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Nu hvor året er ved at rinde ud, er det tid 
til at se tilbage på, hvordan 2016 er gået. 
Der har igen i år været stor aktivitet i SGF.

På idrætsanlægget ved Neptunvej har 
der hele sommeren været stort pres på 
banerne. For første gang nogensinde er 1. 
holdet i herre rykket op i Jyllandsserien, 
tillykke med det. Børn og unge bliver ved 
med at strømme til. Der er derfor udarbej-
det et projekt med at flytte hele anlægget 
syd for byen ved Engdalsvej, så der også 
i fremtiden vil blive plads til at rumme de 
nye beboere, som flytter til byen. Vi venter 
med spænding på kommunens behand-
ling af projektet.

På tennisanlægget har der også været 
stor aktivitet både i senior- og ungdoms-
afdelingen. Vi undrer os over, at kommu-
nen endnu ikke har harmoniseret ved-
ligeholdelse af baner og klubhus, når det 
 gælder tennisområdet, så alle tennisklub-
ber i kommunen får lige vilkår.

Petanque-afdelingen har hygget sig med 
stort set samme medlemstal som tidligere 
år.

I Præstemarkhallen er bordtennis af-
delingen godt i gang som sæsonen, men 
der er plads til flere børn og unge.

Badmintonafdelingen er kommet godt 
fra start på sæsonen, men der er plads til 
flere. På seniorsiden er samarbejdet med 
HOG fortsat i Team Favrskov Badminton.

Håndboldafdelingen fortsætter hold-
samarbejdet med GUI, HOG og KIF i 
Team Favrskov Håndbold. Her er med-
lemstallet faldende ligesom i den øvrige 
del af landet, men sportslig set går det 
rigtig godt.

Vi har desværre oplevet, at en hal i 
Rønbæk Idrætscenter er gjort ubrugelig 
i et stykke tid grundet nedfaldne spær, 
men takket være stor smidighed fra de 
forskellige afdelinger er det lykkedes for 
de ramte afdelinger at få en stor del af 
deres tider i de andre haller her i området.

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 tilskud til 
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.

Takket være det store arbejde, som be sty-
relsen for Søften Kultur- og Idrætscenter 
har gjort de seneste år, er der nu 2 haller 
til rådighed for de personer, som ønsker 
at drive en eller anden sport. Dette benyt-
ter vi os af i stort udstrækning, men skulle 
der være personer, som syntes det kunne 
være interessant med en ny sportsgren, 
så fortæl os om det, og vi vil se, om vi 
har mulighed for at starte noget op. Vi 
kunne godt tænke os at starte senioridræt 
op, så hvis der er noget som vil hjælpe til 
med det, så henvend jer til os i hovedbe-
styrelsen.

Hovedbestyrelsen vil gerne nu, hvor 
året er ved at rinde ud, takke alle frivillige 
ledere, trænere, bestyrelsesmedlemmer, 
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

Telefontorvet 10, 8000 Aarhus Ekkovej 4, Søften

Vittenvej 90 . DK 8382 Hinnerup . Tel. +45 8764 6464Samsøvej 34, 8382 Hinnerup. Tlf. 86 98 33 44

Tilbageblik på året, der gik

Tilbud
Vælg lige præcist det træ du synes er smukkest, fæld 
selv eller få hjælp af os.
- vælg blandt 600 træer (Normannsgran)
- vælg mellem mange størrelser
- vi sælger billigt: 150-200 kr. (efter størrelse)
- vi udbringer gerne mod gebyr: 25 kr
- kan også købes via SGF Fodbold`s web-shop:    
www.SGF-fodbold.dk/shop 

Alle lørdage & søndage i december. Kl. 10.00-15.00.
3./4. december, 10./11. december, 17./18. december. 

Salgssted: Rønbækvej 42 (vejen mod Grundfør, og få meter fra Århusvej).

På pladsen er der mulighed for lidt varmt gløgg, varm chokolade og æble-
skiver.
Du kan betale med: Kontanter, MobilePay og Swipp.

Årets Juletræ
købes hos SØFTEN GF

Vi gentager sidste års succes
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SGF’S VENNER
SUSANNE ESPERSEN, 86 98 79 40

PETANQUE
LILI PUJOL, 26 12 82 93

Julehilsen fra SGF's Venner

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

advokat (L) Niels Søndergaard
advokat (H) Jette Jessen

advokat (L) Kirsten Skodborg

Bogøvej 15, 8382 Hinnerup 
Tlf. +45 87 64 11 11

E-mail: hinnerup@ret-raad.dk 
www.ret-raad.dk/Hinnerup

forandre hverdagen
Århusvej 60, 8382 Hinnerup, 8698 5171

Med årets sidste udgave af SGF-Nyt er 
det blevet tid til en lille julehilsen fra 
Vennerne. Med den vil vi gerne sende en 
stor TAK for al hjælp i 2016; det gælder 
sponsorere, hjælpere og deltagere i vore 
arrangementer i løbet af året. Uden jer 
var det ikke muligt at gennemføre disse 
arrangementer, hvor al overskud går til 
børne – og ungdomsidrætten i Søften.

Vennerne med hjælpere var igen med 
ved revyen i år med servering i for-
samlingshuset og i pølsevognen – og 
minsandten var ”vi” også kommet med 
på scenen i et morsomt indslag. Her sås 
det tydeligt, at vi jo alle bliver ældre – så 
vi hører gerne fra flere, der kunne tænke 
sig at give en ”hånd” i bestyrelsen – grå-
håret eller ej. Der er fire medlemmer på 
valg ved generalforsamlingen i februar 
2017.

Udlejning af diverse udstyr: pølsevogn, 
telt, gulv, borde, stole er efterspurgt – så 
de ”gamle drenge” kan godt bruge ekstra 
”hænder”. Se opslag side 15

Julekalender og Juletræsfest
I november gik  nogle søde fodboldpiger 

rundt og solgte årets Julekalender med 
foto af mange glade fodboldpiger – og 
drenge – håber alle nåede at erhverve 
sig et eksemplar. Overskuddet går ube-
skåret til ungdomsafdelingen i SGF. OBS 
vindernumre på bagsiden – vinderliste 
offentliggøres 12/12 ved opslag i Rema. 
Gaver skal afhentes senest 1. februar 
2017.

1. søndag i advent var der traditionen 
tro Julefest i Forsamlingshuset arran-
geret af Vennerne i samarbejde med 
Landsbyrådet. Igen i år var vi så heldige, 
at julemanden kom forbi med julesange 
og slikposer til, ungerne.

Fastelavnsfest
Næste års fastelavnsfest holdes i SKIC, 
Søften Kultur – og Idrætscenter.

Efter jul og nytår står næste arrange-
ment i udklædningens tegn = Fastelavn. 
Det bliver 26/2 i SKIC, hvor vi håber at se 
rigtig mange udklædte børn.

Glædelig Jul og godt Nytår til alle
HUSK at støtte vore sponsorer – de støt-
ter nemlig jer!

I takt med efterårets komme har vi sluttet 
sæsonen  2016. Mens solen fortsat havde 
magt afholdt vi klubmesterskaber 2016, 
og vinderen blev Pepe. 

Efter mesterskaberne blev der tændt for 
grillen og klubmesteren blev fejret med 
præmie og efterfølgende ”skål”.

Vi ses igen i 2017 – og husk julefro-
kosten fredag den 20. januar.

Glædelig jul og godt nytår til alle
SGF Petanque

Nyt fra Petanque
Vi spiller Petanque ved SGF's klubhus tirsdag eller søndag i sæsonen.
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Lørdag den 8. oktober afviklede bad-
mintonafdelingen Søften Cup i SKIC. Til 
stævnet deltog U11 og U13 spillere fra 26 
forskellige klubber fra hele Østjylland.

Der blev hele dagen igennem spillet en 
masse badmintonkampe af de 87 del-

tagere. Vi takker alle deltagere, ledere 
og forældre for en god dag, og glæder 
os allerede nu til det næste Søften Cup 
stævne den 4. februar for U13 og U15 B, 
C og D-række spillere.

Lars Sørensen
Stjerneparken 10 - Hinnerup

Tlf. 86 98 66 12 - Bil 40 18 50 84

BADMINTON
PETER SAHL, 20 55 83 51

Søften cup 2016
Flere billeder fra dagen kan ses på SGF-Badminton facebook side.

SGF Badminton inviterer igen i år ung-
domsspillere fra U9 til U15 fra alle klub-
ber på badmintonskole i vinterferien. 
Det vil finde sted i SKIC fra mandag den 
13. til onsdag den 15. februar. 

En badmintonskole er et tilbud til 
 spillere på alle niveauer om en aktiv 
ferie, hvor man møder nye spillere og 
kammerater, hvor dygtige instruktører 
underviser i nye badmintonfærdigheder, 
og hvor der er fart på, sjove aktiviteter og 
hygge for alle.

Den 20. januar 2017 kl. 18.00 - 20.30 afhol-
der vi den næste pizza- og spilaften for 
hele familien. 

Det er et hyggeligt arrangement, som 
altid er velbesøgt. Det glæder os rigtig 
meget, og vi håber også på stor tilslut-
ning denne gang. 

PRØV SUPERMINITON 
Vi gør familietid til aktiv kvalitetstid

Hver lørdag kl.10 -11 i Søften Kultur og Idrætscenter.
Superminiton er til familier med børn i alderen 6-10 år.

sjove badmintonlege
bevægelse 

og spil – som alle kan være med til.

I er velkomne til bare at dukke op i hallen og prøve 
– vi har låneketchere nok.

Vi glæder os til at se jer.
Hilsen Louise, Henning, Thomas, Gitte og Cath

Kontakt Cath for mere info: tlf 3120 5409, cath@mersh.dk

Badmintonskole 
i vinterferien 2017

Pizza og spil 
fredag den 20. januar
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HÅNDBOLD
OLE HENRIKSEN, 40 82 63 39

Fra Team Favrskov Håndbold
I den første halvdel af denne sæson er vi 
pt. 30 turneringshold igang og vi har i 
år hold i alle årgange på både drenge og 
pige siden hvilket vi er rigtig glade for.

Vi lykkedes med at kvalificere alle vores 
kvalifikationshold, hvilket betyder, at vi 
på pigesiden har både et 1. div. og et 2. 
div. hold. 

U16 og U18 piger er begge i 2. div. På 
drengesiden har på U14 et 2. div. hold, 
U16 er i A række og U18 drenge er i 2. 
div. 

I de yngre årgange har vi minimum tre 
hold på hver eneste årgang hvilket giver 
rigtig mange muligheder for samtræning.

De helt små minimix spillere får i år 
udover kredsens tilbudte stævner også 

muligheder at være med i vores eget ini-
tiativ nemlig store hjemmestævner hvor 
andre klubber kommer og nyder de fede 
omgivelser i Skic og Cafe Gescmak. Det 
har været en kæmpe stor succes vi helt 
sikkert vil fortsætte med. Herudover har 
vi også gang i de aller yngste fra 3-6 år 
som går til Håndbold for Sjov. Det er et 
tiltag hvor forældre og bedsteforældre 
kan være med på banen og der er fuld 
fokus på leg og spil - og det er virkeligt 
sjovt at følge de små poder.

Tre damehold
På seniorsiden har vi gang i tre damehold 
og på herresiden er der to hold. Her bli-
ver der på damesiden kæmpet på et nyt 

første hold bestående af helt unge spillere 
fra egne rækker og ligeledes  er det på 3. 
divisionsherrer som også består af helt 
unge spillere krydret med et par rutine-
rede kræfter. Det er dejligt at spillere fra 
egne rækker kan præge vores flagskibe 
på seniorsiden. Der er også fuld knald på 
Håndbold fitness hvor modne mænd og 
kvinder i alle aldre hygger sig med moti-
on og håndbold i skøn forening. 

På frivillig siden er der blevet knok-
let ved 90'er Fest på Cykelbanen og til 
Oktoberfest i HH-Hallen - det siger vi 
mange tak for. 

Trænerkonsulent ansat
På trænersiden er det meget glædeligt 

at vi får flere og flere ungdomsspillere i 
gang som trænere - det har været et mål 
i flere år og det begynder endelig at bære 
frugt. 

Et nyt tiltag er ansættelsen af en 
træner konsulent i egenskab af Lennart 
Mogensen. Lennart har som opgave at 
støtte   og guide vores trænere ved kamp 
og træning. 

Derudover er han også med i samar-
bejdet med Kredsen og vores forhold til 
Århus GF som venskabsklub. 

Næste vigtige ting i kalenderen bli-
ver juleafslutninger for ungdomsholdene 
den 15. december og julefrokosten lørdag 
den 3. december for alle voksne i klub-
ben. 

Her ses de yngste 3-6 årige poder som spiller håndbold for sjov. Glade drenge klar til kamp.
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TENNIS
CHRISTIAN NEVE, 24 47 76 80

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

Sæson 2016 i Søften GF-Tennis
Søndag den 30. oktober satte Søften 
GF-Tennis punktum for sæson 2016. Her 
et kort tilbageblik på 6 måneders ten-
nisaktiviteter. 

 Med rekordfremmøde til årets stan-

derhejsning fik vi skudt sæsonen per-
fekt i gang ultimo april måned. Allan 
Rundberg stod for træningen, da DGI, 
Præstemarkskolen og Søften GF-Tennis 
med træningskonceptet ”Klar-Parat-

Høj aktivitet til juniortræningen.

  1. Plads 2. Plads
 Mixed double A Inge Pedersen & Lisbet Borg &

  Michael Jakobsen  Jørn Bro Larsen

 Dame double Birthe Sloth & Bodil Jensen &

  Inge Pedersen & Lisbet Borg

 Herre double  Henrik Povlsen & Jørn Bro Larsen &

  Brian Brøndsholm John Schmidt
 Dame single Inge Pedersen Lisbet Borg

 Herre single A Henrik Povlsen Jørn Bro Larsen

 Herre single B Christian Neve John Schmidt

Resultaterne i klubmesterskabet blev:

Tennisstart” fik juniorerne ud på baner-
ne. Vi har et fantastisk tennisanlæg og 
en hyggelig tennisklub i Søften, og det 
mærkede juniorerne tydeligt. 

Selv om vejret ind i mellem var lidt 
træls, blev der spillet masser af tennis på 
de perfekt præparerede baner, der hvert 
år bliver klargjort af et hold rutinerede 
og utrættelige medlemmer. Banerne fik 
masser af vand ovenfra, og det blev de 
kun bedre af. Senere på sæsonen, da der 
blev længere mellem bygerne, var vi nødt 
til at renovere vandingsanlægget, der 
trængte til nye dyser, ventiler mm.

Seniortræner, Sofus Riishede, slog 
begynder- og øvede holdene sammen og 
leverede som tidligere år fantastisk god 
træning.  

En søndag i juni blev banerne omdøbt 
til No. 1 Court, Center Court og Show 
Court. 18 tilmeldte spillere mødte op 
klædt i hvidt og spillede en herlig 
Wimbledon turnering til smagen af jord-
bær og champagne. 

Under fine vejrforhold blev det interne 
klubmesterskab afviklet den 3. septem-
ber. Kampene var meget lange og jævn-
byrdige. 

For første gang i klubbens historie måtte 
vi efterfølgende aflyse den årlige klubfest 
pga. for få tilmeldinger.

Vi har haft en rigtig dejlig sæson med 
masser af hyggeligt samvær og godt spil. 
Sæsonen var som vanligt nærmest ovre 
inden den var begyndt, og nu ser vi frem 
til ultimo april 2017, hvor en ny sæson 
venter.

Tennisbestyrelsen

Medlemslotteriet
 Januar: nr. 712
 Februar: nr. 196
 Marts: nr. 536 
 April: nr. 654
 Maj: nr. 238
 Juni: nr. 460
 Juli: nr. 1045 
 August: nr. 582
 September: nr. 794
 Oktober: nr. 92
 November: nr. 975
 December: nr. 701

 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.
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FODBOLD
MORTEN  LÜBKER, 24 84 46 55

Egentlig havde jeg hele ugen sagt til 
mig selv, at jeg ikke gik så højt op i, om 
vi rykkede op i Jyllandsserien eller ej. 
Bare dét at få en sæsonfinale på Søften 
Stadion, hvor seriens nummer et og num-
mer to mødtes, og vinderen rykkede op 
i Jyllandsserien, ville blive en fed op le-
velse. Selvfølgelig var det bedst, hvis vi 
rykkede op, men… 

Sæsonens sidste hjemmekamp
Lørdagen ugen før på et koldt, ja endog 
meget koldt, Kristrup Stadion havde gut-
terne med en 1-2 sejr gjort sæsonfinalen 
mulig og sikret, at Søften kunne nøjes 
med uafgjort og stadig rykke op. Vi 
blev i bestyrelsen hurtigt enige om at 
gøre noget ekstra ud af sæsonens sidste 
hjemme kamp. Spørgsmålet var bare, om 
spillerne kunne håndtere det ekstra pres 
at skulle spille en super vigtig kamp, 
samtidig med at der foregik en masse 
uden for kridtstregerne? Cheftræner 
Martin Løber blev taget med på råd, og 
hans holdning var heldigvis, at vi bare 
skulle køre på – skal spillerne udvikle 

sig, skal de kunne klare presset – var 
meldingen.

Men hvordan forbereder man sådan en 
kamp? Øl og døller er en selvfølge – men 
hvor mange tilskuere kan man regne 
med, og hvor meget skal man købe ind? 
Og hvad med alt det andet? Tribune, 
lodsedler, flyers, præmier, flagalle med 
sponsorflag, pavilloner, pølsevogn… Alt 
det og meget andet skulle der styr på.

Ugen op til kampen bød på mange 
opgaver og spekulationer, både praktiske 
og sportslige, og lige pludselig var det 
lørdag morgen.

Dagen går slag i slag 
Kl. 8.15-12.30 – opstilling af pølsevogn, 
fadølsanlæg, flagallé, tribune mmm. 

Kl. 12.30 – tilskuerne begynder at 
ankomme, vejret er dejligt, og der er 
både kø til pølsevognen og ølteltet. Så 
langt så godt.

Kl. 13.00 – dommeren fløjter kampen i 
gang. 45 sekunder senere sender Søften 
bolden på stolpen. Så tæt på en perfekt 
start. 

En del af noget større
– seniorformandens beretning om en dejlig dag i oktober.

Efter 17 minutter ser det knap så godt 
ud, og vi kommer bagud 0-1. Anders 
Hammer sætter dog gang i drømmen 
om Jyllandsserien igen i starten af anden 
halvleg med scoringen til 1-1, men des-
værre kommer vi bagud efter 52 minut-
ter. 22 minutter senere sætter Casper 
"Laksen" Laczko bolden i nettet til stil-
lingen 2-2.

Det var lige heromkring, jeg fandt ud 
af, at det der med, at jeg egentlig ikke 
gik så højt op i om vi rykkede op eller 
ej, nok ikke var helt rigtigt (skal jeg være 
helt ærlig, så vidste jeg det nok godt i 
forvejen). 

De sidste 16 minutter plus dommerens 
fem minutters tillægstid var på én og 
samme tid både de værste og de bedste, 
jeg længe har oplevet på Søften Stadion 
eller på noget andet stadion for den sags 
skyld. Værste fordi de var meget lange 
og Jeg Kan Ikke Være I Min Egen Krop 
-spændende. Bedste fordi de var meget 
lange og Jeg Kan Ikke Være I Min Egen Krop 
- spændende – og fordi jeg her fik følelsen 
af at være en del af noget større.  

’En del af noget større’ er DBUs slogan, 
og jeg havde egentlig aldrig tænkt nær-
mere over det før de sidste 20 minutter af 
kampen. Her var en hel klub, der var gået 
sammen om at skabe nogle gode rammer 
om kampen. 

Ungdomshold havde afleveret flyers 
i byens postkasser og ude foran Rema, 
oldboysholdet havde sat tribunen op, 
dameholdet havde bemandet pølsevog-

nen, og en stor del af byens borgere var 
mødt op for at støtte holdet og klubben. 
Det er dét sammenhold, som vi i klubben 
og i hele byen kan og skal være rigtig 
stolte af og værne om. For det er det, der 
gør OS til noget helt specielt og en del af 
noget større. 

Oprykning en kendsgerning
Status efter kampen – slutresultatet 2-2 
sikrede oprykningen til Jyllandsserien. 
Mellem 600 og 700 mennesker på Søften 
Stadion. Pølser udsolgt 15 minutter inden 
slutfløjtet. Oprydning på stadion hur-
tigt klaret med hjælp fra en del af de 
fremmødte tilskuere. Afslutnings- og 
oprykningsfest lørdag aften – godkendt. 
Søndag træt.

En stor tak til alle der bidrog til at skabe 
de gode rammer omkring kampen, og 
en særlig tak til alle der kom og støttede 
holdet, til Frode Laursen for lån af paller 
og til Mette, som leverede en stor indsats 
bag baren både i ølteltet og til afslut-
ningsfesten lørdag aften/nat.

Og sidst men absolut ikke mindst – et 
kæmpe stort tillykke til alle spillere og 
trænere, som har leveret et fantastisk 
historisk resultat – det er godt gået!

Peter Madsen
Seniorformand

Søften GF

Husk du kan følge Søften GF  
fodbold på facebook  
– www.facebook.com/sgffodbold



SØFTEN GYMNASTIKFORENING  1514 SØFTEN GYMNASTIKFORENING

Luften er tyk af nervøsitet. Endelig lyder 
fløjten. 

Sæsonen startede hektisk som sædvan-
ligt, når træningen begynder i sommerfe-
rien. Ikke så mange til træning pga. ferie, 
kun to træningskampe som forberedelse. 
Disse kampe varslede dog, at holdet fak-
tisk var længere fremme rent formmæs-
sigt end forventet.

Tage kamp for kamp
Da den rigtige sæson så gik i gang, var 
det dog med et par vaklende kampe. Den 
første hjemmekamp var mod Helsted, 
som var oprykker. Denne kamp endte 
3-3, hvorefter den næste svære udekamp 
i Nørager trods spilovertag, brændt 
straffe spark blev tabt 3-2. Den næste 
udekamp blev vundet helt overlegent 
8-2 i Hobro, men efter fire kampe var 
status to nederlag, en uafgjort og kun en 
vunden kamp. Præstationsmæssigt langt 
fra de forhåbninger som vi havde haft før 
sæsonstart. Måske havde vi snakket for 
meget oprykning, og hvor gode vi var 
uden at gå til de enkelte kampe med den 
ydmyghed som er en nødvendighed for 
at præstere sit ypperste. I trænerteamet 
blev vi enige om at nedtone snakken 
om oprykning og i stedet tage kamp for 
kamp. Vi skulle være mere koncentrere-
de i kampsituationerne såvel på banen 
som udenfor. I stedet for frustration over 
at spillet ikke lige fungerede så perfekt 
som ønsket, så skulle hårdt arbejde være 
nøglen til succes.

Spillertruppen tog virkelig handsken op 
og viste efter den lidt sløje optakt en fan-
tastisk indstilling såvel til træning som til 
kamp. Succesen udeblev da heller ikke. 
8 kampe blev spillet. Et nederlag mod et 
overordentligt stærkt Hobromandskab 
med flere tidligere superligaprofiler. En 
kamp hvor vi blev matchet og presset, 
men alligevel faktisk havde muligheden 
for sejr. 1 uafgjort. Men ikke mindst 6 
sejre. Langt de fleste vundet med en 

kombination af store individuelle præ-
stationer og fremragende holdindsats. 
Gejsten, mentaliteten og ønsket om at 
arbejde hårdt for kollektivet var tilstede.

Tst eller SGF
Nu var der lagt op til den drømme finalen 
på sidste spilledag. Manuskriptet kunne 
ikke være bedre skrevet. TST eller SGF. 
Sejrherren rykker op. SGF har nok i uaf-
gjort. 

Pænt vejr i november, 600 tilskuere, 
stor arbejdsindsats af ungdomstrænere, 
oldboys og bestyrelse. Tribune, pølser 
på grillen, fadøl og flag ved indgangen. 
Perfekt scene til et drama.

Fløjten lyder. Jubel. Oprykning til 
Jyllandsserien.

Med sportslige hilsner og sportslig tak 
til alle, der har været med til at gøre 
oprykningen mulig. Ingen nævnt ingen 
glemt.

Trænerteamet 
for Søften GF’s jyllandsserie

Næste nummer sendes/afleveres 
til redaktionen senest 

23. april 2017
sgfnyt@gmail.com

Udlejning af pølsevogn

 
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  SGF´s Venner

Steffen Kroneberg, mobil: 2752 7874
mail: kronenberg@webspeed.dk

Fodboldspilleren "Man og the match" blev 
Casper Laszko.

Endelig...
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Som medlem af SGF´s Venner er du med til at støtte børne- og 
ungdomsidrætten i Søften. Pengene går til spillertøj og hjælp til spillernes 

egenbetaling ved stævnedeltagelse.

Vi støtter hvert år ungdomsarbejdet i SGF med 250.000 – 300.000 kr.
Beløbet indsamler vi i årets løb ved forskellige arrangementer: opsætning af 

flagallé ved højtider/fester, ålegilde, fastelavnsfest, vinsmagning ell. lign., 
julekalendersalg/juletræsfest, sommerfest/sponsorcykelløb, 

udlejning af pølsevogn/telt/borde/stole(m/u personale), servering ved 
private fester, vinteropbevaring af campingvogne samt kontingent 

fra mange husstande i Søften!
Et medlemskab koster 125 kr./år. 

Beløbet kan indbetales på konto nr. 6112-904 2465453 eller på Swipp eller 
MobilePay nr. 24486550 med angivelse af navn og adresse. 

Som medlem deltager du i lodtrækning om gavekort på 400 kr., 
der udtrækkes hver måned.

Bliv medlem af SGF's Venner

Damesenior 
Endnu et år er gået, og hvilket år det 
blev, vi sluttede det sidste halve år af 
ned hele tre kvinde hold i Søften, ret flot 
fremgang vi har fået i løbet af de sidste 
tolv måneder. 

Desværre giver vores lille anlæg i Søften 
tit problemer omkring træningsaftenerne 
og vi håber derfor at Farvskov Kommune 
snart finder en løsning på problemet, for 
pigerne i lokalområdet vil altså gerne 
spille fodbold i Søften.

Rekord af nye spillere
Vi har i løbet af 2016 fået spillere fra 
Hadsten, Fårvang, Galten, Aarhus og så 
en god håndfuld af egne ungdomsspille-
re der er rykket op i senior afdelingen. Vi 
har været tæt på at have 40 aktive piger/
kvinder, hvilket er en klar rekord i min 
tid som træner. 

Tilbage i 2011 hvor Casper Andreasen 
og jeg selv tog over som kvinde træner 
lå vi med et fremmøde til træning på 6-8 
spillere, de dage er vi heldigvis langt fra 

nu, og vores træninger er bedre, sjovere 
og meget mere nyttige, vi har plads til 
alle med hver sin kvalitet til spillet, og vi 
tilpasser alle vores træningspas så alle for 
en god oplevelse. Vi ser gerne der kom-
mer flere til, og vi tager som altid godt 
imod med åbne arme, pigerne på holdet 
er også rigtig gode til at få etableret de 
nye ansigter, så de kommer nemmere ind 
på holdet.

I løbet af den netop overstået sæson 
blev til nogen flotte resultater, vores serie 
2 hold lavede igen en top placering og var 
med til det sidste omkring oprykningen, 
desværre blev det Hammel der nappede 
førstepladsen, men med lidt mere held så 
var den gået vores vej. 

Vores syv mandshold fik en flot tredie 
plads, i en meget svær pulje, så det er 
bestemt også en godkendt indsats de fik 
lagt for dagen der.

Jyllandserie kvinderne lavede det 
 bedste resultat hidtil, ikke en top place-
ring, men vi kom væk fra den bundstrid 

vi ellers har været rodet ind i de sidste 
tre sæsoner. Vi fik skrabet hele 21 point 
sammen og blev nr. 5 kun fire point fra 
de som blev toer. Vi var også det eneste 
hold der slog oprykkerholdet fra JAI. Så 
arbejdet fra træningsbanen begynder at 
give lidt udbytte nu, jeg er sikker på vi 
nok skal lave endnu et flot resultat til 
næste sæson.

Tak til David Skov
Så skal der lige gå en stor tak til David 
Skov som desværre har valgt at stoppe 
som andenholdstræner, han har virkelig 
tilbragt holdet noget godt humør, det 
vil vi helt sikkert komme til at savne i 
truppen.

Heldigvis forlader han ikke Søften, han 
vil fortsat være at finde omkring herre 
senior, men det er da en mand vi vil 
komme til at mangle i DameSenior afde-
lingen. Men tak David for de sæsoner du 
ville tilbringe sammen med os. 

Den nye sæson går i gang den 4. feb. 
hvor vi starter op med spil på kunst-

græsset i Hinnerup kl. 14:00, derefter vil 
vi tage turen til Søften og få lidt supper 
samt fortælle lidt om hvordan 2017 skal 
udforme sig.

Martin Lübker
Søften GF, 

Dame Senior træner

Vi søger lige nu en ny mand til at 
tage sig af vores serie 2 hold.  

Hvis det har interresse så 
kontakt seniorformand. 

Peter Madsen på:

28 96 63 18

Ny træner til vores 
serie 2 hold

Jyllandsserien damer blev nr. 5 i denne sæson.
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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
23. april 2017.

NYT

HOVEDBESTYRELSEN

AFDELINGSFORMÆND

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

Kontakt:  sgf@soeften-gf.dk
Hjemmeside: www.soeften-gf.dk

Badminton:
Peter Sahl   20 55 83 51
Bordtennis:
Thomas Riis  25 29 46 88
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  26 12 82 93

Julebold Søften 
stadion
Vi nærmer os julen, og selv om vi i år jo 
allerede har fået en ”julegave” i form af 
oprykning til Jyllandsserien, afholder det 
selvfølgelig ikke os for at fejre julen med 
en gang ”Julebold” den 24. december kl. 
12.00 (omklædt).

Joh den er god nok, vi afholder det tran-
ditionelle...
... julearrangement - for herresenior og 
damesenior.

Først byder vi på en spændende og ikke 
mindst hyggelig omgang bold – med fine
præmier, og derefter vil vi i klubhuset 
nyde ”en bettet øl” og et par æbleskiver. 
Vi ønsker hinanden  glædelig jul og går 
hjem til mor/far og spiser and.

Så mød op til et par hyggelige timer 
sammen med ”gutterne”  og husk der er 
50% større chance for at vinde mandel-
gaven, hvis du deltager i ”julebold” alle 
er velkommen til at deltage, tilmelding 
ikke nødvendig.

Skulle vi ikke ses den 24. December til 
”julebold” så ønsker fodboldafdelingen
Allerede her ”glædelig jul og godt nytår” 
og på gensyn i 2017 til en ny og fantastisk 
spændende fodboldsæson.

Søften GF, fodbold

Fodboldafdelingen har i  samarbejde 
med DBU fået mulighed for at opsætte 
en hjertestarter ved  klubhuset Neptunvej 
i starten af januar måned.

Kursus i hjertestarter og førstehjælp

Det var 3. År i træk der blev afholdt 
SVANSØ CUP – ”oldboys”stævne i futsal 
med deltagelse af 12 blandede hold

Deltagende hold fra Helsted, Hinnerup 
Odder og selvfølgelig to hold fra Søften  
GF.

Stævnet blev afviklet fredag(18.11) aften 
i begge haller i SKIC, med finale kl 23.25 

Det blev en spændende finale mel-
lem Føtex Nord og Søften GF 2, hvor 

Søften GF dog måtte tage til takke med 
anden  pladsen. Pokaler og sponsorgaver 
(SVANSØ produkter) til de to finalehold.

Tak til Steffen(SKIC) og hans medhjæl-
pere som var med til at gøre aftenen til en 
go` oplevelse. Der er revance.

Stævnet i februar/marts holdes ligeledes 
i SKIC hallerne.

Thomas Bak

Svansø cup 2016

I den anledning afvikler vi., med spon-
sorstøtte fra SGF Venner,   kursus for 16 
trænere/ledere i førstehjælp /hjertestarter.

Kurset afholdes i klubhuset på 
Neptunvej lørdag den 21. januar kl. 10.00 
– 16.30 – tilmelding via Søften GF fod-
bolds hjemmeside.

Søften GF, fodbold



20 SØFTEN GYMNASTIKFORENING

Der hvor du er
i dit lokal
område

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

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

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

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

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


