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Altid billig
benzin

HØJ KVALITET, LAV PRIS

Bredgade 20 . Mønsted . Tlf 86 64 61 92

Åbningstider:

 kl. 7. 0 - 1 .00
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Så er det forår igen…. 
 
”Carl”, altså det blæsevejr, som 
de kalder en storm med orkanstyr-
ke, kom næsten ubemærket forbi 
Sparkær her i weekenden, hvor 
det meste af dette blad blev pro-
duceret. Det er ikke den slags op-
pustede nyheder, vi bringer i dette 
første nummer i 90 året for Spar-
kær IF’s stiftelse. 
 

Derimod kan du læse om mere 
jordnære bud på, hvad det kom-
mende år bringer i foreningen.  
 

Men der er også plads til at kikke 
lidt bagud og tage afsked med 
mrs. Zumba-instruktør i Sparkær, 
Anita Olesen, der desværre må 
stoppe på grund af problemer med 
armene. 
  

Til gengæld kan vi byde velkom-
men til en ny reporter på bladet, 
Anders Schmidt Kristiansen, der 
giver os et friskt bud en fodbold-
sæson, hvor der satses på opryk-
ning. 
 

Vi ser også frem mod foreningens 
to løb, Fjendsløbet og Sparkær 
Mandeløb i maj og juni. 
 

Og så introduceres noget helt nyt i 
Sparkær IF, nemlig en klubdragt 
for både børn og voksne. Det er 
blevet en mulighed til en favora-
bel pris, efter at SIF har indgået 
en klubaftale med Sportigan i Vi-
borg.                                           
                                                 -hp 
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Generalforsamling i Sparkær IF 
 

Onsdag den 26. februar var der kaldt til den årlige generalforsamling i 
klubhuset, og som det plejer, så var godt en snes stykker mødt frem. I 
år med den glædelige forskel i forhold til tidligere, at en lille flok yngre 
fodboldspillere, både M og K pyntede på forsamlingen. 
 

De fremmødte kunne høre formand Ivan Bakholdt berette om årets be-
givenheder, både de sportslige og andre tiltag i foreningen. SIF har 245 
såkaldte aktivitetsmedlemmer fordelt med 84 fodboldspillere, 126 gym-
naster, 21 badmintonspillere og 14 tennisspillere. 
 

Den nye kasserer, Karen Ladefoged gav en grundig orientering om for-
eningens økonomi, der efter et år med en del oprydning med uforudsete 
udgifter ser fornuftigt ud fremover. Årets overskud blev på beskedne 
godt 3.000 kr. ud af en omsætning på godt ½ mio. kr., men det bliver 
bedre i 2014 iflg. det budget, der er lagt. 
 

Kontingenter, sponsorer og kommunale tilskud er de største indtægts-
kilder, men også Fjends Cup, Skive Festival, Fjendsløbet og Sparkær 
Mandeløb bidrager godt til at holde hjulene i gang i Sparkær IF. 
 

Bestyrelsen havde et enkelt forslag med til generalforsamling, nemlig 
nedsættelse af et udvalg til at tage sig af de to løb, som foreningen af-
vikler. Det har tidligere været en del af gymnastikudvalget. 
 

Valgene blev hurtigt overstået, idet der var fundet kandidater til de 
mange poster. I bestyrelsen takkede Lene Nielsen og Palle Christensen 
af, og de blev erstattet af Daniel Brøns og Erich Weller. Alle de øvrige 
valg kan du se på www.sparkaerif.dk. 
 

Under Eventuelt blev det nævnt, at Sparkær IF i år fylder 90, og det gav 
anledning til en længere drøftelse. Læs mere om det på side 10. Endvi-
dere kom den tiltrængte renovering af den gamle del af klubhuset med 
omklædningsrummene på dagsordenen. Det SKAL sættes i gang her i 
jubilæumsåret, men inden skal der hentes priser og søges finansiering. 
Sparkær IF har for længst søgt om årets overskud fra Billingefesten, og 
efter generalforsamlingen har Samarbejdsudvalget besluttet, at det bli-
ver sådan. Det bliver så forhåbentlig af en størrelse, der kan indgå i fi-
nansieringen af klubhusrenoveringen. 
 

Du kan se et fyldigere referat fra generalforsamlingen på 
www.sparkarif.dk                                                                               -hp 
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STOHOLM BYGGECENTER 
Hus, have, byggeartikler 

Fra dit lokale byggemarked 
- og Maskincenter 

7850 Stoholm - tlf. 97 54 10 98 

 

 



 

6  

Nu starter fodbolden for de yngste 
 
Så er det endelig forår, og vi glæder os til at komme i gang med fodbol-
den igen! 
 

Vi starter søndag den 30. marts kl. 10.00 med følgende årgange: 2006, 
2007, 2008, 2009  og 2010 for både drenge og piger samt årgang 1998 
og 1999 for piger. 
 

Vi mødes ved klubhuset Enrico Dalgas Vej 3. Vi spiller lidt bold, og 
slutter af med  kakao  og  boller. 
 

Skulle nogen have lyst og tid til at give en hånd med ved træningen af 
disse hold, hører vi meget gerne fra jer. 
 

Henvendelse kan ske til Lene på tlf. 2674 90 60, Morten på tlf. 
2029 7297 eller Helle på tlf.:4063 3170. 
 

Vi har igen i år et samarbejde med Mønsted IF omkring holdene fra U8 
til U12 drenge og U8 til U14 piger. Her er træningen allerede i gang. 
 

Vi har også indledt et samarbejde med Mønsted og Vridsted  under 
navnet ”Team Fjends” omkring holdene U13, U14 og U15 drenge.  
 
Her er træningen i fuld gang, og træningstidspunkter for disse hold kan 
ses på www.sparkaerif.dk. 
 

Vi glæder os til at se rigtig mange - både spillere og forældre til den 
nye sæson.. 
 

Med venlig hilsen   
Fodbold Ungdom 

 

Støt vore annoncører 
- de støtter os! 
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Lars Højrup . Nørregade 3 . 7850 Stoholm . 97 54 10 97 

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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Kom på DBU Fodboldskole i Sparkær i uge 27 

Sparkær Idrætsforening er vært for DBU’s Fodboldskole i år. Fodboldskolen 
er for alle drenge og piger født i 1999-2006, og afvikles i uge 27, alle dage fra 
09.00-15.00 på Sparkær Stadion. 
 

Prisen er 800,- kr. for hele ugen.  Inkluderet i prisen er: 
- Et DBU-sæt bestående af T-shirt og shorts fra Adidas 
- Diplom 
- En drikkedunk 
- En unikt designet Select fodbold 
- En børnebillet til DBU’s jubilæumskamp (ved køb af en voksenbillet) 

Billetter kan bestilles på www.dbu.dk/fodboldskolebillet  eller på tlf.: 43 26 54 
00 fra d. 4/3. Der er 64 pladser på fodboldskolen, og billetterne sælges efter 
”først til mølle” princippet. Medlemmer i Sparkær, samt i Mønsted og 
Vridsted, der deltager i holdsamarbejde med Sparkær får 100,00 kr. i 
rabat efterfølgende. 
 

Hvis du køber din billet inden uge 18, deltager du automatisk i en lodtrækning 
om træning i landsholdslejren. Hver tirsdag fra og med uge 11 til og med uge 
18 trækkes der lod om én plads på træningsbanen med udvalgte spillere fra A-
landsholdet. Dagen byder på træning af DBU’s talenttræner, overværelse af 
landsholdets træning og efterfølgende autografskrivning samt spisning på 
landsholdets hotel. 
 

Der vil være mulighed for at bestille mad til frokost. Menu, priser og bestil-
lingsseddel vil blive tilsendt efter tilmelding. 
 

Med venlig hilsen  / Fodbold Ungdom 

I weekenden 24.-25. maj kan du komme med på 
DBU’s skattejagt, som Mønsted IF afvikler. 
Skattejagten har afløst DBU’s Mikrofodbold-
skole, og billetter kan købes på: 
 

http://www.dbu.dk/boern_og_unge/
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Sinna Maagaard 
Sygeplejerske og akupunktør 
Østergade 5B, 7850 Stoholm 
 

Telefon 29 28 58 52   
www.actera-viborg-dk  
post@actera-viborg.dk 
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Sparkær Idrætsforening fylder 90 i år 
 

Tilbage til generalforsamlingen, for det var her under punktet Eventu-
elt, at gruppen af yngre medlemmer bragte Sparkær IF’s jubilæum til 
diskussion. 
 

Daniel Børns, Anders Jørgensen, Michelle Brøns m.fl. havde allerede 
inden gjort sig nogle tanker om, at foreningens jubilæum da skal fejres 
med en ”kanon fest” i Forsamlingshuset, som der blev sagt. 
 

Ikke bare en ide, men også et løfte om, at de gerne vil deltage aktivt i 
planlægningen og afviklingen, inspireret af Sparkær Skoles jubilæum i 
2013 med invitation af tidligere medlemmer.  
 

For 30 års siden blev 60 års jubilæet markeret med både reception i 
klubhuset og efterfølgende fest med 120 gæster i Forsamlingshuset. Det 
gentog sig i 1999, da 75 års jubilæet blev markeret på samme vis. 

Kan vi leve op til det her i 2014? Det bliver spændende at følge, men 
meget positivt er det, at det er de unge, der nu sætter dagsordenen og 
tror på, at det kan lade sig gøre. 
 
Der kom flere ideer på bordet denne onsdag aften i februar om, hvordan 
jubilæet kan markeres hen over sommeren, og det vil der givet vis blive 
snakket videre om i det jubilæumsudvalg, som bestyrelsen lovede at få 
nedsat sammen med initiativtagerne. 
 
Sparkær Idrætsforening er stiftet den 1. november 1924, men det må 
være sket ved en sammenlægning af to eller flere foreninger. For der er 
dyrket idræt i Sparkær og omegn inden 1924, da der eksisterer en med-
lemsbog for ”Sparkær Boldklub” helt tilbage fra 1906. 
 

-hp 
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BRYRUPVEJ 7 . MØNSTED . 8800 VIBORG 

Ellen Marie 
Vistisen 

 

Telefon 
8664 6087 

Lukket onsdag og lørdag i ulige uger 
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”Skal du vælge en plejebolig?   
Vi er et plejehjem med holdninger til livet” 

 
Borrisvej 2 - Sparkær - 8800 Viborg 

96 51 46 40 - www.friplejehjemmetnordstjernen.dk 

Det sker på Nordstjernen 
 

Onsdag den 30. april 2014 kl. 19.30 
Dansearrangement med Henning Pedersen, Viborg. Festligt samvær, 
sange, musik og dans. 
 

Torsdag den 8. maj 2014 kl. 14.30 
Gudstjeneste v/Malene Dahl 
 

Lørdag den 31. maj 2014 kl. 14.00 
Havefest med fællessang og underholdning v/Salling Harmonikalaug. 
Tombola, amr. Lotteri og stort loppemarked. Kaffe, brød, øl, vand og is 
kan købes. 
 

Torsdag den 12. juni 2014 kl. 14.30 
Gudstjeneste v/Malene Dahl 
 

I juli måned holder Nordstjernens Venner ferie, men vi ønsker alle en 
god sommer.  
 

Venlig hilsen 

Nordstjernen og Nordstjernens Venner 
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Læs de lokale nyheder på…. 

sparkaer.dk 
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Følg de lokale seriekampe på: 
www. fjendscup.dk 

Snart klar til årets Fjendsløb 

Den milde vinter er ved at klinge af til fordel for et forhåbentlig lunt 
forår, og dermed begynder vi at tænke Fjendsløb. Løbet afvikles som 
sædvanlig den 2. tirsdag i maj, i år den 13. maj kl. 19.00 med start fra 
klubhuset som vi plejer. 
 

Ja, det meste er jo ”som vi plejer” med Fjendsløbet. Vi, det nye udvalg 
for løb, har en god mavefornemmelse ved at arrangere løbet  til en pris 
af kun 50,00 kr. for voksne og 20,00 kr. for børn. Vi har tidtagning 
uden chip, da det er hundedyrt, og Lone har jo rigtig godt styr på det 
med sit ”gamle” tidtagningsprogram. Husk, man kan forhåndstilmelde 
sig på fjendslobet.dk. Vi har allerede de første tilmeldinger i hus. 
 

Der er levende poster ude på ruten, der passer på, at pilene vender i den 
rigtige retning, der er gang i grillen og kiosken og igen rigtig mange 
lodtrækningspræmier, skænket af velvillige sponsorer. Så vi gør vores 
til, at alt er genkendeligt og uden slinger i valsen. 
 

Nu er det jo jubilæumsår – 90 år for Sparkær Idrætsforening – så måske 
kan der alligevel vise sig lidt derude på ruterne. 
 

Vi håber, mange vil tage udfordringen op og løbe med, også Nordstjer-
nen håber vi, der møder talstærkt op – ganske som de plejer. 
 

Karen Ladefoged 
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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 
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Sparkær IF indgår klubaftale med Sportigan Viborg 
 

Aftalen betyder, at Sportigan bliver hovedsponsor for Sparkær IF’s to 
motionsløb, Fjendsløbet og Sparkær Mandeløb de kommende 3 år. 
Sportigan fortsætter også med et præmiesponsorat i forbindelse med 
Fjends Cup. 
 

Aftalen giver, ud over et kontant beløb pr. år, en række fordele for SIF 
og medlemmerne. Al indkøb af tøj, sportsrekvisitter m.m. samles selv-
sagt hos Sportigan, der til gengæld yder en rabat til foreningen. 
 

Også medlemmer kommer til at mærke til aftalen, idet Sportigan en til 
to gange om året vil lave kampagnetilbud målrettet Sparkær IF’s med-
lemmer i en periode. 
 

Et nyt tiltag i den forbindelse er, at SIF vil forsøge at markedsføre en 
klubdragt i foreningen, både til børn og voksne. Se og læs mere om det 
på næste side. 
 

- Vi er glade for, at vi har kunnet lave denne aftale med Morten Hals-
kov fra Sportigan i Viborg til gavn for både foreningen og medlemmer-
ne, siger Mogens Frederiksen fra Sponsorudvalget.                      -hp 
 

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 IF’s nye klubdragt 

Her ser du Sparkær IF’s nye klubdragt fra PUMA. Til venstre en Foun-
dation Training Sweet og Training Pants i et lækker blødt materiale. Til 
højre en Foundation Windbreaker og Traning 3/4 Pants. Ved køb af 3/4 
Pants følger et par strømper med. 
 

Du kan frit vælge og blande trøje og buks efter eget ønske. Prisen for 2 
dele er kun 400,00 kr., både børn og voksne. Med i prisen er tryk med 
Sparkær IF’s logo på brystet samt dit navn (hvis du ønsker det). På ryg-
gen trykkes Sportigan. 
 

Du skal ikke bestille, men møder bare op hos Sportigan i Viborg, hvor 
du kan prøve sættet, inden du køber. Du vil også kunne se en model af 
tøjet i klubhuset. 
 

Tennisfolkene gør klar 
 

Det tidlige forår har øget forventningerne hos tennisfolkene til en tidlig 
sæsonstart i år. Forberedelserne er i fuld gang med indkøb af grus, 
windbreaker m.m. Den gamle belægning skal skrabes af, nyt grus skal 
lægges ud, og omgivelserne skal også lige have et pift. Alt sammen kla-
res af den lille flok af trofaste tennisspillere. 
 

- Hvis vi fortsat har vejret med os, er vores optimistiske tro, at vi kan 
starte i påsken midt i april, men nattefrosten skal være væk, fortæller 
tennisformand Erich Weller. 
 

Han ser gerne nye tennisspillere på banen, og fortæller, at man godt kan 
få en prøveomgang eller to med lånt ketcher og bolde. Er du interesse-
ret i at prøve, kan du kontakte Erich Weller på telefon 50 59 00 90. 
 

Tennisbanen fylder i øvrigt 25 år, og måske kommer der en markering 
af det  i løbet af sommeren. I 1989 var det også frivillige, der stod for 
det meste af anlægsarbejdet.                                                               - hp 
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Nyt fra Sparkær Skole 
Af Jens Johansen 

For præcist ét år siden, i nærværende tidsskrift, kunne I blandt andet 
læse om skolens 50 års jubilæum og den forestående jubilæumsfest, 
som blev afholdt i juni. Selvom både jubilæumsår og jubilæumsfest for 
længst er blevet markeret med succes, så giver festen stadig ”genlyd” 
på skolen. 
 

Fredag den 7.marts kunne vi således pakke endnu en jubilæumsgave 
ud, da jubilæumsfestudvalget afslørede skolens nye boldvæg, og den 
flotte nye vægdekoration ud mod parkeringspladsen. Flemming ”Pyro” 
Jensen sagde, på vegne af festudvalget, et par velvalgte ord, og så kun-
ne repræsentanter fra elevrådet klippe snoren over, og maleriet blev 
afsløret.  
 

Det er unge fra malerlinjen på teknisk skole i Silkeborg, som har haft 
opgaven med at designe og male den flotte væg, der er blevet betalt 
med overskuddet fra jubilæumsfesten i 2013. Som det hør og bør sig på 
Sparkær Skole, så blev gaven efterfølgende fejret med hjemmebagt ka-
ge og saftevand. Tak til festudvalget og til alle som deltog i fejringen af 
jubilæet, og derigennem også i finansieringen af den nye boldvæg. 
 

Jenny og Freja fra elevrådet afslører, sammen med ”Pyro” fra jubilæ-
umsudvalget, skolens flotte nye boldvæg 
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Hvis det skulle være gået nogens næse forbi, så er 2014 et helt specielt 
skoleår. Ikke bare på Sparkær Skole men for alle landets folkeskoler. 
2014 markerer, apropos jubilæum, 200 året for det, vi i dag kender som 
den danske folkeskole – altså en skole for alle.  
 

I 1814 underskrev Kong Frederik den 6. en række skolelove, der gav 
syv års undervisningspligt for alle børn i Danmark. Det er det, som vi 
skal fejre i år—at vi har haft 200 år med ret og pligt til uddannelse i 
Danmark. Jubilæet og fejringen vil blive både nationalt, kommunalt og 
lokalt, og der vil blive en mængde markeringer i løbet af året. 
 

Om det er timing eller tilfældighed, at vi samme år, vi fejrer skolens 
200 års jubilæum, også får en større reformering af folkeskolen, ved jeg 
ikke.  
 

Men det er et uundgåeligt faktum, at folkeskolen, som vi kender den i 
dag, vil bliver anderledes fra august og årene fremover i takt med, at 
forandringerne bliver rodfæstet og grundfæstet. En forandring er først 
blivende, når den har forandret vores kultur, og kulturforandringer tager 
tid.  
 

Vi er alle gået til opgaven med krum hals, men også med ydmyghed og 
erkendelsen af, at forandringer tager tid, og at vi ikke skal være ”i mål” 
med folkeskolereformen til august, men være klar i startboksen.  
 

Alt det vi allerede har gjort og vil gøre i forhold til reformen hen imod 
august, skal sikre os, at når ”startskuddet” lyder, så løber vi alle i den 
samme retning! Lykkes vi med det, så er vi godt på vej.  
 

Jeg er meget optimistisk på vegne af Sparkær Skole, som nok skal klare 
sig godt i det kommende reform-ræs. Også her, tænker jeg, er det bedre 
at være lille og vågen end stor og… Godt forår til jer alle! 
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Sidste nyt fra ”Dansen” 
 

Efter en helt fantastisk gymnastikopvisning 
med så mange flotte hold og et fantastisk publi-
kum er det ved at være tid til at kigge tilbage på 
en sæson, som har været helt igennem fanta-
stisk og fyldt med super sjove og svedige timer. 
MEN vi er heldigvis ikke færdige endnu, da 
begge Zumba hold og Masala Bhangra sæsonen 
først slutter sidst i april :-) 
 
 

Efter sådan en sæson, så gør det ondt i mere end 
en forstand at skal tænke på afslutningen, for jeg er desværre i den situ-
ation, at jeg bliver nød til at sige farvel efter april. Mine skuldre er nu 
blevet så dårlige, at jeg ikke længere kan smertedækkes, og jeg må er-
kende, at det er på tide, at jeg tænker på min krop.  
 

Heldigvis er jeg så heldig, at gymnastikudvalget stadig vil have mig 
siddende, så derfor ved jeg, at vi er et team, som gør alt for at finde min 
Zumba afløser til næste sæson. Og der er ingen tvivl om, at jeg vil være 
den første til at tilmelde mig holdet, og samtidig vil jeg også fremover 
stadig stå for gymnastikforeningens dansehold, så jeg vil stadig være en 
del af dansen ;-) 
 

Masala Bhangra startede vi op i november, og det var en lidt sjov 
start. Jeg kunne mærke, at jeg selv fandt det 
lidt trægt i starten, men efter at jeg i januar var 
på Level 2, skete der en kæmpe forandring. Nu 
kunne jeg pludselig se, jeg kom nogle vegne, 
og dansen blev også ændret til, at det både gik 
stærkere og mere hårdt for pulsen. Og så var 
jeg fuldstændig solgt.......jeg elsker simpelthen de bevægelser, vi bruger 
hen over gulvet og den rytme, det giver.  
 

Og heldigvis har jeg den kæmpe ære at fortælle, at jeg allerede har 
skaffet den mest fantastiske afløser på det hold til sæsonen maj og juni. 
Berit kommer fra Højslev og har været min faste makker på både Level 
1 og Level 2 uddannelsen, og hun er fuldstændig Masala Bhangra opsat 
konstant, så når hun starter op første onsdag i maj kl. 18.30 her i Spar-
kær, garanterer jeg tempo, sved, masser af forbrænding og et fantastisk 
smittende humør......så skynd jer at tilmelde jer, for det bliver et super-
hold……Ballé ballé!! 
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Sidst vil jeg takke jer alle for de år, I har støttet mig og bakket mig op, 
også en kæmpe stor tak til Gymnastikudvalget og Idrætsforeningen, det 
er simpelthen den bedste forening at arbejde for, når man mærker, at 
man bliver bakket op i sine forslag og får fuld støtte i de nytænkninger 
man har.  
 

Og ikke mindst til alle mine veninder på holdene gennem årene skal der 
lyde en tusind tusind tak for dansen, I har været fantastiske at være 
sammen med, og det har bare betydet så meget for mig at være sammen 
med jer. 
 
Mange hilsner 
Anita 
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Store forandringer skal sikre oprykninger 
 

Starten på en ny fodboldsæson byder altid på forandringer 
og ændringer. Ligegyldigt hvad, vil der være ændringer på et fodbold-
hold; lige fra nye regler i bødekassen til nye spillere på holdet.  
  

Sparkær IF er igen klar til den nye fodboldsæson, og også denne gang i 
serie 4 og serie 6. Førsteholdet er godt i gang med træningskampene, 
mens andetholdet har deres første kamp til gode. Lige siden trænings-
starten har der været mange spillere til træning. Ofte cirka 16-17 styk-
ker (hvis ikke flere). Det er da også en begejstret Sparkær-træner, Claus 
Højgaard: 
 

“Det er jo fedt! Masser af unge mennesker, og der bliver gået til makro-
nerne. Jeg har skruet lidt op for blusset til træning, og jeg håber, at folk 
vil blive ved med at møde op,” siger træneren, der allerede nu har svært 
ved at stille hold – dog positivt ment og fortsætter: 
 

“Der er mange dygtige spillere, derfor er det svært at vælge, hvem der 
skal med. Men de skal bare blive ved med at arbejde, og så skal de selv-
følgelig komme til træning, hvis de skal med på førsteholdet”. 
  

Der er flyttet lidt rundt i staben i løbet af vinterpausen. Bjarne Have har 
nu ansvaret for andetholdet, og Anders Jørgensen er blevet fysisk træ-
ner. Claus Højgaard har også fundet sig en forlænget arm, Sparkær-
spilleren Kristian Roesgaard (herunder) er nemlig blevet assistenttræner 
(dog stadig aktiv på banen), og han kender sin nye rolle på holdet. 

“Jeg skal selvfølgelig bakke Claus Højgaard op, alt hvad jeg kan, men 
også komme med nye idéer og nye muligheder, end hvad han selv tæn-

ker,” fortæller Kristian Roesgaard. Det er da også et samarbejde, der 
glæder Claus Højgaard, og som han ser frem til. 
 

  

Vores nye reporter på ”Sparkær Idræt”, Anders Schmidt 
Kristiansen, har meldt sig under de journalistiske faner og 
begået denne artikel om seniorholdene i Sparkær IF. 
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“Det bliver et helvede – ha-ha. Ej, jeg synes det er rigtig godt, og det 
bliver jo kun bedre, når vi kommer til at kende hinanden endnu mere. 
Så det bliver godt”.  Den nye assistenttræner har allerede haft ansvaret 
for holdet, da Claus Højgaard måtte melde afbud til en af træningskam-
pene. Det blev en god start for Kristian Roesgaard, Sparkær vandt nem-
lig 6-5 over Feldborg/Haderup.  
 

Sparkær har også sagt goddag til nye spillere. Blandt andet har endnu 
en af Holm-brødrene fundet vej til træningsbanen. Denne gang tiltræder 
unge Anders Holm, lillebror til Martin og Christoffer, der også spiller i 
klubben. Også ny tilkommende Jesper Rasmussen har allerede vist sig 
som en dygtig og klog fodboldspiller. Det er i følge Claus Højgaard to 
meget forskellige spillere, som skal håndteres på vidt forskellige måder. 
 

“Anders Holm er jo meget ung, og han skal lære en hel masse, som 
hvordan det er at spille fireback-kæde og så videre. Han vil være i op-
læring. Jesper Rasmussen er stik modsat. Han er mere rutineret, og det 
er det, han skal ind at bidrage med i forsvarsspillet, og så skal han være 
med til at lære de unge op. Det er to gode forstærkninger,” vurderede 
træneren.   

Ny stab, nye spillere og nu nyt system. Førsteholdets spilleformation 
har i de seneste år været noget anderledes, men nu forsøger træneren 
med en traditionelt 4-4-2. En formation der er afgørende for førstehol-
dets målsætning. 
 

“Vi skal have indspillet holdet i en 4-4-2 formation. Det er afgørende 
for, hvor langt vi kan nå. Får vi det hurtigt til at køre, kan vi slå dem 
alle sammen og toppe gruppen,” udtaler Sparkær-træneren, der dog i 
første omgang kigger den modsatte vej.   
 

“Man skal passe på, hvad man siger om, hvor langt vi kan nå. Men så 
længe nedrykningsstregen er tæt på, er det den, vi tager stilling til først, 
og så må vi se senere hen,” siger Claus Højgaard, der dog slår en ting 
fast. 
 

“Vi skal rykke op i år! Om det så bliver i foråret eller efteråret, må ti-
den vise. Men vi skal op,” mener træneren, der også vurderer at andet-
holdet er en oprykningskandidat i serie 6. 
  

Forventningerne og kravene er altså høje for Sparkærs fodbold år 2014. 
Men som altid byder en fodboldsæson på både nedture og opture. Lige 
fra de grimmeste langtidsskader til de flotteste sejre, fra de største af-
brændere til de smukkeste scoringer og fra sidstepladsen – til første-
pladsen!                                                                          - Anders Schmidt 
 

- Anders Schmidt 
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Husker du…..? 

Sparkær IF’s bestyrelse i jubilæumsåret 1999. F.v. Carina Nonbo, Erik Skov, 
Óle S. Andersen, Bjarne Gade, Søren Dunvald og Leif Sørensen (formand) 

I 1989 blev tennisbanen lagt an, stort set med frivillig arbejdskraft. Med ryg-
gen til Troels Nielsen, derefter Ole Skamris, Jørn Tidemann og Peter Rytter. 
Tidemann er stadig aktiv spiller og med i tennisudvalget. 
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Gymnastikopvisning 2014 
Igen i år havde vi en god opvisning på Sparkær Skole. Vi fik brug for 
mere en 90 T-shirt mod knap 60 sidste år. 7 forskellige hold med til 
opvisningen, så det var et tilfreds udvalg, der nød dagen.  
 

Vi har igen haft en god sæson med næsten 140 tilmeldinger til vore vin-
terhold. Nu er vi så trukket i arbejdstøjet igen, for sommersæson står 
for døren. Her kan vi tilbyde Masala Bharngra®, CrossGym® Løb og 
Sparkærdysten i floorball. Vi tænker også allerede nu på næste vinter-
sæson, hvor vi mangler trænere til zumba® og let spring for børn.  
 

Vi bliver desværre nødt til at sige farvel til Anita Olesen som instruktør 
for zumba holdene. Hun kan ikke holde til det længere. En KÆMPE 
TAK til Anita for hendes MEGET store indsats for gymnastikken. Ikke 
bare som instruktør, men også i udvalget, hvor hun også har lagt megen 
tid. Men vi beholder hende heldigvis i udvalget, hvor hun selvfølgelig 
stadig har ansvaret for danseholdene.  
 

Vi siger velkommen til Birgitte Bentzen og Morten Brøndum i udval-
get. Det er dejligt med nye kræfter og nye idéer, så vi fortsat kan tilby-
de god gymnastik i Sparkær. De har allerede været i gang nogle måne-
der, da de startede i sensommeren/efteråret.  
 

Udvalget vil altid gerne høre, hvis nogen sidder inde med gode idéer 
eller har lyst til at være med som frivillig i gymnastikken. 

Mona Vistisen 
Gymnastikudvalget 

Se billeder fra gymnastikopvisningen på  
www.sparkaerif.dk, eller klik på QR-coden til højre 
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Klar til Skive Festival 2014 
 

Ja, så er vi i gang igen med forberedelserne til Skive Festival. Vi skal i 
år stille med 90 mand, hvilket er 5 mand mere end sidste år. Desuden 
har vi fået flere barer, som vi skal bemande. 
 

Vi har i år ”Bar2”, som vi altid har haft, samt ”Hancock Bar” og ”Stor 
Mixer”, som vi har haft siden 2012. Desuden skal vi i år bemande bar i 
det store nye telt.  

 

Vi er i øjeblikket i gang med at få styr på de 90 mand, og har p.t. fået 
henvendelse fra en del nye, som selvfølgelig er velkommen. Pladserne 
bliver bemandet efter først til mølle princip, men der plejer at være 
plads til alle.  
 
Dog hører vi gerne fra alle interesserede, da vi ikke er på 90 mand end-
nu. Vi bemander som altid med den trofaste stab først.  
 

Er du ny i byen, så tag med og mød en masse spændende mennesker fra 
dit nærområde. Der er go’ stemning og en masse god musik. Vi vil i år 
igen invitere alle hjælpere til hjælperfest. 
 

Jesper Jensen, Michael Højgaard Jensen og jeg satser på at få det hele 
til at gå op i en højere enhed, som det har gjort indtil nu.  
 

Kontakt: 
hjp@dancoins.dk eller sms på 40 26 19 33 eller på facebook ”Skive 
Festival – hjælper i Bar 2” 
 

De bedste hilsner / Hans-Jørgen Pedersen 
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TANDLÆGERNE I STOHOLM 
v/Kjeld Tommerup 

 

KONSULTATION  
MAN - TORSDAG 8-18, FREDAG 8-16 

TLF: 97 54 15 77 & 97 54 15 15 

Sparkær Smede & VVS A/S 
v/Poul Erik Jensen 

 

Mønsted Skovvej 19A  -  8800 Viborg 
86 64 50 31 / 23 82 70 11 

Vi arrangerer ture og udflugter 
for alle slags grupper. 

 

Vi har busser i forskellige størrelser 
fra 12 til 57 pers. 

 

Nu også stor liftbus  
med plads til op til 

20 kørestole + ca. 22 personer. 
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Vinterens Cross Gym på skolen har været en stor succes med op mod 
30 deltagere på holdet. Men Morten Brøndum og Co. hviler ikke på 
laurbærrene, så han og gymnastikudvalget er allerede klar med et som-
mer tilbud, der også indbefatter løb eller gang. 
 

Det starter den 3. april med udgangspunkt i Billingeparken og fortsæt-
ter helt frem til den 28. august hver torsdag fra kl. 17.15 til 18.15. Kon-
tingent for hele perioden er 400,00 kr. Der bliver to prøve gange, den 3. 
og 10. april, hvor man kan prøve sig af, inden man laver bindende til-
melding, der skal ske til mona_vistisen@msn.com. Husk: Navn, adres-
se, mobilnummer, mail og fødselsdag  
 

- Du får styrket hele kroppen med konditionstræning, løb & gang, 
vægttab, socialt samvær og hygge, træningsprogrammer (løb/gang), 
fortæller Morten Brøndum, der har kurset CrossGym® og tager i for-
året DGIs Løbetræneruddannelse, som giver mulighed for at starte et 
CrossGym® Løb hold. 

Der kan også blive mulighed for at træne ogl øbe/gå sammen de øvrige 
dage og i weekenden, da der bliver oprettet et Forum, hvor man kan 
skrive opslag, komme med gode ideer, aftale træning, løb og gang. 

- Jeg håber, vi ses til en aktiv, hyggelig og dejlig omgang træning uden-
for med masser af sejre og glade mennesker, slutter Morten Brøndum�� 

Læs om sommertilbuddet på www.sparkaerif.dk 
                                                                                                              -hp 
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Go’ Motion gymnasterne sluttede traditionen tro sæsonen af med en 
frisk gåtur, i år i Bakkely mandag aften efter opvisningen. Sinna 
Maagaard (indsat) har igen leveret en flot og engageret indsats (nogle få 
gange afløst af Laila), og alle er glade for, at hun fortsætter til næste 
vinter. Det forlyder, at vi her skal omdøbes til ”De glade motionister”. 
 

Så længe venter mange fra holdet dog ikke, for i de næste par måneder 
følger de, der har lyst, Sinna’s eget træningsprogram i forbindelse med 
en ny instruktøruddannelse, hun er  i gang med. Det kommer til at fore-
gå udendørs. 
 

Efter den friske gåtur samledes alle i klubhuset, og så blev der fortæret 
smørrebrød og kage i lange baner i en times tid med hyggeligt samvær. 
En stor del af holdet kommer fra Mønsted, og de har mødt talstærkt op 
hele vinteren - dejligt og tak for, at I vil tage til Sparkær!  

-hp 

Har du lyst til at prøve træ-
nerjobbet eller bare høre me-
re om det, så kontakt:  
 
Mona Vistisen 
Telefon: 61 35 10 06 
mona_vistisen@msm.com 

Gymnastikudvalget søger 
zumbainstruktør  

og træner til  
let spring for børn 
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Falkevej 5 
8800 Viborg 
Tlf.: 86 62 09 83 
Mobil: 40 34 89 83 
Privat: 86 64 56 60 
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Vil du være med til at holde vores idrætsforening i gang ? 
 

Sparkær Idrætsforening har mange aktiviteter i gang hen over året. De 
aktive betaler deres kontingent. Vi har mange sponsorer, som støtter os 
og i løbet af året er rigtig mange frivillige i gang i forskellige arrange-
menter, som skaffer penge til foreningen, hvilket er tvingende nødven-
digt, for at få økonomien til at hænge sammen. 
 

Vi sætter stor pris på den indsats, alle vore frivillige, sponsorer, træne-
re, ledere, hjælpere yder os, og har også forståelse for, at ikke alle har 
mulighed eller interesse netop i den måde at være en del af S.I.F. 
 

MEN har du alligevel interesse i 
at give en hånd med, kan du tegne 
et passivt medlemskab ved at ind-
betale 100,00 kr. på vores konto, 
som er 7890  1163242. Du vil så 
blive registreret som støttemed-
lem i Sparkær IF.  
 
Du kan også indbetale direkte til 
undertegnede. Ved indbetaling af 

beløbet, vil du få tilsendt et  bevis som støttemedlem, men husk navn 
og adresse, evt. mailadresse ved indbetaling. 
 

Karen Ladefoged, kasserer, Kjærgårdsvej 7. 

Floorball i Billingeparken 
 

Så er Gymnastikudvalget i Sparkær IF klar med et sommertilbud til 
børn og voksne, som starter den 1. april. 
 

Det er floorball, som spilles på asfaltbanen i Billingeparken hver tirsdag 
og torsdag. Der er ingen fast tilmelding - du betaler 10 kr. pr gang. 
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MenyKaffe 

!

!

!

!

!

!

!

Tlf. 40 42 25 52 - Mail: ulrick@jessen-tv.dk

www.jessen-tv.dk
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Sparkær IF - Enrico Dalgas Vej 3A,  Sparkær - 86 64 54 77 
 
Bestyrelsen 
Formand Ivan Tiphede Bakholdt, Nyvænget 3 
Næstformand Erik Skov, Langgade 27  
Kasserer Karen Ladefoged, Kjærgårdsvej 7 
Sekretær Ulla Bøge, Bakkelyvej 4 
Daniel Brøns, Rahbechsvej 23 
Mona Vistisen, Vestergade 16, Stoholm 
Erich Weller, Nyvænget 1 
 

Seniorudvalg 
Daniel Brøns, Rahbechsvej 23 
 

Ungdomsudvalg 
Morten Lanng, Kjærgårdsvej 10 
 

Gymnastik 
Mona Vistisen, Vestergade  
 

Løb 
Karen Ladefoged, Kjærgårdsvej 7 
 

Badminton 
Erich Weller, Nyvænget 1 
 

Tennis 
Erich Weller, Nyvænget 1 
 

Billingeparken 
Mogens Frederiksen, Bækkegårdsvej 36  
 

Sponsorer/annoncer 
Mogens Frederiksen, Bækkegårdsvej 36  
 

Østfjendshallen  
Mogens Pedersen, Gravhøjvej 15 
 

Samarbejdsudvalget 
Hans Jørgen Pedersen, Østervang 13 
 
 

 
 

 
2244 1112 
2045 3756 
3057 7053 
2843 5811 
2815 5705 
6135 1006 
5059 0090 

 
2815 5705 

 
 

2029 7297 
 

6135 10 06 
 
 

3057 7053 
 
 

5059 0090 
 

5059 0090 
 

 
4036 9858 

 
 

4036 9858 
 

 
2971 1596 

 
4026 1933 

 
 

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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