
1 SØFTEN GYMNASTIKFORENING

NR. 118. JUNI 2015

Søften Gymnastikforening

SE MERE PÅ NETTET: WWW.SOEFTEN-GF.DK

Se flere nyheder fra SGFs Venner Se side 6 

Tennis fik en god sæsonstart

Læs mere fra standerhejsning side 14.

Husk 
at der 
er Skt. 
Hans 
bål på 
Engen.

Læs mere 
om cykel-
løbet og 
SGFs 
sommer-
fest.



SØFTEN GYMNASTIKFORENING  32 SØFTEN GYMNASTIKFORENING

Nielsen & Partner
Hadsten Søndergade 13 · Tlf. 86 98 36 00 · E-mail: 837@edc.dk
Hinnerup Storegade 20A · Tlf: 86 98 77 77 · E-mail: 838@edc.dk

For hvert salg der formidles gennem EDC Nielsen & Partner, støtter vi SGF med 2.000,- 

Tilbuddet er kun gældende for medlemmer i SGF. Medbring denne annonce 
eller husk at oplyse om dit medlemskab af SGF ved henvendelse til EDC Nielsen & Partner. 

Tilbuddet gælder kun for salg gennem EDC Nielsen & Partner i Hadsten og Hinnerup.

STØT 2.000med

SGFs årsberetning 2015
2014 har været præget af stor aktivitet i 
alle afdelinger. 

De indendørs aktiviteter som badmin
ton, bordtennis og håndbold har rigtig 
godt fat i børn og unge fra området. 

I alle afdelinger er der spillere og hold, 
som kan gøre sig gældende blandt lan
dets bedste. 

Håndboldafdelingens holdsamarbejde 
med Team Favrskov Håndbold er kom
met godt fra start i samarbejde med 
naboklubberne GUI, HOG og KIF. Der er 
i holdsamarbejdet lagt et stort arbejde fra 
klubberne, og det ser ud til, at det er ved 
at finde et ønsket leje.

Også badmintonafdelingen har et godt 
samarbejde med HOG på seniorsiden. På 
ungdomssiden er der et samarbejde med 
foreninger i Tilst, Sabro og Hammel.

Alle afdelinger har været gode til at 
udnytte deres timer i Præstemarkhallen, 
så det har været muligt at få plads til, at 
alle børn kan dyrke sport. Ligeledes har 
de 2 haller i Rønbæk Idrætscenter været 
benyttet af håndbold.

Flere medlemmer
I udendørs aktiviteterne fodbold 
og tennis er der ligeledes stor aktivi
tet for børn og unge. På anlægget ved 
Neptunvej er der pres på fodboldbaner
ne. Fodboldafdelingen har igen i år for
øget medlemstallet, og er nu den største 
afdeling med 521 medlemmer.

I børnerækkerne er det muligt at samle 
så mange spillere i fodbold, at afdelingen 
selv kan stille hold.

Tennisafdelingen er på ungdomssiden 
gået lidt tilbage medlemsmæssigt.

Petanque har et stabilt medlemstal og 
hygger sig på banerne ved klubhuset, 
men der er plads til flere her.

Vores nye afdeling Motion er kommet 
godt fra start. Afdelingen holder til i kæl
derlokaler under Præstemarkskolen, og 
den er godt besøgt.

De mange flotte resultater i årets løb 
beviser, at vi godt kan begå os blandt de 
bedste, når vi har dygtige idrætsudøvere, 
dygtige ledere og trænere og engagerede 
forældre.

Nu er SGF ikke en eliteklub – SGF er for 
alle – men derfor gør det altså ikke noget, 
at vi markerer os udover Favrskov´s 
grænser.

SGF´s venner har også i 2014 sat deres 
præg på byen, hvor de som sædvanlig 
er tovholder for sommerfesten i uge 33, 
hvor hovedattraktionen er cykelløbet, der 
med de indkørte penge er med til at støtte 
ungdomsarbejdet i afdelingerne. 

Det er med glæde, at vi kan konstate
re, at der er godt samarbejde med alle 
afdelinger i sponsorudvalget, hvor vi i 
årets løb har forlænget vores sponsor
aftale med Sparekassen Kronjylland som 
hovedsponsor for en 5årig periode. 

Ligeledes har vi et godt samarbejde 
med REMA 1000, Sportmaster og Søften 
Auto Aps som er vores guldsponsorer. 
Sammen med de øvrige store og små 
sponsorer er deres bidrag med til at 
gøre det muligt at tilbyde foreningens 
medlemmer at dyrke sport til rimelige 
kontingenter.

Husk at støtte alle klubbens sponsorer, 
som er med til at støtte op om SGF. Uden 
deres støtte vil det være umuligt at holde 
klubben kørende.

Indendørs aktiviteter er faldende
Samarbejdet med kommunen forløber 
godt. Der har ikke været de større opga
ver, som skulle klares i løbet af året 
for foreningen. Vi har haft kontakt til 
Præstemarkskolen med henblik på sam
arbejde om den nye skolereform, og det 
samarbejde vil nok blive udbygget i 2015. 

læs mere side 5
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Ansvarshavende redaktør:
Ivan Hansen
Jernaldervej 26, Søften
3136 1376
E-mail: sgfnyt@gmail.com
Tryksted: Lasertryk
Manuskript til næste nummer:

Sendes/afleveres til redaktionen senest
13. september 2015.

NYT

HOVEDBESTYRELSEN

AFDELINGSFORMÆND

Forretningsudvalg:
Formand: 
Søren Peter Poulsen 86 98 75 16
Næstformand: 
Hans Espersen 86 98 79 40
Hovedkasserer: 
JensOle Hesel  86 64 03 03
Sekretær: 
Winni Ditlev  86 98 75 16

Kontakt:  sgf@soeftengf.dk
Hjemmeside: www.soeftengf.dk

Badminton:
Peter Sahl   20 55 83 51
Bordtennis:
Frank Hald  51 59 86 06
Fodbold:
Morten Lübker           24 84 46 55
Håndbold:
Ole Henriksen   40 82 63 39
Motion:
Michael Rosenlund Brogaard  40 68 65 75 
Tennis:
Christian Neve  24 47 76 80 
SGF's Venner:
Susanne Espersen  86 98 79 40
Petanque: 
Lili Pujol  86 98 56 83

Medlemstallet i nogle af de indendørs 
aktiviteter er gået lidt tilbage. Om det 
skyldes halharmoniseringen, hvor afde
lingerne betaler for at leje hallen, ved vi 
ikke. 

I forbindelse med halharmoniseringen 
er Præstemarkhallens drift varetaget af 
Søften Kultur og Idrætscenter (SKIC), 
hvilket brugere af hallen er rigtig godt 
tilfreds med. Samtidig har SKIC arbejdet 
hårdt for, at der bygges en ny hal i for
bindelse med den eksisterende hal, og det 
ser ud til, at der i 2015 bygges en ny hal 
til ca. 21 mill. kr. med kommunen som 
bygherre. 

SGF støtter op om dette arbejde og 
opfordrer alle byens borgere til at gøre 
det samme.

Tennisom rådet skal harmoniseres
De fleste områder er efterhånden harmo
niseret. 

Nu ser vi så frem til, at også tennisom
rådet harmoniseres, hvor SGF som en af 
de få tennisafdelinger i kommunen selv 
står for vedligeholdelsen af anlægget.

 SGF har i 2014 haft en fremgang af det 
samlede medlemstal med 107 medlem
mer, så foreningen nu har 1.230 medlem
mer. 

Afdelingerne har i år benyttet et nyt 
administrationssystem, klubmodulet, 
som kommunen har stillet vederlagsfrit 
til rådighed. Dette system skulle gerne 
gøre det lettere og mere smidigt for kas
sererne i de forskellige afdelinger.

Vi har al mulig grund til at være stolte 
af SGF med de aktiviteter, der tilbydes og 
de resultater, der opnås. 

Vi tror, at vores måde at organisere os 
på, nemlig med at de enkelte afdelinger 
har meget store frihedsgrader til selv at 
igangsætte aktiviteter, ideer m.v., er med 
til at skabe den store aktivitet i de forskel
lige afdelinger. Det er lettere at motivere 
ledere og trænere til at yde en indsats i 
SGF, når de samtidig har stor indflydelse 
på deres arbejde.

Der blev ved hovedgeneralforsam
lingen uddelt 2 æresnåle.

Laurits Lauritsen fra tennisaf
delingen, som gennem en lang 
årrække har ydet en formidabel 
indsats – både som bestyrelses
medlem og som menigt medlem. 

Gennem de sidste 5 år har Laurits 
været en del af den håndfuld 
 frivillige medlemmer, som på 
frem ragende vis klargør tennisba
nerne til sæsonen.

Jørgen Badstue fra vennerne, som 
igennem mange år har været en 
stabil arbejdskraft i SGF´s venners 
mange aktiviteter. 

Jørgen kan snart holde 20 års 
jubilæum som medarrangør af det 
årlige ålegilde og er altid en sikker 
mand i skydeteltet til sommer
festen.

Foreningen siger tak til begge 
personer for en stor indsats i 
 afdelingerne og tillykke med 
udnævnelsen.

Æresnåle 2015

Til sidst vil vi gerne takke alle, der har 
ydet en indsats for klubben. Det gælder 
både trænere, ledere, sponsorer og ikke 
mindst SGF`s Venner for en stor ind
sats til gavn og glæde for ungdommen 
i Søften. 

I er alle med til at gøre Søften til et godt 
sted at bo og leve.

Hovedbestyrelsen
Søren Peter Poulsen
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SGF’S VENNER
SUSANNE ESPERSEN, 86 98 79 40

Nyt og gammel fra SGF´s Venner 
Juletræsfest og julekalender
Traditionen tro afholdt SGF´s venner 
Juletræsfest d. 1. søndag i advent – i år 
med ændret lokalitet. Forsamlingshuset 
var udlejet, men Menighedsrådet var så 
venlig at lade os låne Sognegården kvit 
og frit, hvilket vi var meget glade for. 
Både børn og Julemand fandt heldigvis 
vej til Sognegården.

Salget af årets skrabejulekalender med 
billede af sportsglade børn i Søften gik 
over al forventning – der blev udsolgt.

Generalforsamling 18/2 2015 
Formand Susanne Espersen aflagde 
beretning for 2014 – denne kan læses på 
hjemmesiden.

Valg til bestyrelsen
Der var genvalg til Susanne Espersen 
og Inger Eskildsen. Jørgen Badstue 
ønskede ikke genvalg – men fortsætter 
som suppleant. Som nye medlemmer af 
bestyrelsen indtrådte Søren Møller og 
Niels Jørgen Mortensen. Ove Christensen 
fortsætter som suppleant sammen med 
Jørgen og som ny suppleant valgtes Anita 
Overgaard.

Stokken
Blev givet til et mangeårigt medlem, som 

nu har ønsket at skifte "stol", nemlig 
Jørgen Badstue. Han modtog også SGF´s 
æresnål. Jørgen har gennem årene ydet 
en stor indsats i Vennerne, her – dér og 
alle vegne, Ålegilde, skydetelt ved som

merfesten, hotdog mester etc. Heldigvis 
fortsætter Jørgen – nu som suppleant.

Fastelavn 2015 i Præstemarkhallen
Rigtig mange fint udklædte børn og 
deres forældre/bedsteforældre var mødt 
op i hallen den 15. februar i år for at slå 
katten af tønden, drikke saftevand/kaffe 
med fastelavnsboller til.

Til tøndeslagningen var der ophængt to 
trætønder til de store børn fra 6 år og tre 
paptønder til henh. 03 år og 45 år.

Kattedronninger
03 år: Marius Brøgger Andersen
45 år: August Hauge og Anton Jepsen
6 + år: Julie Astrup og Katrine B. Trap.

Mange udklædte børn og deres forældre/bedsteforældre var mødt op i hallen for at slå  katten 
af tønden. Efter tøndeslagningen kunne man drikke saftevand/kaffe med fastelavnsboller til.

Der var mange flotte udklædte børn til at slå 
katten af tønden.

Læs mere side 8
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Kattekonger
03 år: Marius Brøgger Andersen
45 år: Noah Storm og Maise Laulund, 6 
+ år: Elise Toftelund og Kristian Jensen

Der blev også uddelt 2 præmier til 
 bedste/sjoveste/mest originale udklæd
ning. 

Dommer Charlotte var kommet på en 
hård opgave, for der var rigtig mange 
flotte, sjove udklædninger. 

Vindere blev
Et fint juletræ: Klara Andersen, 2 år og

En fastelavnstønde: Klara Mikkelsen 5 
år.

Alle vindere fik en præmie og herefter 
var der slikposer til alle børn.

Vandværkets generalforsamling
Forsamlingshuset blev fyldt til Vand
værkets generalforsamling den 19. marts. 
Det er vi selvfølgelig glade for i SGF´s 
Venner, da Vandværket støtter Vennerne 
efter antal deltagere. 

Vennerne sørgede for serveringen efter 
generalforsam lingen.

Romsmagning
Som noget nyt indbød SGF´s Venner til 
romsmagning i Forsamlingshuset den 17. 
april og arrangementet blev arrangeret i 
samarbejde med Søren Kejser fra Prima 
Beer. 

Knap 60 deltagere fik serveret smags
prøver på otte rom fra forskellige steder 
i verden med fyldig orientering af Søren 
Kejser. 

Der var desuden mulighed for at købe 
og smage på forskellige øltyper. Efter 
deltagernes opfattelse en meget vellykket 
aften.

Skt. Hans
Selvfølgelig ingen Skt. Hans uden tale, 
sang og bål på Engen i samarbejde med 
Søften Grundejerforening. 

Vi ses på Engen 23. juni – ik??

Sommerfest 2015 13.-16. august 
Forberedelserne til årets Sports og 
Sommerfest er i gang i samarbejde med 
SGF´s sportsafdelinger. 

Vi lægger, traditionen tro, ud med 
cykelløbet torsdag den 13. august med 
start kl. 18.30. Vi vil igen i år opfordre 
deltagerne til at tænke i sjove, kreative 
udsmykninger af cykel og/ eller rytter – 
der kan nemlig vindes præmier!!

Herefter fortsætter aktiviteterne fredag 
til søndag – program udsendes senere.

I forbindelse med så stort et arrange
ment er der altid brug for frivillige, så 
sig endelig til, hvis du har tid og lyst til 
at hjælpe (også gerne til andre arrange
menter 

Sommerfesten begynder i år med det årlige cykelløb torsdag den 13. august og vi vil igen i år 
opfordre deltagerne til at tænke i sjove, kreative udsmykninger af cykel og/ eller rytter – der 
kan nemlig vindes præmier!

Medlemslotteriet
 Januar: nr. 284
 Februar: nr. 1025
 Marts: nr. 200
 April: nr. 610

 Har du et af ovennævnte numre 
og medlemskontingentet er betalt, 

har du vundet 400,-kr.

Gevinsten kan afhentes hos 
kasserer Hans Jørgen Andersen,

Stjerneparken 13, Søften.

Ingen i år er der Skt. Hans bål med tale, 
sang på Engen i samarbejde med Søften 
Grundejerforening. Vi ses på Engen den 23. 
juni.
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SGF Motion under udvikling
Sommeren nærmer sig og ligeledes gør 
færdiggørelsen af SGF Motions lokaler. 

I forbindelse med skolens byggeri, har 
foreningen stået over for store udfordrin
ger hvad angår pladsmangel. Byggeriet 
lakker så småt mod enden og afdelingen 
er snart i stand til at fremvise sine moder
niserede lokaler, der blandt andet byder 
på forbedrede bade og toiletfaciliteter. 
Træningsfaciliteterne har desuden også 
fået et skub i den rigtige retning, da der 
for nyligt er blevet sat spejle op, der giver 
stor tilfredshed blandt medlemmerne. 

Lørdagsløb for alle
I samarbejde med SGF Motion har 
nogle af medlemmerne desuden opret
tet et lørdagsløb, der finder sted hver 
lørdag kl 10.30 fra brandvejen ved 

Præstemarkskolen foran foreningens 
lokaler. I forbindelse med løbet stiller 
SGF Motion deres faciliteter til rådig
hed for alle fremmødte og afholder en 
slags åbent hus. Alle er velkomne og alle 
niveauer er repræsenteret. 

Der løbes altid en kortere fælles opvarm
ningsrute, hvorefter vi deler os op efter 
niveau og temperament. Der er altid en 
række forberedte ruter af fastlagte læng
der og derudover bliver der fra gang til 
gang forberedt nye og spændende alter
nativer til de øvrige ruter.

Vi hilser jer alle velkomne 
hos SGF Motion. 

Vel mødt!

MOTION
MICHAEL ROSENLUND BROGAARD, 40 68 65 75

Så er 2. halvdel af håndbold sæsonen 
overstået i håndboldafdelingen. Vi må 
være ærlige at sige at det er svært at holde 
armene nede i Team Favrskov håndbold.

Udover nogle utrolig flotte resultater så 
har der virkelig også været lagt mange 
kræfter i nye tiltag og aktiviteter fra vores 
trænere, ledere og udvalgsmedlemmers 
side.

3. divisionhold
Af resultater er det umuligt at nævne alle, 
så i vilkårlig rækkefølge kan det blandt 
andet nævnes at 4 ud af 5 seniorhold ryk
kede op i denne sæson – og vi har igen et 
3. divisionshold på herresiden efter nogle 
spændende opryknings kampe. 

Status på Team Favrskovs håndbold

HÅNDBOLD
OLE HENRIKSEN, 40 82 63 39

Læs mere side 12

U18 drenge blev Jyske mestre. Vi har 
rigtig mange puljevindere i år – hvilket 
vi selvfølgelig er imponeret over, men 
der hvor vi virkelig er stolte, er specielt 
den udvikling som rigtig mange hold har 
gennemgået fra 1. halvdel til 2. halvdel. 
Det er helt vildt så meget mange spillere 
og hold der har rykket sig. Nogle hold er 
gået fra at være et midterhold i Crækken 
til et tophold i Brækken – det er en 
outstanding indsats. 

Glade håndbolddrenge fra Team Favrskov håndbold.
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Så har vi haft mere end 350 medlemmer 
til afslutningsstævne med størstedelen til 
Svanecup i Ålborg hvor cirka 280 deltog. 
I Ålborg havde vi 2 hold i Elitefinalen 
og mange hold i semifinalerne, men vi 
havde også flere vindere i A og Bfinaler. 
Men en super fed oplevelse at se mere 
end 250 glade TFH spillere knytte bånd 

på tværs af alder, hold og køn. Alle 
boede på samme skole hvilket virkelig 
gav en øget fællesfølelse. Alle holdene 
var rigtig gode til at bakke hinanden op 
undervejs og på finaledagen. 

Af andre aktiviteter der har været 
afholdt kan vi nævne vinsmagning, 
fastelavnsarrangement, hjemmestævne

aktiviteter med musik og speaker, og 
kæmpe ungdomsafslutning med 300 del
tagere med kåringer af årets kammerat 
og stor voksen afslutning med god mad 
og hygge. 

Vi har afholdt samtaler med alle vores 
trænere og der har været afholdt fælles
møder med de nye kommende trænere 
og med undtagelse af nogle få hold så har 
vi trænerstaben på plads til næste sæson. 

Mange nye aktiviteter på vej
I den kommende tid er der også rig
tig mange aktiviteter på vej. Her kan 
blandt andet nævnes "Opstartsstævne", 
Afholdelse af 24 timers stævne ”Ole 
Lukøje Cup” den 21.23. august, stort 
bankospil, Lotterisalg, Projekt omkring 
”minimix” og meget mere.  I kan holde 
jer orienteret på www.teamfh.dk eller på 
vores facebookside.

Vi har brug for flere der gerne vil  hjælpe 

med forskellige aktiviteter/opgaver. Så 
hvis det er noget for dig så kontakt 
aktvitetsudvalget på hjemmesiden. Vi 
kan bruge alle former for hjælp. Så hvis 
du kun ønsker at hjælpe en gang om året 
så er det også helt i orden. Har du tid til 
at hjælpe endnu mere så er det også fint. 
Bare kom – det er sjovt og medlemmerne 
hygger sig meget med opgaverne.

Til slut vil vi gerne takke alle forældre 
for den store opbakning igennem sæso
nen. Ligeledes vil gerne takke Trænere/
holdledere/koordinatorer/udvalgsmed
lemmer og alle dem der gjort en kæmpe 
indsats for vores spillere.

Sommertræningen er planlagt for mange 
hold og 23 hold skal til Strandhåndbold i 
juni i Skæring, da vi desværre ikke har 
vores egne strandhåndboldbaner i kom
munen   så TFH lægger ikke på den lade 
side selvom vinterturneringen er gået i 
hi. 

Team Favrskov håndboldpiger havde en god oplevelse, da de var til Svanecup i Ålborg.
Team Favrskov håndboldpiger varmer op inden de skal spille kamp.
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Flot tilslutning til årets standerhejsning 
og sæsonstart. Perfekte baner og spæn
dende aktiviteter. Plads til mange flere 
medlemmer.

Traditionen tro blev årets standerhejs
ning gennemført den sidste weekend i 
april. Over en tredjedel af klubbens med
lemmer deltog i arrangementet, og kunne 
foruden solen nyde kolde drikkevarer og 
Kaj Serups grillpølser, mens Lisbet Borg 
orienterede om planlagte aktiviteter for 
sæsonen.

Vi har indledt et samarbejde med 
DGI og Præstemarkskolen med fokus 
på 4. årgang, og DGIformand, Mogens 
Spangenberg, vil stå for juniortræ
ning hver torsdag hele sæsonen igen
nem. Seniortræning tilbydes med Sofus 
Riishede 4 tirsdage i maj/juni, og ellers 
har vi de sædvanlige ugentlige aktiviteter 
med frue og herretennis, 60+ og lør
dagsmix. Den første lørdag i september 
afholder vi finaler i klubmesterskabet og 
klubfest. 

Banerne var naturligvis klar til stan
derhejsningen, og blev flittigt testet 
under arrangementet. Alle var enige 
om, at banerne også i år er helt utro
ligt gode. Sjakket, bestående af Sven 
Gundahl Knudsen, Ole Kramhøft, Leo 
Lindberg Larsen, Jørgen Aaquist, og 
Laurits Lauridsen, som klargjorde baner
ne, høstede således stort bifald. Laurits 
Lauridsen blev særligt anerkendt for sin 
frivillige indsats og modtog en æresnål 
for sit lange virke i klubben. Han er nu 
æresmedlem af Søften GF.

Prøv at spille tennis
Vi har en rigtig god klub, super baner 
og plads til mange flere medlemmer, så 
hvis du har lyst til at prøve om Søften 
GF  Tennis er noget for dig, så kig ind på 
www.sgftennis.dk eller send en mail til 
formand@sgftennis.dk. 

Du kan sagtens nå at være med i 2015 
sæsonen.

Flot start for Søften GF-Tennis

TENNIS
CHRISTIAN NEVE, 24 47 76 80

Laurits Lauridsen modtog Søften GF’s æresnål og er nu æresmedlem i klubben.

FODBOLD
MORTEN  LÜBKER, 24 84 46 55

Udlejning af pølsevogn

Vognen er udstyret med:
Fadølsanlæg, fryser, stort køleskab, mini-ovne, 

pølsekoger, pølsesteger.

1.000 kr. pr. døgn (uden personale)
2.000 kr. pr. weekend (uden personale)

Vognen udlejes med personale efter aftale.
Festtelst 6X10 m udlejes

Henvendelse til  SGF´s Venner
Georg Jensen, tlf. 8698 7599, mobil: 2053 8179

mail: georg.jensen@mail.dk

Så står vi her igen. Til en vigtig kamp 
på Nørager Stadion i blæst og regn med 
mange tilskuere og med fuld drøn på 
inde på banen.

Der var igen store spørgsmålstegn, da 
serie 1 truppen startede sin træning op 
til forårssæsonen 2015. Ville vil kunne 
holde de gode spillere, vi havde?  Ville 
vi nå op på et niveau, hvor vi ville kunne 
matche de andre serie 1 hold i en pulje, 
som på papiret så endnu stærkere ud 
end sidste år? Træningsresultaterne mod 

Fuld drøn på...
stærke modstandere, mod blandt andet 
Jyllandsseriehold gav gode løfter. De 
fleste kampe blev afviklet med stor kon
centration, herunder var det ikke uvæ
sentligt at få slået fast, at Søften GF pt er 
det bedste hold i Favrskov Kommune, 
hvilket blev bevist gennem en 61 sejr 
over Hammel GF. Desuden er truppen 
blev suppleret med enkelte gode spillere 
ude fra, som har skærpet konkurrencen 

Læs mere side 16
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Landsbyfonden har indkøbt flagstænger og flag, og kommunen 
har etableret huller til disse. 

Landsbyfonden vil bekoste flagning i hele midtbyen samt ved 
indfaldsvejene på 7 faste dage årligt: 

Påskedag, pinsedag, 2 konfirmationsdage, Grundlovsdag, 
markedsdag og juledag. 

Det praktiske arbejde varetages af SGF’s venner. 

SGF’s venner står selv for flagningen i forbindelse med sports
festen i august måned. 

Her udover vil der mod betaling være mulighed for flagning ved 
bryllup eller andre private begivenheder i det omfang, det ønskes. 

Aftale herom kan træffes med SGF ´s Venners flagmand 
Ib Snedker, tlf. 8698 6606. 

FLAGNING

i truppen, såvel i kampe som til træning.
Humøret i truppen blev ikke dårligere 

af en god træningslejr til Skjern, kronet 
med den traditionelle tur på Crazy Daisy. 
Nederlaget til Skjern fra sidste år blev 
også ”hævnet” med en stor sejr. Derfor 
var det da også med forholdsmæssig god 
samvittighed, at cheftræner Martin Løber 
kunne sende holdet ud til den første tur
neringskamp mod Hasle i starten af april. 
Holdet har i løbet af den første halvdel af 
sæsonen foreløbig bevist, at holdet vil og 
kan spille med i toppen, b.la gennem en 
meriterende hjemmesejr over Vatanspor, 
som må betragtes som oprykningsfavorit 
i puljen.  Holdet hat kun tilladt sig et 
blackout i en udekamp i Lyseng, hvor 
hele truppen agerede under niveau.

Samtidig med, at serie 1 truppen spiller 
med i toppen, så topper serie 4 holdet sin 
pulje, så vi kan med god samvittighed 
trække spillere op fra dette hold, når der 
er behov for dette. Dette skyldes et stort 
og engageret arbejde af 2 holdtrænerne 
Morten og Tobias. Succesen skyldes selv
følgelig også en aldrig vigende opbak
ning fra bestyrelsens side.

Kampen på banen bølger stadig frem og 
tilbage. Nøragers spil er som sædvanlig 
kendetegnet af stor aggressivitet, hårdt 
spil og lyst til at diskutere alt med såvel 
dommere som modstanderhold. Kampen 
ender 11. Søften får en spiller på skade
stuen, men burde have vundet kampen, 
hvis man ser på fordelingen af chancer. 
Forhåbentlig fortsætter vi det gode spil, 
som bygger dels på en tro på egne evner, 

Vi mangler i fodboldafdelingen en 
holdleder til at hjælpe med alt det 
praktiske omkring vores 1. hold.

Kan du være praktisk gris og 
sørge for spilletøj, dunke, læge

taske mm samt godt humør, og har 
du lyst til at være med i en klub og 
på et hold med sportslige ambitio
ner, godt humør og sammenhold, 

så kontakt seniorformand 
Peter Madsen på: 

28 96 63 18

Søges...

men også en evne til at gå koncentreret til 
de enkelte kampe.

Til sidst skal der lyde en stor tak til vore 
trofaste tilskuere, som i stort antal bakker 
os op til hjemmekampene, men selvføl
gelig også til Dameseniorafdelingen, som 
støtter gennem b.la pølsesalg til hjemme
kampene.

Med sportslige hilsner.
 For serie 1. holdet

Martin og Henrik
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Næste nummer sendes/afleveres 
til redaktionen senest 

13. september 2015
sgfnyt@gmail.com

HUSK! HUSK!

Forårssæsonen 2015 startede med en ny 
udfordring for Søftens bedste damese
niorhold. En længe ventet oprykning til 
Jyllandsserien skulle give os et svar på 
om vi var klar til at spille med på et helt 
nyt niveau. Mange spørgsmål bankede 
på og spændingen i truppen var ikke til 
at tage fejl af. 

Kan vi i Søften GF spille med i landets 4. 
bedste række??

Spørgsmålene var mange og der var da 
også en vis usikkerhed i trænerstaben 
over, hvor vi stod. Vi vidste godt at vi 
havde et spillermateriale til at spille med 
i Jyllandsserien, men ville holdet kunne 
vænne sig til det høje tempo, det hårdere 
fysiske spil og de taktisk lidt klogere 
hold.

Nye ansigter til klubben
Den ny udfordring har givet en stor til
gang i spillertruppen, 9 nye ansigter har 
til starten på denne sæson fundet vej til 
klubben og 2 ”gamle” er vendt hjem fra 
eventyr ude i den store verden. Tilgangen 

har højnet niveauet i truppen og har des
uden givet mulighed for at klubben for 
første gange i historien har kunne stille 
med 2 hold i JBU´s 11mandsturneringer. 

Vi har nu hold i damernes Jyllandsserie 
og serie 2.

Fremmødet til de første træninger i år 
har været overvældende og vi har til dato 
stadigvæk et gennemsnit på 1516 spiller 
til træning tirsdag og torsdag – ganske 
enkelt imponerende. 

Den fornuftige træningsindsats har 
resulteret i en række flotte resultater og 
første kamp i Jyllandsserien blev hjemme 
i Søften vundet 70 over en af rækkens 
andre oprykkere, Klinkby B.

De gode resultater er fortsat og vi ligger 
pt. nummer 4 i Jyllandsserien – målsæt
ningen er stadigvæk overlevelse og vi er 
allerede kommet et godt stykke. 

Meget arbejde har vi dog stadigvæk 
foran os og vi har lært at man på det her 
niveau ikke har råd til udfald og vi lærer 
stadigvæk fra kamp til kamp.

Klubbens hold i serie 2 har også fået 

Flot start på sæsonen for damesenior

Har du lyst til at hjælpe med til at 
gøre det til en god oplevelse at gå på 

Søften stadion?
Kan du grille en pølse og sælge 

en øl/vand?

Vi mangler en og gerne flere 
personer til at stå for pølsesalget 

i forbindelse med 1. holdets 
hjemmekampe. 

Det drejer sig om 7 kampe i foråret 
og 7 i efteråret, og opgaven kan
sagtens deles af flere personer 
så man nødvendigvis ikke skal 

af sted til hver kamp.

Så har du mulighed for at udføre 
et stykke frivilligt arbejde til gavn for 
Søften GF, så kontakt seniorformand. 

Peter Madsen på:

28 96 63 18

Pølsemand m/k 
og gerne flere

MURERARBEJDE
Såvel nyt som reparationer udføres

Murerfirmaet Klemmensen ApS
Merkurvej 1, Søften, 8382 Hinnerup

Tlf. 86 98 70 21
Mobil 40 44 05 21 / 40 76 70 21

Fax 86 98 70 91

en mere end godkendt sæsonstart, en 
nuværende 2. plads som er kommet gen
nem flot fodbold. Truppen har en masse 
potentiale og fremtiden ser lys ud for 
dameafdelingen.

Begge hold er i gang med en stor udvik
ling, både på det taktiske og tekniske 
plan – en udfordring der bliver gået til 
med stor iver og vi bliver bedre og bedre 
som sæsonen skrider frem.

Fortsætter vi den god udvikling holder 
vi helt sikker målsætningen om over
levelse i Jyllandsserien og en placering i 
den bedste halvdel af serie 2.

Til jer der endnu ikke har været forbi 
til en hjemmekamp – kom og kig, dame
fodbold er bestemt ikke så kedeligt som 
rygtet måske siger.

Til jer der allerede har været forbi – 
tusinde tak for støtten, det er nu engang 
sjovere med lidt tilskuere på sidelinjen.          
 Dametrænerteamet
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Med risiko for at blive ramt af nemesis, 
vil vi tillade os at sige det går rigtigt godt 
i SGF fodbold.

Som I kan læse andetsteds i bladet er 
vores seniortrupper kommet rigtigt godt 
i gang her i 2015, hvilket naturligvis har 
givet masser af glade spillere og trænere.

Stor respekt herfra, for de gode resulta
ter, som kommer gennem masser af træ
ning og gode dedikerede trænerteams.

Vi har altid haft det mål i SGF fodbold, 
at vi skal stræbe efter at nå så langt som vi 
kan, så længe at vi gør det med tanke på, 
at vi er og bliver en breddeklub og altid 

Her ses et billede af hvordan parkeringspladsen og hele vejen er fyldt med biler under en af 
træningsdagene.

Mange nye fodboldspillere i SGF
holder fokus på det sociale element, som 
vi fornemmer er en stor del af grunden til 
den succes vi oplever netop nu.

Men det er ikke alene på seniorsiden at 
vi har positive oplevelser, på ungdoms
siden har vi netop haft fornøjelsen af at 
have 46 piger nede til Pigeraketten, en 
gratis inspirationsdag for alle Pigespillere 
mellem 5 til 11 år. Heraf var ca. 1/3 piger, 
der ikke pt. spiller fodbold, så der er håb 
om at vi kommer til at se nogle af dem 
på banerne fremover. Vi kan stadigvæk 

Men der er også rigtig mange der kommer på cykel...

> læs mere side 22
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Vittenvej 90 . DK 8382 Hinnerup . Tel. +45 8764 6464

Samsøvej 34, 8382 Hinnerup. Tlf. 86 98 33 44

godt bruge flere pigespillere, så tjek vores 
hjemmeside for at se træningstider og kig 
ned så ned og få en prøvetræning.

Yngste spiller er 3 år
Også hos vores yngste spillere, som nu 
er nede på at være 3 år, har vi oplevet en 
kraftig fremgang, som ses dels i at bør
nene starter tidligere og tidligere, men 
også antalsmæssigt, hvor vi nu i år har 
over 40 spillere under 5 år . 

Fodboldskole i uge 31
En sidste succes vi gerne vil nævne, er 
vores fodboldskole, som løber af stablen 
i uge 31. Den blev udsolgt i løbet af få 
timer og blev efterfølgende udvidet med 
16 pladser, således vi i år får 80 unge 
mennesker på besøg, heraf næsten alle 
lokale Søften børn. Stor tak til teamet bag
ved, som gør dette tilbud muligt.

Det er virkelig dejligt med fremgang på 
så mange områder, men det giver også 
pres på anlægget, så her må vi opfordre 
alle, både trænere, spillere og forældre 
til at være fleksible, når I er på anlægget.

Vi forsøger at få skabt nogle faste ram
mer, men holdt sammen med vores 
mange kampe, så kan der blive nogle 
gange, hvor man oplever det alligevel 
ikke helt kommer til passe.

I den situation er det vigtigt at tænke 
på at det er ens for alle og baggrunden 
er den fornøjelige, at der heldigvis er 
rigtig mange, der ønsker at spille fodbold 
i SGF.

Bestyrelsen.
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Der hvor du er

Hinnerup afdeling | Pakhusvej 1
8382 Hinnerup | tlf 70 26 83 82
sparkron.dk

Dorthe Seeberg
Afdelingsdirektør
dse@sparkron.dk
Direkte 87 62 37 70

Jacob Graugaard 
Andersen
Kunderådgiver
jga@sparkron.dk
Direkte 87 62 37 76

Kristian  
Deuzeman  
Sohne
Souschef
ksj@sparkron.dk
Direkte 87 62 37 73

Line Sahl Sandager
Erhvervsrådgiver
lss@sparkron.dk
Direkte 87 62 37 74

Susanne Pia 
Espersen
Kundemedarbejder
spe@sparkron.dk
Direkte 87 62 37 77

Jonas Lindgaard
Kunderådgiver
jli@sparkron.dk
Direkte 87 62 37 71

Morten  
Midtgaard  
Hansen
Kunderådgiver
mmi@sparkron.dk
Direkte 87 62 37 72

Pia Kristiansen
Kundemedarbejder
pkr@sparkron.dk
Direkte 87 62 37 78

Jesper Lindgren 
Kjærskov
Kunderådgiver
jlk@sparkron.dk
Direkte 87 62 37 82


