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Foråret 2010
Efter den længste vinter i mands
minde har foråret omsider indfundet
sig og vi glædes alle over at gå lyse
timer i møde.

Samtidig kan vi byde velkommen til
en jubilæumsårgang af SPARKÆR
IDRÆT. Det er i år 25 år siden at
tanken om et klubblad blev født - og
siden da har vi år efter år formået at
skabe et blad der læses af alle med
interesse i Sparkær og omegn.

Dette jubilæumsnummer indeholder
også flere interessante artikler. Årets
generalforsamling rundes af, og der
gøres en kort status over den igang-
værende fodboldsæson - som endnu
ikke er mange kampe gammel.

Zumba er ikke navnet på en ekso-
tisk fodboldspiller eller et computer-
spil. Det er derimod navnet på en ny
motionsdille, hvor dans og motion
kombineres, og den har nu også ta-
get sit indtog i Sparkær. Men læs
mere herom inde i bladet.

Fjendsløbet har et indlæg om det
kommende løb i maj måned, samt et
indlæg om det der måske kan kaldes
for Danmarks eneste mandeløb i juni
måned.

Endelig så er der en status fra hhv.
Billingeparken samt Lokalrådet.

Med dette så ønsker vi alle vores
læsere et godt forår.

Redaktionen
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Formandens klumme
Endelig forår med sol og lysere og længere dage. Det er vist noget, vi alle
har ventet på, efter den længste vinter i mands minde. Foråret er jo også
tidspunktet, hvor vinteridrætsgrene som gymnastik og badminton nærmer
sig sin afslutning. I år blev der desværre ikke nogen egentlig gymnastikop-
visning som tidligere.

Der har dog været et mor/far/barn hold, et børnehold og ikke mindre  end
to stephold - et for begyndere og et for øvede, hvilket er utroligt flot. Så vi
håber, det kan lade sig gøre  med en opvisning næste år. Badminton er
også snart slut, og igen i år er der nogle erfarne spillere, der har hygget sig.
Det har som sædvanligt foregået i hallen i Mønsted.

I februar havde vi en vellykket generalforsamling, hvor vi fik alle pladser
besat. Vi havde i år flyttet det til om onsdagen af hensyn til seniorfodbold-
spillerne. Det blev desværre ikke nogen succes,  da der kun mødte en
seniorspiller op. Næste år regner vi dog med at prøve igen, da det ellers
gik rigtig godt. Karen havde i år lavet dejlig flæskesteg, da vi igen invitere-
de på aftensmad.

Ellers er fodboldfolket kommet i gang med sæsonen, og er på trods af det
hårde vejr trænet godt.  Det bliver en utrolig spændende halvsæson, hvor der
er et serie 4 og et serie 5 hold tilmeldt. Vi har også rigtig stor tiltro til vores nye/
gamle træner Poul Vistisen. Han plejer at have et utroligt godt tag på spillerne.

Ungdomsfodbolden er også så småt ved at starte sæsonen. Enkelte hold
er startet, og andre er på vej til at starte. Vi samarbejder som tidligere med
Mønsted, og det har vi planer om at blive ved med. Det kræver dog,  at vi
finder både trænere og hjælpere til de respektive hold. Så derfor et lille
hjertesuk. Vi vil meget gerne have, at der er nogle flere forældre der mel-
der sig under fanerne.

I maj måned glæder vi os rigtig meget til den 28. Udgave  af Fjendsløbet.
Vi har tiltro til, at vores erfarne udvalg præsterer et kanonløb som de
tidligere år. Det vil være fint med så flot et deltagerantal som sidste år. Og
kan skiltene så få lov at blive stående, vil det bare være helt perfekt.
Jeg håber alle må få et godt forår.

 Med sportslig hilsen/Morten Busk



5

- ugeavisen - med focus på det lokale
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Her er de dygtige piger:
Natasha, Maria, Freja og Jenny.

25. år med Sparkær Idræt
Med dette nummer af klubbladet tager vi hul på 25. årgang. Der har været
lidt tvivl om, hvor langt vi var nået, da der  i 2008 og 2009 på nogle numre
stod forkerte årgange. Men det er er ganske vist, at bladet så dagens lys
første gang i foråret 1986 i en udgave på 32 sider.

Det var en tid, hvor computerne endnu ikke havde fundet plads i ethvert
hjem, og tekstsiderne var skrevet på maskine og sirligt på sat på specielle
ark med usynlige linier, der kun kunne ses, når arket var placeret på en
lyskasse. Men sådan var det dengang – nu er det en del lettere med nuti-
dens teknik.

Den første redaktion bestod af Bjarne Sørensen, der på det tidspunkt var
formand for SIF og undertegnede. Find Lindemann, der dengang var an-
sat på Viborg Stifts Folkeblad var ophavsmand til layout af forsiden, og
Birthe Rosendahl sørgede for renskrift af teksterne.. Der er dog den lille
historie, at Lindemann på den kendte røde forside havde placeret et mar-
kant sort stopur for at signalere konkurrencemomentet. Det gav anledning
til nogen diskussion i udvalget, og det endte (heldigvis) med den rene for-
side, som har holdt nu i snart 25 år.

Den første ”leder” lød således:
”Enhver fødsel er jo besværlig. Det var heller ingen undtagelse, da
Sparkær IF’s nye klubblad skulle bringes til verden. Siden de første
tanker og ideer til bladet opstod, er der vel gået et par år, men med en
koncentreret indsats i de sidste par måneder er det nu lykkedes. Hvor-
for så et klubblad i Sparkær IF???

Fordi det er naturligt, at en forening af Sparkær IF’s størrelse har et
sådant blad. I de senere år er der jo sket en kraftig udvikling i akti-
viteterne i foreningen. Nye ting er startet op, og medlemstallet har
været jævnt stigende. Vi mener og håber, at et klubblad – med forhå-
bentlig mange indlæg fra de forskellige afdelinger – kan være med til
at give alle foreningens medlemmer information og orientering om,
hvad der foregår i de enkelte afdelinger.

Men det er ikke bare internt i foreningen, vi ønsker at informere. Vi
vil også gerne i kontakt med byens og omegnens beboere, og derfor
vil klubbladet blive omdelt til alle husstande i Sparkær og omegn. Vi
vil gerne fortælle om, hvad vi går og laver, men vi vil skam også godt
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www.hndress.dintojmand.dk

Go’on Sparkær
v/Henrik Winkel
Langgade 31, Sparkær, 8800  Viborg
Tlf.: 86 64 50 06

Åben hver dag fra 06.30 - 20.00
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høre, hvad andre mener om os. Derfor ser vi gerne, at bladet bliver
stedet, hvor man får en debat om idrætten i Sparkær. Vi modtager
med glæde indlæg til bladet.

For at udgive et blad som dette må der nødvendigvis rejses en del
penge og for at gøre det, har vi tilbudt annonceplads i bladet. Vi vil
her gerne takke alle annoncører, som ved deres annoncering har
gjort udgivelsen mulig.

Vi håber som sagt, at bladet bliver vel modtaget. Vi påregner at ud-
sende 4-5 numre i 1986 – næste nummer omkring 1. juni og de øvrige
efter sommerferien. Vi vil ligeledes stille plads til rådighed for byens
øvrige foreninger til en kort omtale af kommende arrangementer –
en slags ”aktivitetskalender” for Sparkær.

Venlig hilsen Redaktionen”

De gode intentioner fra dengang er stort lykkedes, og bladet lever stadig i
bedste velgående, selv om der undervejs har været ”kriser”. Først og frem-
mest ved alle, der arbejder med den slags, at indlæg absolut ikke kommer
af sig selv. En gang i starten af 90-erne var det så grelt, at undertegnede
rev en side ud af telefonbogen og satte den i, for at signalere mangel på
stof. Det hjalp nu ikke!

Som nævnt overfor var annoncer nødvendige for at får bladet udgivet.
Det er lidt sjovt at se de første annoncer, hvor man bl.a. ser en fra Spar-
kær Bageri, Slagter Langhoff, Brugsen m.fl. Det var dengang. Men
annoncørerne har været trofaste, og det har været med til, at bladet gen-
nem de mange år har givet et pænt afkast til klubkassen. Det første num-
mer rummede 51 annoncører.

Sjovt er det også at læse i nr. 1, 1986, at Sparkær IF allerede dengang
havde etableret en løbeklub – ”Svedige Fødders Forening”, som tilbød
løbeture fra klubhuset tirsdag og torsdag aften, samt søndag formiddag.
Længe før det blev moderne at etablere løbeklubber! De svedige fødder
overlevede dog ikke som klub i klubben, men det er en helt anden historie!

Se det første nummer af Sparkær Idræt fra 1986 på www.sparkaerif.dk
eller www.sparkaer.dk.

hp
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Rolig generalforsamling
For andet år i træk lokkede Sparkær IF med varm mad klokken 18.00
inden starten på generalforsamlingen, men heller ikke det kan tilsynela-
dende lokke folk af huse. Og tilmed havde man flyttet generalforsamlin-
gen fra den traditionelle træningsaften tirsdag til onsdag for at seniorspil-
lerne kunne være med. Men heller ikke her var der interesse for forenin-
gens ve og vel, bortset fra en enkelt – nytilflyttede Rene Frederiksen.

17 deltog, og sammenlignet med andre foreninger er det ikke så ringe og
det er nok desværre niveauet for folks engagement i det frivillige arbejde
anno 2010!

Det blev, som overskriften antyder, en ganske rolig generalforsamling, hvor
det mest opsigtsvækkende var det positive regnskabsresultat med et overskud
på hele 72.000 kr., der primært er skabt via øgede sponsorindtægter og pæne
indtægter på Fjends Cup, Beach Party, Fjendsløbet, klubbladet og kantinen.

Vedtægternes §8 blev ændret, således at der ikke længere skal vælges
medlemmer til det fælles håndboldudvalg for M/S. Udvalget eksisterer
ikke længere, efter at Sparkær IF er trådt ud af samarbejdet.

Harry Mortensens minde-
pokal blev af formand
Morten Busk overrakt til
Erik Skov, der gennem
mange år har gjort en stor
indsats i foreningen, bl.a.
som kampfordeler og nu
også som baneopkridter.

Valg til de forskellige po-
ster gik gnidningsløst, og
alle navnen kan ses på
Sparkær IF’s hjemmeside,
hvor der også ligger et fyldigt referat fra generalforsamlingen.

Hp



12

Lundgaard Teglværk a/s
7850 Stoholm

Telefon 97 54 12 22
Telefax 97 54 22 95

www.lundgaard-tegl.dk
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Step 2009-2010
I denne sæson har der været 2 stephold. Et hold for de øvede, som Winnie
Andersen har stået for, og et hold for begyndere, som jeg har stået for.
Begge hold har haft en fin tilslutning hele året. Vi valgte at dele sæsonen
op i to med ny tilmelding til jul, og det gav plads til nye deltagere på begge
hold efter nytår.

Stepholdene har fra starten meldt ud, at vi ikke var interesseret i at deltage
i gymnastik-opvisningen, da det erfaringsmæssigt giver et stort frafald ef-
ter jul, når vi begynder at træne til opvisningen. Dette ville vi gerne undgå.
Vi har så til gengæld forlænget sæsonen med en måned, så vi først slutter
ved udgangen af april måned. Vi plejer at slutte sæsonen af med en hygge-
aften i klubhuset.

Det er min første sæson som steptræner – og kun min anden sæson som
”stepper”. Winnie og jeg var på inspirationskursus i november måned i Ran-
ders, hvor vi fik en del ideer til nye serier. Dem har især Winnie gjort meget
brug af på sit hold, som var klar til lidt mere komplicerede trin og serier.

Men et er sikkert: Alle får sved på panden – både på begynderholdet og
det øvede hold. Stepaftnerne slutter af med 15-20 minutters body-toning,
som det så fint hedder. Her laver vi forskellige øvelser til arme, ben, mave,
ryg og skuldre, og slutter af med en god gang udstrækning.

Jeg synes, at det både har været sjovt og udfordrende at være træner for
begynderholdet. De har taget mine små fejl med godt humør, og det vigtig-
ste er jo, at vi får pulsen op og synes, at det er sjovt. Så jeg er klar til at
tage en sæson mere efter sommerferien.

Samtidig vil jeg opfordre alle forældre til at sende jeres børn til gymnastik,
hvis det lykkes for udvalget at finde trænere til næste år. Børnene skal jo
gerne bevæge sig, og i vinterhalvåret er gymnastik en rigtig god aktivitet.

Og hvis der er nogen, der er interesseret i at starte hold op med nye og
spændende aktiviteter – (måske Zumba, som er blevet den helt store dil-
le?), så er det bare med at kontakte gymnastikudvalget.

Lone Sørensen
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MLP-BYG, SPARKÆR
• Alt jord og kloakarbejde udføres
• Minigraver m/hydraulikhammer
• Rendegraver
• Minilæsser/minidozer

• Belægningsarbejde
• Sokkelgravning
• Murerarbejde

Aut. kloakmester
Morten Lang Pedersen

Tlf. 86 64 66 64  .  Mobil 20 297 297

Udlejes:
Pladevibrator - Hoppevibrator

Betonhammer - Klipper til belæg-
ningssten - 180 ltr. tromleblander
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Zumba – den nye motionsdille
Skal den også til Sparkær? Det spørger to af Gymnastikudvalgets med-
lemmer,  Anni Hovgaard og Mona Vistisen om. Læs her:

Nu skal du ikke mere sige fitness til din krop – nu hedder det Zumba.
Denne nye træningsform så dagens lys i USA for 10år siden, da sydame-
rikaneren Alberto ”Beto” Perez fik idéen til at kombinere de latinameri-
kanske rytmer med dansetrin. Han blev inspireret af den traditionelle
cumbia- , salsa-, samba- og merengue-musik.

Hele idéen er at gennemføre den totale kropstræning, hvor man danser
med sig selv i op til 40 minutter. Udøveren får gang i fødderne, hofterne
swinger og hele kroppen er i bevægelse. Alle danser på eget niveau – der
er ingen grænser.

Zumba bliver en dille, der appellerer til alle, bl.a. fordi man ikke behøver
en partner. Zumba er allerede med overvældende succes kommet til Euro-
pa, og nu også Danmark . Skal Sparkær også være med?

ZUMBA:
Forbedrer din kondition, fedtforbrænder, opstrammer og toner din
krop.
Den hurtigst voksende dansebaserede fitnessform i verden
Motionister i alle aldre forelsker sig i den smittende hypnotiske
musik og de meget nemme danse-fitness moves.
Det er sjovt, effektivt og særdeles fedtforbrændende og kondigiv-
ende.
Alle kan være med. Du forbrænder mellem 700 – 1000 kcal. på
en time.
Du behøver ikke at kunne danse.

Har dette vakt din interesse, og kunne du tænke dig at være træner for et
hold i Sparkær, eller kender du en, så kontakt Gymnastikudvalget. Sidste:
Der er allerede fundet en træner.

Anni: 29 44 75 88 - mail:   aklm@mail.dk
Mona:  61 35 10 06 -  mail: mona_vistisen@msn.com

Anni og Mona
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Fjendsløbet 2010 – nu med ”pilepoliti”
Sidste års store deltagersucces med over 300 lø-
bere blev delvist ødelagt af et par misvisende pi-
le. Det er der skrevet nok om, men det sker ikke
igen, når Sparkær IF tirsdag den 11. maj kl. 19.00
skyder det 28. Fjendsløb i gang. Men mere om
det senere.

Årets udgave af det traditionsrige løb byder på lidt
justeringer i rutelængderne. Det skyldes, at start
og mål bliver flyttet ned på træningsbanen bag ten-
nisbanen. Det sker både af hensyn til løberne, men
også for at tidtagerne får bedre overblik, når lø-
berne kommer i mål og skal registreres.

Der er i år indgået en sponsoraftale med runners corner, Viborg/Herning,
der indebærer, at start og mål går gennem den helt ny målportal, ligesom
der bliver opstillet et stort elektronisk ur, så alle kan følge med i tiden,
mens løberne er ude på ruterne. Og selvfølgelig også, at løberne hurtigt
kan orientere sig om deres tid, når de når i mål  – altså dem, der ikke løber
med eget ur, som jo efterhånden mange gør.

Arrangørerne af Fjendsløbet holder fast i de gamle dyder – nemlig at
dette løb fortsat skal være et ganske almindeligt motionsløb, hvor alle kan
deltage, uden at det koster en bondegård, som jo er ved at være mere
reglen end undtagelsen. Prisen er fortsat 40 kr., hvis man er fyldt 14 år –
ellers 20 kr. I år koster det dog en 10-er ekstra for de voksne, hvis man
først tilmelder sig på dagen.

Derfor opfordres så mange som muligt til at tilmelde sig inden løbsdagen.
Det gør det meget nemmere for arrangørerne, der løbende kan indtaste
deltagerne i det system, der styrer tidtagningen. De senere år har der

Støt op om vores annoncører
De støtter op om sporten i Sparkær IF
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været trængsel tæt på starten, som har måttet
udsættes, da Lone Sørensen skal have alle løbe-
re registreret, inden startskuddet går af.

Ny hjemmeside
Forhåndstilmelding kan i år ske fra Fjendsløbets
helt nye hjemmeside – www.fjendslobet.dk - der
er etableret her i foråret. Den skal være med til
at samle alle oplysninger om Fjendsløbet og væ-
re en levende informationskilde op til løbet og
efter. Her kan man allerede nu læse om tidligere løb, en ”Hall of fame”
side med alle vindere siden starten i 1983, links til andre løb m.v.

Pilepoliti i år
Som lovet lidt mere om den famøse sabotage mod nogle pile i 2009. Det
gav anledning til en del surhed hos nogle af løberne – heldigvis langt fra
alle, og hele miseren udløste da også et ret så muntert indlæg i dette blad
fra en løber fra Houlkærskolen – Bent Lassen. Han skrev bl.a.:

”Gad vide om der var en eneste deltager, der havde fundet den rigtige
rute, men alle havde tilsyneladende fundet hjem. Jeg er med igen næste år,
og jeg synes selvfølgelig, at løbsarrangørerne skal holde fast i konceptet
og fortsætte med de små overraskelser. Navnet Fjendsløbet lyder dog lidt
for tamt – ”Fjends Ekstrem” vil være et mere passende navn og med
garanti trække flere løbere til”

Vi holder nu fast i navnet fjendsløbet, men kan love, at vi holder fast i
konceptet, dog i år uden overraskende pileretninger. Det er der nemlig 14
gode Sparkær-borgere og en enkelt fra Stoholm, der har sat sig for, at det
ikke må ske igen. De har derfor meldt sig som ”pilepoliti” – de fleste
allerede kort tid efter løbet i 2009. De 15 er:

Else Pedersen, Ryan Pedersen, Søren Pallesen, Leif Christensen, Tommy
Kristiansen, Niels Aage Brøns, Steen Fisher, Leif Sørensen, Knud Ole-
sen, Carl Nielsen, Svend Aage Nielsen, Mogens Schmidt, Svend Erik An-
dersen, Poul Toft og Niels Johannesen.
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Tak for det, og det var ganske let at få tilsagn fra alle.

”Nordstjerneruten”
En helt nu rute ser dagens lys i år – ”Nordstjerneruten” kaldes den – og så
er det vel ikke overraskende, at det har noget med Friplejehjemmet Nord-
stjernen at gøre. Personalet har fået ideen om en speciel rute, hvor bebo-
ere med hjælp fra personalet kan være med.

Den ide var arrangørerne ikke sene til at tage imod, og der er således
kreeret en helt speciel ”lukket” rute for Friplejehjemmet Nordstjernen”,
og andre ikke løbende, der har lyst til at følges med beboerne. Turen går
selvsagt op forbi Nordstjernen ad Borrisvej, ned ad Gravhøjvej og tilbage
via Østervang og Præstebakken.

Ja, den er endda så fleksible, at den kan kortes af ved at tage stien ved
kirken. Den lange tur er på ca. 2 km og den korte ca. 1 km. Start og mål er
samme sted som Fjendsløbet, dog sendes ”Nordstjerneløberne” af sted
efter de øvrige. Alle deltagerne vil få udleveret diplom som bevis for gen-
nemførelse. Tilmelding skal ske til Nordstjernen, 96 51 46 40. Henvendel-
se til forstander Bente Bay.

Hermed skulle der være lagt
op til endnu en aften med akti-
vitet i Sparkær og omegn, der
forhåbentlig igen trækker man-
ge udenbys til. De vil igen i år
blive mødt med en flagpyntet
by, og så er der bare at håbe
på, at det gode vejr igen vil ind-
finde sig – det plejer det jo.

Løbsudvalget vil gerne på forhånd sige tak til de mange trofast hjælpere,
der år efter år er med til at gøre det let at arrangere løbet – og som sagt er
flokken i år udvidet med yderligere 15.

Velkommen til Fjendsløbet den 11. maj kl. 19.00
hp



Højvej 1  Sparkær
8800  Viborg

Tlf.: 86 64 51 85
Mobil: 20 33 51 85
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Beach Party hjælpere  -
FRA SPARKÆR efterlyses !
I lighed med de sidste mange år, har Sparkær IF ansvaret for et øltelt ved
årets største fest på egnen – nemlig festen, der tidligere blev kaldt Beach
Party – nu Skive Festival.

De senere år er det gået relativt nemt med at få hjælpere til stille op. Sparkær
IF skal, som bekendt, skaffe 40 hjælpere, der hver især forpligter sig til at
arbejde i 2 dage og har derefter fri adgang til pladsen de øvrige to dage.  Vi
prøver så vidt muligt at efterkomme alles ønsker i forhold til, hvornår man
gerne vil arbejde – holde fri – og det lykkedes sædvanligvis i de fleste tilfælde.

I år er ingen undtagelse – vi har igen i år et øltelt i Skive og skal igen i år
bruge 40 frivillige. Eneste forskel i år i forhold til de foregående år ,er at
Sparkær IF i år tjener kr. 25.000,- mod kr. 20.000,- de foregående år.

Vi har ”ved redaktionens afslutning” 32 næsten sikre hjælpere – heraf (og
hold nu fast) er hele 13 fra Sparkær og omegn, resten – altså ca. 20 ”ude-
fra kommende” har, i lighed med de 13 fra Sparkær, valgt at donere 2
arbejdsdage til støtte for Sparkær IF.

Der mangler altså ca. 8 – 10 hjælpere før besætningen er på plads til årets
øltelt/fest i Skive, og det vil være glædeligt, om det blev Sparkær-folk, der
besatte de sidste pladser i år og alle pladser til næste år.

Så de Sparkær folk, der går og venter på en chance for at gøre en forskel
til fordel for idrætsforeningen og dermed byen – skynd jer at melde jer til
Jesper Jensen på mail: golfline@post.tele.dk

I øvrigt kan programmet for i år ses på www.skivefestival.dk

Med venlig hilsen
Jesper Jensen & Jan Lillelund

www.sparkaerif.dk
www.fjendscup.dk

www.fjendslobet.dk



Åbningstider Viborg afdeling
mandag - torsdag 07.00 - 17.00
fredag 07.00 - 18.00
lørdag 09.00 - 13.00
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Tlf. 40 42 25 52 - Mail: ulrick@jessen-tv.dk
www.jessen-tv.dk
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Godt gang i seniorfodbolden i Sparkær
Seniorspillerne har oplevet en vinter, som mange af dem aldrig har prøvet.
De har været vant til, at græsset stort se har været klar, når træningen
startede i begyndelsen af februar måned. Men sådan skulle det jo som
bekendt ikke være i år. Til trods for det har tilslutningen til træning været
langt bedre end længe. 15-20 mand har ikke været ualmindeligt på de kol-
de aftener med sne og is på banen. Og det er dejligt, især at det er en flok
ret så unge mennesker, der løber rundt nede på idrætspladsen og får brændt
noget krudt af.

Poul Vistisen er vendt tilbage til Sparkær efter en tur i Stoholm og med sig
har han taget Nicklas Jakobsen, Christoffer Sørensen og Bo Pedersen,
som i undertegnedes optik også hører til her! Men allerede sidste efterår
fik Torben Andersen og Svend Aage Nielsen godt gang i 2. holdet, og den
positive udvikling er fortsat her i foråret, hvor SIF kan mønstre to gode
seniorhold – serie 4 og serie 5.

Hvad det så ender med efter den korte forårssæson er svært at sige, men
det ser ikke ud til, at der bliver problemer med at samle to hold hver gang.
Og det er i sig selv godt for klubben og de folk, der arbejder med spillerne.

Serie 4 er startet lidt rustent med kun et enkelt point efter de første to
kampe, og det er vist ikke lige det, spillerne har sat næsen op efter. Men
dertil er kun at sige, at de må ”gribe i egen barm” og få vendt skuden, for
holdet er til mere end det.

Serie 5 har i de første to kampe scoret 4 point efter 2-2 mod Mønsted og
2-0 over Ravnsbjerg. Kan de få en fin forårssæson uden at rykke ud, så
må det være godkendt.

Oldboyserne er ikke startet i skrivende stund, men det skete i onsdags
mod Viborg Søndermarken. Målsætningen for dette hold er ikke kendt for
undertegnede, men plejer det ikke at være noget med gode oplevelser
onsdag aften og så muligvis vinde en kamp i ny og næ?

Alt i alt tegner det lige nu lyst for seniorfodbolden med mas-
ser af unge mennesker og en del ældre, der holder ved. Og

efter den lange vinter er det ekstra sjovt at komme
på græs i år. Skrevet på en søndag, hvor alle økolo-
ger holdt åbent hus og lukkede køerne på græs!

hp
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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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Klargøring af tennisbanen
Lørdagens indsamling af affald i Sparkær omfattede også idrætspladsen,
og her oplevede undertegnede stor aktivitet på tennisbanen. En mand på
en stige ved sparkemuren var ved at fastgøre noget hegn, mens to øvrige
arbejdede hårdt med at skrabe grus inde på selve banen.

Ved nærmere eftersyn var det
næsten alle tennisspillende se-
niorer, der var i aktivitet. Nej,
men i hvert fald dem, der i dag
er med til at holde liv i tennis-
anlægget. Erich Weller, Jørn
Tidemann og Niels Jørgen Jør-
gensen har alle fornøjelse af at
svinge ketsjeren, og det er der
ca. en halv snes voksne, der
fortsat gør.

Selve klargøringen sker ved, at de lokale klubber selv skal fjerne det øverste
lag, og så kommer Viborg Kommune og lægger nyt gruslag på i slutningen af
april. Sådan har det været i mange år, men det forlyder, at det i år skulle være
sidste gang med den service fra kommunen. Men det er vist ikke endelig
afgjort endnu. Banen kan så tages i brug i begyndelsen af maj måned.

- Desværre er der ingen børn i gang, men vi er vidende om, at mange børn
gerne vil spille tennis, hvis vi bare havde en, der ville være træner/instruk-
tør eller bare vejlede dem lidt, fortæller de tre hårdtarbejdende tennisfolk
samstemmende i en kort pause.

Også voksne er meget velkommen til at bruge banen, så er du interesseret
i at spille eller hjælpe med at få børnene i gang igen, så henvend dig til
tennisudvalget – se adresser og telefon bagerst i bladet.

hp

Husk du kan altid holde dig ajour med de lokale sports-
resultater for Sparkær IF og vores naboklubber på

www.fjendscup.dk
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v/Bo Carstens, Tørveskæret 17
 Sparkær  - 8800 Viborg

Tlf. 96 51 10 40 - www.fsos.dk

FSOS.DK

Fjends
Smede & Stålbyg
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Fire års forarbejde giver nu resultat
Det er Billingeparken, der er tale om. Der er allerede lavet en del på
området, f.eks. plantet nyt læhegn. Men nu sker der for alvor noget, efter
at økonomien kom på plads lige før nytår.

- De sidste penge kom fra demokratiudvalget med 50.000 kr. samt
Nordeafonden med 25.000 kr., så det samlede budget på 385.000 kr. er på
plads, så vi har kun ventet på at foråret skulle komme. fortæller Mogens
Frederiksen fra projektgruppen.

Der bliver nu etableret en asfaltbane på 20x30 meter samt en BMX bane
med tilhørende kælkebakke. Teaterfolket får også bedre forhold, og tilsku-
erne kan se frem til, at amfitrapper med 4-5 rækker rundt i skråningen, så
der bliver masser af sidepladser til vores Billingespil.

- Vi forventer at  asfaltbanen står klar til vores byfest den  17. –20. juni, da
teltet skal placeres over banen og være gulv i teltet. I skrivende stund kan
vi sige at arbejdet er gået i gang, den store gummiged fra Vestermarkens
Maskinstation er ankommet og er i fuld gang, oplyser Frederiksen.

Han opfordrer folk til gå ned til området og se, hvordan parken tager form.
Fire års forarbejde ser nu ud til at fuldende denne etape af Billingeparken.

- Skulle der være nogen, der vil give en hjælpende hånd ved færdiggørelse
af projektet, må I meget gerne sende en mail eller ringe til undertegnede. 

Hilsen
Projektgruppen
Mogens Frederiksen
40369858 - mf@bertmark.dk

P.s.: Se flere billeder fra arbejdet på
www.sparkaer.dk



Vestergade 30 - 7850 Stoholm
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Lidt nyt fra Lokalrådet
Lokalrådet – der består af Margit Pedersen, Niels
Poulsen og Michael Olesen – har gang i et par nye
projekter, ligesom rådet har gjort indsigelser mod
de famøse flagregler, som Viborg Kommune ville
indføre. Det blev heldigvis forhindret via massive
protester/indsigelser fra flere lokalsamfund i kom-
munen.

Lokalrådet har i foråret indsendt ansøgning om en hjertestarter til Tryg-
fonden og forventer et positiv svar til sommer. Hvor hjertestarteren skal
placeres, er ikke endelig besluttet endnu.

- Vi har tænkt på et sted ved Forsamlingshuset, men modtager gerne for-
slag til andre placeringer. Selv om vi ikke er specifikke på det p.t., har vi
alligevel valgt at sende ansøgningen her i foråret, selv om vi ikke har alt på
plads, fortæller Niels Poulsen.

Han forventer helt klar en positiv tilbagemelding – hvis ikke er Lokalrådet
klar til at sende en ny ansøgning efter sommerferien.

Et afmærket stisystem i Sparkærs omegn har været et ønske fra mange,
ikke mindst nye Sparkær-borgere, der ikke kender området så godt. Ild-
sjæle har arbejdet for at vi kunne få lavet et afmærket stisystem i og ved
Sparkær, så man kan  gå/løbe sig en tur og være bevist om, at man ikke løb
på anden mands mark,

- Derfor er der nu ved at blive udarbejdet et stikort, ligesom der bliver
opsat pæle med afmærkede ruter, så man kan vælge, om man skal gå en
kort tur eller løbe en lang Jð Vores +60 gruppe i Sparkær har lovet at
opsætte pælene, når vi er klar med det hele, oplyser Niels Poulsen.
 
Læs mere om lokalrådet på www.sparkaer.dk

Støt op om vores annoncører
De støtter op om sporten i Sparkær IF
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TANDLÆGERNE I STOHOLM
v/Kjeld Tommerup

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

TLF: 97541577, 97541515

Sparkær Smede- og Maskinværksted
v/Per Mackenhauer

Sparkær VVS A/S
v/Poul Erik Jensen

Smedevej 3 - Sparkær - 8800 Viborg
Tlf. 86 64 50 96
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Mandeløb i Sparkær
Kvindeløb mig her og kvindeløb mig der!
Denne aktivitet kun forbeholdt et enkelt køn
har været i fokus i snart en hel del år, og som
andre løb med stigende deltagerantal. Ikke
et ondt ord om kvinder og deres løb, men så
må vi andre vel også bede om at få vores eget
løb – helt uden kvinder og kun for mænd. Rigtige mænd,
der både kan løbe, spise en stadionplatte og drikke en bajer bagefter.

Det er nemlig konceptet, når Fjendsløbsudvalget den 22. juni kl. 19.00
inviterer til ”Mandeløb i Sparkær”. Et nyt tiltag, som vi håber vil blive
taget vel imod af alle os, der ikke må deltage i kvindeløbene. Og med
mænd menes alle, der er fyldt 18 år.

Som eneste hane i Fjendsløbsusdvalget var det med en vis spænding, at under-
tegnede præsenterede ideen, men der var ikke de store indsigelser –Der kan
jo ikke ske noget ved at prøve! Lød det Og der hørtes endda tilbud om at
agere ”ju-hupiger” og vejvisere ved pilene. Vi får se, om det holder stik.

Start og mål bliver fra klubhuset som ved Fjendsløbet, og ruten bliver et sted
mellem 5 og 6 km. Denne gang ikke i Bakkely, men ud ad Dalgasvej og ind
mod byen ad Bækkegårdsvej. En del af ruten bliver således langs Bække-
gårdsvej, men da det er voksne løbere, bør det ikke være noget problem.

Deltagergebyret bliver 50 kr., og der er gevinst til alle deltagere, idet stadi-
onplatten og en kold pilsner er inkluderet i gebyret. Og her afviger vi klart
fra kvindeløbene, hvor det flyder med alskens gaveartikler fra diverse
duftbutikker og den slags. Det vil ikke ske her – her bydes på den ægte
vare – pølser og bajere.

Vel mødt den 22. juni og læs mere senere på fjendslobet.dk.
hp

www.fjendslobet.dk
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Kornblomsten
Din Florist og

Blomsterspecialist
 i Stoholm
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Lukket Onsdag
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Konfirmation St. Bededag
Traditionen tro er årets konfirmation i Sparkær St. Bededag – i år den
30. april. Årets konfirmander er:

Alberte Esbjerg Jakobsen .................. Mosegårdsvej 34
Amalie Serritslev Jespersen ..............  Fusagervej 14
Kamilla Holmgaard Lauridsen ...........  Hulvejen 6
Mette Holst Laursen .......................... Langgade 5
Emma Vehl Bjerk Madsen................. Gravhøjvej 4
Stine Stavnskær Kirk Nielsen ............ Rahbechsvej 9
Louise Lang Pedersen ....................... Kjærgårdsvej 10
Karoline Aarup Riis ........................... Lundgårdsvej 52
Sara Hvarregaard Tanderup .............. Lundgårdsvej 25
Kate Behrens ..................................... Fusagervej 7
Rasmus Agerskov .............................. Mosegårdsvej 28
Oliver Andersen ................................. Kjærgårdsvej 1
Martin Holm .......................................  Rahbechsvej 20
Mathias Johansen .............................. Gravhøjvej 16
Simon Schmidt Kristiansen ................ Langgade 53
Henrik Gissing Madsen ..................... Bakkelyvej 10

Redaktionen ønsker tillykke med dagen.
hp
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Sparkær IF - Klubhus/idrætsanlæg - Enrico Dalgasvej 3A, Sparkær ...... 86 64 54 77

Bestyrelsen
Form. Morten Busk, Gravhøjvej 19, Sparkær ..................................... 41 60 53 56
Næstform. Mogens Pedersen, Gravhøjvej 15, Sparkær ..................... 86 64 57 98
Sekretær Ulla Bøge, Bakkelyvej 4, Sparkær ....................................... 86 64 58 11
Kasserer Anne Sofie Laursen, Bakkelyvej 6, Sparkær ....................... 22 35 57 58
Dennis Christensen, Østervang 24, Sparkær ..................................... 23 39 85 66
Ivan Tiphede Bakholdt, Nyvænget 3, Sparkær ................................. 86 64 53 54
Erik Skov, Langgade 27, Sparkær ...................................................... 86 64 53 94

Seniorudvalg
Formand Dennis Christensen, Østervang 24, Sparkær ...................... 23 39 85 66
Johnny Pedersen, Bækkegårdsvej 11, Sparkær ................................. 86 60 28 08
Daniel Brøns, Rahbechsvej 23, Sparkær ............................................ 86 64 57 05

Ungdomsudvalg
Formand Ivan Tiphede Bakholdt, Nyvænget 3, Sparkær .................. 86 64 53 54
Johnny Holm, Rahbechsvej 20, Sparkær ........................................... 41 26 47 51
Ulla Bøge, Bakkelyvej 4, Sparkær ...................................................... 86 64 58 11

Gymnastik/Fjendsløb
Formand Anders Christensen, Langgade 12, Sparkær ...................... 60 14 36 35
Mona Vistisen, Fusagervej 1, Sparkær .............................................. 86 64 56 56
Anni Hougaard, Højvej 6, Sparkær ................................................... 29 44 75 88
Ulla Bøge, Bakkelyvej 4, Sparkær ...................................................... 86 64 58 11
Karen Ladefoged, Kjærgårdsvej 7, Sparkær (kun Fjendsløb) ............ 86 64 51 76
Lone Bach Sørensen, Bækkegårdsvej 1, Sparkær (kun Fjendsløb) ... 86 64 57 62

Badminton (ikke nedsat)
Der henvises til bestyrelsen, der varetager foreningens interesser.

Tennis
Formand Erich Weller, Nyvænget 1, Sparkær .................................... 86 64 56 77
Jørn Tidemann, Rahbechsvej 2, Sparkær .......................................... 86 64 56 31
Erik Skov, Langgade 27, Sparkær ...................................................... 86 64 53 94

Klubblad
Tovholder H.P. Johansen, Kjærgårdsvej 7, Sparkær ......................... 86 64 51 76
Søren Dunvald, Østervang 18, Sparkær ............................................ 86 64 57 18

Sponsorudvalg/annoncer
Mogens Frederiksen, Bækkegårdsvej 36, Sparkær ............................ 86 64 51 36

Østfjendshallen ................................................................................ 86 64 60 10
Bent Tang, Mosegårdsvej 11, Sparkær ............................................. 86 64 54 00
Mogens Frederiksen, Bækkegårdsvej 36, Sparkær ............................ 86 64 51 36

Samarbejdsudvalget
Mogens Frederiksen, Bækkegårdsvej 36, Sparkær ............................ 86 64 51 36

Ændringer/rettelser bedes rettet til bladudvalget!
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Velkommen til Konen & Kokken
Det er os en fornøjelse for os at byde dig velkommen hos Konen & Kokken.
Hos os tilbereder vi maden fra bunden - vi går ikke på kompromis og vi anvender altid
friske råvarer af bedste kvalitet.
Konen & Kokken tilbyder bl.a. flg.:

Tlf. 2022 2423 / 9752 1902
www.konenogkokken.dk . post@konenogkokken.dk




