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Hvor blev sommersolen af...
Jeg håber at alle har nydt sommeren, selv 
om den har givet meget nedbør.

Der har her i forsommeren som sæd-
vanlig 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. Det fugtige 
vejr har været med til, at gøre det svært 
at benytte banerne, da der står vand flere 
steder.

Vi ser frem til, at kommunen realiserer 
vores ønsker om at flytte banerne og 
derved få mere plads til alle vores fod-
boldmedlemmer.

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, selv 
om hal 1 i Rønbæk Idrætscenter siden 6. 
november 2016 har stået ubenyttet hen 
på grund af tagkollaps. Genopbygningen 
er her efter sommerferien påbegyndt og 
hallen skulle efter planen stå færdig i uge 
14 i 2018. 

I forbindelse med den såkaldte 
Favrskovmodel, som kommunen har 
vedtaget omkring hallerne i kommunen, 
ønsker kommunen at gøre de kommuna-
le haller til selvejende institutioner. 

I den forbindelse er der i foråret nedsat 
en arbejdsgruppe med repræsentanter fra 
Hinnerup Badet, SKIC, HGS, HOG, KIF 
og SGF, som havde til formål at analysere 
visionerne for eventuel overgang til selv-
eje. Arbejdsgruppen er lige før sommer-
ferien kommet med et visionsnotat som 
er fremsendt til kommunen, Vi ser frem 
til en dialog med Favrskov kommunes 
politikere om notatet

Søften Gymnastikforening er i gang 
med at udvikle andre aktiviteter i SKIC 
til glæde for personer, som har mulighed 
for at dyrke idræt i dagtimerne. Vi vil 
gerne starte et motionshold for senior+, 
men det er endnu ikke lykkedes os at 
finde en instruktør. Kunne du eller ken-

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

der du en person, som kunne tænke sig at 
være instruktør, så se annoncen på side 7 
om instruktør er noget for dig.

SGF´s venner og afdelingerne har som 
sædvanlig afholdt den årlige sommerfest 
i uge 33. 

Torsdagen var den største aktivitetsdag 
med mange deltagende cyklister. Selv om 
der var regnvejr, var både cyklisterne og 
de mange tilskuere var igen i år med til at 
gøre byen og målområdet festligt. 

Der blev kørt godt til med et stort spon-
sorbeløb til de enkelte afdelinger til følge. 
En stor tak til rytterne for deres entusias-
me og til deres sponsorer for støtten. Der 
var også stor tilslutning til arrangemen-
terne fredag, lørdag og søndag, selv om 
vejret ikke var med os. Sidst men ikke 
mindst en tak til alle de frivillige, som 
ydede en stor indsats før, under, og efter 
festen.

Hovedbestyrelsen
Søren Peter Poulsen

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
20. november 2017.

NYT

HOVEDBESTYRELSEN

AFDELINGSFORMÆND

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

Kontakt:  sgf@soeften-gf.dk
Hjemmeside: www.soeften-gf.dk

Badminton:
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

Læs mere næste side

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

Sports- og Sommerfest 2017 
Sportsfesten blev som sædvanligt afviklet 
i uge 33. Vejrguderne var ikke med os i 
år – især cykelløbet torsdag den 17/8 blev 
en våd affære, som det også kunne læses 
i lokalaviserne. 

Alligevel mødte Søftens børn og 
voksne talstærkt op for at deltage i 
Sponsorcykelløbet – i alt 278 deltagere 
trodsede regn og skybrud og kørte i alt 
5.630 km. De mange km indbragte i alt 
180.825 kr. fra gavmilde sponsorer til de 
forskellige afdelinger i SGF. 

Cykelløbet blev skudt i gang af Tina 
Skov Madsen fra XL Byg i Søften og 
Søren Møller styrede ”slagets gang” 
fra den gamle Bedford. Her sad også 
”cykel-juryen”, der uddelte præmier til 
sjove, mærkelige, søde cyklister. 

Ude på ruten stod officials på ”strate-
giske” steder. Flere steder stod/sad 
Søften beboere med tilbud om læskende 
 drikke og andre lækkerier til cyklisterne 
(der desværre vist fik rigelig væske ”fra 
oven”). Som noget nyt var der i år lavet 
en rute på 4,6 km op i det ”nye” Søften. 

Efter cykelløbet blev der budt på kaffe 
og kage i teltet på sportsbanerne – det 

ku´ nok være tiltrængt på en meget våd 
og kølig aften. Efter nogen tid kunne 
aftenens vindere kåres med uddeling af 
medaljer og fine sponsorgaver. Stor TAK 
til alle deltagende cyklister – flot kørt, 
trods regnvejret!!

Sportsfesten fortsatte de næste dage
Fredag eftermiddag åbnede de forskel-
lige boder, hoppepuderne blev pustet op 
og der var div. køretøjer til de mindste.

Fredag aften var der Old Boys fodbold-
turnering med naboklubber. Forinden 
hyldede Fodboldafdelingen Laurits 
Lauritsen for hans mangeårige virke, 
først i fodboldafdelingen og nu i ten-
nisafdelingen. Fodbold Fitness damerne 
inviterede til træning/kamp.

I teltet blev der budt på grill menû 
med lækre pølser og kyllingspyd fra 

kl. 19, hvilket mange benyttede sig af. 
Musikken blev ”styret” fra baren belært 
af foregående år, hvor lydniveauet har 
været for højt. Der var mange mennesker 
på pladsen, vejret taget i betragtning.

Lørdag
Lørdag startede med salg af revybilletter 
– de første i køen mødte op før kl. 7! 

Lidt senere kom der gang i boder, 
motionsbingo, børneloppemarked, moti-
onsbingo rundt i byen og rigtig mange 
spændende DBU fodboldkampe. Der var 

opstillet ramper fra Omega Skate Hal på 
stien udenfor klubhuset.

Ved middagstid startede årets volley-
turnering, i år med deltagelse af hele 6 
hold. Søren Møller styrede med vanlig 
kompetence (?) slagets gang som dom-
mer og Kirsten havde styr på hold og 
resultater. 

Efter flere spændende og ind imel-
lem meget velspillede kampe og duel-
ler gik sejren til Hold Co & Co med 
SGF Fodboldtrænerne på 2. pladsen og 
Fodbold 2005 på tredjepladsen.

Her ses Ole Kristensen på en hjemmelavet "Rickshaw" hvor starten til årets cykelløb blev 
skudt i gang. I sædet sidder Jan Hansen og nyder turen.

Præmier for sponsorcykelløb 2017 - FLEST KØRTE KR.

Gruppe 1-6 år

Rytter navn Alder I alt Kr.

1. præmie Mathias Hedevang 6 4.095,-

2. præmie Lukas Ditlev Poulsen 3 1.800,-

3. præmie Frederik Lauridsen 5 315,-

1. præmie Kirsten H. Nygaard 6 2.436,-

2. præmie Julie k. Johnsen 5 1.141,-

3. præmie Julia Badstue 6 1.000,-

Gruppe 7-11 år

1. præmie Jonas Petersen 7 6.275,50

2. præmie Mads Wett 11 3.920,-

3. præmie Christian B. Zielke 8 1.827,-

1. præmie Cecilie Petersen 11 4.336,-

2. præmie Emilie Hedevang 8 4.095,-

3. præmie Naia S. Christensen 10 1.495,-

Gruppe 12-16 år

1. præmie Johan Sahl 14 5.851,20

2. præmie Victor Espersen Danielsen 12 4.410,-

3. præmie Mathias Fogsgaard 12 3.349,50

1. præmie Anne Louise Thau 12 4.658,50

2. præmie Sille F. Nielsen 12 2.665,-

3. præmie Mathilde Hemmingsen 13 1.692,-

Voksne

1. præmie Laurits Lauritsen 75 10.290,-

2. præmie Inge Serup 65 3.745,-

3. præmie Ronnie Andersen 36 2.688,-

Flest kørte kroner 0-16 år

1. præmie Frey H. Johannsen 7 9.350,-

2. præmie Jens Jakob Christensen 6 8.072,50

3. præmie Nikolai Petersen 13 6.881,-

Søren Møller styrede med vanlig kompetence 
slagets gang som dommer og Kirsten havde 
styr på hold og resultater.
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Læs mere næste side

Om eftermiddagen kom klovnen Karla 
forbi og tryllede og lavede mange fine 
ballonting til børnene.

Lørdag aften var der festaften med grill-
stegt pattegris – slagteren kom på noget 
af en prøve mht. at holde gang i kullene 
trods heftig regnbyge. Det lykkedes over 
al forventning og der var lækker gris med 
flæskesvær til alle, der havde købt menû. 

Efter middagen spillede Tony and the 
Peter´s op til dans. Det var go´ musik, det 
kneb dog lidt med danseiveren – men 
folk så ud til at have en glad aften. 

Udenfor teltet flokkedes byens ungdom 
og de så også ud til at have en fin aften. 

Søndag startede med flere DBU kampe, 
boder legeland og Sportsgudstjeneste i 
teltet. Herefter overtog Line Falch sce-
nen med dans og hiphop, især populær 
for små og store piger. Udenfor var der 
stafetløb, motionsbingo åben tennis – og 
petanquebane. 

Senere var det tid til at afgøre dette års 
skydekonkurrence: 

Damer: 1. præmien gik til Ida Sahl med 
Gitte Pilgård på 2. pladsen, hos herrer-
ne måtte der om skydning til før dette 
års vinder kunne fejres: Andreas Pilgård 
foran Klaus Otto Petersen.

Senere på eftermiddagen var det så tid 
til at lukke og slukke for dette års Sports- 
og Sommerfest. Vi håber at mange har 

Medlemslotteriet
 Januar: nr. 449
 Februar: nr. 55
 Marts: nr. 939 
 April: nr. 313
 Maj: nr. 242
 Juni: nr. 655
 Juli: nr. 1153 
 August: nr. 122

 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.

Søften Gymnastikforening ønsker 
at starte et senior+ hold for 

efterlønnere, førtids- og 
folkepensionister, som har lyst til at 

dyrke motion i dagtimerne.

Til denne aktivitet søges instruktør 
til gymnastik og andre aktiviteter 

på tirsdage eller torsdage 
kl. 09.30 – kl. 11.30.

Aktiviteten foregår i hal 2 
i Søften Kultur- 

og Idrætscenter, Kvottrupvej 9, 
Søften, 8382 Hinnerup. 

Er du interesseret i at blive 
instruktør, så kontakt

Søren Peter Poulsen:

4093 9854
email: formand@soeften-gf.dk

Instruktør til  
senior+ søges

hygget sig igen i år, selvom festligheder-
ne var noget ”ramt” af regn.

Vi vil gerne sende en stor TAK til alle 
hjælpere – uden deres indsats, ingen 
Sommerfest. 

Ligeledes en rigtig stor TAK til alle vore 
gavmilde sponsorer, i vilkårlig række-
følge:

Sparekassen Kronjylland, Hair News 
Hinnerup, Strandmøllen, DCC, Imerco 
Hinnerup, Berthelsens Cykler, Hinnerup 
Blomster, Hinnerup Guld, Sølv og ure, 
Malermester Lars Sørensen, Danbolig 
Hinnerup, XL Byg Søften, Euro Frugt 
Søften, Rema 1000 Søften, Knud Jepsen, 
EDC Hinnerup, Ejendomsmægler 
Frandsen Hinnerup, Hagro, Claus Hvass, 
Salon Storgaard, 3ELight, Søften Auto, 
OK Viby, Hairfair, Søften Tagrenovering, 
Egå Hasle Rowi Cykelcenter, Royal 
Unibrew, Christina F., Frode Laursen, 
Mad til døren, Bagergården Hinnerup, 
Café Søften, Pizzamaster, Skafferiet, Tesa, 
Omega Elteknik, Tandlæge Simon Skov, 
Svansø/Skelskør, Akropolis, La Luna, 
Philou, Sport 24, Matas Hinnerup, Nilfisk, 
Castello, Stens Skomageri, Envidan.

Hoppepuden blev et hit for børnene ved dette 
års sportsfest.

Efter flere spændende kampe og ind imellem 
meget velspillede dueller gik sejren til Hold 
Co & Co.
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FODBOLD
MORTEN LÜBKER, 24 84 46 55

Traditionens tro afholdte SGF Fodbold 
DBU’s Fodboldskole i uge 31.

Årets tema var EM92 i skills. I år er 
det jo 25 år siden Danmark blev europa-
mestre og 25 år siden DBU begyndte 
fodboldskolen. Derfor var teamet oplagt. 
Alle deltagere kom gennem et forløb i 
skills, blandt andet en Laudrup finte og 
meget andet.

Denne gang slog vi atter engang vores 
deltagerrekord med 129 børn - fordelt på 
8 hold.

Det blev til 5 dage med masser af fod-
bold, hvor vi om torsdagen spillede i 
hallen pga. massiv regnvejr.

Desværre var der i år en tendens med, at 
mange forældre ville bestemme, hvilket 
hold deres barn skulle på, og havde en 
holdning til, hvem de skulle være sam-
men med. Så opråbet er hermed – lad nu 
de frivillige i fred og stol på, at jeres børn 
nok skal få en super uge, også selvom 
man ikke lige er på hold med sine bedste 
venner…

Tak til alle trænere der er med til at 
gøre det mulig at afholde fodboldskolen 
i Søften!

Vi ses i uge 31 næste år!
 

//Jan Blach
DBU Skoleleder

DBU Fodboldskolen – EM92 i skills

Der var deltagerrekord med 129 børn - fordelt på 8 hold, da SGF i samarbejde med DBU 
arrangerede fodboldskole i uge 31.

Ålegilde
Sidste fredag i september er = SGF´s 
Venner´s Ålegilde, dette år ingen und-
tagelse. Der bliver budt på lækre stegte 
ål med kartoffelsalat den 29. september. 

Der vil være amerikansk lotteri og blive 
budt op til dans med det lokale Favrskov 
orkester Foottapper. Alle kan se frem til en 
hyggelig aften.

Julekalender – Julefest
Inden længe vil det også være tid til 
forberedelser til julen. Hertil hører jule-
kalenderen fra SGF´s Venner med foto 
af mange glade sportsbørn, der sælges i 
november.

Søndag den 3. december er det 1. søn-
dag i advent = Julefest i Forsamlingshuset 
for børn og barnlige sjæle og efterfølgen-
de tænding af byens Juletræ.

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

Lars Sørensen
Stjerneparken 10 - Hinnerup

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

De unge mennesker hyggede sig på karrusellen ved sportsfesten.

Vi mangler hjælpere!
Flere af SGF´s Venner er ved at være 
af ældre årgang og det kan knibe med 
kræfterne til alle de arrangementer, vi 
deltager i mhp. at samle penge ind til 
børne- og ungdomsidrætten i Søften. 

Det kan være teltopstilling v/div. 
arrange menter, levering af borde/stole, 
opstilling/betjening af pølsevognen, ser-
vering etc. 

Vi var heldige at få ekstra hjælp til 
opsætning/nedtagning af det store telt 
til Sommerfesten – der blev lagt mange 
kræfter i det projekt.

Flagmanden kan også bruge flere ”hæn-
der” til opsætning/nedtagning af flag på 
div. mærkedage.

Findes der ikke nogle friske efterløn-
nere/pensionister, som kunne tænke sig 
at give en ”hånd” med???

Henvend jer gerne: Susanne Espersen 
61697940, Inger Eskildsen 26216585, Nete 
Hauge 21725730.
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Vælg lige præcist det træ du synes er smukkest, fæld selv 
eller få hjælp af os.
- vælg blandt mere end 1000 træer (Normannsgran)
- vælg mellem mange størrelser
- vi sælger billigt: 150-200 kr. (efter størrelse)
- vi udbringer gerne mod gebyr: 25 kr
- kan også købes via SGF Fodbold`s web-shop:    
www.SGF-fodbold.dk/shop 

Alle lørdage & søndage i december. Kl. 10.00-15.00.
2./3. december, 9./10. december, 16./17. december. 
 Salgssted: Rønbækvej 42 (vejen mod Grundfør, og få 
meter fra Århusvej).

På pladsen er der mulighed for lidt varmt,
Gløgg, varm chokolade og æbleskiver.

Du kan betale med kontanter og MobilePay.

Årets 
Juletræ
købes hos SØFTEN GF

TilbudFodboldafdelingen har fået ny hjemme-
side: sgf-fodbold.dk. 

Hjemmesiden kører på DBU’s plat-
form, hvilket gør at man kan se stil linger, 
dagens kampe og fremtidige kampe. 
Hvert hold har nu også deres egen side, 
hvor trænerteamet og holdbillede frem-
går.

Alle trænere har via hjemmesiden 
adgang til vores ”røde tråd”, hvor de kan 

logge ind for at se årsplan og trænings-
metoder.

Nye medlemmer kan nu lave en online 
indmeldelse, så vi nu får alle nye med-
lemmer ind i vores nye økonomisystem 
med automatisk kontingentopkrævning 
mv.

Gå ind på siden og udforsk mulig-
hederne!

Fodboldafdelingen har fået ny hjemmeside
Se fodboldafdelingens nye hjemmeside på www.sgf-fodbold.dk

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. 6112-904 2465453 eller på 
MobilePay nr. 24 48 65 50 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
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HÅNDBOLD
OLE HENRIKSEN, 40 82 63 39

Håndboldafdelingen er i fuld gang med 
forberedelserne til en ny sæson. 

Når man lige skal prøve at opsummere 
hvad der er sket siden sidst så bliver man 
hurtigt forpustet for der er virkelig gang 
i det frivillige arbejde i håndboldregi – så 
hvis vi glemmer at nævne noget så be -
klager vi på forhånd. 

Rigtig mange hold har holdt formen 
ved lige i maj og juni og efter en kort som-
merferie i juli er alle hold efterhånden i 
fuld gang.  

Igen i år havde vi hold af sted til Ungarn 
til Balatoncup hvor både pigerne og dren-
gene klarede det virkelig godt. Vejret var 
godt og på billederne de lagde op på 
facebooksiden kunne man også se at der 
blev hygget spillerne imellem. 

I den anden ende af aldersskalaen der 
deltog vores U48 damer til Landstævne 
i Ålborg og de dygtige damer endte med 
at vinde hele det hele – godt gået. 

Team Favrskov Håndbold – TFH - 2017/18

Til det store jubilæum i GUI passede 
medlemmer af styregruppen baren – en 
vovet anerkendelse fra arrangørernes 
side – men det gik vist ok .

Til HOG Tour var det vores U14 piger 
der asede for at køre nogle sponsorkroner Læs mere næste side

Til HOG Tour var det U14 piger der asede, for at køre nogle sponsorkroner ind på de 
 opstillede spinningcykler – indsatsen var bestemt godkendt.

Til byfesten i Søften stillede U12 pigerne fuldtalligt op til sponsor cykelløbet..

U16 drenge var taget til Ungarn til Balatoncup hvor både pigerne og drengene klarede det 
virkelig godt. 

U12 drenge var samlet til en god 
opstartsweekend med masser af hygge og 
masser af træningskampe hvor alle lærte 
 hinanden bedre at kende. 

ind på de opstillede spinningcykler – ind-
satsen var bestemt godkendt.

Mandag den 21. August afholdte vi et 
stort møde for alle trænere hvor vi vend-
te forskellige emner omkring den kom-
mende sæson. Der var pæn opbakning 
og vi fik også en god dialog omkring 
klubbens værdier og fremtidsudsigter.  
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Vi har nogle rigtige dygtige målmænds
trænere der vil lave og vise forskellige 
øvelser i hurtighed, smidighed, placering, 
udfald og meget andet.
Så det er både for keepere, trænere og 
spillere der vil prøve det af.

For U10/U12
Lørdag den 30. September kl. 12.0013.00
Lørdag den 4. November kl. 15.0016.00
Lørdage den 16. December kl. 15.00
16.00
Lørdag den 6. Januar kl. 13.3014.30
Lørdag den 3. Februar kl. 13.3014.30
Lørdag den 10. Marts kl. 10.0011.00

For U14-U16
Lørdag den 16. September kl. 15.0016.00
Lørdag den 28. Oktober kl. 11.3013.00
Lørdag den 25. November kl. 14.3016.00
Lørdag den 6. Januar kl. 14.3016.00
Lørdag den 3. Februar kl. 14.3016.00

Tilmelding foregår på denne doodle:
U14/U16
https://doodle.com/poll/9htekqy4sfrarzfu

U10/U12
https://doodle.com/poll/y23hd6z8qihzv
dcc

I bedes skrive jeres fulde navn + årgang 
+ Mobil nr.
Tilmelding er bindende!

Har I spørgsmål kan I kontakte  
Ole Henriksen på tlf. 40826339

Målmands-
træning
Team Favrskov Håndbold tilbyder mål
mandstræning i SKIC for både drenge og 
piger.

Til byfesten i Korsholm havde vi flere 
hold af sted til udendørsstævnet på græs-
banerne og de fik en super god oplevelse. 

Til byfesten i Søften stillede U12 piger 
fuldtalligt op til sponsor cykelløbet – 
det sætter vi stor pris på – og vil gerne 
samtidig opfordre alle andre til at bakke 
op omkring dette da det er en rigtig god 
anledning til at lære hinanden at ”man 
skal yde for at kunne nyde” – som jo er 
vores mantra i klubben.  

Vi har til denne sæson 2017/18 jo des-
værre mistet 8 haltimer bla. grundet 
Rønbækhallen (som endnu ikke er  blevet 
lavet). Det er helt sikkert noget der vil 
påvirke vores sæson negativt da alle 
hold er blevet skåret ned i træningstimer. 
(Det er rigtig ærgerligt at politikerne i en 
kommune som vores med så mange børn 
der er aktive med sport - ikke prioriterer 
at finde løsninger i større grad end det 
er sket). 

Flere hold har aftalt at dele hallen imel-
lem sig og flere hold har også fået lavet 
aftaler i andre haller i kommunen. Når 
alt er sagt så må vi jo forsøge at få det bedste 
ud af det.

I denne sæson får vi igen hold i alle 
 rækker dog desværre med undtagelse af 
U16 drenge (8 drenge er taget på idræt-
sefterskole) men der er stadig plads til 
alle der gerne vil spille håndbold. 

Vores pige og drenge hold fra U14-U18 
skal spille om at kvalificere sig til en plads 
i divisionsrækkerne med start den 1. sep-
tember og frem til den 17. September - Så 
det bliver spændende at følge med på 
vores facebookside hvordan de klarer sig.  

Der er allerede afholdt flere 
opstartsweekends for både U14 piger, 
U18 piger, U12 drenge etc. med masser af 
hygge og masser af træningskampe hvor 
alle har lært hinanden bedre at kende. 

Den 22.-24. september deltager mange Læs mere næste side

af vores hold til opstartsstævne i SUS-
Ullerslev – det kan også følges på vores 
facebookgruppe. Vi kører sammen af 
sted i busser fredag eftermiddag og ven-
der trygt tilbage søndag med en masse 
oplevelser og forhåbentlig også nogle 
gode sportslige resultater. 

På seniorsiden fortsætter Søren Jensen 
og Jan Skov med vores 3. divisions herrer 
som gerne skulle fortsætte de flotte takter 
fra sidste år. 

På damesiden har vi fået ny cheftræner 
i skikkelse af Søren Fisker og målet er 
oprykning. Det er vores lovende U18 
piger der overtager 1. holdet og som 
skal forsøge at rykke op. Så kom endelig 
i hallerne når sæsonen starter – der vil 
blive vist meget seværdigt håndbold på 
seniorplan i år.

Vi har i år 2 x U18 pige hold og 1 x U18 
drenge hold – begge vil forsøge at kvali-
ficerere sig i divisionsspillet. 

Håndboldfitness hvor voksne leger, 
sveder og har det skide skægt, har stadig 
plads til flere medlemmer så kom endelig 
forbi og se om det ikke er noget for dig. 
(Der er mere info på www.teamfh.dk) 

”Håndbold for sjov” (2-6 år)  hvor de 
helt små kan lege og hygge sig sammen 
med deres forældre eller bedsteforældre 
er også lagt fast i kalenderen - så tag de 
yngste med i hallen – det er sjovt for både 
voksne og børn. 

Vores U48 damer var til landsstævne i 
Ålborg og de dygtige damer endte med at 
vinde det hele – godt gået. 

Her ses U10 pigerne som var til Korsholm cup udendørs.
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Se tider på hjemmesiden/kalenderen. 
Mimimix fra 5-8 år vil i år stadig foregå 

lokalt i både SKIC, RIC og HH-hallen 
men vi arrangerer i nu også flere mini-
stævner i TFH regi udover Kreds 5´s 
ministævner rundt omkring i Århus. (se 
mere info på www.teamfh.dk)

Vi fortsætter vores samarbejde med træ-
nerkonsulent Lennart Mogensen der vil 
støtte og hjælpe trænere efter behov, 
samtidig med at han vil være tovholder 
på kurser og meget andet i klubben.

Vi har i år lavet en aftale med DGI og 
kommer til at rulle en masse spændende 
aktiviteter ud i denne sæson. 

Håndbold 
for sjov
Team Favrskov Håndbold arrangerer 
håndbold for alle børn imellem 3 og 
5 år.

Er du mellem 35 år. Så kom og vær 
med til "Håndbold for sjov" sammen 
med far/mor eller bedsteforældre. Vi 
står klar til at give jer en god  oplevelse 
i hallen, hvor håndbold og leg er i 
 centrum.

Følgende lørdage i SKIC (i Søften) er  
programmet kl. 11.00-12 håndbold for 
sjov for 3-5 år.

Lørdag den 4. november,  
25. november,  
16. december,  
6. januar, 20. januar,  
3. februar, 10. marts.

30 frivillige personer var taget af sted til ”Vi 
elsker 90´erne” hvor de løste forskellige vagt-
opgaver.

50 hjælpere var taget af sted til Justin Bieber koncert hvor de løste forskellige vagtopgaver.Mandag den 21. august blev der afholdt møde for alle trænere omkring den kommende sæson. 

Vi vil bl.a. kunne tilbyde Maxtotal 
håndbold i Ric, klubweekend på 
Idrætsefterskole, Springtræning v/Århus 
Springcenter, 5 moduls kursuspakke og 
meget andet – så glæd jer til et forrygende 
år på aktivitetsfronten. 

Dette tiltag er kun lykkedes pga. tilskud 
fra Lions i Hinnerup – så en stor tak til 
Lions. 

Læs mere næste side

U16 pigerne vandt sølvmedalje ved Balatoncup stævnet i Ungarn.
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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

Til store glæde kan vi langt om længe 
tilbyde målmands/keepertræning fra 
U10-U18. Det er flere af vores dygtige 
målmand der har sagt ja til at hjælpe med 
denne vigtige opgave at gøre mere ud af 
denne position på banen. 

Historisk er det desværre noget af det vi 
ikke får gjort nok ved når haltiden bliver 
reduceret. 

Vi tror på stor opbakning til dette og 
glæder os til at se en masse TFH talenter 
vogte målet fremover.  

På frivilligsiden har Rikke P. som styr-
mand fået sat skub på kedlerne og vi 
havde først 50 personer af sted til Justin 
Bieber koncert og senest 30 personer af 
sted til ”Vi elsker 90´erne” hvor vi løser 
forskellige vagtopgaver. Det er gået rigtig 
godt og der skal lyde en stor tak til alle 
de frivillige der har givet en hånd med 

dette. Senere på året skal vi af sted til 
Oktoberfest i HH-hallen. 

Hold øje med opdateringer på vores 
Facebookside  og hjemmeside – for der 
er masser af aktivitet i de kommende 
 måneder. 

Se mere på: www.Teamfh.dk el. https://
es-es.facebook.com/teamfavrskovhaandbold/

Slutteligt vil jeg gerne takke alle træ-
nere, ledere, holdkoordinatorer, udvalgs-
medlemmer osv. for jeres utrættelige 
arbejde – I er for seje!

God fornøjelse med den nye sæson.

På vegne af styregruppen
Ole Busk Henriksen

Formand

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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Et kort tilbageblik på 6 måneders ten-
nisaktiviteter i sæson 2017. 

Med endnu et rekordfremmøde til årets 
standerhejsning fik vi skudt sæsonen 
perfekt i gang ultimo april måned – her 
blev især Kaj Serups grillpølser positivt 
bemærket. 

Selv om vejret ind i mellem var lidt 
træls, blev der spillet masser af tennis på 
de perfekt præparerede baner, der hvert 
år bliver klargjort af et hold rutinerede 
og utrættelige medlemmer. Banerne fik 
masser af vand ovenfra, og det blev de 
kun bedre af. Intet er så skidt, at det ikke 
er godt for noget, som man siger.

Juniortræner Allan Rundberg fra DGI 
meldte desværre fra i sidste øjeblik før 
sæsonstarten, men heldigvis trådte Olga 
Palm til og leverede glimrende træning 
for klubbens unge medlemmer. Vi har 
et fantastisk tennisanlæg og en hygge-
lig tennisklub i Søften, og det mærkede 
juniorerne tydeligt. Seniortræner, Sofus 
Riishede, leverede som tidligere år super 
god træning. 

En søndag i juni blev banerne omdøbt 
til No. 1 Court, Center Court og Show 
Court. Deltagerne mødte op klædt i 

TENNIS
CHRISTIAN NEVE, 24 47 76 80

Sæson 2017 i Søften GF-Tennis

I modsætning til sidste år, hvor der var 
for få tilmeldinger, holdt vi heldigvis i år 
klubfest umiddelbart efter finalerne.

Vi havde 3 hold med i DGI Østjyllands 
holdturnering, og i rækken ”Mix 4 perso-
ner” blev det ene af holdene puljevindere 
med 16 point ud af 20 mulige. Desværre 
blev slutspillet den 9. september aflyst 
fra DGI’s side, og dårligt vejr gjorde det 
umuligt at finde en kredsvinder, så vi ser 
frem til en afklaring i 2018.

Sæsonen er slut næsten inden, den er 
begyndt. Den afsluttes i uge 43 umiddel-
bart efter skolernes efterårsferie, og vi ser 
i det hele taget frem til standerhejsningen 
i 2018 og endnu en herlig tennissæson.

Tennisbestyrelsen

Præmieoverrækkelse til 
finalisterne i damesingle.

Finalister i herresingle B.

  1. PLADS 2. PLADS
 Mixed double  Inge Pedersen & Inge Dalgaard Serup & 
  Michael Jakobsen   Jørgen Aaquist 

 Dame double B Inge Pedersen &  Birthe Sloth &
  Inge Dalgaard Serup Lisbet Borg
 Herre double Henrik Povlsen & Jørn Bro Larsen &
  Brian Brøndsholm Michael Jakobsen

 Dame single  Lisbet Borg Birthe Sloth   

 Herre single A Henrik Povlsen Rasmus Justesen

 Herre single B Jørn Bro Larsen Christian Neve

hvidt, spillede en herlig Wimbledon tur-
nering og nød jordbær og champagne. 

Under fine vejrforhold blev det interne 
klubmesterskab afviklet den 16. septem-
ber. Kampene var meget lange og jævn-
byrdige, især herresingle A finalen var en 
spændende dyst. 

Resultaterne i klubmesterskabet blev:

Her spilles der finale i damedouble.
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Så er fjerbolden skudt afsted til endnu en 
forrygende badminton-sæson i Søften. 
Vores klub lægger vægt på styrken i fæl-
lesskab, sundhed og udvikling igennem 
et hyggeligt, sjovt og naturligvis trygt 
træningsmiljø. 

Vores seniorerne bliver på sædvanlig 
vis trænet med sikker hånd af den kyn-
dige Claus Ehrenreich-Petersen, som 
i efterhånden rigtig mange år har lagt 
en kæmpe træningsindsats her i Søften. 
Seniorholdet træner som altid onsdag kl. 
20-22. 

Ungdommen har i år fået selskab af en 
ny træner, som dog er gammel kending 
her i Søften, nemlig Rasmus Grill. Han 
står for træning af ungdommen sammen 
med sidste års træner Jakob Riisgaard. 

Vi har i år valgt at nedlægge miniton, 
som sidste sæson foregik om lørdagen. I 
stedet har vi oprettet et begynderhold om 
mandagen, hvor nybegyndere sammen 
med deres forældre kan komme og have 
det sjovt og stille og roligt prøve kræfter 
med en ketcher og fjerbold. 

Ungdommen har netop afholdt deres 
årlige Pizza-badminton aften, som endnu 
engang var til stor glæde for børn og 

BADMINTON
PETER SAHL, 3059 5044

Fjerbolden er skudt i gang i Søften 
Træningstider
Mandag Kl.  Træner
U11+U13 16.00-17.00  Rasmus Grill
Begynder 17.00-17.45 Rasmus Grill
U 15 + 15/17 18.00-20.00  Rasmus Grill

Onsdag Kl.   Træner
U11  16.00-17.00  Jakob Riisgaard 

U13 17.00-18.00 Jakob Riisgaard 

U15+U17  18.00-20.00 Jakob Riisgaard 

Senior 20.00-22.00  Claus Ehrenreich-
  Petersen

Næste nummer sendes/afleveres til redaktionen senest 
20. november 2017

sgfnyt@gmail.com

Efter træningen var der fredagspizza til alle.

Piger og drengene hyggede sig ved bordet på kryds og tværs af aldersgrupper. Forældrene 
havde tilbudt at bage cookies og andre medbragte slik og chips, så der manglede absolut 
ingenting. 

voksne. Vi startede fredag aften kl. 18 
med lidt spil, inden der blev serveret 
pizza og saftevand fra Café SKIC. Vi 
hyggede, spillede, fejrede fødselsdag og 
havde det rigtig sjovt indtil kl. 20, hvor 
arrangementet sluttede……for nogen. 

For i år havde vi nemlig udvidet 
 pizza-badminton med overnatning i hal-
len og ekstra træning for de børn, som 
havde lyst til flere timers badminton. Så 
da vi havde sagt farvel til de fleste for-
ældre, blev luftmadrasser pustet op inde 
i den lille gymnastiksal og der blev leget 

på kryds og tværs af aldersgrupper. Søde 
forældre havde tilbudt at bage cookies 
og andre medbragte slik og chips, så alle 
hyggede sig og havde det rigtig sjovt. 

Efter en dejlig nattesøvn diskede Caféen 
op med lækre boller, pålæg, juice og 
kaffe, så vi alle kunne få lidt energi inden 
formiddagens træning. Vores nye træner 
Rasmus havde været med helt fra fre-
dagens pizza-badminton, og han havde 
lavet et rigtig fint program til børnene 
med opvarmning, slagøvelser og kampe, 
selvfølgelig med tid til leg og pauser, 
som især for de yngste var tiltrængt. Vi 
vil gerne sende en stor tak til de børn 
og forældre, der deltog. Alle opførte sig 
eksemplarisk og var med til at gøre dette 
arrangement til en rigtig god oplevelse. 
Selvfølgelig skal der også lyde en stor 
tak og stor ros til Rasmus, som virkelig 
brænder for badmintonspillet og rigtig 
har taget børnene til sig.

Men som altid står vi klar med åbne 
arme til at velkomme nye som gamle spil-

lere, der har lyst til at komme til træning 
og spille lidt med ketcher og fjer. Man er 
mere end velkommen til at komme forbi 
til en gratis træningstime, hvor det selv-
følgelig er muligt at låne en ketcher. 

For yderligere informationer tjek www.
soeften-badminton.klub-modul.dk

eller følg os på 
Facebook SGF-Badminton.
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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


