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Her i slutningen af året er det tid til at se 
tilbage på, hvordan 2014 er gået. Der har 
igen i år været stor aktivitet i SGF.

På idrætsanlægget ved Neptunvej er der 
om sommeren stort pres på banerne. Vi 
skal snart til at se os om efter muligheder-
ne for at finde nye områder til trænings-
baner. På dameseniorsiden har 1. holdet 
spillet i serie 1, fra næste sæson spiller 
de i Jyllandsserien. Tillykke med det. 
Herreseniorholdet er i serie 1 og bliver i 
den række til næste sæson.

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

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

I kælderen under Præstemarkskolen er 
motionsafdelingen kommet godt i gang.

I Præstemarkhallen har bordtennisafde-
lingen haft gode resultater i børneårgan-
gene. Det har givet  pres på i de tildelte 
timer.

Den nye skolereform
Badmintonafdelingen er gået lidt til bage 
på medlemstallet for børn og unge. Om 
det skyldes den nye skolereform eller det 
større kontingent i forbindelse med kom-
munens indførelse af halleje er svært at 
sige. 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 desværre også faldet, men 
sportslig set går det godt.

Stor hjælp fra SGF's Vennerne
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. 

Hovedsponsor forlænger
Vi er glade for, at vi i år har forlænget 
samarbejdet med vores hovedsponsor, 
Sparekassen Kronjylland, samt alle de 
øvrige sponsorer, som på en eller anden 
måde har støttet SGF i det forløbne år. 
Støt vore sponsorer, de støtter os.

Klage afvist af Naturstyrelsen
Søften Kultur- og Idrætscenter, der står 
for driften af Præstemarkhallen, har i 
løbet af året sammen med Kommunen og 
en rådgiver haft travlt med at få et bygge-
projekt med bygning af en ny hal samt 
diverse faciliteter på plads. Bedst som en 
licitation var klar, er der desværre nogle 
naboer, som har klaget til Naturstyrelsen. 
Denne klage er afvist. Så forhåbentligt 
kan byggeriet snart gå i gang.

Vi håber at byens beboere vil støtte op 
om projektet, som vi mener vil blive til 
gavn for alle borgere i Søften.

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

Tilbageblik på året, der gik…
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Ansvarshavende redaktør:
Ivan Hansen
Jernaldervej 26, Søften
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Sendes/afleveres til redaktionen senest
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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:
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 
Motion:
Michael Rosenlund Brogaard  40 68 65 75 
Tennis:
Christian Neve  86 91 24 12
SGF's Venner:
Susanne Espersen  86 98 79 40
Petanque: 
Lili Pujol  86 98 56 83
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Generalforsamlinger i 2015
Afdeling Tidspunkt Sted

Bordtennis  Mandag 02.02.15 i klubhuset

Tennis Tirsdag 03.02.15 i klubhuset

Fodbold Onsdag 04.02.15 i klubhuset

Motion Søndag 15.02.15 i motionslokalet

Håndbold Mandag 16.02.15 i Præstemarkhallen

Badminton Tirsdag 17.02.15 i klubhuset

SGF’s Venner Onsdag 18.02.15 i klubhuset

Petanque Torsdag 19.02.15 i klubhuset

Hovedforeningen fredag 20.02.15 i klubhuset

 Motionsafdelingens generalforsamling starter kl. 16.00.
 Alle øvrige generalforsamlinger starter kl. 19.30

 Dagsorden jf. vedtægterne.

 Forslag, som ønskes behandlet, skal vore de respektive 
 afdelingsformænd i hænde senest 14 dage før 
 generalforsamlingen.

 Med venlig hilsen, Hovedbestyrelsen
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SGF’S VENNER
SUSANNE ESPERSEN, 86 98 79 40

Så er det igen blevet tid til at sende en 
julehilsen fra SGF´s  Venner.

Vi vil gerne sende en stor TAK til alle 
vore sponsorer, hjælpere, medlemmer og 
deltagere i arrangementer. Uden jer ville 
det ikke være muligt at afholde de akti-
viteter, der medvirker til at støtte børne 
– og ungdomsidrætten i Søften. 

Ålegilde i Søften
I september var der, traditionen tro 
den sidste fredag,  Ålegilde i Søften 
Forsamlingshus. Gæsterne nød de stegte 
ål med stuvede kartofler og deltog gav-
mildt i det amerikanske lotteri med fine 
fiskepræmier.

I november deltog Vennerne med 
hjælpere ved servering, oprydning og 
Pølsevogn ved Årets Søften Revy, også i 
Forsamlingshuset.

Julefesten holdes i sognegården
I skrivende stund gøres klar til salg af 
årets Julekalender med foto af sports-

glade børn samt julefesten 1. søndag i 
advent. 

I år foregår julefesten i Sognegården, 
da forsamlingshuset er optaget. Vi håber 
julemanden kan finde vej alligevel.

Julehilsen fra SGF´s Venner

SGF's Venner havde gang i gryderne ved 
årets Ålegilde i Søften Forsamlingshus.
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Fastelavnsfest i Præstemarkhallen 
1. arrangement i det nye år bliver 
Fastelavnsfest i Præstemarkhallen 15/2 
– 2015. Her håber vi selvfølgelig at se 
mange festligt udklædte børn.

Vennerne søger nye medlemmer 
Februar 2015 er der tid for generalfor-
samling. SGF´s Venner søger nye med-
lemmer til bestyrelsen. 

Hvis du har lidt tid og lyst til at del-
tage i støttearbejdet for børne- og ung-
domsidrætten i Søften, hører vi rigtig 
gerne fra dig!  

Vi hører også gerne fra dig, der vil give 
en "hånd" ved forskellige arrangementer!

Medlemslotteriet
 Januar: nr. 235
 Februar: nr. 660
 Marts: nr. 763
 April: nr. 68
 Maj: nr. 548
 Juni:  nr. 348
 Juli:   nr. 1060
 August:   nr.  693
 September:   nr.  1111
 Oktober:   nr.  406
 November:   nr.  598
 December:   nr.  163

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.

Der var fulde huse til årets "Søften Revy 2014".

Gæsterne nød de stegte ål med stuvede kar-
tofler ved dette års ålegilde.

Husk at indbetale
En reminder fra cykelløbet i august: der 
mangler stadig at blive indbetalt en del 
girokort. 

SGF´s Venner vil slutte denne julehilsen 
med at ønske alle Glædelig Jul og Godt Nytår. 

Husk at støtte vore sponsorer – de støt-
ter nemlig jer.
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Nyt fra badmintonafdelingen
Sæson start
Vi er i gang! Badminton startede op med 
den første træning for turneringsspillere 
allerede i uge 33 samtidig med skolestar-
ten og SGF-sports-festen.

Trænerteamet
I år er trænerteamet sammensat af følgen-
de gode blanding af både unge og mere 
erfarne trænere:

Cath Mersh 
(U9 Mandage)

Eva 
Himmelstrup 
Hansen
(Miniton, U9 og 
U11 onsdage)

Christian 
Rechnitzer 
Andersen
(U11, U13 og 
U15 –U17  
mandage)

Kennet Herløv 
Nørager
(U11, U13 og 
U15 –U17 ons-
dage)

Claus 
Ehrenreich 
Petersen
(Senior, U17 
AB, og U19)

Seniorholdene er igen i år tilknyttet 
samarbejdet med naboklubben HOG i 
Team Favrskov. Målsætningen er her at 
positionen som kommunens suverænt 
højest rangerede klub skal bevares. Som 
bekendt rykkede det fælles førstehold op 
i Danmarksserien for første gang nogen 
sinde, hvilket er en stor udfordring.

Ungdommen vil også blive udfordret, 
både med så mange holdkampe som 
muligt og med træningssamlinger. I år 
får alle spillere på U13C niveau og opef-
ter endnu større mulighed for at forbedre 
deres teknik via en række træningssam-
linger, der hver varer seks timer fordelt 
over to dage. Vi har også indgået et 
ekstra talenttrænings samarbejde med de 
omkringliggende klubber for at give et så 
bredt tilbud som muligt.

BADMINTON
SVEND HANSEN, SØNDERMARKEN 66, 86 98 53 05
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Træningstider

Motionsbaner
Som noget nyt i år har vi også motions-
baner tidligt om mandagen og onsdagen 
– vi tror at der er mange enten med fast 
aftenarbejde eller efterlønnere og pensio-
nister der kan have glæde af disse timer. 

Eller hvad med at booke en bane til hele 
familien?

Vi har følgende timer i år:
Mandage  ......................... 15.00-16.00 (ny!)
Mandage  ............... 20.00 - 21.00 (udsolgt)
Mandage  ................................ 21.00 - 22.00 

Onsdage  .....................................14.30-15.30
Onsdage  .....................................22.00-23.00 

Fredage  ......................................18.00 -19.00 
Fredage  .....................................19.00 - 20.00 
Fredage  .....................................20.00 - 21.00 
Fredage  ....................................21.00 – 23.00 

Lørdage  .....................................08.00- 09.00 
Lørdage  .....................................09.00- 10.00 
Lørdage  .....................................10.00- 11.00 

Bookning af motionstimer foregår på 
hjemmesiden www.sgf-badminton.dk
Menupunkt holdoversigt.

Evt. spørgsmål til bookning rettes til 
Kennet Herløv Nørager
+45 22 56 78 76 
Eller mail: sekretaer@sgf-badminton.dk

Med sportslig hilsen
Søften GF Badminton, Svend Hansen

Mandag kl. Træner
U9 16.00-17.00  Cath Mers
U11 17.00-18.30 Christian Andersen
U 13/15/17 18.30-20.00  Christian Andersen 

Onsdag kl. Træner
U9/U11 beg. 15.30-17.00  Eva H. Hansen

Miniton 17.00-17.45 Eva H. Hansen

U13/15/17
U11 øvede 18.00-20.00 Kennet Nørager

U17Ø-U19/
Senior 20.00-22.00 Claus E. Petersen

Sæson-kontingent
Hold kr.

Miniton 375

U9 675

U11 725

U13/15/17/19 800

Seniorer under 25 år 1.050

Seniorer over 25 år 1.500

Tilmelding foregår på hjemmesiden.
www.sgf-badminton.dk
Menu punkt holdtilmelding.
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FODBOLD
MORTEN WIND LÜBKER, 24 84 46 55

Afslutningstur til Hamburg
Oldboys 40 på Afslutningstur til fodbold  
i Hamburg

Til vores efterårsafslutning ned satte 
vi et festudvalg bestående af Henrik 
Svendsen, og to skyggemedlemmer, 
nemlig Henning og Søby. Meget kom-
munikation foregik via telefon og mail og 
det blev bestemt at vores afslutning i år 
skulle være anderledes. Vi ville på TUR, 
så Henrik fandt ud af at arrangere en tur 
til Hamborg, med fodbold, spisning og 
hyggetur i Hamburgs små gader.

Alle Oldboys var inviteret både 35 års 
holdet og 40 års, men der var kun deltage-
re på turen af OB40 års folk, og vi havde 
en fantastisk tur. Dagen begyndte hos 
Svendsen kl. 7.30 til det helt store mor-
genbord med små skarpe, og fordeling af 
folk i bilerne. Da vi kun var 17 deltagere, 
blev det for dyrt med bus til Hamburg, 
så Svendsen, Carsten Elkjær og Henning 
lagde deres biler til og Svendsen havde 
fået Ole Henriksen til at være chauffør 
på sin bil. Så Ole, Carsten og Henning fik 
en del sodavand samt sjove oplevelser på 
turen, men kunne så tage revanche da vi 
kom hjem.

Efter morgenmaden overraskede 
Svendsen med originale St. Pauli fod-
boldtrøjer til alle, med navn påtrykt på 
ryggen. Trøjerne var naturligvis spon-
soreret af Hummel. Herefter blev folk 
informeret om, hvilken bil de skulle køre 
i, og da vi kom ud til bilerne, havde 
Svendsen lavet et "survival kit" til alle 
bilerne, bestående af rigelige mængder 
dåseøl, sodavand, 1 kg matadormix, gajol 
lakridser, og tyggegummi. Så var vi klar 
til at køre sydover. Kampen begyndte kl. 
13.00, så vi skulle også afsted.

Turen gik godt ned over. Første holdt 
var dog allerede en dieselpause ved 
Rødekro (hvor der også blev tanket Gajol-
rør), og snakken gik livligt om hvordan 
turen hidtil var gået. Grænsen blev kryd-
set kort efter og vi fulgtes nogenlunde 
nedover. Efter et par tissepauser, nåede 
vi Hamburg og vi kørte direkte ud til 
Millerntor Stadion, hvor St. Pauli har 
hjemmebane. Vi fik parkeret, og så var 
det tid til lidt frokost i form af lækre Dagen begyndte hos Svendsen kl. 7.30.

Folkene blev informeret om, hvilken bil de 
skulle køre i, og bagefter kunne turen gå mod 
Hamburg.
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> læs mere fodbold næste side ...

Svendsen overraksede med VIP pladser med 
læder betræk og fri drikkevarer under hele 
kampen.

Aftensmaden blev indtage indtaget på et 
Bøfhus der hedder Block-house, hvor der var 
bestilt bord til os.

medbragte sandwich fra Bagergården i 
Hinnerup som Svendsen havde arrange-
ret. Herefter gik vi til stadion som lå to 
minutter fra P-huset.

Vip pladser med læder
Ved stadion blev der købt lidt souvenirs 
til ungerne derhjemme, og så skulle vi 
indfinde os på stadion. Her blev vi endnu 
engang overrasket af Svendsens arrange-
ment, for det var VIP pladser med læder 
betræk og fri drikkevarer under hele 
kampen, det benyttede alle sig vist flittigt 
af. Endnu en gang noget som kunne lade 
sig gøre med lidt hjælp fra Hummel. 
På tilskuerpladser blev der heppet på 
hjemmeholdet, hvilket dog hjalp lige lidt, 
da de tabte til det ubestridte tophold i 2. 
bundesligaen Karlsruhe. Da vi skulle for-
lade stadion ville Thomas Sørensen lige 
ud og mærke græsset, men blev stoppet 
få meter inde på banen, og ekskorteret 
ud af et par kontrollører med besked om, 
at han ikke skulle vise sig på stadion igen 
før om to år. Men som Thomas Sagde 
tørt ”Jeg vil også hellere på Volkspark og 
se HSV!”

Efter kampen skulle vi se lidt på en 
af de kendte gader i Hamburg, og vi 
fandt et par listige steder hvor vi kunne 

få væskebalancen reguleret igen. På en 
af de mange barer mistede vi en enkelt 
 deltager, som var faldet i snak med nogle 
skotske turister, og mente han godt 
kunne finde os igen. Det lykkedes også 
efter et par timer og en god bøf.

Inden turen gik mod Søften igen, skul-
le vi have noget aftensmad, som blev 
indtaget på et Bøfhus der hedder Block-
house, hvor der var bestilt bord til os. 
Lækker mad, mætte og knap så tørstige 
som om morgenen vendte vi herefter 
snuden mod Søften, hvor det viste sig at, 
Svendsen havde sørget for natmad i form 
af grillstegte frankfurtere med brød til, og 
igen rigeligt med drikkevarer.

En alt igennem fantastisk tur som alle-
rede er blevet legendarisk, og med gen-
valg til festudvalgsformanden Henrik 
Svendsen som har lagt et stort og uvur-
derligt stykke arbejde i turen, skal der 
lyde en stor tak for turen til alle som var 
med, og ikke mindst Svendsen for hans 
arrangement, og Henning for at gøre 
turen mulig med hjælp fra Klubbens 
tøjsponsor Hummel, som i øvrigt også er 
tøjsponsor i St. Pauli.



12 SØFTEN GYMNASTIKFORENING

Hektisk efterårssæson i serie 1
Bladene er langsomt ved at falde af træer-
ne, lyset går på hæld, kulden kryber ind 
under træningstøjet på træningsbænken. 
Men de mange tilskuere rundt omkring 
banen på det gamle stadion i Nørager er 
dog stadig fulde af liv. Der er en forvent-
ning om oprykning i luften.

Ny sæson i serie 1
Glæden var stor, da serie 2. holdet i 
SGF i juni igen rykkede op i serie 1 efter 
en fantastisk sæson med næsten lutter 
sejre og kun en uafgjort på point kontoen. 
Men ville opholdet så igen betyde hur-
tig nedrykning med mange nederlag, 
med mange modstandermål og taktiske 
mangler. 

Spørgsmålene var mange, og der her-
skede da en vis usikkerhed i træner-
staben over, hvor vi stod. Vi vidste godt, 
at vi havde spillermaterialet til at blive i 
serie 1, men ville holdet kunne vænne til 
det højere tempo, det hårdere fysiske spil 
og de taktisk lidt klogere hold. Optakten 
var jo kort og præget af ferieperioden.

Holdet lagde ud med en meget vital 
hjemmesejr i en meget tæt kamp mod 
Åstrup/Hammelev, hvilket skabte en vis 
tro i truppen. Kampen viste også, at vi 
havde fået stabiliseret vores defensive 
organisation, så vi kunne sprudle offen-
sivt. 

Angrebsspillet har jo været holdets 
varemærke, mens vi tidligere i serie 1 har 
haft svært ved at komme tilbage i kam-
pene, når vi kom bag ud. Men generelt 
viste sæsonen, at spillerne havde udvik-
lede sig taktisk og samtidig ønskede at 
yde mere for holdet i nærkampene end 
tidligere. Det lykkedes os også at få sat 
træningsintensiteten op, så vi var bedre 
forberedte til kampene. Vi kunne også 
trække på en lidt større bredde i truppen, 
dels på grund af tilgang udefra, men også 
fordi andet holdet spillede med i toppen 
af serie 4, så de spillere der kom op, var i 
fin fysisk form.

Sæsonen blev som forventet meget hek-
tisk og kom kun til at byde på tre neder-
lag, hvilket bestemt er fuldt acceptabelt 
for en oprykker. Vi spillede en del uaf-
gjort kampe, hvor vi med lidt held havde 
kunnet hente flere points. Holdet for-
nyede billetten til serie 1 allerede i tredje  
sidste kamp. Alligevel præsterede holdet 
at holde gejsten og spillede resten af kam-
pene med fuld koncentration. Holdets 
succes skyldes jo først og fremmest spil-
lerne, men grundlaget for succesen skal 
også tilskrives holdets cheftræner, Martin 
Løber, som har skabt grundlaget for, at 
der spilles så godt fodbold i Søften. Hårdt 
arbejde skaber succes. 

Men også tak til klubben, bestyrelsen, 
seniorudvalget, dametrænerne, andet  
holdtrænerne og spillerne for den aldrig 
svigtende opbakning.

 Holdet sluttede på tredje pladsen i ræk-
ken. En historisk flot placering for klub-
bens førstehold. SGF er dermed igen den 
højst placerede fodboldklub i Favrskov 
Kommune i herrerækkerne. Kun over-
gået af klubbens damehold, som jo 
 rykkede op i Jyllandsserien. Flot arbejde 
af dameholdet og de dygtige trænere her.

Oprykningen fortaber sig i aftenluften i 
Nørager. Skuffelsen kan smages. Ganske 
vist vinder man 3-2 over et flot spillende 
SGF-hold, der bliver snydt for to straffe-
spark. Men CIF stjæler oprykningen med 
et sent mål i Grenå.

Forårssæsonen 2015 banker på døren. 
Nok igen en hektisk sæson.

Med sportslige hilsener,
Henrik
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Godkendt sæson for SGF serie 4
Søftens næstbedste herrehold har de 
seneste sæsoner formået at stabilisere sig 
i Serie 4. Fra at være et elevatorhold, er 
der nu kommet så meget kvalitet I trup-
pen at man kan tillade sig at drømme om 
en snarlig oprykning til serie 3.

Gennem hele 2014 har pilen peget opad. 
En meget talentfuld trup suppleret med 
rutinerede spillere samt overskudsspille-
re fra klubbens 1. hold har skabt en meget 
konkurrencedygtig trup.

Foråret startede med 4 nederlag I 4 
træningskampe hvilket skabte en smule 
skepsis i trænerteamet omkring holdets 
virkelige styrke. Men vores skepsis blev 
gjort til skamme. Da turneringen starte-
de, var vi klar og i både forår samt efterår 
var vi med i den øverste halvdel af tabel-
len. I efteråret var vi desuden stadig med 
oprykningsmuligheder inden sæsonens 
sidste 2 kampe.

Gennem hele året er sammenholdet i 
truppen blot blevet stærkere og stærkere 
og det har udmøntet sig i de positive 
resultater på banen.

Som 2. hold er det vigtigt at vi både har 

plads til de spillere der kommer ned fra 
1. holds truppen for at få noget kamptræ-
ning. Men samtidig skal der også være 
plads til dem hvis ambitioner rækker 
til blot at komme og hygge omkring 
træningen og spille en kamp i ny og næ. 
Holdånden, der råder ikke blot på 2. hol-
det, men I hele klubbens seniorafdeling 
(herrer samt damer) har gjort at alle og en 
føler sig velkomne uanset tilhørsforhold.

3 halvsæsoner i den øvre halvdel af 
serie 4 samt spillerens tilkendegivelse 
af at de gerne “vil lidt mere”, gør at vi 
til foråret kan tillade os at sætte den 
hidtidige målsætning omkring redning i 
rækken, lidt på stand by. Ambitionen må 
være oprykning til serie 3 i kalenderåret 
2015.

Tak for en god sæson og tak til de folk, 
der har været forbi og se noget god fod-
bold på stadion. Håber at se endnu flere 
på lægterne i 2015. Vi vil som hold gøre 
vores til at det bliver en fornøjelse at 
komme til bold I “gryden”, også I 2015.

På trænerteamets vegne,
Molle

Forrygende år for Søftens kvindesenior
Det blev til 2 oprykninger på et år, først 
rykkede vi fra serie 2 til serie 1, med mak-
simum point og en målscorer på 47-4. 

Til trods for at vi var nyoprykkere i serie 
1, formåede vi i efterårssæsonen igen 
at tage en oprykning, denne gang via 
 puljens 2. plads.

Så efter nytår er Søften GF for første 
gang i klubbens historie at finde i kvin-
dernes Jyllandsserie, og i lighed med 
herreseniorerne er vi Favrskov`s højst 
rangerende kvindehold i 2015

De gode resultater kommer igennem en 
god træningkultur og vi har gennem hele 
denne sæson været et sted mellem 12-18 
spillere pr. træning. – ja  enkelte gange 
over 20 

En kæde er som bekendt aldrig stærkere 
end det svageste led og ALLE 25 spillere 
der er omkring truppen har bidraget over 
sæsonen, i Søften GF gør vi tingene sam-
men og som ét hold.

Oprykning til Jyllandsserie
Dette kom sig også til udtryk da vi hjem-
me mødte IF Lyseng i en afgørende kamp 
om oprykning til Jyllandsserie. Her stod 
vi ikke kun sammen som ét hold eller én 
klub. Det føltes som om vi stod sammen 
som én by. Cirka 160 mennesker var 
samlet til kampen og vi oplevede en stor 
opbakning fra byens borger - tak fordi I 

> fortsætter næste side ...
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gav os den fantastiske oplevelse, det var 
at spille for flere mennesker end der i 
gennemsnit kommer til en kvindekamp i 
landets bedste række.

Vi sluttede sæsonen med otte sejre, et 
uafgjort og et enkelt nederlag.

Mange nye spillere er kommet til og få 
har desværre måtte lægger støvlerne på 
hylden i en længere eller kortere periode. 
I den forbindelse skal der lyde stort tak 
for indsatsen og tillykke til Tanja Madsen 
og Helle Bluhm for de mange år i den 
hvide trøje - håber vi ses igen, efter jeres 
barsel.

Tilgang har vi heldigvis også haft en del 
af. Der er kommet otte til ti nye spillere i 
løbet af 2014, som har trukket i den hvide 
trøje over hovedet. En blanding af unge 
og gamle som på hver deres måde har 
bidraget både til det sportslige og sociale 
omkring truppen. 

Plads til ansigter
Vi har selvfølgelig altid plads til nye 

ansigter og sidder der en eller anden med 
en lille fodboldspiller i maven, så træner 
vi vinteren over på lysbanen ved Søften 
GF's klubhus torsdage fra 18.30 til 20.00.

Vi har fodbold på flere niveauer, så der 
er plads til alle - rutinerede som nybe-
gyndere.

Den kommende sæson byder nok på 
mange nye og spændende udfordringer 
og vi må i de fleste kampe nok påtage os 
en uvant rolle som "underdogs". Noget vi 
gennem de seneste mange sæsoner ikke 
har været så ofte.

Vi glæder os til de nye udfordringer og 
den klare målsætning for foråret 2015 er 
overlevelse i Jyllandsserie - men så længe 
bolden er rundt kan alt ske og Søftens 
kvindesenior har jo tidligere overrasket, 
så hvem ved...

Med sportslige hilsner,
Casper Andreasen & Martin Lübker

Kvindesenior - Søften GF 

Kvinderne glæder sig til de nye udfordringer i når de i næste sæson skal spille i 
Jyllanddsserien.
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Fodboldsæsonen 2014
Her i forbindelse med årets sidste SGF-
Nyt, vil jeg gerne benytte lejligheden til 
at komme med en stor tak for den ind-
sats som vores mange frivillige trænere, 
holdledere og hjælpere har lagt igennem 
sæsonen.

I har alle, været med til at skabe nogle 
fantastiske rammer for alle vores med-
lemmer, unge som ældre.

Det har igen i år jo været en historisk 
sæson, ikke mindste set i lyset af damer-
nes oprykning til Jyllandsserien,  Serie 1 
herrer’s forbliven i rækken, flot præstati-
on for seniorafdelingen. 

I ungdomsafdelingen havde vi også 
en historisk opstart, nemlig opstarten af 
vores U4 hold, aldrig har vi haft så unge 
medlemmer af vores afdeling. Alderen 

ligger på tre til fire år, men det kan ikke 
ses på lysten til at spille fodbold.

Herfra skal også lyde en stor tak til 
ungdomsudvalget og bestyrelsen, som 
leverer et kæmpe stykke arbejde med 
planlægningen af de mange aktiviteter, 
der ikke lige er rettet mod de enkelte 
holds kampe og træning.

Endelig skal der lyde en kæmpe tak til 
Kjeld Eskildsen, vores kasserer, kiosk-
indkøber, materialemand, kampfordeler 
osv. 

Kjeld er vores afdelings krumtap og jeg 
kan uden at forklejne nogle af de andre 
store bidrag, som mange af vores frivil-
lige bidrager med, at slå fast, at uden 
Kjeld, så havde vi ikke så velfungerende 
klub, som tilfældet er.

Her er det U4 hold hvor alderen er tre til fire år.
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Det blev efterårsferie i skolen, efterårs-
sæsonen 2014 sluttede for alle ungdoms-
hold,

Vi havde i efteråret  22 hold  ungdoms-
hold – U6 til U19 - tilmeldt JBU`s turne-
ringer, og der blev spillet rigtig mange 
spændende og jævnbyrdige kampe i 
de forskellige rækker, og flere hold for-
måede også at "gå hele vejen" og vinde 
deres puljer (alle Per Lauenborg`s  3 
pigehold/ U14,U15,U17 blev alle pulje-
vindere).

Fælles samvær i klubhuset
Flere af holdene afsluttede sæsonen i 
klubhuset med bl.a. pizza, slikposer 
sodavand og tegnefilm med videre på 
tv, nogle rigtig hyggelige afslutninger 
hvor fællesskab og "klubånd" blev holdt 
i hævd.

Stor tak til alle vore trænere som uge 
efter uge møder op – henter bolde, kegler 
med videre – og står Klar når "unger-
ne"møder op til træning, og som altid er 
på side linen når "deres hold" spiller kamp 
om det er på hjemmebane eller på ude-
bane. En stor tak til dem alle.

Tak til de mange forældre
Også en stor tak til de mange forældre 
som har givet "en hånd med" dels ved 
træningen, dels omkring kampafvikling 
(kampleder/dommer mv.) på hjemme-
bane og kørsel til de mange udebane-
kampe. Uden denne opbakning og vel-
vilje til at hjælpe hinanden indbyrdes i 
årgangene, men også på tværs af årgan-
gene/holdene, meget medvirkende til at 
vi klart lever op til DBU`s ønsker for 
turneringsafvikling og "fair play". 

Vinterfodbold
Når efterårsferien er overstået og sæson-
afslutningerne gennemført "plejer" fod-
bolden at ligge stille og børnene overgår 
til andre "vinteraktiviteter" som badmin-
ton/bordtennis og håndbold, men gen-

nem de seneste par sæsoner har der vist 
sig stigende interesse for også at spille 
fodbold om vinteren, et behov vi forsøger 
at efterkomme.

Nogle grupper ønsker at spille "inde-
fodbold" (med bander), andre grupper 
ønsker at spille "futsal" (indendørs fod-
bold uden bander/på håndboldbane). 
Andre årgange har valgt at træne hele 
vinteren på kunstgræsbanen i Hinnerup 
hver tirsdag (teknisk træning), pt. er 
der tilmeldt 33 drenge til denne træning 
(årgang 2003 og 2006) flere pigehold har 
valgt at træne på "lysbanen" i Søften.

Drenge fra årgang 2006 har valgt side-
løbende også at "træne" indendørs  hvor-
af der er 17 spillere som er tilmeldt. 

Flere årgange drenge/piger er tilmeldt 
DBU`indendørs turneringer i indefod-
bold/futsal ligesom de i løbet af vinteren 
deltager i flere stævner .

Ungdomsudvalget ser frem til nogle 
gode træningstimer såvel indendørs som 
udendørs, indtil vi igen kan komme "på 
græs" i 2015.

Ungdomsudvalget,
Thomas  Bak

Ungdomsholdene 2014 i efteråret

> læs pigernes tur til Barcelona side 20

Glædelig jul 
og Godt Nytår

Tak til vore sponsorer 
som har støttet SGF 

i det forløbne år.
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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
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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
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Næste nummer sendes/afleveres 
til redaktionen senest 

4. maj 2015
sgfnyt@gmail.com

HUSK! HUSK!
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U14 og U17 tog til Barcelona

"Dagbog" skrevet  af deltagerne

Lørdag 
Lørdag startede med at vi alle sammen 
mødtes nede ved banerne. Nu skulle vi 
"høste" belønningen for de mange timer 
vi havde knoklet for at samle penge til 
turen. 

Desværre måtte vi tage af sted uden 
træner og ”bagmand” for turen – Per 
måtte blive hjemme grundet sygdom.

Der blev taget billeder og vi fik en 
masse informationer om hvordan turen 
skulle gå. Bussen kom ca. klokken 12 for 
at hente os og senere kørte os til Billund 
lufthavn. 

Da vi ankom til lufthavnen spiste vi 
vores madpakker. Da vi havde spist fik 
vi vores boardingpas og vi var klar til 
afgang. På flyet sang vi fødselsdagssang 
for Rasmus som havde fødselsdag på 
afgangsdagen. Der var et par stykker der 
var fladt i søvn da de var meget trætte. 
Da vi ankom til Spanien blev vi modtaget 
af en dejlig varme. Vi fandt hurtigt vores 

kufferter og gik samlet ud til bussen. 
Hele vejen til hotellet var der sang og der 
blev taget en masse billeder. Da vi kom til 
hotellet blev vi råbt op i vores værelses-
grupper. Efter uddelingen af vores grup-
per gik vi alle op på værelserne og pak-
kede ud og slappede af. Derefter spiste 
vi aftensmad og sang fødselsdagssang 
for Rasmus igen. Resten af aftenen var vi 
oppe på værelserne.

Søndag 
Søndag var en "pool" dag. Vi slappede af, 
gik rundt på hotellet, rundt i området og 
købte ind. Folk hyggede sig og der var 
god stemning hele dagen. Vi gjorde os 
alle klar til kampene som ville begynde 
mandag. Vi skulle selv sørge for at vi 
havde vand og snacks til dagen efter. 
Dagen gik hurtigt og der gik ikke lang tid 
før vi skulle i seng da vi skulle være friske 
til næste dag.

Mandag 
Mandag stod vi tidligt op og gik ned for 

Afgang fra Billund lufthavn hvor turen går til Barcelona.



SØFTEN GYMNASTIKFORENING  21

at spise morgenmad. Bussen kom for 
sent, men vi var heldigvis i okay god tid 
så det påvirkede ikke noget. Før kampen 
skulle U17 tages billeder af og da det var 
gjort begynde de langsomt at varme op. 
U14 skulle spille samme tid som U17 så 
vi kunne ikke heppe på hinanden. Da 
kampene var slut mødtes begge hold ved 
deres møde sted og spiste den madpakke 
vi havde fået med fra hotellet. U14 skulle 
snart spille kamp igen men denne gang 
med opbakning fra U17. Efter U14 kamp 
tog vi tilbage til hotellet hvor vi fik noget 
aftensmad. Resten af dagen hyggede vi 
os på værelserne og fik købt ind til de 
næste par dage.

Tirsdag 
Tirsdag var også kampdag. U17 skulle 
spille en kamp og U14 skulle ligesom 
dagen før spille to kampe. Da U14 skulle 
spille tidligt, stod vi alle op klokken ca. 
7.00 for at gøre os klar. 

Efter kampene tog vi hjem og nogle få 
gik i poolen mens andre var på værel-

serne. Klokken 17.00 skulle U17 spille, så 
vi skulle alle sammen en tur med bussen 
igen, U17 var ramt at sygdom så to friske 
U14 piger hjalp dem og resten af U14 
heppede. Efter U17 kampen tog vi hjem 
for at spise aftensmad. Da vi havde spist 
aftensmad tog mange ud for at få handlet 
ind til den næste dag. Vi brugte det sidste 
af aftenen på at slappe af og hygge os alle 
sammen.

Af Anne Sofie og Emilia

Onsdag
Onsdag skulle u14 pigerne ikke spille. 
U17 pigerne skulle spille om formidda-
gen, så de havde godt heppe kor på (u14 
og Rasmus). U17 pigerne var ramt af 
skader og sygdom, men to af U14  pigerne 
var klar til at hjælpe de store. Første 
kamp gik fint dog med skader, kampen 
endte 0-0. 

> læs mere side 22

Før kampen skulle der tages billeder.
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Pigerne fik smil på igen da de kom ud 
fra indhegningen til de smilende U14. 
Anden kamp for U17 var imod nogle 
store piger (mester række hold), kam-
pen var hård, og det blev ikke bedre da 
Sophia og Laura måtte gå ud af kampen 
med knæskader (den ene værre end den 
anden) kampen endte 1-0. 

Da vi kom tilbage til hotellet gik vi ned 
for at spise frokost. Da vi havde glemt at 
afbestille madpakker, kom tjeneren og 
tog fat i Janette og smed os ud. Resten af 
dagen indtog vi poolen (de mørke dren-
ge/piger følte sig meget underholdt ved 
at samles på deres altaner og stå at glo på 
os lyse mennesker). Vi gik samlede ned 
for at spise aftensmad. Senere på aftenen 
var der nogle som gik i byen for at handle 
og kigge på boder (daglig tur). Vi gik ind 
på egne værelser og skulle være stille ved 
elleve tiden.

Torsdag 
Torsdag var fridag. Dagen startede med 
at de fleste gik over og shoppede i out-
letten, ca. 10 minutter i gå afstand. Da vi 
kom tilbage spiste vi, og derefter indtog 
vi poolen. Senere på dagen tog nogle af 
pigerne og Rasmus på tog tur op i bjer-

gene (smuk og sjov tur), mens andre blev 
tilbage på hotellet og hyggede. Denne 
aften måtte vi selv styre hvornår vi spiste, 
vi hyggede os meget på værelserne og 
som normal gik vi en aftentur ned til det 
billige supermarked.

Fredag
Fredag var vi inde i Barcelona. Vi stod 
tidligt op og tog med bussen som kørte 
os rundt i Barcelona hele dagen. 

Vi startede med at køre hen til Gaudi 
kirken, vi gik rundt om kirken og tog 
en masse billeder. Der efter kørte vi lidt 
rundt inde i byen og så kørte han os hen 
til Camp Nou (FC Barcelonas hjemme-
bane). Vi gik rundt inde på stationen i 
nogle timer og så ALT der inde (alt det 
der var muligt). Vi var også inde i den 
officielle FC Barcelona shop. Tiden løb 
fra os og vi havde ikke tid til at tage hen 
og se den olympiske station. Vi kørte så 
direkte hen til "Ram planen" og shop-
pede. Da alle holdene havde vundet der 
pulje her hjemme, havde træneren lovede 
MacD til alle. Efter turen ind til Barcelona 
var de fleste af vores penge væk. Da vi 
kom tilbage på hotellet var der nogle af 
pigerne og Rasmus som aften badede. Vi 

Pigerne varmede op inden de skulle spille kamp.
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gik først i seng klokken halv et (det var 
jo sidste aften), der var gang i os både 
på dansegulvet og værelserne. Vi skulle 
begynde at pakke vores kufferter så de 
kun skulle lukkes med det sidste næste 
dag.

Lørdag
Lørdag skulle vi hjem. Da vi stod op 
 skulle vi lukke vores kufferter og være 
ude af værelserne klokken 11. Vi blev 
først hentet med bussen halv tre, så der 
var god tid til at bade, tage sol og shoppe. 
Mange piger blev på hotellet og badet 
og nogle tog over for at shoppe. Efter vi 
havde spist frokost skulle vi med bussen 
ud til lufthavnen. Vi skulle flyve klokken 
17:30 (flyet var dog lidt forsinket). Da 
vi kom tilbage til kolde Danmark, blev 
vi hentet af en bus i Billund. Mange var 
trætte så der var stille i bussen. Vi var 
i Søften ca. 21.30 hvor vi blev mødt af 
mange forældre som havde savnet deres 
børn (vi havde dog ikke savnet dem så 
meget). En vi havde savnet rigtig meget 
på turen var vores træner Per (der des-
værre måtte melde fra til sidst).

Lederne som var med havde ikke svært 
ved at vælge hvem som skulle skrive 
dagbog (de fire som larmede mest på vej 
hjem i bussen). 

Turen til Barcelona var en rigtig god tur 

som vi aldrig vil glemme tak til Per som 
har gjort det muligt og til alle de andre 
voksne som passede på os. 

Af Astrid Andersen og Cecilie Søby

Vores Barcelona tur
At tage til Spanien, er jo ikke noget man 
bare lige gør. Det koster en del penge, 
som de fleste af os piger selv har skullet 
tjene op. Vi har været så heldige, at vores 
træner Per arbejder på Scan Choco, hvor 
vi der fik muligheden for at kunne tjene 
penge ind til turen. Vi har stået op mange 
lørdag og søndag morgener for at møde 
ved Scan Choko kl. 8, og så er det tit, at 
vi har måtte sige nej til at være sammen 
med venner eller lignende. Flere kasser af 
slik stod altid fremme i arbejdstiden, og 
så var det altid svært at sige nej. Vi endte 
altid med at stå og spise så meget, at vi 
kl. 16 ikke kunne få en bid mere ned. Det 
var nogle hårde timer at stå og pakke slik, 
men det var altid hyggeligt at stå med de 
andre piger. Det var dog rart at tænke 
på, at hver gang vi tog derfra, var vi et 
skridt tættere på vores tur. Vi har knoklet 
mange timer og pakket slik i lange baner, 
men i sidste ende har det været det hele 
værd. 

Skrevet af Sophia og Vibe

Så er der vist ikke nogle som er i tvivl hvad spilletrøje nummer vi har.
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Fra Petanquemesterskabet søndag den 
24. oktober.

Efter en våd formiddag med ophold 
fandt vi frem til Petanquemesterene.

Der var to der havde det samme antal 
point, så derfor var der to vindere.

Tak foren god sæson håber at se alle til 
næste år.

Mestre blev Hans Jørgen og Bent.

PETANQUE
LILI PUJOL, 86 98 56 83

Nyt fra Petanque
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Vittenvej 90 . DK 8382 Hinnerup . Tel. +45 8764 6464

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


