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

2016 har været præget af stor aktivitet i 
alle afdelinger.

De indendørs aktiviteter som badmin
ton, bordtennis og håndbold har rigtig 
godt fat i børn og unge fra området. I alle 
afdelinger er der spillere og hold, som 
kan gøre sig gældende blandt landets 
bedste. Håndboldafdelingens holdsam
arbejde med Team Favrskov Håndbold 
går rigtig godt. Der er i holdsamarbejdet 
lagt et stort arbejde fra klubberne, og det 
ser ud til, at det giver gode resultater.

Også badmintonafdelingen har et godt 
samarbejde med HOG på seniorsiden i 
form af Team Favrskov. 

Pres på fodboldbanerne
I udendørs aktiviteterne fodbold og  tennis  
er der ligeledes stor  aktivitet for børn og 
unge. På anlægget ved Neptunvej er 
der pres på fodbold banerne. Fod bold af
delingen har igen i år forøget medlems
tallet, og er den  største afdeling med 534 
medlemmer.

Tennisafdelingen er på ungdomssiden 
gået meget tilbage medlemsmæssigt, selv 
om man i samarbejde med DGI har haft 
fokus på Præstemarkskolens 4. klasse.

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

Motion har i årets løb haft pres på 
kælderlokalerne i Præstemarkskolen. En 
udendørs motion med at gå/løbe rundt 
i Søften kan godt have plads til flere 
deltagere.

Sommerfesten holdes i uge 33
SGF´s venner har også i 2016 sat deres 
præg på byen, hvor de som sædvanlig 
er tovholder for sommerfesten i uge 33, 
hvor hovedattraktionen er cykelløbet, der 
med de indkørte penge er med til at støtte 
ungdomsarbejdet i afdelingerne. 

Det er med glæde, at vi kan konstatere, 
at der er godt samarbejde med alle af 
delinger i sponsorudvalget, hvor vi har et 

godt samarbejde med vores hovedspon
sor Sparekassen Kronjylland samt med 
vores guldsponsorer REMA 1000, Sport 
24 og Søften Auto Aps. Sammen med de 
øvrige store og små sponsorer er deres 
bidrag med til at gøre det muligt at til
byde foreningens medlemmer, at dyrke 
sport til rimelige kontingenter.

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

Fodboldbanerne skal måske flyttes
Samarbejdet med kommunen forløber 
godt. Fodboldafdelingen er kommet med 
et oplæg til at flytte banerne til hjørnet 
af Engdalsvej og Brushøjvej, og så fore
slå kommunen at udstykke arealet ved 
Neptunvej. Dette oplæg vil vi arbejde 
videre med i 2017.  

Foreningen er glade for, at Søften 
Kultur og Idrætscenter er kommet godt 
fra start, hvilket har givet afdelingerne 
mulighed at afvikle større stævner samt 
for at træne på de tidspunkter, hvor timer 
er ledige.

Flere medlemmer i SGF
SGF har i 2016 haft en fremgang af det 
samlede medlemstal, så foreningen nu 
har 1.336 medlemmer. 

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

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

Hovedbestyrelsen
Søren Peter Poulsen

Beretning for 2016
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
18. september 2017.

NYT

HOVEDBESTYRELSEN

AFDELINGSFORMÆND

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

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

Badminton:
Peter Sahl   30 59 50 44
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
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SGF’S VENNER
SUSANNE ESPERSEN, 86 98 79 40

Nyt 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

Julekalender og juletræsfest
Traditionen tro afsluttede SGF´s Venner 
2016 med salg af årets SGF julekalender 
samt juletræsfest i Forsamlingshuset 1. 
søndag i advent i samarbejde med Søften 
Landsbyfond.  

Fastelavnsfest 26. februar
Rigtig mange fint udklædte børn med 
forældre og bedsteforældre havde fundet 
vej til Fastelavnsfesten 26. februar i SKIC. 

Der blev slået til ”Katten” på 5 tønder 
og der skulle lægges rigtig meget energi 
i at få tønderne slået ned – især den lille 
trætønde for de 45 årige, men det lykke
des til sidst. Ved et par af tønderne, var 
kattedronningen så heldig også at blive 
kattekonge.

 Kattedronning Kattekonge
0-3 år:  August Andersen Kristoffer
  Kirkeby
0-3 år:  Frederik Jensen EvaSofia
   Sønderby
0-3 år: Liva Espersen  Liva Espersen
4-5 år:  Millads Laulund Freja Hansen
>6 år:   Oliver Schrøder Oliver Schrøder
 Hansen Hansen

Igen i år var dommerne på en svær 
opgave med at finde bedste udklædning 
i to alderskategorier. Som bedst udklæd
ning blev kåret:

Emilie: et lille får.
Ditte: en fin potteplante.
Alle blev budt på fastelavnsboller med 

kaffe til de voksne og saftevand til bør
nene. Efter tøndeslagningen var det tid 
til slikposer og fri leg. Børnene hyggede 
sig gevaldigt – der var gang i dem, så det 
var umuligt at indfange alle vindere til 
fælles foto.

Generalforsamling
SGF´s Venner afholdte generalforsam
ling i klubhuset 22. februar. Formand 
Susanne Espersen aflagde beretning (kan 
læses på hjemmesiden).

Valg til bestyrelsen
Der var genvalg til Susanne Espersen, 
Inger Eskildsen og Niels Jørgen 
Mortensen. Søren Møller har valgt at 
trække sig fra bestyrelsen, desværre. Vi 
får dog lov at ”trække” på ham ind imel
lem til div. arrangementer. 

Som nyt (og ungt!) bestyrelsesmedlem 

valgtes Cecilie Bay Sørensen. Der var 
genvalg til suppleanterne Jørgen Badstue 
og Ove Christensen. 

I forbindelse med valg til bestyrelsen 
gjorde Susanne Espersen opmærksom 
på, at vi mangler flere lidt yngre kræf
ter til hjælp ved Vennernes forskellige 
arrange menter.

Vandværkets generalforsamling.
Som sædvanlig stod SGF´s Venner for 
borddækning, servering og oprydning 
ved Vandværkets generalforsamling 16. 
marts i forsamlingshuset. Det er et popu
lært arrangement – salen var igen i år 
fyldt op, dog mest med den ældre del af 
byens befolkning!

Sommerfest opstart
7. marts var der 1. møde med de forskel
lige sportsafdelinger mht. arrangementer
ne ved årets Sports og Sommerfest 17.20. 
august. Der lægges som sædvanlig ud 
med Sponsorcykelløb 17. august kl. 18.30. 

Alle der har mulighed for at ”gi´ en 
hånd” med i løbet af Sportsfesten, er 
velkommen til at kontakte SGF´s Venner, 

f.eks.. Inger Eskildsen mobil: 2621 6585, 
email: in.eskildsen@gmail.com

Skt. Hans
I samarbejde med Søften Grund ejer
forening afholdes Skt. Hans fest på Engen 
den 23. juni. 

Der vil være bål, båltale, mulighed for 
snobrødsbagning (husk pinde!!) samt 
salg af slik, is, øl og vand. 

Da datoen i år ”falder” på en fredag 
arbejdes der i øjeblikket på at arrangere 
et musikindslag.

Julemanden underholdt børnene ved årets 
juletræsfest i forsamlingshuset. Der var mange flotte udklædte børn med forældre og bedsteforældre til fastelavnsfesten i 

SKIC.
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Lars Sørensen
Stjerneparken 10 - Hinnerup

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

FODBOLD
MORTEN LÜBKER, 24 84 46 55

Igen i år afholder vi DBU´s Fodboldskole 
i uge 31 for både drenge og piger. Teamet 
i år er ”EM92”, og deltagerne kan prøve 
kræfter med rigtige træningsøvelser fra 
den legendariske EMslutrunde i 1992 
i forbindelse med 25års jubilæet for 
Danmarks største sportspræstation gen
nem tiden. 

Har du styr på dine sommerferie planer? 
Ellers er der gode muligheder til dig i din 
lokale klub. 

I uge 31 afholder vi DBU’s Fodboldskole 
for drenge og piger født i årgang 2002 
2009.

Fodboldskolen byder på fem dages 
fodboldtræning mandag til fredag klok
ken 915, hvor deltagerne blandt andet 
bliver trænet i et særligt EM92skills 
træningsprogram, som er udviklet af 
DBU’s Landstrænergruppe og som tager 
udgangspunkt i EMslutrunden, hvor 
Danmark jo som bekendt løb med guldet 
til sidst efter nogle dramatiske præsta
tioner. 

Hele ugen bliver med fokus på udvik
ling, fællesskab og naturligvis masser af 
fodbold. 

Alle deltagere får en uges fodbold
træning, tøjsæt fra Hummel, drikkedunk, 
diplom, en unikt designet SELECT fod
bold og en limited edition støvlepose.

Læs mere om fodboldskolen og billet
salget på www.dbu.dk/fodboldskole.  

Vel mødt

Jan Blach
Ungdomsformand
Søften GF Fodbold

Søften GF Fodbold inviterer til  
fodboldskole med EM-stjernestøv

Medlemslotteriet
 Januar: nr. 449
 Februar: nr. 55
 Marts: nr. 939 
 April: nr. 313

 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.

Så bliver Søften et endnu bedre sted at bo, 
nu får vi nemlig også en hjertestarter sat 
op ved klubhuset på Neptunvej.

I forvejen har vi en ved indgangen til 
Rema1000 og en oppe i SKIC, Søften 
Kultur og IdrætsCenter.

Den seneste er kommet til huse via 
fodboldafdelingen med støtte fra DBU 
Jylland og SGF’s Venner.

I forbindelsen med indkøbet fik man 
også et kursus i generel første hjælp og 
det tog en del af vores trænere imod og 
de fik en hyggelig dag med masser af ny 
viden.

Selve hjertestarteren er selv forklarende, 
så skulle du komme i en situation, hvor 
der er bliver brug for den, så tøv ikke 
med at hente den.

Hent apps til telefon
Vi vil i den forbindelse gerne reklamerer 
lidt for følgende app’s til telefonen.

1-1-2 app: Helt enkel app, som hjælpe 
med automatisk at informerer alarmcen
tralen omkring ens præcise placering.

Hjertestart: Har 2 funktioner, en kort 
gennemgang af Hjertelungeredning, 
samt en funktion til at finde nærmeste 
hjertestarter.

Endnu en hjertestarter til Søften

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

Trænere tog et kursus i førstehjælp og 
 brugen af hjertestarter. De fik en hyggelig 
dag med masser af ny viden.

Underviseren viser her hvordan man kan 
hente en app til sin telefon. App'en hjælper 
automatisk med at informerer alarmcen
tralen omkring ens præcise placering.

> læs mere fodbold næste side ...
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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. 6112904 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

Den røde tråd er udgangspunktet for 
vores fremtidige arbejde med børne og 
ungdomsfodbolden i Søften GF. Før dette 
projekt var det ikke nødvendigvis at man 
oplevede samme udviklingsstil gennem 
årgangene. 

Ud fra den strategi vi har lagt, vil vi 
udvikle vores spillere gennem en struk
tureret træning og fra U10 en spillestil vi 
bruger op gennem årgangene.

Ny strategi for ungdomsafdelingen
Kort fortalt har vi implementeret en nye 
strategi for hele ungdomsafdelingen. 
Hvert trænerteam på hver årgang har 
en årsplan, der hjælper dem i hvilke 
fodboldmæssige færdigheder, spillere på 
de enkelte årgange skal lære det på 
gældende år. Ligeledes introducerer vi et 
spillesystem fra U10 og op, således alle 
hold som udgangspunkt spiller samme 
system. Dette er for at have en genkende
lighed for den enkelte spiller på tværs af 
årgangene. 

I styregruppen har blandt andet vores 

cheftræner for vores herre Jyllandsserie, 
Martin Løber, deltaget.

Ligeledes laver vi en mere dynamisk 
træning årgangene på tværs. Det vil sige, 
at enkelte spillere vil blive tilbudt at 
træne med en årgang over eller under sig 
en gang imellem. Det gør vi for at tilgode
se den enkelte spilleres fodboldmæssige 
færdigheder og udvikling heri.

Hver årgang vil fremadrettet have en 
”cheftræner”. Rollen består blandt andet 
i at sikre at årsplanens effektuering samt 
have det overordnet ”ansvar” på hele 
årgangen.

Alle trænere vil få et fagligt kompe
tenceløft, da vi fremadrettet løbende vil 
tilbyde DBU’s Clicens moduluddannel
se til alle vores ungdomstrænere. Nogle 
årgange står desværre kun med en eller 
to trænere. Min opfordring er at hjælpe 
dem – gerne med en trænergerning. Vi 
tilbyder en træner tøjpakke til en værdi af 
over kr. 2.500, samt uddannelse. 

Kontakt ”cheftræneren” på årgangen 
eller mig.

Hvorfor gør vi det:
• For at skabe tydelighed og genkende
lighed. 
• For at udnytte den begrænsede tid vi 
træner med spillerne optimalt. 
• For at vi lettere kan bygge videre 
på spillernes færdigheder fra årgang til 
årgang 
• For at være ambitiøse, og blive konkur
rencedygtige i et skærpet konkurrence
miljø. 
• For at skabe bedre spillere, til gavn for 
både klubber og den enkelte spiller
• Fordi vi tror på, at prioritere spiller
nes teknisk/taktiske færdigheder er frem
tiden. 
• Fordi vi tror, at det er den mest effek
tive og attraktive måde at spille på. 

Vi har således valgt, at spillerne skal 
blive gode med bolden, gode til at læse 
spillet og gode til at skabe plads til sig 
selv og medspillerne.

Udviklingen i fodbold går stærkt. Spillet 
bliver hurtigere og rummene bliver min
dre. Her skal vi følge med – helst være 
foran – for at kunne klare os i fremtiden. 
Systemer, trends og stil ændrer sig hele 
tiden. Men vi vil fortsat lægge stor vægt 
på vores offensive ’mindset’, og vores 

Den røde tråd – hvad er det?

fodboldkultur i udviklingen af frem
tidens fodboldspillere. 

Jan Blach,
Ungdomsformand,
Søften GF Fodbold

Der blev holdt møde om fremtidige arbejde 
med børne og ungdomsfodbolden i Søften 
GF. 
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> læs mere badminton næste side...

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
Tirsdag den 21. februar blev den  år lige 
generalforsamling afholdt i de flotte 
lyse lokaler i SKIC. Formanden beret
tede om årets gang, hvor vi i SGF Søften 
Badminton er i en positiv udvikling. Vi 
har i denne sæson været 196 medlemmer, 
som er en lille stigning i forhold til sæso
nen forinden. På senior siden har vi set 
mange nye ansigter, men har desværre 
også måtte kigge langt efter mange af de 
gamle. Ungdommen har også været godt 
repræsenteret, da glæden ved at spille 
badminton for vores faste spillere har 
smittet af på deres kammerater, som nu 
også er begyndt at spille. Dette er natur
ligvis en skøn udvikling, som bestyrelsen 
ønsker at arbejde videre med, blandt 
ved fortsat at tilbyde gode kompetente 
ungdomstrænere, som kan inspirere og 
indgyde kampgejst hos de unge. 

En person forlader bestyrelsen
Til generalforsamlingen valgte Cath 
Mersh desværre at forlade bestyrelsen 
efter flere års dedikeretde arbejdsindsats. 
Til gengæld indtrådte Heidi Juul Baldtzar 
Hansen i bestyrelsen og Brian Hvolbøl 
Mikkelsen som suppleant. 

I denne sæson har vi haft 5 hold til 
at spille holdturnering. U9 endte på en 
5.plads, og på trods af en masse svære 
kampe for spillerne, formåede de at holde 
humøret oppe hele tiden og tilegne sig en 
masse kamperfaring. U11 endte på en flot 
3.plads og U15 på en flot 2. plads stærkt 
forfulgt af Vorup. Senior 2+2 havde en 
masse utrolig tætte kampe, som desværre 
for det meste faldt ud til modstanderens 
fordel, så Søften endte på en 4. plads. Til 
gengæld formåede 4 herre at vinde deres 
gruppe stort, og gik dermed videre til 
slutspillet, hvor modstanden desværre 
var for stor. 

BADMINTON
PETER SAHL, 3059 5044

Årets gang i SGF-Badminton 
Årets klubmesterskab
Årets klubmesterskab fandt sted lørdag 
d. 4. marts. Desværre var der i år ikke så 
stor opbakning, som der plejer at være. 
Måske dette skyldes den fremrykkede 
dato. Men heldigvis var der nok til, at det 
ikke skulle aflyses, og humøret og spille
glæden var da også meget høj blandt 
de fremmødte. Både unge og ældre nød 
dagen, og det er sjovt for alle at se de for
skellige niveauer i aktion. Der blev i løbet 
af dagen spillet mange tætte kampe, for 
alle ønskede at vinde de i år ekstra store 
pokaler. 

U9 damesingle: Frida Asp Mikkelsen
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MURERARBEJDE
Såvel nyt som reparationer udføres

Murerfirmaet Klemmensen ApS
Merkurvej 1, Søften, 8382 Hinnerup

Tlf. 86 98 70 21
Rene mobil 40 76 70 21

mail: klemmensen@webspeed.dk

U9 herresingle: 1. plads til Elias Kirkeby 
Bondgaard. 2. plads til Albert Sejr 
Simonsen.

U9 Herredouble: Marius Amondin Ladiges 
og Elias Kirkeby Bondgaard.

U11/13 single: 1. plads til Villads Kirkeby 
Bondgaard. 2. plads til Marie Kjer.

U15/17 herresingle: 1. plads til Sebastian 
Kjer. 2. plads til Emil Bastrup Neve.

U15/17 herredouble: Sebastian Kjer og 
Johan Sahl.

Senior damedouble: Heidi J. B. Hansen og 
Eva Himmelstrup Hansen

Senior herredouble: Søren Kejser og Svend 
Hansen.

U15/17 herresingle: 1.plads til Sebastian 
Kjer. 2. plads til Emil Bastrup Neve.

Senior herresingle: 1. plads til Thomas 
Duch og 2.plads til Pietro Tartaglino.

> læs mere badminton næste side...
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Næste nummer sendes/afleveres 
til redaktionen senest 

18. september 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: udlejning@sgfs-venner.dk

Alle der har mulighed eller lyst til 
at ”gi´ en hånd” med i løbet 

af sportsfesten, er velkommen 
til at kontakte SGF´s Venner: 

Inger Eskildsen:

2621 6585
email: in.eskildsen@gmail.com

Frivillige søges  
til sommerfesten

Årets spiller blev også kåret og valget 
faldt i år på Victor Andersen, som med 
sit altid gode humør, spillelidenskab og 
gode kammeratskab vandt den eftertrag
tede pokal. 

Sæsonen er ved at være ved vejs ende, 
men der er mulighed for sommer
træning for dem, som ikke kan und

Senior Mixdouble: 1. plads Eva Himmelstrup Hansen og Søren Kejser. 2. plads Gitte Villads 
Larsen og Henrik Nøhr Mikkelsen.

være badmintonspillet helt indtil august. 
Sommertræningen foregår lørdage fra kl. 
9.0011.00 i maj og juni måned. Vi håber 
selvfølgelig at så mange som muligt vil 
benytte sig af muligheden for at forlæn
ge sæsonen med lidt ekstra træning og 
hyggelige timer i hallen. Yderligere info 
vil være at finde på Facebook – SGF
Badminton. 

Vi takker hermed af for en skøn sæson 
2016/2017 og ser frem til at se jer alle igen 
efter en lang og solrig sommerferie. 
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Der hvor du er
når det skal 
være tæt på

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

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

Claes Thatt  
Jensen
souschef
ctj@sparkron.dk
Direkte 87 62 37 73

Louise Hansen
trainee
lha@sparkron.dk
Direkte 87 62 37 71

Anette Krog
kundemedarbejder
lkr@sparkron.dk
Direkte 87 62 37 72


