deltagende klubber. Trøjerne blev finansieret af 10 sponsorer. Sparkær var igen med helt fremme, 
men tabte for andet år i træk kampen om 3. pladsen efter amr. straffespark. 

 
Der var igen massiv opbakning til kampene under Fjends Cup 2022 

 



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 38. årgang. Vi har været inde i nogle overvejelser om at slutte med 
papirudgivelsen, da vores trykker Søe Knudsen i Stoholm stopper her til foråret. Vi har dog fundet 
en ny, men har valgt kun 3 udgivelser, så der stadig er et økonomisk resultat. 

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. Og i 2022 oprettede de så en hjemmeside kun for 
seniorfodbold - https://sparkaersenior.brochmedia.dk 

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 
2023.  

I 2022 indgik vi et samarbejde med OK, der betyder, at Sparkær IF får et beløb, hver gang de 
tilmeldte personer tanker brændstof (5 øre pr. liter). Aftalen startede 1. marts, og efter ½ år var 
der kun tilmeldt 27 til ordningen. Her kan vi godt ønske mange flere. 

TAK til alle sponsorer - store som små 

Regnskab: Regnskabet viser for første gang i mange år et driftsunderskud. Det skyldes både 
selvvalgte store investeringer men også øgede udgifter til el og gas. Det vil Karen komme ind på 
under gennemgang af regnskabet. 

Til slut en stor tak til alle, der har ydet en frivillig indsats for Sparkær IF i 2022.  

Hans Peter Johansen 
Formand 


