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2015 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.

Godt samarbejde på seniorsiden
Også badmintonafdelingen har et godt 
samarbejde med HOG på seniorsiden. På 
ungdomssiden er der et samarbejde med 
foreninger i Tilst, Sabro og Hammel. Som 
ny aktivitet i hallen er futsal, hvor fod
boldafdelingen er startet med den form 
for indefodbold.

Alle afdelinger har været gode til at 
udnytte deres timer i Præstemarkhallen, 
så det har været muligt at få plads til, at 
alle børn kan dyrke sport. Ligeledes har 
de to haller i Rønbæk Idrætscenter været 
benyttet af håndbold.

Pres på fodboldbanerne
I udendørs aktiviteterne fodbold 
og tennis er der ligeledes stor aktivi

tet for børn og unge. På anlægget ved 
Neptunvej er der pres på fodboldbaner
ne. Fodboldafdelingen har igen i år for
øget medlemstallet, og er nu den største 
afdeling med 543 medlemmer.

Tennisafdelingen er på ungdomssiden 
gået meget frem medlemsmæssigt, det 
skyldes især afdelingens store indsats, 
hvor man i samarbejde med DGI har haft 
fokus på Præstemarkskolens 4. klasse.

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

Motion har i årets løb været gene
ret i forbindelse med ombygningen 
på Præstemarkskolen, men det skul
le nu være et overstået kapitel. Der er 
også her stor tilslutning til afdelingen, 
som holder til i kælderlokaler under 
Præstemarkskolen.

De mange flotte resultater i årets løb 
beviser, at vi godt kan begå os blandt de 
bedste, når vi har dygtige idrætsudøvere, 
dygtige ledere og trænere og engagerede 
forældre.

SGF er for alle
Nu er SGF ikke en eliteklub – SGF er for 
alle – men derfor gør det altså ikke noget, 

Årsberetning 2016 at vi markerer os udover Favrskov´s 
grænser.

Cykelløb i uge 33
SGF´s venner har også i 2015 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 afde
linger i sponsorudvalget, hvor vi har et 
godt samarbejde med vores hovedspon
sor Sparekassen Kronjylland samt 
med vores guldsponsorer REMA 1000, 
Sport24 og Søften Auto Aps. Sammen 
med de øvrige store og små sponsorer er 
deres bidrag med til at gøre det muligt at 
tilbyde 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 vil det være umuligt at holde 
klubben kørende.

Samarbejdet med kommunen forlø
ber godt. Der har ikke været de større 
op gaver, som skulle klares i løbet af 
året for foreningen. Vi har haft kontakt 
til Præstemarkskolen med henblik på 
 samarbejde om den nye skolereform hvor 
badminton, håndbold og tennis er i gang, 
og det samarbejde vil nok blive udbygget 
i 2016. 

Fremgang for ungdomsrækkerne
Medlemstallet i ungdomsrækkerne i de 
indendørs aktiviteter er gået lidt frem. 
Her mærker vi endnu ikke den længere 
skolegang, som nogle steder giver anled
ning til reduceret medlemstal.

I forbindelse med bygning af den nye 
hal ved Præstemarkskolen har der været 
lidt gener i omklædningsrum, og den 
gamle kantine har været lukket en stor 
del af året. Men klubben ser frem til, at 
Søften Kultur og Idrætscenter (SKIC), 
som står for driften af den gamle hal, 
snart overtager den nye hal, så der bliver 

bedre muligheder for at afvikle større 
stævner. 

De fleste områder er efterhånden har
moniseret. 

Tennis skal harmoniseres
Nu ser vi så frem til, at også tennisom
rådet harmoniseres, hvor SGF som en af 
de få tennisafdelinger i kommunen selv 
står for vedligeholdelsen af anlægget.

 SGF har i 2015 haft en fremgang af det 
samlede medlemstal med 18 medlemmer, 
så foreningen nu har 1.248 medlemmer. 

Vi har al mulig grund til at være stolte 
af SGF med de aktiviteter, der tilbydes og 
de resultater, der opnås. 

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 ind
sats til gavn og glæde for ungdommen 
i Søften. 

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

Hovedbestyrelsen
Søren Peter Poulsen
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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

SGF’S VENNER
SUSANNE ESPERSEN, 86 98 79 40

Nyt fra SGF's Venner

Æresnål 2016

forandre hverdagen
Århusvej 60, 8382 Hinnerup, 8698 5171

Årets modtager af æresnålen Cath Mersh, 
har gennem mere end 10 år været en af 
de helt store drivkræfter i badminton af
deling. Hun har været en meget engage
ret træner for rigtig mange børn og unge. 

Med sin altid positive tilgang til de unge 
spillere, har hun formået at smitte rigtig 
mange med sin begejstring for og glæde 
ved badmintonsporten. Hun har gennem 
mange forskellige lege og målrettede 
øvelser fundet en fantastisk balance, så 
træningen aldrig har været en sur pligt 
for børnene.

Samtidig med sit virke som børne og 
ungdomstræner har hun været en meget 
stor drivkraft i forhold til at arrangere 
badmintonskoler, holdturneringer, socia
le ture, badminton i skolen, ungdomsfor
mand og rigtig meget andet.

Efter mange års trænergerning trådte 
hun for et par år siden ind i det lokale 
bestyrelsesarbejde, hvor hun med sin 
enorme erfaring er en uvurderlig ressour
ce i sit arbejde for de unge spillere. Og da 
der for et par år siden var akut træner
mangel i klubben, trak hun selvfølgelig 
også selv i trænerdragten igen.

Vi håber, at lysten og entusiasmen vil 
holde ved mange år ud i fremtiden, for 
SGFBadminton vil ikke være det samme 
uden hende.

Foreningen ønsker Cath tillykke med 
æresnålen.

SGF afsluttede traditionen tro 2015 med 
Juletræsfest i Forsamlingshuset 1. søndag 
i advent, hvor børn og voksne havde en 
hyggelig stund i selskab med alle tiders 
Julemand, der også uddelte slikposer.

Årets julekalender blev desværre 
udsolgt rigtig hurtigt, så i år må der et 
større oplag til.

Fastelavnsfest 
Fastelavnsfesten blev afholdt søndag den 
7. februar. Der kom mange  flotte  udklæd
te børn og de havde taget mindst lige
så mange forældre/bedsteforældre med. 
Børnene slog til tønden af alle kræfter og 
efterflg. var der saft, fastelavnsboller, slik
poser og fri leg til børnene og kaffe/the og 
fastelavnsboller til de voksne.

Dommer Birthe Due og Karen Jensen 
fandt efter mange overvejelser frem til 
dette års sjoveste/bedste udklædninger: 
Clara Mikkelsen som fin pakke og Louise 
Balle som dreng/pige.

Kattekonger og –dronninger blev
0-3 år. Kattekonge: 
Freja Hansen, Liva Kvistgaard og Liva 
Espersen.
0-3 år. Kattedronning:
Viktoria Holm, Mikala Holst og Elias 
Kastrup
4-5 år: Kattekonge:
Alberte ?
4-5 år. Kattedronning:
Villum ?
Over 6 år. Kattekonge og dronning:
Malthe Sterup.

In memoriam
SGF´s Venner mistede i februar et mange
årigt medlem af bestyrelsen og tid ligere 
kasserer, Georg Jensen. 

Georg vil blive dybt savnet. Udover kas
serer  jobbet varetog han mange andre 
poster for SGF´s Venner, herunder udlej
ning af pølsevogn og andet materiel. 
Han var altid parat, når der blev kaldt. 
Han havde dog annonceret, at han ville 
udtræde af bestyrelsen i år. Georg havde 

SGF afsluttede 2015 med juletræsfest i for-
samlingshuset, hvor børn og voksne hyggede 
sig med julemanden, der også uddelte slik-
poser til børnene.

Formanden for SGF, Søren Peter Poulsen 
ønsker Cath Mersh tillykke med æresnålen.

Læs mere næste side
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gede for borddækning og efterfølgende 
servering og glædede sig over støtten fra 
vandværket efter antal deltagere i gene
ralforsamlingen.

Romsmagning
1. april inviterede SGF´s Venner igen til 
romsmagning i samarbejde med Søren 
Kejser fra Prima Beers. I år bød smag
ningen på rom fra bl.a. Caribien og 
Philippinerne. De 54 deltagere (hoved
sagelig mænd og få modige kvinder) 
kunne smage på otte forskellige Rom 
med detaljerede beskrivelser fra Søren.

berøringsflade med mange, hvilket en 
fyldt Søften Kirke til hans bisættelse vid
nede om.

Generalforsamling
SGF´s Venners generalforsamling blev 
afholdt den 24. februar 2016.

Susanne aflagde beretning; denne kan 
læses på hjemmesiden.

Valg til bestyrelsen
Der var genvalg til Hans Jørgen Andersen 
og Nete Hauge. Der var ingen tilstede, 
der ønskede at blive indvalgt til besty
relsen, så vi har en ledig plads! Genvalg 
til suppleanter: Jørgen Badstue, Ove 
Christensen og Anita Overgaard.

I forbindelse med Georg Jensen´s bort
gang er ansvarsområder uddelegeret 
således, at Steffen Kronenberg står for 
udlejning af pølsevogn, Ove Christensen 
for udlejning af telt, borde og stole og 
Niels Jørgen Mortensen for udlejning af 
fadølsanlæg.

Stokken
Stokken er en hædersbevisning, der gives 
til en person, der har udført et godt 
 stykke arbejde for SGF.

Personen vi har valgt i 2016 har i mange 
år hjulpet SGF og SGF`s  Venner med 
altid at hjælpe med  ”ekstra hænder”  
uanset tidspunktet. Det siger vi alle sam
men TAK for.

Stokken gives til Kirsten Pedersen. Citat:  
SGF´s Venner.

Vandværkets generalforsamling
Vandværket kunne igen fylde forsam
lingshuset til generalforsamling den  15. 
marts. SGF´s Venner med hjælpere sør

Medlemslotteriet
 Januar: nr. 712
 Februar: nr. 196
 Marts: nr. 536 
 April: nr. 654

 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.

Efterfølgende kunne de samme Rom 
købes med rabat. 

Skt. Hans
SGF´s Venner arrangerer i lighed med 
tidligere år Skt. Hans fest på Engen 23. 
juni. Der vil være bål med båltale, mulig
hed for at lave snogbrød (husk pinde!!) 
samt salg af øl, vand og pølser.

Sommerfest 2016 den 18.-21. august
Planlægning af årets Sports – og 
Sommerfest er i fuld gang. Der har været 
afholdt opstartsmøde med SGF´s forskel
lige afdelinger. Programmet er endnu 
ikke helt fastlagt, men der bliver gensyn 
med mange af de kendte indslag. Vi star
ter ud med Sponsorcykelløbet torsdag 
den 18. august kl. 18.30.

 I år vil vi desuden gerne opfordre 
vejene i byen til at danne hold i forbin
delse med volleyturnering lørdag den 20. 
august og søndag 21. august og motions
løb søndag 21. august.

Der kom mange  flotte udklædte børn til årets fastelavnsfest og de havde taget mange forældre/
bedsteforældre med. 

Her ses vinderne af Kattekonger og –dronninger til årests fastelavnsfest. 
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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

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

Tirsdag den 23. februar blev den årlige 
generalforsamling afholdt i klubhuset på 
Neptunvej. Lokalet var fyldt til briste
punktet, men det skyldtes primært, at 
Team Søften (cykelklubben) havde gene
ralforsamling i det store lokale samme 
aften, så vi var henvist til det lille møde
lokale ved siden af.

Aftenen forløb i god ro og orden kyn
dig styret af SGF´s formand Søren Peter 
Poulsen. 

I formandens beretning blev der lagt 
vægt på, at 2015 havde været et godt og 
spændende år for SGFBadminton. 

Der var i årets løb brugt en del tid på 
strukturarbejde med henblik på at gøre 
driften af klubben så simpel som muligt 
for på den måde at give mere plads til at 
tænke i strategi og udvikling.

Beretningen fortalte også, at afdelingen 
desværre har oplevet en lille medlemstil
bagegang i 2015.

Der er samtidig en klar overvægt af 
mandlige medlemmer  131 mænd og 48 
kvinder. En klar målsætning er derfor få 
flere piger/kvinder/damer i klubben.

Badminton er på Facebook
I bestyrelsen arbejdes der også hårdt på 
at forstærke klubfølelsen for de unge spil
lere, så det ikke bliver badmintonsporten 
de vælger fra, når ungdommens mange 
nye muligheder skal prioriteres.

Formanden kunne også fortælle at 
badmintonafdelingen er kommet på 
Facebook. Søg blot på SGFbadminton og 
giv den et like. Der er også mulighed for 
at lave opslag på siden og lægge billeder 
ind.

På generalforsamlingen takkede Lotte 
Hansen og Mette Brøgger af efter flere 
års værdifuld indsats. Det er selvfølgelig 
trist at måtte sige farvel til to dygtige 
 bestyrelsesmedlemmer, men da hverken 

Spændende år for SGF-Badminton

Lotte eller Mette har børn der spiller for 
Søften mere er det fuldt forståeligt.

Ind i bestyrelsen er i stedet trådt Gitte 
Vilads Larsen og Lotte Asp Mikkelsen. 
Gitte har siddet som suppleant indtil nu. 
Ny suppleant er Jesper Gohr Husum som 
blandt andet spiller for Team Favrskov. 

Et stort og varmt velkommen skal der 
lyde til dem alle. Vi glæder os meget til 
samarbejdet.

Team Favrskov
Team Favrskov har god vind i sejlene 
i denne sæson. 3. holdet ligger stabilt i 
Serie 2. De endte på en fornem 3. plads, 
som dog ikke var helt nok til at spille med 
om oprykning til Serie 1.

2. holdet opnåede, med alle margina
lerne på deres side, at rykke direkte op 
i Kredsserien. En kanonflot indsats med 
flere rutinerede Søftenspillere på holdet.

1. holdets skæbne er i skrivende stund 
ikke afgjort, men de skal spille den afgø
rende kamp den 23. april om oprykning 
til 3. division. Vi krydser alt hvad der 
krydses kan for at det lykkedes.

Holdturneringen
Vores ungdomshold i henholdsvis 
U11 og U15 har desværre ikke haft 

BADMINTON
PETER SAHL, 20 55 83 51

Læs mere næste side
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Lars Sørensen
Stjerneparken 10 - Hinnerup

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

det samme held til at kvalificere sig til 
Landsmesterskaberne i år, men har ellers 
klaret sig flot. For U11 blev det til en 
samlet 3. plads i puljen. U15 endte på en 
4. plads.

Vi har også haft 2 seniorhold med i 
motionsrækken. De endte på henholdsvis 
en 2. og en 4. plads 

Klubmesterskaber lørdag 9. april
Klubmesterskaberne løb af stablen lørdag 
den 9. april i den helt nye og flotte hal 2. 
Det blev til en masse spændende kampe 
og nogle stolte klubmestre. Den nye Cafe 
Geschmack og Anja havde åbnet op for 
salget på trods af at byggeriet først var 
overtaget dagen før. 

Mange kom forbi den nye hal
Der var mange mennesker forbi i løbet 
af dagen og de nye tilskuertribuner blev 
 flittigt brugt. Vi havde dog håbet, at 
mange flere deltagere havde meldt sig 
på banen til en hyggelig dag i hallen og 
klar til at kæmpe mod og med klubkam
meraterne.

Vi håber, at alle vores spillere vil støtte 
op om det næste sæson. Det gælder også 
motionisterne, som har baner i løbet af 

ugen. Jo flere, jo hyggeligere.

Klubmestre 2016 er:
Miniton
1. Malthe Kirkeby Lauritsen
U9 Herresingle 
1. Fabian Gram Christensen.
U9 Herredouble
1. Fabian Gram Christensen / Albert Sejr 
Simonsen.
U9 Damesingle 
1. Signe Kiilsgaard.
U9 Damedouble
1. Frida Asp Mikkelsen / Sofie Baltzer 
Hansen.
U11 Single
1. Marie Kjer.
U11 Double.
1. Marie Kjer / Villads Kirkeby Bondgaard.
U15 Herresingle
1. Sebastian Zielke Møller
U15 Herredouble
1. Johan Sahl og Sebastian Kjer.
Senior Mixed Double. 
1. JensOle Hesel og Heidi Juul Baldtzar 
Hansen.

Se mange flere billeder fra klubmester
skaberne på vores Facebookside: SGF-
Badminton.

Årets ungdomsspiller
Ungdomsprisen blev ved denne lejlighed 
uddelt og gik i år til U11spiller Marie 
Kjer, som modtog prisen for sin stabilitet 
og positive tilgang til træningen. 

Marie spreder godt humør til træning, 
både på og udenfor banen.  Vi ønsker 
stort tillykke. 

Vi starter op igen
Sæsonen er snart slut og vi takker for en 
god og spændende sæson, hvor vores 
ungdomsspillere har spillet en masse fjer 
og haft det sjovt i hallen. 

Derudover har vores dygtige spillere 
fået mange fantastiske oplevelser ude 
omkring i hallerne og hentet flotte pla
ceringer hjem fra stævner og holdtur
nering. Det giver forhåbentlig mod på 
mere.  

Ny sæson efter sommerferie
Vi skyder sæsonen i gang igen efter som
merferien samtidig med skolestarten. 

Sæson 2016/17 er i støbeskeen og vi til
byder selvfølgelig holdtræning mandage 

og onsdage, hvor vi fortsat har Miniton 
for de 46 årige med deres forældre samt 
holdtræning for U9 til U19 samt seniorer.

Vi har både nye spændende og mere 
velkendte, men alle erfarne trænere klar 
til sæsonstart, så det kan I godt glæde jer 
til. Vi håber at se nye som gamle medlem
mer; og husk, at du som nybegynder er 
velkommen til at være med i træningen 
nogle gange for at se, om det er noget for 
dig. Du kan låne en ketcher af klubben, 
inden du beslutter dig for at købe din 
egen.

Motionister har mulighed for at leje 
baner mandage, onsdage, fredage 
og lørdage. Se mere om de forskellige 
mulig heder på vores hjemmeside www.
sgf-badminton.dk.

Frit spil i maj og juni
Som et nyt tiltag i sommerpausen til
byder vi i maj og juni frit spil lørdage 
mellem 9 og 11 i den nye hal 2. 

Vi melder automatisk alle nuværende 
medlemmer til eventet, men ønsker man 
at tage en ven eller veninde med ned i 
hallen og spille, skal de på forhånd mel
des ind på vores hjemmeside. Det koster 
ikke noget, men er for at kunne styre, 
hvem der er i hallen når vi har lejet den. 
Vi håber mange vil bruge denne mulig
hed for at forlænge sæsonen lidt og få 
endnu flere hyggelige timer i hallen.

Med en stor tak for en god sæson 15/16 
og et sikkert på gensyn efter sommer
ferien.

Peter Sahl
Formand i SGF Badminton 
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BORDTENNIS
THOMAS RIIS, 25 29 46 88

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
I bordtennis er turneringsaktiviteten for 
sæsonen 2015/16 ved at være ovre.  Det 
har været en aktiv sæson med samlet 
over 400 turneringskampe for de spillere 
der har deltaget i turneringer.  Der er 
hentet rigtig mange medaljer og pokaler 
ved de mange turneringer, og vi har fået 
markeret Søften som en klub der er med, 
når der spilles ungdomsturneringer i øst
jylland – og nogle gange også uden for 
vores nærområde.

Holdturneringen i vinteren havde vi to 
hold med.  Vores hold i drengerækken 
var efter sejr i december rykket op i en 
række, hvor modstanderen var for stor 
og vi kom ikke med til finalestævnet.  De 
yngre drengehold vandt deres indleden
de gruppe og kvalificerede sig dermed 
til finalestævnet.  Der var i alt 14 hold 
fra hele Jylland med til finalen.  Vores 
hold vandt en flot 1. plads efter sejr over 
Svenstrup, Viby, Brønderslev og Odder.  
Klubber der alle er noget større end os.  
Den flotte pokal vakte stor glæde hos 

drengene, der nu løbende drøfter hvis tur 
det er, til at have pokalen stående.

Sæsonens sidste stævne
Lands mester skaberne foregik fra fredag 
til søndag i Vejen og bød på holdkampe, 
singlerækker og double.  Ved holdkamp 
og double blev spillerne sat sammen på 
tværs af klubberne når vi ikke kunne 
stille med alle spillere i en given række 
og alder.  Dermed bliver konkurrenter nu 
til venner. Et stort stævne for hele landet, 
hvor der blev spillet på 80 borde i fire 
 haller. Foruden bordtennis bød stævnet 
på hygge med kammerater fra andre 
klubber i springhallen eller den tilknytte
de svømmehal.

Vi deltog i stævnet med fire spillere, 
som alle kæmpede flot og hentede en del 
metal hjem med både første, anden og 
tredje pladser.  Da vi nåede hjem søndag 
var alle godt brugte af den megen aktivi
tet og spænding.

Mange medaljer til bordtennis

Yngre drenge holdet bestående af Frederik 
Malling-Olesen, Kristian Riis og Christian 
Lind med pokalen efter den flotte sejr.

Kristian Emil Gaarden Vinkel, Kristian Riis, 
Mads Hald og Niklas Sterup efter medalje-
uddelingen til landsmesterskabet.

Selv om der ikke er flere turneringer 
fortsætter vi med træningen hver tirsdag 
og torsdag til udgangen af maj, hvor vi 
slutter af med klubmesterskabet.
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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

FODBOLD
MORTEN  LÜBKER, 24 84 46 55

I uge 31 afholder vi igen i år DBU's 
Fodboldskole for drenge og piger født i 
årgang 20012008.

Fodboldskolen byder på fem dages 
fodboldtræning mandag til fredag klok
ken 915, hvor deltagerne blandt andet 
skal igennem det nye skills trænings
program, som er udviklet af DBU's 
Landstrænergruppe. Der bliver fokus på 
udvikling, fællesskab og masser af fod
bold. 

Alle deltagere får en uges fodbold
træning, Tshirt, shorts og strømper fra 
Adidas, drikkedunk, diplom og en unikt 
designet SELECT fodbold.

I år har vi måtte udvide med et hold 
mere, så vi bliver næsten 100 børn. 
Faktisk træner børnene hvad der svarer 
til en halv træningssæson på blot 5 dage.

Vi ses i uge 31!
Jan Blach

Skoleleder, DBU Fodboldskole

Søften GF Fodbold og DBU Jylland har 
indgået et udviklingssamarbejde gælden
de for 2016 og 2017. 

I samarbejdet indgår konsulenttimer i 
forhold til udviklingen af fodboldafde
lingen. Det betyder, at vores ungdoms
trænere vil få mulighed for sparring og 
feedback på deres ugentlige træning og i 
den forbindelse få nogle små fifs til hvor
dan man kan træne børn og unge.   

Vi har fået tilknyttet Anders Helledi, 
der er 34 år gammel og kommer fra 

Silkeborg. I det daglige er han ansat som 
idrætskonsulent i Horsens Kommune 
med udviklingen af foreningslivet her
under fodbolden. I fritiden er Anders 
tilknyttet ASAfodbold i Aarhus, hvor 
han har været træner og på nuværende 
tidspunkt stadig aktiv spiller.

Alle ungdomstrænere og spillere kan 
se frem til at møde Anders. Jan Blach er 
klubbens kontaktperson til Anders.

HÅNDBOLD
OLE HENRIKSEN, 40 82 63 39

Så er turneringskampene ved at være 
færdigspillet i Team Favrskov Håndbold. 

Endnu en fantastisk sæson med impo
nerende præstationer i TFH trøjen.  

Vi er efterhånden blevet hele 30 
Ungdoms hold og 6 senior hold. Det 

skal vi være stolte af netop i en tid hvor 
rigtig mange klubber har svært ved at få 
 tingene til at hænge sammen. 

Mange stævner
Rigtig mange hold deltog i opstartsstæv
ne på Fyn og siden har fulgt mange stæv
ner til jul, påske og afslutningsstævner. 
Vi har fået rigtig mange pokaler med 
hjem fra disse stævner. 

Håndboldkampene er ved at være 
færdigspillet

Læs mere næste side

DBU konsulent tilknyttet klubben

Anders Helledi, 
der er 34 år 
 gammel og 
kommer fra 

Silkeborg.

DBU's fodboldskole igen i år
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Spilletidspunkt:

Tirsdag fra kl. 19.00 / Søndag fra kl.10.00

på vores dejlige anlæg ved klubhuset på Neptunvej.

Kom og se hvad det går ud på.

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

Det tager kun et par minutter at lære reglerne.

og HUSK! Petanque er for alle

SGF - PETANQUE SPILLER

Blandt de mange sejre kan vi nævne, 
at vi har vindere af både Skjern Cup, 
Skovbakken Cup, Agf Cup, Rødspætte 
Cup, Nøvling, Flensborg. 

Vi har vundet kredsmesterskabet i U10 
drenge, U12 drenge og U12 piger. 

Ny tradition i kommunen
Vores U12 piger har vundet Brækken, 
Arækken og AArækken og kvalificeret 

sig til JM og senere i Maj DM – det bliver 
svært at overgå.

Søndag den 24. april har vi startet en ny 
tradition i kommunen hvor vi afholder 
Favrskov mesterskaberne i  håndbold.

Det glæder vi os rigtig meget til at følge 
i det nye SKIC center. 

Vi har afholdt Håndbold  for sjov for 35 
årige og det har været skide skægt at se 
de små kommende stjerner udfolde sig 
med skumbolde og stort engagement og 
højt energiniveau. 

Senior klarer sig flot
Herrer 3. division  klarede sig flot og sta
biliserede sig i år med en 5. plads båret 
frem af 1. års seniorer fra egne rækker. 

På damesiden var vi tæt på to opryk
ninger til Serie 1, der desværre glippede 
til sidst. 

Vores U18 piger har efter jul spillet 
både seniorhåndbold og U 18 og klaret 
det fremragende. Vores U 16 piger har 
vundet Arækken med positiv målscore 
på 94 mål. 

Vores U14 piger har klaret sig rigtig 
flot i 1. division og vores U14 drenge har 
kæmpet forbilledligt i 2. division. 

Vi har inden sommersæsonen starter 
med Beachhåndbold og sommertræning 
afholdt afslutningsarrangementer med 
mere end 500 deltagere hvilket har været 
superhyggeligt. 

Vi vil gerne sige 1000 tak til alle de frivil
lige som igen i år har lagt et kæmpe styk
ke arbejde som trænere, holdledere, koor
dinaterer, udvalgsmedlemmer, forældre 
og andre der er medvirkende til at få det 
store aktivitetshjul til at dreje rundt. Vi 
har i TFH blandet haft seniorer og andre 
frivillige til at hjælpe med forskellige 
opgaver omkring ; Smuk fest, Hinnerup 
Messe, Lions Oktoberfest, salg af  lodsed
ler, Søften byfest og meget andet. 

Hold øje med opdateringer på vores 
Facebookside  og hjemmeside – for der er 

stadig masser af aktivitet i de kommende 
måneder. www.Teamfh.dk elller 
https://eses.facebook.com/teamfavr
skovhaandbold/

Tak for et godt år 2015/2016.. og vi ser 
allerede frem til det næste.

På vegne af styregruppen
Ole Busk Henriksen

Formand
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Udlejning af pølsevogn

Vognen er udstyret med: Lille fryser, pølsekoger og 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

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

Indfl ytning 1. juni 2016

Størrelser: 122 - 128 kvm
Priser: fra kr. 2.495.000

Nu er byggeriet i gang. Det sidste 
stykke jord på Elgårdsminde i Søften 
skal nu bebygges med funktionelle 
rækkehuse. De er beliggende smukt 
ud til en mindre sø og dejlige grønne 
områder. 

Området får sin afslutning, når Brdr. 
Thybo Ejendomsudvikling opfører 34 
2-plans rækkehuse, hvor de første 
vil være med indfl ytning 1. juni 2016. 
1. salen vil være med enten 3 sove-
værelser, walk-in og luksuøst bade-
værelse eller 4 værelser og mindre 
badeværelse. Stueplan bliver med 
gæstetoilet, bryggers, køkken/-alrum 
og stue. 

Husene placeres mellem de eksi-
sterende parcelhuse og det smukke 
parkanlæg, hvor den fredede blod-
bøg står som en statue midt i bebyg-
gelsen. Fra bebyggelsen er der blot 1 
km ad lukkede villaveje til den popu-
lære Præstemarksskolen. På samme 
vis kan man komme fra bebyggelsen 
og til sportsfaciliteter, SFO mv. Des-
uden blot få minutters kørsel til E45 
og kun 7 kilometer til Skejby. 

I samarbejde  med 
EDC Hinnerup og
EDC Poul Erik Bech /Aros, Aarhus N

ELGÅRDSMINDEPARKEN
Indfl ytning 1. juni 2016

Allerede
5 SOLGTEi 1. etape

Fredens Torv 1
 8000 Aarhus C  
Tlf. 58 58 77 30 

 805@edc.dk

Vi dækker hele landet via mere end 40 boligbutikker samt kompetencecentret Projekt, der har fokus på projektsalg og udlejning

 –  specialister i projektsalg

15

elgaardsmindeparken.dk

Scan koden og læs mere om projektet

= SOLGT

Næste nummer sendes/afleveres 
til redaktionen senest 

18. september 2016
sgfnyt@gmail.com
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Der hvor du er
i dit lokal
område

Hinnerup afdeling | Pakhusvej 1
8382 Hinnerup | tlf 70 26 83 82
sparkron.dk

Dorthe Seeberg
afdelingsdirektør
dse@sparkron.dk
Direkte 87 62 37 70

Jacob Graugaard 
Andersen
kunderådgiver
jga@sparkron.dk
Direkte 87 62 37 76

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

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

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

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


