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Sol og cykelløb i Søften
286 glade cyklister var mødt op til start til det årlige sponsorløb i Søften. Højdepunktet tors-
dag aften var det 19. udgave af det traditionsrige sponsorløb, hvor der som altid var masser af 
mennesker, pyntede cykler og ryttere, der var klar til at køre en af de to ruter på henholdsvis 
3,5 og 10,5 kilometer. Læs mere fra sportsfesten inde i bladet.
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Nielsen & Partner
Hadsten Søndergade 13 · Tlf. 86 98 36 00 · E-mail: 837@edc.dk
Hinnerup Storegade 20A · Tlf: 86 98 77 77 · E-mail: 838@edc.dk

For hvert salg der formidles gennem EDC Nielsen & Partner, støtter vi SGF med 2.000,- 

Tilbuddet er kun gældende for medlemmer i SGF. Medbring denne annonce 
eller husk at oplyse om dit medlemskab af SGF ved henvendelse til EDC Nielsen & Partner. 

Tilbuddet gælder kun for salg gennem EDC Nielsen & Partner i Hadsten og Hinnerup.

STØT 2.000med

Sommeren er ved at være ovre...
Jeg håber at alle har nydt den gode som
mer, som nu er ved at være ovre.

Foreningen har i sommer benyttet lejlig
heden til at forny klubbens hovedspon
sorat med Sparekassen Kronjylland. Den 
nye sponsoraftale gælder for de næste 
fem år og giver os et godt økonomisk 
fundament, der er med til at sikre vores 
videre udvikling. 

Det er vigtigt, at alle har adgang til 
bevægelse og sport, og vores ambition er 
netop, at tilbyde nogle rammer, hvor alle 
børn og voksne i området har mulighed 
for at dyrke sport. Det glæder os, at vi 
med aftalen kan forlænge det gode sam
arbejde med Sparekassen Kronjylland og 
dermed fortsat bakke op om det lokale 
pengeinstitut.

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

Der er stort pres på fodboldbanerne for 
at få træningstider til alle, så fodbold
afdelingen er ved at se sig om efter nye 
arealer til baner, så man kan være på 
forkant med den store tilstrømning af 
nye medlemmer, der kan forventes i for
bindelse med den udbygning, der sker i 
Søften.

Klubsamarbejde fortsætter
For indendørssporten er det store pus
lespil 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 fortsætter samarbejdet 
mellem GUI, HOG, KIF og SGF under 
navnet Team Favrskov Håndbold. 

På badmintonsiden er der et senior
samarbejde mellem HOG og SGF Team 
Favrskov Badminton.

Motionsafdelingen har droslet ned her i 
sommerperioden, men er nu igen klar til 
en ny sæson.

Halharmoniseringen i 2013 gav mulig

hed for at de kommunale haller kan 
udvikle sig til selvejende institutioner, 
hvilket nogle initiativrige mennesker i 
Søften tog initiativ til med oprettelse af 
Søften Kultur og Idrætscenter (SKIC), 
der nu står for drift af Præstemarkhallen. 
Et andet resultat af SKIC er, at kom munen 
har bevilget 21 mill. kr. til  ud videlse 
af Præstemarkhallen med en ny hal. 
Arbejdet er nu meget langt fremme, og 
det forventes, at der næste efterår står en 
ny hal til rådighed. Det er et stort projekt, 
som Søften Gymnastikforening støtter op 
om, og som vi håber byens beboere også 
støtter op om.

Byens 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 
 søndag. 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
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Ansvarshavende redaktør:
Ivan Hansen
Jernaldervej 26, Søften
86 91 13 76
E-mail: sgfnyt@gmail.com
Tryksted: Lasertryk
Manuskript til næste nummer:

Sendes/afleveres til redaktionen senest
16. november 2014.

> læs mere  side 6

NYT

HOVEDBESTYRELSEN

AFDELINGSFORMÆND

SGF’S VENNER
SUSANNE ESPERSEN, 86 98 79 40

Sædvanen tro begyndte SGF´s Sports og 
Sommerfest torsdag i uge 33, en halv time 
tidligere af hensyn til de mindste ryttere.

Af 300 tilmeldte ryttere stillede ca. 286 
til start. Som sædvanlig et flot skue med 
alle de cyklister, små som store; små i 
cykelhængere, en lille udholdende fyr 
på løbecykel (hvem siger, man ikke kan 
deltage, selvom man knapt har lært at 
cykle!!).

Løbet blev skudt i gang af Christian 
fra Rema, der ønskede alle en go´ tur. 
Nummersedlerne var sponseret af Søften 
Auto. I ”kommentatorboxen” (den gl. 
Bedford) styrede Søren Møller løbet med 
opmuntrende tilråb til cyklisterne.

Favrskov politikerne havde (som sæd
vanligt) fået stillet Smedens 7mands 
cykel til rådighed. De havde lidt mande
fald, så pressen måtte supplere. Desværre 
viste det sig at blive for stor en udfor
dring for cyklen – kæden sprang, så den 
måtte hastigt repareres.

Flere havde fulgt udfordringen med  

Nyt fra SGF's Venner

udklædning af rytter/cykel (der er stadig 
plads til flere næste år) og juryen uddelte 
gavmildt præmier til de mange (disse 
præmier, såvel som præmier for indkørte 
kroner var gavmildt sponseret af alle 
vore sponsorer – se sidst i artiklen). 

Christian fra Rema ønskede alle en god tur 
og Søren Møller styrede mikrofon under hele 
cykelløbet.

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:
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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Cyklisterne havde også været ude at 
finde gavmilde sponsorer, så der i alt 
blev indkørt 123.000 kr. til børne – og 
ungdomsspillerne i SGF.

Under løbet var der mulighed for for
friskninger i SGF`s Venners nye pølse
vogn og div. boder; især slikboden tiltrak 
kunder.

Efter løbet var der kage og kaffe i tel
tet, mens vi ventede på resultaterne af 
cykelløbet. De dejlige kager var som van
ligt bagt af venlige frivillige hjælpere. 
Desværre drillede IT (computerne ”gik 

ned”), men vi fik resultaterne for flest 
indkørte kr. De heldige vindere fik over
rakt medaljer og præmier; igen i år var 
der 3 superpræmier til de 3 pige/dreng i  
alle kategorier, der havde indkørt flest kr. 
De endelige resultater incl. flest kørte km 
kan ses på hjemmesiden.

Opvisning i fodbold fitness
Fredag eftermiddag gik Sportsfesten i 
gang med hoppepuder og legeting til 
de små, gammeldags karrusel, skydetelt, 
tombola, slik og pølsevogn.

Old boys tur
neringen var i år 
tilegnet Thomas 
Sørensen og 
udnævnt til Stan´s 
Memorial Cup 
2014. Læs mere 
herom i indlæg fra 
SGF Fodbold.

For første gang var der "opvisning" i 
fodbold fitness – en motionsform, der 
sikkert vil udvikle sig.

Spisning i teltet med grillede pølser 
og med efterfølgende musik ved  de 
lokale DJ Party Rockers, der fik folk på 
danse gulvet senere på aftenen. Bassen 
var rimelig høj, så flere beboere i nabola
get fik forstyrret nattesøvnen, desværre.

Lørdagen begyndte med fodboldturne
ringer for både små og store, bl.a. e3Light 
Cup for de mindste.

Der var mulighed for en motionstur 
i området med gevinstchancer ved at 
købe lodder i motionsbingo. Der kunne > læs mere  side 8

Favrskov politikerne havde fået stillet Smedens 7-mands cykel til rådighed.

Som noget nyt i år var der mulighed for at prøve en Segway på græsbane.

man også købe billetter til årets Søften 
Lokalrevy, prøve tennis og deltage i 
volley turneringen. 

Turneringen bestod af 6 hold, der ydede 
en flot præstation med mange spænden
de dueller. Den blev vundet af fodbold 
2 med max point efterfulgt af sidste års 
vindere Max og Co.

Der var gang i boderne incl. det Muntre 
Køkken, legesagerne og hoppepuderne. 
Desværre var det lidt køligt, så vand
rutsjebanen kom ikke frem i år.

Om aftenen var der spisning i teltet med 
menu fra MR Gourmet; dejlig mad der  
hurtigt blev udsolgt. 

Musikken blev leveret af bandet Clair; 
spillede god musik, men desværre for få 
dansere på dansegulvet. 

Søndag startede Stafetløbet med hele 
4 hold. Der var igen mulighed for at 
deltage i motionsbingo og der var åben 
petanque – og tennisbane. 

Som noget nyt var der i år mulighed 
for at prøve en Segway på græsbane; 
i teltet kunne de yngste prøve kræfter 
med dans ved Danseskolen Line Falch. 
Høvdingebold turneringen ”druknede” 
desværre i regn, men 3 hold gennemførte 
tappert turneringen, hvor voksen holdet 
vandt.

Skydekonkurrencen blev afgjort; det var 
nervepirrende spændende til det sidste i 
børnerækken for drenge; efter omskyd
ning kunne Oliver Petersen kåres som 
vinder med Rasmus Olsen på 2. pladsen. 

De yngste prøver kræfter med dans ved 
Danseskolen Line Falch. 



SØFTEN GYMNASTIKFORENING  98 SØFTEN GYMNASTIKFORENING

Medlemslotteriet
 Maj: nr. 548
 Juni:  nr. 348
 Juli:   nr. 1060
 August:   nr.  693

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.

Pigerækken blev vundet af Maria Lilly, 
damerækken af Heidi Olsen (vist flere år i 
træk?), herrerækken blev vundet af Mads 
Hvid med Brian Rabøl på 2. pladsen.

Pga. regn sluttede dette års Sommerfest 
noget tidligere end normalt; det truede 
med byger flere gange i weekend´en – 
men heldigvis kom regnen først søndag 
middag.

Så trods den våde afslutning gik 
sommer festen godt med glade menne
sker forsamlet på banerne ved klubhuset 
på Neptunvej. 

SGF´s Venner vil gerne sige en stor TAK 
til alle deltagere, frivillige hjælpere, SGF´s 
afdelinger og sidst men ikke mindst alle 
vores gavesponsorer nævnt nedenfor i 
vilkårlig rækkefølge:

Gavesponsorer
Sparekassen Kronjylland, Hair News 
Hinnerup, Strandmøllen, DCC, 
Imerco Hinnerup, Berthelsens Cykler, 
Hinnerup Boghandel, Hinnerup 
Guld og Sølv, Per Aarsleff, Hinnerup 
Blomster, Malermester Sørensen, Gustav 
Thusgaard Hinnerup Elteknik, XL Byg 
Søften, Euro frugt Søften, Rema, Knud 

Jepsen, Statoil Søften, MikkelHinnerup, 
Sportsmaster Storcenter Nord, Hagro, 
Claus Hvas Hinnerup, Salon Storgaard, 
Clemensgård Foder, 3 Elight, Søften Auto, 
OK Viby, Hairfair, Søften Tagrenovering,  
Egå, Hasle Rowi Cykelcenter, Royal 
Unibrew, Con á more, Frode Laursen, 
Mad til døren, MR Gourmet, Pizzamaster 
Søften, Jasper Interline, Tesa, Martin Juhl 
Elteknik, Omega Elteknik.

Ålegilde
Næste arrangement er traditionen tro 
den sidste fredag i september = Ålegilde. 
Vi håber at se så mange af byens bor
gere til stegt ål med stuvede kartofler. 
Arrangementet er nok veloverstået, når 
dette blad udgives.

Julekalender og juletræsfest.
I november sælges SGF`s Julekalender, 
dels ved dørsalg og ved Rema. Støt gerne 
SGF og SGF´s Venner ved køb af kalende
ren. Det er en skrabekalender med foto af 
sportsglade unger forsamlet ved klub huset 
på Neptunvej. Der er numre på bagsiden 
– dette nr. kan gi´ adgang til præmier som 
venligt er doneret af vore sponsorer. 

Ved årets sportsfest var der hoppepuder og 
gyngekarrusel til de mindste med. 

Mange mennesker var mødt op til årets som-
merfest for at prøve de forskellige forlystelser. 

Fodboldmålet blev flittigt i alle aldre.

Skydekonkurrencen var nervepirrende og spændende til det sidste i år.

1. søndag i advent, søndag den 30. 
november 2014, skal vi danse/synge julen 
”ind”. Forsamlingshuset er desværre 
optaget denne dato, men vi har været så 
heldige at få lov til at låne Sognegården.



SØFTEN GYMNASTIKFORENING  1110 SØFTEN GYMNASTIKFORENING

TENNIS
CHRISTIAN NEVE, 86 91 24 12

Fremragende sommervejr og yderst vel
præparerede baner satte rammerne for 
en fantastisk sæson 2014. 

Det stod allerede tidligt i sæsonen klart, 
at medlemstallet i Søften GFTennis ville 
blive på niveau med 2013 – omkring 
100 medlemmer. Vi kunne alle nyde det 
herlige tennisvejr som sommeren 2014 
bød på og tre perfekt præparerede baner 
 som roses af både egne medlemmer og 
gæster fra andre tennisklubber. 

Gennem forsommeren trænede junio
rerne med stor gejst og fik spænden
de undervisning af Julie Bjerregaard og 
hjælpetrænerne, og der var også træ
ningstilbud 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. 
Det interne klubmesterskab blev afviklet 
6. september under perfekte forhold og 
med høj intensitet. Kampene var meget 
spændende og det gode vejr sørgede for, 
at vi fik gennemført dem alle, inden den 
efterfølgende og meget sjove klubfest. Resultaterne i klubmesterskabet blev:

Sæsonafslutning i Søften GF-Tennis

Her ses mix double finalisterne i årets klub-
mesterskab, Inge Pedersen & Jørgen Aaquist 
(tv) og Jørn Bro Larsen & Lisbet Borg (th).

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

  Jørgen Aaquist  Jørn Bro Larsen

 Mixed double B Inge Dalgaard Serup &  Birthe Sloth &

  Michael Jakobsen  Christian Neve

 Dame double Inge Pedersen & Inge Dalgaard Serup

  Inge Underbjerg & Lisbet Borg

 Herre double  Brian Brøndsholm & Jørn Bro Larsen &

  Henrik Povlsen Bent Nielsen
 Dame single Inge Pedersen Lisbet Borg

 Herre single A Henrik Povlsen Jørn Bro Larsen

 Herre single B Christian Neve Ole Kramhøft

Se flere billeder og finalister på hjemme
siden.

Sæsonen afsluttes i uge 43 umiddelbart 
efter skolernes efterårsferie, og nu ser vi 

frem til standerhejsningen lørdag den 
25. april 2015 og endnu en herlig tennis
sæson.

Tennisbestyrelsen

Finale i dame single.
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For første gang i klubbens historie af 
holdt DBU deres fodboldskole i Søften for 
børn i alderen 714 år. Det hele begyndte 
i det tidlige forår med planlægningen 
af fodboldskolen. Først skulle der laves 
en samarbejdsaftale med DBU, der efter 
bookning af baner, klubhus,  trænere, 
børneattester og meget andet. Ja, sågar 
koordinering af hvornår græsset skulle 
klippes.

25 timers træning på fem dage
Vi havde fået arrangeret, at deltagerne 
kunne tilmelde sig en madordning med 
frisk frugt og varme retter til frokost mv. 
En stor tak til vores dameseniorer for 
hjælpen hertil. Det var et stort hit blandt 
alle børn.

Det hele løb af stablen i uge 31. Da det 
var første gang vi skulle arrangere fod
boldskolen vidste vi ikke hvor stor inte
ressen var. Heldigvis blev de 64 billetter 
vi havde fastsat til dette års fodboldskole 
revet væk, stort set med det samme de 
kom til salg. Hver deltager fik et DBU 
Adidas sæt, drikkedunk og en Select fod
bold samt 25 timer træning fordelt over 
5 dage – hvilket svarer til hvor meget de 
havde trænet i hele forårssæsonen.

Hele afviklingen af fodboldskolen fore
gik i det bedste sommervejr. Høj solskin 
og temperaturer omkring de 30 grader 
– hvilket var genstand for en enkelt vand
kamp eller to.

Temaet for dette års fodboldskole var 
"Skills". Deltagerne kom i løbet af ugen 

DBU Fodboldskole til Søften

FODBOLD
MORTEN WIND LÜBKER, 24 84 46 55

igennem en række moduler og øvel
ser, hvor der var forskellige sværheds
grader og niveauer. Der blev øvet alt 
lige fra  driblinger og vendinger til finter 
og afslutninger, og hver deltager valgte 
selv hvilket niveau, der passede til netop 
dem. På den måde kunne de gennem 
ugen vælge forskellige niveauer, og her
igennem følge deres egne forbedringer 
i de tekniske færdigheder og samtidig 
udvikle sig som fodboldspiller. Der er 
intet så positivt som følelsen af, at man 
er blevet bedre til en given færdighed og 
som fodboldspiller generelt.

Gentager succesen næste år
Efterfølgende har vi evalueret fodbold
skolen, både internt men også lyttet til 

alle de tilbagemeldinger vi har fået fra 
børn og forældre. Alt det har gjort, at vi 
til næste år vil gentage succesen med at 
arrangere DBU Fodboldskolen i Søften i 
uge 31.

Til sidst skal lyde en tak til alle de fri
villige trænere og assistenttræner, der 
hjalp klubben med at gøre det muligt at 
fodboldskolen kunne gennemføres. De 
brugte trods alt en uge af deres sommer
ferie – tak for det!

Jeg håber på, at opbakningen til næste 
års fodboldskole vil være lige så stor som 
i år. Vi ses til næste år!

Jan Blach
Leder af DBU Fodboldskolen

DBU holdt  fodboldskole i Søften for børn i alderen 7-14 år.

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
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Indledningsvis vil jeg gerne sige, at Søften 
er en helt fantastisk klub at være med i.

Alle har taget godt imod mig som 
 træner. Tak.

Det var en mørk og kold aften i januar. 
Jeg skulle mødes med Molle og Peter 
Madsen, efter at have henvendt mig via 
mail, på et opslag, om at man søgte en 
træner til SGF, serie 4.

Der gik ikke mange minutter, før vi var 
på bølgelængde, der blev aftalt, at vi hver 
især lige ville tænke, men jeg tror det var 
dagen efter, at telefonen ringede, og jeg 
blev tilbudt at tiltræde på lige fod med 
Molle, som træner for serie 4.

Første træningsdag
Der var omkring 14 mand til træning, 
og jeg var mødt op for at hilse på og se 
spiller materiellet an. Jeg var der cirka  en 
halv time, som vi havde aftalt. En time 
og 40 minutter senere, sad jeg med den  
tanke. (Her er der en helt fan tastik klub).

Spillerne hilste pænt på og lyttede kort 
på en præsentation af mig selv.

Reimer fik jeg også hilst på, og senere 
også Pop.

Svær opstart
Vi har haft nogle svære træningskampe, 
mod hold der normalt spiller serie 3. 
Dette var valgt af spillere og ledelse, for  
at vi bedre kunne måle hvor vi stod.

Det blev dog også til nedelag og med  et 
knebent resultat. . . 

Molle og jeg skulle finde ud af hvad 
holdet egentligt kunne klare, spillestilen 
osv. osv.

Sæsonstart
Så stod vi der. . . sæsonens første kamp, 
hjemme mod Hadsten. 

Aftalerne var klare og spillestilen fundet, 
nu skulle det være. 

Bom! bagud 01 og 02. Suk! Dette kunne 
ikke være rigtigt, hele holdet var jo klar,  
men det sluttede med et nedelag på 03.

Opstart serie 4
Melodien fundet
Har man haft muligheden for at opleve 
serie 4 spille fodbold, vil man sige nu har 
de da fundet melodien.

Har man ikke oplevet det endnu, har 
man snydt sig selv for et syn, som er helt 
fantastisk, her vil man opleve et hold, 
hvor spillerne er i harmoni med hinan
den, efter min overbevisning en sjælden  
oplevelse i serie 4. Man vil også opleve et 
hold som kæmper og fighter, til der bliver 
fløjtet af, uanset hvad der står. 

Tabellen lyver aldrig
Forårssæsonen blev afsluttet med en 4. 
plads, kun 4 point efter 1. pladsen, så alt i 
alt en godkendt placering.

I skrivende stund efter 7 ud af 12 kampe, 
er  vi halvvejs og status er følgende:

Som træner kan man kun være stolt, 
af dette mandskab som vil slås til hver 
kamp.

 Sådan!  Rigtig godt kæmpet, gutter.
Opfordring.
Vi slutter af med et par svære hjemme

kampe mod vores to konkurrenter i top
pen, her vil jeg gerne opfordre alle, der 
har muligheden til at komme og bakke 
op om holdet.

Søndag d. 26.10 kl.12.00 og lørdag d 1.11 
kl. 13.30

Morten Hjeds 
Serie 4

I don´t play the game
I rule the sideline.

 1. VRI   ......................................... 15 point
 2. Søften GF ................................. 14 point
 3. Lisbjerg FC .............................. 13 point
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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

Næste nummer sendes/afleveres 
til redaktionen senest 

16. november 2014
sgfnyt@gmail.com

HUSK! HUSK!
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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


