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SAMARBEJDE PÅ BADMINTONFRONT

Team Favrskov badminton har en fælles drøm om at spille badminton i 3. division eller i hvert 
fald toppen af Danmarksserien i løbet af de næste to til tre år.  Fra næste sæson etablerer 
de to naboklubber tre fælles turneringshold for seniorspillerne i henholdsvis Jyllandsserien, 
Kvalifikationsserien og i Serie 1 under Badminton Danmark. Læs mere side 16
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Badminton:
Svend Hansen   86 98 53 05
Bordtennis:
Henriette Gram Johansen  86 98 54 45
Fodbold:
Morten Lübker           24 84 46 55
Håndbold:
Steen Thomasen   20 68 58 03 
Tennis:
Christian Neve   86 91 24 12 
SGF's Venner
Susanne Espersen  86 98 79 40
Petanque: 
Lili Pujol  86 98 56 83 

AFDELINGSFORMÆND

HOVEDBESTYRELSEN

NYT

HINNERUP 
KØRESKOLE
v/Jacob og Bjarne Hansen

Holdstart: se vores hjemmeside

Tilmelding på

www.hinnerupkoreskole.dk
eller på tlf. 40844310/40544432

Ekkovej 4, Søften

forandre hverdagen

Århusvej 60 . 8382 Hinnerup . 8698 5171
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Tilbageblik på året der gik... Gratis ulykkesforsikring til børn
Her i slutningen af året er det tid til at se 
tilbage på, hvordan 2013 er gået. Der har 
igen i år været stor aktivitet i SGF, der nu 
har næsten 1100 medlemmer.

Vi har i år fået en ny afdeling, idet moti-
onsafdelingen, som tidligere har været 
tæt tilknyttet håndboldafdelingen, ind-
går som en ny afdeling, SGF Motion. De 
skal være velkommen i klubben.

Der har været stor aktivitet i alle afde-
linger, især inden for børne- og ung-
domsårgangene. På idrætsanlægget ved 
Neptunvej er der om sommeren pres 
på banerne med børne- og ungdoms-
spillere. Vi skal snart til at se os om efter 
mulighederne for at finde nye områder til 
træningsbaner. 

På tennisanlægget har der i den gode 
sommer været stor aktivitet både i senior- 
og i ungdomsafdelingen.

Indvielse af ny hal
Søften Kultur- og Idrætscenter overtog i 
foråret driften af Præstemarkhallen som 
et led i halharmoniseringen i Favrskov 
kommune. I årets løb har der været pres 
på for at få alle ønsker om træningstider 
til børn og unge opfyldt for både bad-
minton, bordtennis og håndbold. Selv 
om åbning af den nye hal i Rønbæk 
Idrætscenter har givet foreningen flere 
timer at disponere over, er presset i 
Præstemarkhallen stadig stort, bl.a. har 
bordtennisafdelingen stadig venteliste, 
selv om de har fået udvidet antallet af 
timer i Præstemarkhallen. I år har halhar-
moniseringen desværre været årsag til, 
at det har været nødvendigt at hæve de 
forskellige kontingenter med ca. 200 kr. 
pr. medlem i de sportsgrene, som benyt-
ter hallerne.

Søften Kultur- og Idrætscenter har som 
selvejende institution arbejdet ihærdigt 
på at udvide Præstemarkhallen med 
endnu en hal samt diverse faciliteter. Der 
ser nu ud til at lykkes, idet Favrskov kom-
mune har i efteråret bevilget 21 mill. kr. 

til udvidelse af Præstemarkhallen med 
endnu en hal. SGF´s hoved bestyrelse 
støtter op om projektet, vi håber at byens 
beboere vil gøre det samme.

Der er indledt et samarbejde i badmin-
ton mellem HOG og SGF kaldet Team 
Favrskov Badminton for seniorholdene 
for at styrke træningen samt for at kunne 
udnytte spillematerialet optimalt.

For at udnytte haltimerne optimalt på 
håndboldsiden er der her i efteråret ind-
gået et holdsamarbejde imellem GUI, 
HOG, KIF og SGF kaldet Team Favrskov 
Håndbold. Der er lagt et stort arbejde i 
dette holdsamarbejde og det er kommet 
godt fra start.

SGF´s venner har igen lavet et stort 
stykke arbejde og samlet mange penge 
ind til glæde og gavn for vores børne- og 
ungdomsspillere. Med vennernes støtte 
er det muligt at give spillere oplevelser 
ved udenbys stævner.

Sponsorudvalget har i årets løb lavet et 
stort arbejde, så alle vores afdelinger kan 
blive i stand til at tilbyde deres medlem-
mer gode sportslige tilbud til rimelige 
kontingenter. Vi er glade for samarbejdet 
med vores hovedsponsor, Sparekassen 
Kronjylland, samt alle de øvrige spon-
sorer, som på en eller anden måde har 
støttet SGF i det forløbne år. Støt vore 
sponsorer, de støtter os.

Hovedbestyrelsen vil gerne nu, hvor 
året er ved at rinde ud, takke alle frivil-
lige ledere, trænere, bestyrelsesmedlem-
mer, sponsorer samt SGF´s venner, for 
deres store arbejde i klubben.

Uden jeres hjælp og støtte ville det ikke 
være muligt at udføre alle de aktiviteter, 
som der sker i afdelingerne.

Hovedbestyrelsen,
Søren Peter Poulsen

I SGF er vi glade for, at vi sammen med 
Certus kan tilbyde alle børn og unge, 
som er under 18 år, og medlem af SGF, 
en mulighed for at få en gratis ulykkes-
forsikring. Så er man sikret, hvis uheldet 
er ude, selv om vi ikke håber, at det sker.

Gratis til børn under 18 år
I samarbejde med vores sponsor Certus 
International Sportspartner har vi i SGF 
nu mulighed for at tilbyde alle børn 
under 18 år i klubben en GRATIS ulyk-
kesforsikring, som er skræddersyet til 
danske idrætsudøvere. 

Ulykkesforsikringen dækker hele døg-
net og i hele verden.

Certus´ ulykkesforsikringer indeholder 
generelt en række forbedringer i forhold 
til en almindelig ulykkesforsikring og 
dækker desuden også f.eks. kampsport.

Glædelig jul og
Godt Nytår

Tak til vore 
sponsorer 

som har støttet 
SGF i det 

det forløbne år.

Da forsikringen tilbydes til alle med-
lemmer under 18 år (børn), er det foræl-
drene til det enkelte barn, der skal sørge 
for tilmelding. 

Hvis dit barn under 18 år er medlem i en 
af SGF´s afdelinger, vil barnet få en mail 
fra afdelingen om at kontakte Certus´ 
lokale assurandør Morten Nøhr Larsen, 
tlf. 4010 4125, som står for det praktiske.

Søren Peter Poulsen
Hovedformand
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Læs flere resultater næste side

SGF'S VENNER
SUSANNE ESPERSEN, 86 98 79 40 

Med årets sidste udgave af SGF Nyt vil 
SGF´s Venner ønske alle en rigtig glæde-
lig Jul og et godt nytår. Vi vil gerne takke 
alle vore sponsorer, medlemmer, hjæpere 
og deltagere i arrangementer for jeres 
støtte i 2013. Uden den ville det ikke være 
muligt for os at afholde de aktiviteter, 
der er medvirkende til at støtte børne- og 
ungdomsidrætten i Søften!

Den sidste fredag i september var der tra-
ditionen tro Ålegilde i Forsamlingshuset. 
Mange gæster nød denne aften med 
mange stegte ål med tilhørende stuvede 
kartofler. Musik til spisningen blev som 
sædvanlig leveret på bedste vis af "Jensen 
& Karina", der bagefter spillede op til 
dans.

I november kunne årets SGF 
Julekalender købes igen i år med bil-
lede af byens sportsglade børn. Stor tak 
til forældrene, der gjorde det muligt 
at samle mange børn til fotoportræt i 
Præstemarkhallen!

I skrivende stund mangler et sidste 
arrangement i år. 

1. søndag i advent afholder SGF´s 
Venner i samarbejde med Landsbyrådets 
Julefest for byens børn, før byens jule-
træ tændes. Vi håber rigtig mange børn 
møder op, for at synge og lege med jule-
manden.

SGF´s Venner er i gang med planlæg-
ning af aktiviteter i 2014. Vi "lægger ud" 
med fastelavnsfest den 2. marts 2014 i 
Præstemarkhallen hvor vi håber at se 
mange festligt udklædte børn.

Vi kan altid bruge flere hjælpende hænder 
til arrangementer, så kontakt gerne éen 
fra bestyrelsen, hvis du har lidt tid og lyst 
til at være med.

Glædelig Jul til alle og husk  at støtte vores 
sponsorer - de støtter nemlig jer.

Julehilsen fra SGF´s Venner

Medlemslotteriet
 September:  nr.  810  
 Oktober: nr.  36 
 November: nr.  583  
 December:  nr.  393   

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.

Præmier for sponsorcykelløb 2013 
– flest kørte kroner

 0 – 16 år  Nr. Navn Alder Omgange
 1. præmie 70 Rasmus Lønstrup Petersen  12 13 
 2. præmie 129 Cecilie Søby  12 12 
 3. præmie 19 Malou Styver Elmstrøm 12 9

 1- 6 år  Nr. Navn Alder Omgange 
 1. præmie 98 Jonas Petersen 3 3 
 2. præmie 237 Malthe Tøth 6 8 
 3. præmie 16 Thor Klysner 5 11 
 1. præmie 78 Cecilia Ditlev Poulsen 3 8 
 2. præmie 272 Frida Asp Mikkelsen 4 4 
 3. præmie 122 Ida La Cour Jakobsen 5 2 

 7-11 år  Nr. Navn Alder Omgange
 1. præmie  27 Tobais Herholdt 10 11 
 1. præmie 175 Oliver Enevoldsen 11 12 
 2. præmie 59 Victor Espersen Danielsen 8 11 
 3. præmie 258 Viggo B. Nielsen 8 5 
 1. præmie 238 Julie Tøth 10 10 
 2. præmie 85 Mathilde Hemmingsen 9 6 
 3. præmie  285 Josefine Risbæk Olesen 10 7

 12 – 16 år  Nr. Navn Alder Omgange
 1. præmie 181 Mathias H. Pedersen 14 6 
 2. præmie 146 Kristoffer Henriksen 13 6 
 3. præmie 315 Mikkel Brogaard 14 14 
 1. præmie 261 Emilie Elkjær 12 11 
 2. præmie 84 Maja Hemmingsen 12 11 
 3. præmie  69 Anne Kjær Vestbo Nielsen 12 7 

 Voksne Nr. Rytter Navn Alder Omgange 
 1. præmie 227 Laurits Lauritsen  71 4 
 2. præmie 230 Thomas Storm 43 4 
 3. præmie 41 Inge Dalgaard Serup 61 10
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 1 - 6 år  Nr. Navn Alder Omgange
 1. præmie 16 Thor Klysner 5 11 
 2. præmie 45 Jesper Lynge Jensen  5 8 
 3. præmie 237 Malthe Tøth 6 8 
 1. præmie 248 Stine Frisk 5 9 
 2. præmie 78 Cecilia Ditlev Poulsen 3 8 
 3. præmie 30 Anja Worm 5 6 

 7 – 11 år  Nr. Navn Alder Omgange
 1. præmie 265 Mikkel Elkjær 10 14 
 2. præmie 77 Sebastian Risgaard 11 14 
 3. præmie 200 Matias Gram Larsen 10 14 

 12 – 16 år  Nr.  Navn Alder Omgange
 1. præmie 181 Mathias H. Pedersen 14 6 
 2. præmie 146 Kristoffer Henriksen  13 6 
 3. præmie 170 Rasmus Ejby Vadstrup  13 6 
 1. præmie 129 Cecilie Søby 12 12 
 2. præmie 261 Emilie Elkjær 12 11 
 3. præmie 84 Maja Hemmingsen 12 11 

Præmier uddelt under cykelløbet
Der er 3 gevinster fra cykelløbet (uddelt af juryen i 
”Pølsevognen”), som endnu ikke er afhentet:

Nr. 215 Naja Christensen, nr. 93 Emily Aaen og nr. 263 Nana 
Helbo Lund. 
Gevinsterne kan afhentes hos formand for SGF´s Venner 
Susanne Espersen.

Samsøvej 13 . 8382 Hinnerup

Præmier for sponsorcykelløb 2013 
– flest kørte kilometer

Hold festen i Søften Forsamlingshus
Booking kan kun ske via tilsynsførende Charlotte Lind Larsen, 
tlf.: 23 49 64 63, der træffes på hverdage mellem kl. 17.00 – 20.00. 

(Besigtigelse kan aftales med den tilsynsførende). 

Salen rummer mulighed for opdækning til max. 100 spisende gæster. 
Et lyst og rummeligt køkken med alle nødvendige faciliteter giver gode 
muligheder for forberedelserne til festen.  

Se hjemmesiden: www.soeften-forsamlingshus.dk

Vognen er udstyret med:
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.

Festtelt 6x10 m udlejes

Henvendelse til:
Georg Jensen, tlf. 8698 7599, mobil: 2053 8179

mail: georg.jensen@mail.dk

Udlejning af pølsevogn
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I den mørke og kolde tid luner det med 
et tilbageblik på tennis-sæsonen 2013. 
Fremragende sommervejr og yderst vel-
præparerede baner satte rammerne for 
en fantastisk sæson 2013. 

Det stod allerede tidligt i sæsonen klart, 
at medlemstallet i Søften GF-Tennis ville 
blive på niveau med 2012 – omkring 
100 medlemmer. Vi kunne alle nyde det 
herlige tennisvejr som sommeren 2013 
bød på og tre perfekt præparerede baner 
- som roses af både egne medlemmer og 
gæster fra andre tennisklubber. 

Gennem hele sæsonen trænede junio-
rerne med stor gejst og fik spændende 
undervisning af Mogens Christensen og 

hjælpetrænerne, og der var også træ-
ningstilbud til nystartede samt øvede 
seniorer i selskab med Sofus Riishede.

Igen i år havde Tennisklubben åbent 
lørdag og søndag i forbindelse med 
Sportsugen. Ca. 40 personer mødte 
op for at spille og se, om tennis kunne 
være noget for dem.   

Vi har haft en rigtig dejlig sæson med 
masser af hyggeligt samvær og godt spil. 
Det interne klubmesterskab blev afviklet 
7. september under perfekte forhold og 
med høj intensitet. Kampene var meget 
spændende og det gode vejr sørgede for, 
at vi fik gennemført dem alle, inden den 
efterfølgende og meget sjove klubfest. 

Sæsonafslutning i SGF-Tennis

Finale i dame single.

  1. plads 2. plads
 Mixed double Inge Seerup &  Lisbet Borg &
  Sven Gundahl K. nudsen Jørn Bro Larsen
   
 Dame double Inge Pedersen & Bodil Jensen &
  Inge Dalgaard Serup Birthe Sloth  
 
 Herre double  Jørn Bro Larsen & Brian
  Bent Nielsen Brøndsholm &
   Christian Neve

 Dame single Inge Pedersen Lisbet Borg
 Herre single A Sven Gundahl Knudsen Jørn Bro Larsen
 Herre single B Christian Neve Ole Kramhøft

Resultaterne i klubmesterskabet blev:

Se flere billeder og finalister på hjemmesiden. (soeften-tennis.klub-modul.dk)
Sæsonen afsluttedes i uge 43 umiddelbart efter skolernes efterårsferie, og nu 
ser vi frem til standerhejsningen lørdag den 26. april 2014 og endnu en herlig 
tennissæson. Tennisbestyrelsen

Her ses mix double finalisterne i årets klubmesterskab, Sven Gundahl Knudsen og Inge Seerup 
(tv) og Jørn Bro Larsen og Lisbet Borg (th).

TENNIS
CHRISTIAN NEVE, 86 91 24 12
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Glædelig jul og godt nytår fra SGF Motion
SGF Motion ønsker alle sgf’s medlemmer 
en glædelig jul og et godt nytår

Julen nærmer sig, og bag den står nyt-
året og lurer. Det er en glad tid. Det er en 
tid, hvor folk i alle aldre trodser vinterens 
mørke og kulde for at samles til jule-
frokoster og nytårsfester. 

En tid med mad og drikkelse ad libi-
tum. Det er samtidig en kold og mørk tid, 
hvor motivationen for løbeturen trækker 
sig tilbage, og sportstøjet får lov at hænge 
en smule længere end ellers. I denne 
forbindelse vil vi hos SGF Motion gerne 
benytte lejligheden til at invitere jer inden 
for i vores stadigt forbedrede faciliteter.

Vi skal minde om, at der er rig mulig-
hed for at komme ned at få samlet appetit 
til julemiddagene. Vi forsætter træningen 
hele vinteren igennem!  

Tak for et godt år, glædelig jul og godt nytår 
til jer alle!

Åbningstider
Mandage:  16:30 - 22:00 
Tirsdage: 16:30 - 22:00
Torsdage:  16:30 - 22:00
Fredage:  15:45 - 22.00

Fang os på facebook  
  https://www.facebook.com/
SoftenGymnastikforeningMotion

Og for yderligere information 
se hjemmesiden:
http://www.soeften-motion.klub-
modul.dk/

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

SGF Motion

QR Koder
For at aflæse billedet skal 
man have et lille program 
installeret på sin telefon for at 
aflæse QR koden.
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SGf håndbold har fundet sin plads i 
det store håndboldsamarbejde, Team 
Favrskov Håndbold.

Vi er et holdfællesskab af 4 klubber, 
GUI - KIF - HOG og altså SGF. 

Visionen bag dette er et stærkt og for-
pligtende klubfællesskab, der giver alle 
børn og unge i Hinnerup, et fantastisk til-
bud om at være en del af et inspirerende 
og engageret håndboldfællesskab. 

Med mere end 50 hold er Team Favrskov 
Håndbold Østjyllands største håndbold-
fællesskab, der kan tilbyde udfordringer 
på alle niveauer.

Den nye spilledragt er grøn og det er 
lykkedes at skaffe spillesæt til alle hold, 
så alle kan optræde ens.

Udover turneringskampene, der er star-
tet her i oktober, ja så har den også stået 
på stævner så som SUS Cup og Viborg 
Cup.

Bag TFH står en række udvalg, der altid 
byder nye kræfter velkommen.

Så har du lyst til at give en hånd med i: 
Børne og ungdomsudvalget.
Seniorudvalget.
Turneringsudvalget.

Materialeudvalget eller selve styregrup-
pen, kontakt SGF håndbold så hjælper vi 
dig videre.

Har du ellers lyst til at give en hånd 
med, hører vi naturligvis også gerne fra 
dig.

Steen Thomasen, 
formand for SGF håndbold

 

HÅNDBOLD
STEEN THOMASEN 20 68 58 03

Søften på plads i stort samarbejde
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Spilletidspunkt:
Tirsdag fra kl. 19.00 / Søndag fra kl. 10.00

på vores dejlige anlæg ved klubhuset på Neptunvej.

Kom og se hvad det går ud på.

I kan altid låne kugler og vi hjælper jer meget gerne i gang.

Det tager kun et par minutter at lære reglerne.

Og HUSK: Petanque er for alle!

SGF - PETANQUE SPILLER

PETANQUE: 
LILI PUJOL, 86 98 56 83

BADMINTON
SVEND HANSEN, SØNDERMARKEN 66, 86 98 53 05

Det nyoprettede Team Favrskov badmin-
ton som er en sammenlægning mellem 
HOG-Hinnerup og SGF Badminton på 
seniorsiden er kommet godt fra start.

Målet med sammenlægningen var at 
kunne stille 3 gode hold under navnet 
Team Favrskov Badminton.

Det er lykkedes, og dog har resultaterne 
været meget blandet. 3. holdet som spil-
ler i serie 2 (skiftet navn fra Serie 1) lagde 
ud med en sejr, men har efter 5 hold-
runder en placering i rækken som nr. 5. 
Så de 2 sidste kampe i grundspillet bliver 
afgørende for om holdet skal i op- eller 
nedrykningsspillet efter nytår. Målet for 

3. holdet i denne sæson er at forblive i 
Serie 2, hvilket skal lykkedes. 

2. holdet har desværre, ligesom 3. hol-
det været ramt af mange afbud, og har 
derfor en overraskende placering som nr. 
7 ud af 8 hold i Serie 1 (skiftet navn fra 
Kvalifikation).  

Holdet har ellers spillet nogle gode 
kampe, men har desværre kun været lige 
ved og næsten i mange afgørende faser. 
Heldigvis fik holdet sin første sejr den 
16.november, og det gik ud over lokal-
rivalerne fra Sabro, som ligger nr. 4, så 
det var en dejlig sejr.  Der er pres på i de 2 
sidste kampe i grundspillet, da man helst 

Team Favrskov Badminton en succes
ikke skal i nedrykningsspillet uden point, 
så der skal kæmpes. Målsætningen for 2. 
holdet er ligeledes at det ikke må rykke 
ned, men det er jeg overbevist om heller 
ikke sker, det er holdet for stærkt til.

For 1. holdets vedkommende er det 
gået rigtig godt, og holdet har efter 5 
runder ikke tabt endnu, og indtager 
en flot 1.plads i Jyllandsserien med 14 
point. Målet for holdet er oprykning, og 
holdet har allerede sikret sig en plads 
i opryknings spillet. Nu gælder det 
 kampen om hvor mange point man skal 
have med over, og det bliver nok afgjort 
i topkampen mod Grenå i december. 

En sejr her vil med stor sandsynlighed 
betyde at man slutter på 1. pladsen i pul-
jen og en placering som nr. 1 i slutspillet 
når det starter.

Alle 3 hold er repræsenteret med Søften 
spillere, så SGF har også har sat sit aftryk 
på sammenlægningen.

Vi opfordrer alle til at komme op og 
støtte holdene, når de spiller hjemme. 
Spilleplanen kan findes på klubmodulet.

Kennet Herløv Nørager

Det nye Team Favrskov badminton.
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Hvis der er nogen i Søften, der er i tvivl 
om at foreningslivet lever i SGF kan de 
bare komme forbi og se en gang fod-
boldtræning med U9 drengene (årgang 
2005). Ikke nok med at der altid er højt 
humør ved træningen blandt spillere og 
forældre, så lykkedes det også vores hold 
at skabe flot spil samt gode resultater, 
når SGF drengene er i kamp i de lokale 
turneringer.

Deltagelse fra store klubber
Drengene formåede også at repræsen-
tere SGF på fornemste vis ved det store 
landsstævne i Horsens med deltagelse 
fra mange store klubber i Danmark, hvor 
blandt andet klubber som FCK, AAB og 
OB var repræsenteret.

Drenge U9 havde to hold med til stæv-
net, hvor det ene hold desværre efter stor 
dramatik blev sendt ud af turneringen i 
kvartfinalen efter straffesparkskonkur-
rence, hvor Søftens sidste straffesparks-
skytte fik underkendt et ”stolpe-ind” 
mål. Holdet kunne dog efter en flot ind-
sats i regn og blæst indkassere en flot 
pokal for en delt 5-plads.

Det andet hold havde lidt mere med-
vind i turneringen og havde efter 6 rig-
tig gode og succesrige kampe, pludselig 
mulighed for at spille om den største 
pokal af dem alle. I finalen mødte Søften 
holdet fra Løsning IF. Til trods for en 
kæmpe overvægt i spil hele kampen 
igennem, lykkedes det ikke de ellers så 
godt kæmpende drenge at vinde finalen, 
og som en af vore drenge fra holdet så 
positivt udtalte, så var den næststørste 
pokal nu også den flotteste af dem alle.

Flot indsats
Trænerteamet vil gerne i samme for-
bindelse takke hele holdet for en super 
god indsats i 2013, og håbe at samtlige 

spillere er klar til en ny sæson til foråret. 
Endvidere er det helt unikt at se den store 
opbakning til holdet fra både forældre og 
søskende. Det betyder rigtig meget for 
holdet at stemningen er i top på side linen 
og man altid har en hjælpende hånd, 
hvad enten det er hjælp til træning eller 
arrangering af sociale arrangementer mv.

Med venlig hilsen ,
Trænerteamet 

Susanne, Morten, Henrik, Steffen, Jens

U9 drenge – med spark i støvlerne

Fodbold sæsonen 2013 set i bakspejlet

FODBOLD
MORTEN LÜBKER 24 84 46 55

Endnu en sæson er gået i seniorafdelin-
gen, og det er tid at gøre status både over 
efterårssæsonen og over 2013 generelt.

2013 skrev sig ind i historien
På herresiden blev 2013 et historisk år, 
idet førsteholdet for første gang nogen-
sinde spillede med i serie 1. Desværre 
rakte pointhøsten ikke helt, og selv om 
det var lige ved og næsten til allersidst, 
må vi i foråret ned i serie 2 igen. 

Ned i serie 2… For bare et år siden var vi 
efter flere sæsoners tilløb rykket op i serie 
2, og mange stillede spørgsmålstegn ved, 
om vi kunne klare os. Men det kunne vi, 
og i en helt utrolig kulisse med en stor del 
af Søftens borgere på side linjen sikrede 
holdet oprykningen til serie 1 i forårets 
sidste kamp. Og da andetholdet dagen 
efter sikrede klubben endnu en opryk-
ning, kunne vi gå efteråret i møde med 

hold i serie 1 og 4. Desværre endte sæso-
nen som bekendt med, at førsteholdet 
må en tur ned i serie 2, mens andetholdet 
stabiliserede sig i serie 4 med en række 
flotte resultater. 

Målsætningen inden starten på foråret 
2013 var, at førsteholdet skulle konsoli-
dere sig i serie 2 samtidig med, at andet-
holdet skulle gå efter oprykning til serie 
4. Ved udgangen af 2013 har vi et serie 2- 
og et serie 4-hold. Der er samtidig blevet 
opbygget en god træningskultur i begge 
trupper, og antallet af spillere er øget, 
således at vi i efteråret igen har kunnet 
mønstre et hold i serie 6. 

Overordnet set er vi på herresenior 
siden inde i en rigtig spændende udvik-
ling med stor, ung trup, som det bliver 
spændende at følge fremover.

Læs mere næste side...

Drenge U9 kunne indkassere en flot pokal ved landsstævnet i Horsens.

Ved det store landsstævne i Horsens var der en 
god en stemning blandt spillerne.
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”Brandærgerligt, så tæt på og alligevel ikke 
lige dygtige nok”

Der var lagt op til en spændende efter-
årssæson for seniorafdelingen i SGF. De 
to højest rangerede hold var rykket op 
i en meget hektisk forårssæson. For 1 
holdets vedkommende var der endda 
tale om, at der var blevet skrevet histo-
rie. Aldrig tidligere havde klubben haft 
et seniorhold i serie 1. Man var endda 
nu det højest  rangerede hold i Favrskov 
kommune. Noget af en præstation. 
Forårssæsonen var dog kulminationen 
for et hårdt arbejde udført af såvel spil-
lertruppen, som trænerstab og bestyrelse.

Hård efterårssæson
Alle omkring truppen var dog pinlige 
klare over, at det ville blive en hård efter-
årssæson. Man havde to oprykninger i 
streg med i bagagen dertil en spillertrup, 
hvor mange ikke tidligere havde spillet 
på så højt et plan. Optakten til sæsonen 
var hektisk præget af ferie, fysisk træ-
ning, træningskampe etc.

Vi fik dog en rimelig start, hvor vi star-
tede med at hente points i flere kampe, 
men oplevede også hurtigt, at der blev 

krævet betydeligt mere såvel fysisk, tak-
tisk og ikke mindst mentalt for at begå 
sig i den nye række. Derfor betalte vi 
også i sæsonen dyrt med pointtab, når vi 
ikke var helt klare til at modstå det pres 
modstanderne lagde på os. Specielt var vi 
ikke klar psykisk til at modstå det fysiske 
spil, som der også spilles i serie 1, hvilket 
medførte en del kort for brok etc. Noget 
vi skal have rettet op på til næste sæson.

Spændende pulje
Vi har dog kun været totalt over matchet 
i to kampe i denne sæson og har mange 
gange været direkte uheldige. Men 
vi kan ikke løbe fra at have været for 
 ineffektive foran mål og fra at have luk-
ket alt for mange mål ind. Puljen var 
dog spændende til sidste kamp, hvor vi 
stadig havde chancen for at redde os. Vi 
leverede resultatet ved at vinde i Auning, 
men desværre så var de andre resultater 
ikke med os. 2 points fra redning.

Så tæt på. Men alligevel ikke dygtige 
nok

Med sportslige hilsner,
Trænerstaben serie 1

Status på efterårssæsonen for serie 1

Serie 1 lytter til Cheftræner Martin Løber Jensen.

Søften GF`s fodboldformand, Morten 
Wind Lübker blev på DBU Jylland`s 
Årsmøde valgt ind i DBU Jylland Region 
3`s bestyrelse.

Morten har siden 2003 været formand 
for Søften GF, fodbold

Tillykke til Morten

Fodboldformand valgt ind i DBU Jylland Region 3

Sæsonen 2013 er også sæsonen, hvor 
vi har taget afsked med Niels Holger 
Hansen, som gennem fem år har været 
træner for andetholdet. Vi siger Holger 
tak for den store indsats, som han har 
ydet i seniorafdelingen, og vi ønsker ham 
held og lykke fremover. 

Lige ved og næsten… 
På damesiden har 2013 også været en 
spændende sæson. Dameholdene er lige 
som herreholdene inde i en god udvik-
ling med øget medlemstal, hvilket har 
betydet, at vi udover 11-mandsholdet 
også har haft et 7-mands hold tilmeldt. 
Målsætningen for dameafdelingen har 
været et øget fokus på at skabe en god 
træningskultur, hvilket er lykkedes, samt 
at spille med i toppe af rækken. Det 
sidste lykkedes også, faktisk så godt, at 
både 11- og 7-mandsholdet blev pulje-
vindere. I serie 2 sluttede damerne med 
maksimumpoint, men da der i serie 2 
damer ikke er direkte oprykning for alle 
puljevindere, skulle holdet ud i en alt-
afgørende kamp mod en anden pulje-
vinder, nemlig FFD Kralupy. Desværre 

endte kampen med et nederlag på 1-2, 
og oprykningen glippede lige på mål-
stregen. Det var dog en stor fornøjelse at 
være vidne til den store opbakning, der 
var til damernes oprykningskamp, også 
selvom det var på udebane på en kold og 
regnvåd lørdag i slutningen af oktober. 
Og selv om resultatet ikke gik vores vej, 
er jeg sikker på, at alle spillerne tager 
oplevelsen og erfaringen med sig, så når 
de, næste gang står i en lignende situa-
tion, kan trække på erfaringerne og sikre 
den oprykning, som holdet fortjener.

Sæsonen sluttede både for herrer og 
damer med en god fest i klubhuset. En 
fest der med rekordtilslutning og sang 
og dans til den lyse morgen blot under-
streger den gode udvikling, som senior-
afdelingen er inde i. Men sæsonen slutter 
alligevel ikke helt der. Vi forsætter nem-
lig vinteren igennem med bold én gang 
om ugen, og vi har også tilmeldt hold til 
en række indendørsstævner. 

God jul og godt nytår til alle!
Sportslige hilsner,

Peter Madsen 
Seniorformand

 
 

4. maj 2014
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