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Så er sommeren ved at være ovre…
Jeg håber at alle har nydt sommeren, som 
nu er ved at være ovre.

Foreningen har i sommer benyttet lejlig
heden til at skifte klubbens tøjsponsorat 
til Sport24 og Hummel. Den nye sponsor
aftale gælder for de næste fem år og giver 
foreningen mulighed for at tilbyde alle 
medlemmer en sportslig beklædning, så 
alle er ens klædt på, når de skal ud og 
spille kampe. Vi er rigtig glade for, at vi 
med denne aftale får mulighed for at gøre 
endnu mere for vores syv afdelinger og 
mere end 1250 medlemmer. Det glæder 
os, at vi med den nye aftale ser frem til et 
godt samarbejde med Sport24.

Der har som sædvanlig været en stor 
aktivitet af klubbens medlemmer på 
banerne ved Neptunvej både for fodbold, 
tennis og petanque.

Tilstrømning af nye medlemmer
Der er stort pres på fodboldbanerne for at 
få træningstider til alle, så fodboldafde
lingen er ved at se sig om efter nye arealer 
til baner, så man kan være på forkant 
med den store tilstrømning af nye med
lemmer, der kan forventes i forbindelse 
med den udbygning, der sker i Søften. 
Foreningen har derfor sendt et budget
forslag til Favrskov Kommune om en 
flytning af hele anlægget ved Neptunvej.

For indendørssporten er det store pusle
spil med at få træningstiderne til at gå 
op i en højere enhed i Præstemarkhallen 
samt i de øvrige haller lykkedes, så der 
kan blive plads til de mange udøvere. På 
håndboldsiden giver samarbejdet mellem 
GUI, HOG, KIF og SGF under navnet 
Team Favrskov Håndbold muligheder 
for at prøve kræfter i de højere liggende 
rækker.

Tilbygningen af den nye hal
Når man bevæger sig omkring 
Præstemarkskolen, viser det store arbej
de, som Søften Kultur og Idrætscenter 
(i daglig tale SKIC) gør, at der er ved at 

ske en udvidelse af Præstemarkhallen 
med tilbygningen af den nye hal. Der har 
netop været afholdt rejsegilde og man 
som forventer at byggeriet står færdig 
omkring april 2016. 

Det er et stort projekt, som Søften 
Gymnastikforening støtter op om, og 
som vi håber byens beboere også støtter 
op om.

SGF´s årlige sommerfest
SGF´s venner og afdelingerne har som 
sædvanlig afholdt den årlige sommerfest 
i uge 33. Torsdagen var den største aktivi
tetsdag med mange deltagende cyklister. 
Både cyklisterne og de mange tilskuere 
var med til at gøre byen og målområdet 
festligt. 

Igen i år var sommervejret med os med 
lunt vejr. Der blev kørt godt til med et 
stort sponsorbeløb til de enkelte afdelin
ger til følge. En stor tak til rytterne for 
deres entusiasme og til deres sponsorer 
for støtten. Der var også stor tilslutning til 
arrangementerne fredag, lørdag og søn
dag. Det er dejligt at se, at byens borgere 
er med til at støtte op om nogle festlige 
dage. Sidst men ikke mindst en tak til alle 
de frivillige, som ydede en stor indsats 
før, under, og efter festen.

Hovedbestyrelsen
Søren Peter Poulsen

Telefontorvet 10, 8000 Aarhus
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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
22. november 2015.

NYT

HOVEDBESTYRELSEN

AFDELINGSFORMÆND

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

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

Badminton:
Peter Sahl   20 55 83 51
Bordtennis:
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  86 98 56 83

Uge 33 er ”øremærket” SGF´s Sommer 
og Sportsfest.

Festen startede torsdag med Sponsor
cykelløbet, i år det 20. af slagsen. Af 
317 tilmeldte ryttere kom 286 ryttere til 
start. Som sædvanligt et rigtigt flot skue 
med mange små og store cyklister. De 
mange cyklister havde været flittige til 
at samle sponsorer, således kørte de i 
alt 7.080 km og indsamlede ikke mindre 
end 201.584,75 kr. ind til børne – og ung
domsspillerne i Søften – et overordentlig 
flot resultat!

Løbet blev skudt i gang af Mike 
Mortensen fra Søften Auto. Søften Auto 
havde også  sponseret rygnumrene.

Søren Møller styrede med vanlig kom
petence og humor løbet fra ”kommen

tatorboxen” i den gamle Bedford. Her 
havde han selskab af juryen, der uddelte 
præmier til flere fantasifulde udklæd
ninger blandt rytterne, bl.a. en rigtig fin 
klovn. Præmierne var gavmildt sponseret 
af vore mange sponsorer (se sidst i artik
len). Desuden sad sygeplejerske Dorthe 
og læge Charlotte klar til udrykning ved 
eventuelle uheld. Der var et par uheld, 
heldigvis ikke alvorlige, men en enkelt 
måtte en tur på skadestuen med hudaf
skrabninger efter et styrt.

Igen i år havde nogle Favrskov poli
tikere taget udfordringen op og del
tog i løbet. De startede ud på Smedens 

Nyt fra SGF ś Venner

SGF’S VENNER
SUSANNE ESPERSEN, 86 98 79 40

læs mere næste side

Startskuddet til årets sommerfest blev skudt i gang af Mike Mortensen fra Søften Auto. 
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7mands cykel, som igen i år desværre 
kun holdt et lille stykke vej, før kæden 
sprang. Heldigvis var de snarrådige og 
snuppede Ole Kristensens 4 – mands 
cykel – den holdt bedre til anstrengel
serne. Ole Kristensen selv deltog på 
forlæns/baglæns cyklen sammen med 
Jørgen Badstue.

På ruten gennem byen var der mange 
tilskuere – nogle endda med boder med 
forfriskninger til rytterne. På pladsen v/
klubhuset var der også mange tilskue

re, der kunne købe forfriskninger i div. 
boder – som altid var slikboden et hit.

Efter løbet var der gratis kaffe og kage 
(bagt af venlige, frivillige hjælpere) i det 
store telt, mens vi ventede på resultaterne 
af cykelløbet. Efter nogen spændt venten, 
især for børnene, kunne Søren Møller 
og SGF´s Venners formand Susanne 
Espersen udløse spændingen og uddele 
flotte præmier til vinderne (kan ses i 
Nyheder på SGF´s Venner´s hjemme
side).  Desværre har det senere vist sig, at 

der var en fejl i udregningen v/kategorien 
Piger 1216 år. 1. præmie blev vundet af 
Sofie Trige Andersen – hun har nu mod
taget sin præmie.

Fredag eftermiddag fortsatte festen 
med hoppepuder og legeting til de små, 
gammeldags karrusel, skydetelt, tombo
la, slik etc.

Old Boys turneringen var i år tilegnet 
Kjeld Eskildsen for hans store engage
ment i Fodboldafdelingen og 25 års jubi
læum som kampfordeler.

Spisning i teltet bød på grillpølser og 
kyllingspyd. Desværre var vejret ikke det 
bedste – hvorfor der måske ikke kom så 
mange? Senere var der musik v/DJ Per fra 
de lokale DJ Party Rockers.

Druknede i regn
Lørdag skulle ha´ begyndt med fod
boldturnering for de mindste spillere i 
e3Light Cup, men den druknede i regn. 
Heldigvis gik de små spillere ikke helt 
tomhændede hjem – de fik en slikpose 

med. Turneringen for de lidt større spil
lere om eftermiddagen var mere heldig 
med vejret og de havde en fin dag med 
kampe og flotte præmier.

Der var igen i år mulighed for at få 
en gåtur i omegnen med gevinstchance 
med Motionsbingo. Der kunne smadres 
porcelæn i ”Det Muntre Køkken”, lykken 
kunne prøves i Tombola eller skydetelt 
og der var mulighed for at prøve at spille 
tennis. 

Volleyturneringen bestod i år af 5 hold, 
der gav hinanden ”kamp til stregen”. 
Vinder blev FC Hangover (så ”tømmer
mændene” var ikke så slemme endda??), 
2. pladsen gik til Søften I/S Bagstræberne 
og Fodboldtrænerne måtte i år se sig hen
vist til 3. pladsen.

Søren Møller i midten og SGF´s Venners formand Susanne Espersen uddelte flotte præmier 
til vinderne af cykelløbet.

Jørgen Badstue til venstre og Ole Kristensen deltog på forlæns/baglæns cyklen sammen i 
årsts cykelløb.

Læs mere næste side
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Der var mange tilskuere gennem byen og nogle endda med boder med forfriskninger til 
 rytterne. Jørgen Badstue og Ole Kristensen var sammen ude på ruten med forlæns/baglæns 
cyklen.

Der var masser af aktiviteter for alle aldre på sportspladsen. Der kunne bl.a. smadres porce-
læn i ”Det Muntre Køkken” eller lykken kunne prøves i tombola eller skydetelt og der var 
også mulighed for at prøve at spille tennis. 

Om eftermiddagen var der musikalsk 
underholdning ved forskellige bands fra 
Søften Fritidscenter; de fremførte bl.a. 
sange af Medina, Rasmus Seebach og 
Nephew.

Om aftenen var der spisning i teltet med 
menü fra MR Gourmet – dejlig mad, der 
blev udsolgt. Musikken blev igen leveret 
af Party Rockers, nu med ny DJ, der spil
lede rigtig god og populær musik.

Petanquebane og motionsbingo
Søndag startede med turneringsfodbold, 
åben petanquebane og motionsbingo. 
Senere var der stafetløb for børn og voks
ne og dans for børn i teltet v danselæ
rer Line Falch. Denne dag var vejret 
”med os” og mange gæstede festpladsen. 

Senere var der igen mulighed for at prøve 
at spille tennis.

Over middag blev der trukket lod om 
gevinster fra Motionsbingo, desværre 
lidt tidligere end annonceret, så der var 
nogle, der gik glip af chancen for at være 
med i lodtrækningen – dette beklager vi.

Skydekonkurrencen blev igen i år en 
nervepirrende affære i børnerækken for 
drenge under 14 år; efter omskydning 
vandt Oliver med Magnus på 2. plads og 
Andreas på 3. plads. I pigerækken blev 
vinderen Sofie Amalie med Maria Lilly 

Læs mere de næste sider
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på 2. pladsen. I damerækken måtte Heidi 
Olsen i år efter omskydning se sig slået 
af Anita Overgaard, herrerækken blev 
vundet af Klaus A. Petersen, nr. 2: Kurt 
Sørensen, 3+4: Thomas Storm og Søren 
Møller og nr. 5 Thomas Hestbech.

Lørdag og søndag kunne frokostsulten 
stilles med Ove´s håndmadder; det var 
meget populært, så der blev ret hurtigt 
udsolgt.

20 års jubilæet
I anledning af 20 års jubilæet for Sponsor 
cykelløbet var der under hele Sportsfesten 
opstillet en skærm i teltet, hvor der blev 
vist billeder fra de sidste 20 års begiven
heder i SGF.

SGF´s Venner vil gerne sige STOR TAK 
til alle deltagere, frivillige hjælpere, SGF´s 

afdelinger og sidst, men ikke mindst alle 
vore gavesponsorer nævnt nedenfor i 
vilkårlig rækkefølge:

Gavesponsorer
Sparekassen Kronjylland, Hair News 
Hinnerup, Strandmøllen, DCC, Imerco 
Hinnerup, Berthelsen Cykler Hinnerup, 
Hinnerup Blomster, Hinnerup Guld 
og Sølv, Per Aarsleff, Malermester 
Lares Sørensen, Gustav Thusgård 
Hinnerup, XL Byg Søften, Euro Frugt 
Søften, Rema 1000 Søften, Knud Jepsen, 
Statoil Søften, Centermode Hinnerup, 
Hagro, Claus Hvass, Salon Storgaard, 
Clemensgaard Foder, e3Light, Søften 
Auto, OK Viby, Hairfair Hinnerup, Søften 
Tagrenovering, Royal Unibrew, Con á 
more, Frode Laursen, Mad til døren, Brdr. 

Volleyballturneringen bestod i år af 5 hold, der gav hinanden ”kamp til stregen”. 

Andersen møbelsnedkeri, MRGourmet, 
Pizzamaster, Tesa, Omega Elteknik, Kop 
& Kande Hadsten, Il Padrino, La Luna, 
Bog & Idé VeriCenter, Sport24, Matas 
Hinnerup, Nilfisk.

Ålegilde
Næste arrangement er afviklet, når dette 
blad udkommer. Der indbydes igen til 
Ålegilde den 25/9  i Søften Forsamlingshus 
med efterfølgende dans v/”Schwartz og 
Jensen”. Vi håber at se mange af byens 
borgere til dette  traditionelle efterårstrak
tement – i år med amerikansk lotteri.

Julekalender og juletræsfest
Utroligt, men vi nærmer os vinteren med 
hastige skridt og hermed også salg af 

Kjeld Eskildsen fik ros for hans store engagement i Fodboldafdelingen og 25 års jubilæum 
som kampfordeler.

Medlemslotteriet
 Marts: nr. 200
 April: nr. 610
 Maj: nr. 432
 Juni: nr. 48
 Juli: nr. 1007
 August: nr. 365
 September: nr. 395

 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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Old Boys holdet hylder Kjeld Eskildsen for hans store engagement i fodboldafdelingen.

årets Julekalender med foto af sports
glade piger og drenge. Støt gerne SGF´s 
Venner ved køb af denne kalender. 

Der er et nummer på bagsiden af 
 kalenderen – dette nr. giver adgang til 
præmier, doneret af vore sponsorer.

1. søndag i advent (29/11) skal vi danse/
synge Julen ind i Søften Forsamlingshus.

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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Tilbageblik på 2015 i SGF-Tennis
Spændende samarbejde med DGI og 
Præstemarkskolen førte til fremgang i 
juniorafdelingen. 

DGI Formand – Mogens Spangenberg 
– stod selv for juniortræningen, da DGI, 
Præstemarkskolen og Søften GFTennis 
med træningskonceptet ”KlarParat
Tennisstart” fik sat gang i sæson 2015. 
Vi har et fantastisk tennisanlæg og en 
 hyggelig tennisklub i Søften, og det mær
kede juniorerne tydeligt. Kampagnen og 
den sjove træning førte til en firedobling 
af antallet af juniormedlemmer. Selv om 
vejret ind i mellem var lidt træls, blev 
der spillet masser af tennis på de perfekt 
præparerede baner  som roses af både 
egne medlemmer og gæster fra andre 
tennisklubber. 

En søndag i juni blev banerne omdøbt 
til No. 1 Court, Center Court og Show 
Court. 24 tilmeldte spillere mødte op 
klædt i hvidt og spillede en herlig 
Wimbledon turnering til smagen af jord
bær og champagne. 

Efter sommerferien overtog Allan 
Rundberg juniortræningen efter Mogens 
Spangenberg, og der var også trænings
tilbud til nystartede samt øvede seniorer 
i selskab med Sofus Riishede.

Vi har haft en rigtig dejlig sæson med 
masser af hyggeligt samvær og godt spil. 
Trods drilsk vejr blev det interne klub
mesterskab afviklet den 5. september. 
Regnen førte kun til få afbrydelser af de 
spændende kampe. 

TENNIS
CHRISTIAN NEVE, 24 47 76 80

  1. PLADS 2. PLADS
 Mixed double A Lisbet Borg & Inge Dalgaard Serup & 
 Jørn Bro Larsen Jørn Bro Larsen Michael Jakobsen

 Mixed double B Sven Gundahl Knudsen &  Birthe Sloth &
  Elisabeth Sommer  Christian Neve
 Dame double Inge Underbjerg & Birthe Sloth &
  Lisbet Borg Inge Dalgaard Serup

 Herre double  Sven Gundahl Knudsen & Jørn Bro Larsen &
  Boye Finlov Leo Lindberg Larsen  

 Dame single Inge Pedersen Lisbet Borg

 Herre single A Sven Gundahl Knudsen Jørn Bro Larsen

 Herre single B Christian Neve Michael Jakobsen

Resultaterne i klubmesterskabet blev:

Her ses herre double finalisterne i årets klubmesterskab, Boye Finlov, Sven Gundahl Knudsen 
(tv) og Jørn Bro Larsen & Leo Lindberg Larsen (th)

Høj aktivitet til juniortræningen.

Her ses herre double finalisterne i årets klubmesterskab, Boye Finlov, Sven Gundahl Knudsen 
(tv) og Jørn Bro Larsen & Leo Lindberg Larsen (th)

Sæsonen afsluttes i uge 43 umiddelbart efter 
skolernes efterårsferie, og nu ser vi frem til 
standerhejsningen i 2016 og endnu en herlig 
tennissæson.
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Udlejning af pølsevogn

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

pølsekoger, pølsesteger.

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

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

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

mail: georg.jensen@mail.dk

Sommerferien er slut og mange af vores 
håndboldspillere er allerede i fuld gang 
med træningen til den nye sæson. 

Håndbold Fitness – ”hvor alle kan være 
med” er også startet op – så hvis du 
trænger til lidt motion og en masse sjov 
med ligesindede så kig forbi Haldum
Hinnerup Hallen hver lørdag fra kl. 910. 
Tag en ven/veninde under armen og prøv 
det – du vil ikke blive skuffet. 

Ferien har dog ikke kun været brugt 
til afslapning. Vi har blandt andet haft 
piger med til Partillie Cup i Sverige (et 
uofficielt VM) hvor de spillede en flot 
turnering med puljesejr. Vi har også haft 
U12 piger med til det store internationale 
stævne i Viborg, hvor pigerne undervejs 
bl.a. tæskede Tysklands bedste hold, des
værre blev semifinalen endestationen for 
TFH pigerne.

Vi havde en også en masse hold afsted 
til Strandhåndbold i HEI med flotte resul
tater til følge; bl.a. U12 pigerne vandt hele 
stævnet. 

Vores herresenior vandt samlet de vig

tige overlevelseskampe og skal derfor 
spille endnu en sæson i 3. division.   

Det er med stor glæde at vi på herre
siden har ansat nogle gamle kendinge i 
Søren Jensen og Michael ”Spinks” som 
den nye trænerduo. På damesiden har vi 
netop ansat Tommy Karecki som træner 
til hold 1 (har stor erfaring bl.a. de sidste 
11 år i VRI), imens Jeanette Snog og Rikke 
Schrøder vil styre tropperne på hold 2. 

I samabejde med DHF har vi også fået 
lavet en medlemsundersøgelse omhand
lende; trivsel, praktiske forhold oa. 
Resultatet af undersøgelsen samt hvilke 
handlinger der skal sættes  gang henover 
efteråret vil blive offentliggjort indenfor 
kort tid. 

Det ser ud til at tilgangen af spillere 
fortsætter, og det sætter maksimalt pres 
på de haltider vi har fået tildelt som jo er 
alt for lidt i forhold til det vi ønsker og 
det vi har brug for. Ligeledes giver det 
os store positive udfordringer på træner/
leder siden samt på den økonomiske side 
hvor vi har brug for at geare op, for at 

HÅNDBOLD
OLE HENRIKSEN, 40 82 63 39

kunne matche det nødvendige niveau. 
Vi er nødsaget til at tjene flere penge 

på frivillig basis for at få økonomien 
til at hænge sammen. Første job stod 
vores herreseniorer for, da de var på 
”oprydningsarbejde” efter Smuk Fest i 
Skanderborg. 

Styregruppen har hen over sommeren 
knoklet med at få samlet alle tråde og kan 
inden for kort tid løfte sløret for en ny og 
skarpere strategi,  Års hjul for aktivite
ter, Nye Vedtægter/Generalforsamling, 
”hånd bold for Sjov” og meget andet.    

I weekenden 1113. September tog 
seniorspillerne til opstartsstævne i 
Viborg. Det blev en rigtig fin tur med 
blandede resultater. 

Ligeledes tager vores ungdomshold 
afsted til opstartsstævne I Ullerslev på 

Fyn i weekenden den 2527/9. 
U14 piger har kvalificeret sig direkte i 1. 

division, imens flere hold kæmper for at 
kvalificere sig i løbet af september. 

Alt tyder på endnu en forrygende 
sæson i TFH. 

HOG´s håndboldspillere har fået stor 
succes i klubsamarbejdet med GUI, KIF 
og Søften GF.  Vi runder nu 550 hånd
boldspillere og 120 trænere + ledere. Vi er 
på spillersiden vokset med 7% hvor ten
densen på landsplan er nedadgående så 
det er yderst positivt. Vi kan tilbyde hold 
i alle årgange og i næste sæson bliver 
seniorafdelingen udvidet med næsten 
20 spillere fra egne rækker. Samarbejdet 
rækker vidt og der er både plads til dem 
der blot vil hygge sig med håndbolden, 
men også dem der har ambitioner. 

Håndboldspillere er i fuld gang



SØFTEN GYMNASTIKFORENING  1918 SØFTEN GYMNASTIKFORENING

Damesenior bliver i jyllandsserien

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

Vi er stolte over at vi i Søftens damese
niorafdeling kan stille med to stærke hold. 
I foråret sikrede vi os endnu en sæson i 
Jyllandsserien, som vi nu har taget godt 
hul på.

Truppen består nu godt og vel af 40 
spillere, vi tæller over 20 spillere til træ
ning og kan stille op med 2 kampdygtige 
hold selv samme dag.

På nuværende tidspunkt har vi fået 
hevet 9 point i 7 kampe, hvilket er til
fredsstillende. Det tyder dog stadig på 
hård fight for at vi sikre os at blive i 
Jyllandsserien. Vi er godt med i de enkelte 
kampe hvor det kun er et enkelt mål i for
skel der giver vores modstandere point. 
Vores pulje i år giver også et par lange 
ture til klubber vi ingen kendskaber har 
til, bla Tjørring og Vildbjerg, resten Århus 
hold som vi før har prøvet kræfter mod.

Vores stærke trænerteam Martin 
Lübker og Casper Andreasen viser igen 
i år stort arrangement for Søftens dame 
seniorer. De lægger et stort arbejde i træ
ningspas såvel som kampene, med stor 
forberedelse som på et professionelt plan. 

Vi får sved på panden men samtidig er 
der plads til det sjove og sociale.

For vores serie 2 hold ser det 
meget lovende ud, som det ser 
ud nu ligger vi på en delt 1. Plads. 
9 point i 4 kampe må være siges at være 
godkendt, mon der er en oprykning i sigte? 
Holdet er blevet rystet godt sammen af 
gamle og nye spillere, som også kan ses 
på kampgejsten og det høje humør.

I år har vi igen den ære at kunne stille 
op med David Skov Jacobsen som træner 
for vores serie 2 hold. Han har fundet sig 
til rette på trænerbænken og gør et super 
flot stykke arbejde med arrangementer 
for spillerne, træningerne og  kampene. 
David er blevet taget imod med alt 
respekt fra samtlige damespillere.

Vores målsætning for denne sæson, vil 
helt klart være at sikre os at blive i 
Jyllandsserien samt holde os godt med 
i toppen af serie 2! Det er og skal være 
sjovt at spille fodbold i SGF, og damefod
bold kan sagtens være flot fodbold.

Lotte Skov og Stine Filt, 
damesenior

FODBOLD
MORTEN  LÜBKER, 24 84 46 55

Da Capo

For andet år i træk afholdt DBU 
Fodboldskole i uge 31 for børn mellem 
8 og 14 år. Sidste år havde vi 64 børn 
tilmeldt, men på grund af den store efter
spørgsel i år måtte vi udvide med yderli
gere et hold bestående af 16 børn – så vi 
var 80 børn til dette års fodboldskole. 79 
børn var fra SGF og den eneste der kom 
udefra kom helt fra Spanien.

Temaet på dette års fodboldskole var en 
fortsættelse fra sidste års tema – SKILS. 
Deltagerne var i løbet af ugen igennem en 
masse moduler og øvelser, hvor der var 
forskellige sværhedsgrader og niveauer. 
Der blev trænet alt lige fra driblinger 
og vendinger til finter og afslutninger, 
og deltagerne valgte, med trænerens 
vejledning, selv, hvilket niveau de ville 

udfordre sig selv på, og herigennem fik 
deltageren mulighed for at udvikle egne 
fodboldtekniske færdigheder.

En stor tak kan lyde til de 10 frivillige 
trænere der alle er tilknyttet klubben. 
Kun med deres hjælp og engegement var 
det muligt for klubben at kunne afholde 
DBU Fodboldskole. Ligeledes en stor tak 
til klubben dameseniorer og deres træne
re Casper Andreasen og Martin Lübker 
for igen i år at tilbyde madordning på 
fodboldskolen. For den nette sum af kr. 
125, tilbød de en madordning bestående 
af frisklavet mad, frugt, saft mv.

Vi ses i uge 31 næste år!
/Jan Blach, skoleleder 
DBU Fodboldskole

80 børn kom til DBU's fodboldskole. 79 børn var fra SGF og den eneste der kom udefra kom 
helt fra Spanien.
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Fairplay er en fælles sag. DBU har siden 
1998 arbejdet på at sætte fairplay på 
dagsordenen i samtlige danske fodbold
klubber. Både på og udenfor banen. Fra 
Superligaen til serie 6. Unge som gamle, 
piger og drenge.

Fairplay er evigt aktuelt og en ufravige
lig del af sportens ånd. 

Hos U7 og U8 holdene starter vi hos 
rødderne – og i det små. 

Vi sætter fokus på reglerne i almindelig
hed og på fairplay i særdeleshed. 

Ikke kun som et begreb, men også som 
konkrete handlinger og gerninger. 

Til træning arbejder vi med fairplay 

konceptet som en måde at ”behandle 
andre som man selv gerne vil  behandles”. 
Med spillernes egne ord: så passer man 
på hinanden, man spørger ”er du okay” 
hvis man ser der er en der falder, man 
skal huske at spille bolden til hinanden 
og sige ”undskyld” hvis man skader 
en spiller. Man skal også huske at sige 
”tak for kampen” og give hånd, uanset 
resultatet, hvilket for denne årgang kan 
være nemmere sagt end gjort. Men vi har 
 oplevet stor udvikling fra sidste år, og 
som en af drengene sagde det til træning 
i sidste uge; ”så handler fairplay også om 
at man har det sjovt”. 

Fairplay vedrører alle

Forårssæsonen er gået helt forrygende! 
Sæsonen bød på 5 stævner 6 DBU turne
ringsdage. 

Efteråret har indtil videre været lidt 
hektisk og krævende. På grund af stor 
tilgang af U7 og U8 spillere er det blevet 
muligt at opdele årgang 2008 og 2009. 
Derfor kan vi i efterårssæsonen se frem 
til dobbelt så mange DBU kampe for U8, 
da vi stiller med to hold i to forskellige 
puljer. Dette stiller i højere grad krav til 
at vi er flere om opgaven, og vi er derfor 
glade for al den opbakning vi får fra for
ældrene. U8 spillerne skal vænne sig til 
at gå fra 3mands bold til 5mands. Det 
betyder nye regler, større baner, større 
mål, flere spillere osv. For første gang 
skal spillerne niveauopdeles da vi stiller 
hold i både en A og B række. Det kræver 
tilvænning og masser af træning af spil
lerne. Indtil videre har vi med stor succes 
deltaget i bl.a. Jyske 3bolds turneringer, 

FC Horsens Pokal Cup og vi kan stadig 
se frem til at spille de sidste par kampe i 
DBU turneringen. 

U7 spillerne får lov at pudse færdighe
derne af endnu en sæson med 3mands 
bold. Netop U7 drengene (årgang 2009) 
består efterhånden af en fast sammen
tømret kerne, og med deres kampråb får 
de for alvor gjort opmærksom på, hvor 
meget sammenhold og kammeratskab 
betyder for SGF. 

Stor ros til de forældre som også er 
med til at sprede god karma og sikre, 
at spillerne bliver rost for deres indsats 
uanset resultatet. Også en stor tak til de 
mange forældre som hjælper til under/
efter træning og samtidigt også bidrager 
til at vi kan leve op til DBU’s ønsker for 
"Fairplay".

Forårs- og efterårssæsonen for U7 og U8

U6 og U7 holdet med træner.

Læs mere næste side
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SGF Badminton inviterer hele fami
lien, børn som voksne, til åbent hus 
lørdag den 26. september kl. 1014 i 
Præstemarkhallen, hvor alle interessere
de er velkomne til at kigge forbi, og se 
hvad badminton er for noget. SGF ønsker 
at gøre badminton til et spændende og 
udviklende tilbud til alle og prøver, så 
vidt det er muligt, at fremme badminton 
også som en holdsport for derigennem at 
styrke det sociale sammenhold i klubben. 

Badmintonsportens Dag er et initia
tiv, som Badminton Danmark og DGI 
Badminton har taget, hvor klubber landet 
over åbner dørene og byder alle inden for 
i forsøget på at tiltrække endnu flere 
medlemmer til den sport, som mange 
både børn, unge og ældre nyder at dyrke. 

Programmet denne dag er både for dig, 

der spiller allerede, men også for dig, 
som er nysgerrig efter at prøve. Klubben 
tilbyder at låne en ketsjer; man skal bare 
tage indendørssko med. 

Fra kl. 10-12
Denne dag har SGF Badminton fra kl. 
1012 master class for egne ungdoms
spillere med en af Danmarks førende 
eliteungdomstrænere Thomas Engholm. 
Thomas er personlig træner for nogle af 
Danmarks allerbedste eliteungdomsspil
lere – blandt dem flere tidligere Søften
spillere. 

Fra kl. 12-14
Fra kl. 1214 er der åbent på alle baner til 
frit spil og leg for dem, som gerne selv 
vil prøve at have ketsjeren i hånden. Der 

BADMINTON
PETER SAHL, 20 55 83 51

Badmintonsportens 
dag markeres i søften
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Dan, Chen Long, Boe & Mogensen samt 
Pedersen og Rytter Juhl spiller. 

Onsdag og torsdag spilles Yonex 
Denmark Junior lige fra U9D til 
U19ABCD sideløbende med stjernernes 
turnering, og klubben har arrangeret en 
todages klubtur for interesserede ung
domsspillere. Der vil være adgang til 
Yonex Denmark Open på de dage, man 
selv spiller Yonex Denmark Junior, så 
der vil være mulighed for at se masser 
af go’ fjer. 

Tilmelding skal foregå via www.bad
mintonpeople.dk, og her kan der også 
tilkøbes mad og indgangsbilletter til 
søskende og forældre – også til de dage 
man ikke selv spiller, hvis man vil ind og 
se kampene i weekenden.

Der spilles i forskellige haller samtidigt, 
så det er godt at være flere forældre af 
sted til at hjælpe og coache spillerne. 
Kennet Herløv Nørager tager med som 
leder, og han er gerne behjælpelig, hvis 
man har spørgsmål til tilmelding, tilvalg 
osv. Kontaktinfo står på hjemmesiden 
under Bestyrelsen.

Vi håber på stor opbakning fra spillerne, 

som kan få en god badmintonoplevelse, 
ligesom at sådan en tur er med til at 
skabe grobund for et godt sammenhold 
blandt spillere og forældre. 

SGF Badminton på Facebook
Seneste tiltag er vores Facebookside, 
SGF Badminton, som er for alle, der 
gerne vil følge lidt med i, hvad der rører 
sig i klubben. Her er plads til liveopdate
ringer fra træning og kampe og til opslag, 
der måtte have interesse for klubbens 
medlemmer. 

Det er et sted, hvor klubben hurtigt kan 
nå ud til sine medlemmer og deres for
ældre, hvis vi har meddelelser om aflyst 
træning, brug for hjælp til et arrangement 
m.m. Samtidig kan det bringe spillerne 
tættere sammen, når de deler nyheder af 
både individuel og holdmæssig karakter. 

/Mette Brøgger
Medlem af bestyrelsen i SGF 

Badminton 

Mobil: 3018 5902 
Email: mette.broegger@mail.tele.dk

vil i løbet af dagen være forskellige kon
kurrencer på flere niveauer, hvor man 
har mulighed for at vinde flotte sponsor
præmier. 

SGF Badminton er en breddeklub med 
ca. 250 aktive medlemmer fordelt på 
alle aldersgrupper, og der er plads til 
alle; elitespillere, motionsspillere, unge 
og ældre. Klubben opfordrer derfor til at 
tage venner, familie eller naboer med til 
en sjov eftermiddag og se, om badminton 
kunne være noget for jer.

Sæsonstart 2015/2016
Vi er allerede godt i gang med den nye 
sæson, og det glæder os rigtig meget at 
byde velkommen til de nye spillere, hvor 
vi bl.a. kan se en flot tilgang af spillere til 
U9/U11. Det er også dejligt at se alle de 
nye ansigter til Miniton, og der er plads 
til flere endnu.

Vores to nye, dygtige ungdomstrænere, 
begge med stor trænererfaring i  bagagen, 
er også blevet godt modtaget af spillerne. 
De to herrer er Martin Hager Andersen, 
som tidligere har spillet og trænet i klub
ben, samt Peter Thiele, som selv spiller 
for Team Favrskov Badminton. Nogle 

af ungdomsspillerne stiftede allerede 
bekendtskab med Peter sidste sæson, hvor 
han var træner på DGI’s badmintonskole, 
som blev afviklet i Præstemarkhallen i 
vinterferien. 

En håndfuld af SGF’s ungdomsspille
re har her i september deltaget i DGI’s 
hjælpetræneruddannelse, så de er godt 
rustet til at bistå trænerteamet. De unge 
mennesker udfylder allerede på nogle af 
holdene rollen som hjælpetræner, hvor 
de støtter op om trænerne og assisterer 
med opvarmning, feeding og slagøvelser 
for at skabe optimale betingelser for alle 
spillere.

De yngste Minitonspillere har fortsat 
glæde af, at Årets leder i DGI Østjylland 
2015, Cath Mersh, træner dem, ligesom 
at seniorerne stadig har den stabile Claus 
EhrenreichPetersen på trænerposten.  

Klubtur til Yonex Denmark Junior
I efterårsferien løber Yonex Denmark 
Open af stablen i Odense, hvor alle 
stjernerne, bl.a. Jan Ø. Jørgensen, Lin 

Fortsættes næste side

Næste nummer sendes/afleveres 
til redaktionen senest 

22. november 2015
sgfnyt@gmail.com
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Vittenvej 90 . DK 8382 Hinnerup . Tel. +45 8764 6464

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

I bordtennis er den nye sæson startet 
godt op med træning 2 gange om ugen.  
Vores dygtige trænere står for et varieret 
og spændende program, der gør vi har 
det sjovt samtidig med at den enkelte 
udvikles i spillet på et individuelt niveau.

Klubbens ungdomsspillere træner på 
samme hold i aldersgruppen 915 år og 
børnene er rigtig gode til at skabe et godt 
miljø, hvor alle føler sig velkomne og 
trygge.  Når sæsonen for alvor starter, 
skal vi ud og deltage i turneringer i det 
østjyske.  Dette foregår både som hold og 
på individuelt niveau.

Der deltager 1012 spillere i træninger
ne, hvilket gør at der er tid til at hjælpe og 
guide, den enkelte.  Der er også et godt 
træningsmiljø, hvor børnene er gode til 
at tage sig godt af hinanden og af nye 
spillere på alle niveauer.

Vi har plads til flere spillere/medlem
mer på holdet, så mød op til en prøve
træning og se om det er noget for dig.  Du 
kan låne det nødvendige udstyr i starten, 
så det er nemt at komme i gang.

Træning for 
ungdomsspillere
Ugedag Tidspunkt

Tirsdag 18.30-20.00

Torsdag 18.30-20.00

Træning for seniorer
Tirsdag 20.00-22.30

 Træningen foregår i hallens 
 gymnastiksal.

Bordtennis – god start på sæsonen

BORDTENNIS
THOMAS RIIS, 25 29 46 88

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
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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


