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Se mere inde i bladet / 12-14

Cyklister i alle aldre sørgede for en flot start på årets sommerfest i Søften, da de torsdag aften 
deltog i årets sponsorløb i og omkring byen. Cykelløbet blev skudt i gang fra Neptunvej. 
Se mere inde i bladet på side 5-11

Sponsorløbet blev igen 
en succes 

Vi er en nyopstartet afdeling under SGF, hvis formål 
er at styrke Søften Gymnastikforenings medlemmers 
sociale kompetencer, via et  træningsmiljø bestående 
af alle alderstrin samt sportsgrene.
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STORCENTER NORD Ansvarshavende redaktør:
Ivan Hansen
Jernaldervej 26, Søften
86 91 13 76
E-mail: sgfnyt@gmail.com
Tryksted:
www.grafiken.dk. Tlf. 60 56 60 55
Manuskript til næste nummer:
Sendes/afleveres til redaktionen senest 
24. november 2013.

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:
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 
Tennis:
Christian Neve   86 91 24 12 
SGF's Venner
Susanne Espersen  86 98 79 40
Petanque: 
Lili Pujol,  86 98 56 83 

AFDELINGSFORMÆND

HOVEDBESTYRELSEN

NYT

HINNERUP 
KØRESKOLE
v/Jacob og Bjarne Hansen

Holdstart: se vores hjemmeside

Tilmelding på

www.hinnerupkoreskole.dk
eller på tlf. 40844310/40544432

Ekkovej 4, Søften

forandre hverdagen

Århusvej 60 . 8382 Hinnerup . 8698 5171
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Sommeren, der gik…

SGF´s sommerfest 2013 
Sommeren er ved at være ovre og 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, måske skal vi 
snart til at se os om efter yderligere områ-
der med den store tilstrømning, der er 
med nye medlemmer i forbindelse med 
den udbygning, der sker i Søften.

Team Favrskov
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 er der sket et samar-
bejde med GUI, HOG, KIF og SGF, hvor 
resultatet er dannelsen af Team Favrskov 
Håndbold. TFR skal stå bag afviklingen 
af håndboldspillet for disse 4 klubber i 
den kommende sæson, hvilket er med 
til at udnytte de indendørs faciliteter 
optimalt.

Også på badmintonsiden er der igang-
sat et samarbejde mellem HOG og SGF 
for at styrke afdelingerne.

Favrskov kommune har i år igangsat 
en harmonisering af de kommunale samt 
de selvejende haller i Favrskov. Dette 
indebærer, at vi fremover skal betale 50 
kr. pr. time for brugen af de kommunale 
haller, hvilket desværre gør, at afdelin-
gerne for de indendørs aktiviteter i hal-
len må opkræve omkring 200 kr. mere i 
kontingent pr. medlem. Det er ærgerligt, 
hvis dette vil betyde, at nogle fravælger 
at dyrke en af de indendørs aktiviteter, 
hvilket er stik imod vores ønsker.

Halharmoniseringen giver mulig-
hed for at de kommunale haller kan 
udvikle sig til selvejende institutioner, 
hvilket nogle initiativrige mennesker i 
Søften har taget initiativ til, idet de har 
oprettet Søften Kultur- og Idrætscenter 

(SKIC), som i første omgang har fået en 
 aftale i stand med kommunen om drift 
af Præstemarkhallen. Et andet resultat 
af SKIC er, at kommunen har lovet, at 
der bliver bygget en ny hal i forbindelse 
med Præstemarkhallen i løbet af næste 
år. Det er et stort projekt, som Søften 
Gymnastikforening støtter op om og som 
vi håber, at byens beboere ligeledes støt-
ter op om.

Ny motionsafdeling
SGF er i sommerens løb blevet udvidet 
med en ny motionsafdeling, som holder 
til i nogle lokaler i Præstemarkskolens 
kælder. Afdelingen har i nogle år fun-
geret delvis under håndboldafdelingen, 
men er nu blevet så stor, at der er dannet 
en ny afdeling. Vi ønsker dem velkom-
men i klubben.

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 
afdelinger til følge. En stor tak til rytterne 
for deres entusiasme og til deres sponso-
rer for støtten. Der var også stor tilslut-
ning 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

sgf's venner
SuSanne eSperSen, 86 98 79 40 

Cykelløb. Vi var flere, der bekymre-
de betragtede himlen torsdag d. 15/8. 
Heldigvis blev det kun til et par enkel-
te stænk, inden Dorthe Seeberg, afde-
lingsdirektør i Sparekassen Kronjylland 
(SGF´s hovedsponsor) kunne skyde 
Sponsorcykelløbet i gang.

Det var et flot syn, da de mange cykli-
ster startede ud på ruten. 321 cyklister var 
tilmeldt løbet. 

P.g.a. vejarbejde i byen måtte ruten 
omlægges lidt. Det gik nogenlunde glat, 
bortset fra enkelte ryttere, der havde 
fået rigeligt fart på nedad Gråstenvej og 
"gled” i svinget ud på Æbleparken.

Som noget nyt i år var der præmier 
for udklædning af cyklist og/eller cykel. 
Nogle få havde fulgt opfordringen; bl.a. 
en flot udklædt tennisspillende formand 
for tennisafdelingen. Han blev behørigt 
præmieret ligesom der bl.a. blev uddelt 
præmier for god cyklistadfærd etc.  Alle 
præmier var gavmildt givet af vore 
sponsorere og blev tildelt af en ”streng” 
jury, placeret i løbsvognen (den gamle 
Bedford) sammen med løbets kommen-
tator, Søren Møller.

Byrådet havde i år fået plads på sme-
dens runde 7-mands cykel – de klarede 
fint et par omganges samarbejde; måske 
noget, der kan genbruges i byrådsarbej-
det??

De mange cyklister havde fundet nogle 
gavmilde sponsorer, så de i alt kunne 
køre godt 167.000 kr. ind til børne – og 
ungdomsafdelingerne i SGF.

Efter løbet samledes mange i det store 
telt, hvor der blev budt på kaffe og kage. 
Mens vi ventede på det endelige resul-
tat og vindere i de forskellige katego-
rier, uddelte Søren Møller og Susanne 
Espersen (formand for SGF´s Venner) 
præmier til de heldige vindere udpeget af 
juryen. Der er stadig uafhentede præmier 

Dorthe Seeberg, afdelingsdirektør i 
Sparekassen Kronjylland (SGF´s hoved-
sponsor) skyder Sponsorcykelløbet i gang.

i denne gruppe til løbsnr. 93, 215, 263 og 
296. De kan henvende sig til Susanne, tlf. 
6169 7940.

Endelig udløstes spændingen og de hel-
dige vindere fik overrakt medaljer og 
præmier. Som noget nyt i år var der 
lavet hovedgevinster til de tre i børne-
rækkerne, uanset køn og alder, der havde 
indkørt allerflest kroner.

SGF´s Venner takker alle vore gavmilde 
sponsorer, cyklister og hjælpere – uden 
alle jer var der slet ikke noget cykelløb!

Sports- og Sommerfest
Herefter gik Sports- og Sommerfesten i 
gang fra fredag aften med Old Boys tur-
nering og spisning i teltet arrangeret af 
håndboldafdelingen. Der var musikalsk 
underholdning v. DJ Torben Pop – han 
spillede rigtig god musik; men måske Old 
Boys´ene var blevet trætte; danselysten 
var i hvert fald ikke så stor. 

Lørdag aften var der igen fællesspis-
ning med menu fra MRGourmet og 
musikalsk underholdning med orkestret 
BoogieLive. Denne aften kom der lidt 
mere gang i danse-benene.

Læs mere næste side
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børn fik lavet en ballonfigur efter eget 
ønske. Heller ikke de voksne gik ”ram 
forbi” – efterfølgende gik klovnene rundt 
på pladsen og tryllede med/for alle.

Igen i år var vi ret heldige med vejret – 
der kom lidt regn fredag aften og blæsten 
”nedlagde” et af de små telte søndag, 
men ellers foregik sommerfesten i tørvejr.

Vejret bidrog også til at mange unge 
mennesker hyggede sig på pladsen fre-
dag – lørdag aften. Sådan har det altid 
været og skal vedblive at være. Måske 
nogle har hygget sig lidt rigeligt i år – i 
hvert fald mødte de morgenfriske søndag 
morgen et lidt træls syn: tombolavognen 
og pølsevognen var brudt op og en del 
af inventaret spredt over pladsen. Det er 
ikke store værdier, der ”gemmer” sig i 
vognene – det er mere holdningen til at 
lade andres ting i fred, der mangler.

Men bortset fra dette forløb Sommer- Læs mere næste side

Samsøvej 13 . 8382 Hinnerup

Lørdag – søndag var der turneringsfodbold på flere baner for alvor. 

og Sportsfesten rigtig godt. Det er ikke 
muligt uden stor opbakning fra hele 
byen, SGF´s afdelinger og mange frivil-
lige hjælpere. Stor tak til alle!!! Sidst, men 
ikke mindst stor tak til alle vore gave-
sponsorer, nævnt nedenfor i vilkårlig 
rækkefølge:

Gavesponsorer
Sparekassen Kronjylland, Hair News 
Hinnerup, DCC, Imerco Hinnerup, 
Berthelsens Cykler Hinnerup, Hinnerup 
Boghandel, Hinnerup Blomster, 
Hinnerup Guld, Sølv og ure, Per 
Aarsleff, Malermester Lars Sørensen, 
El Plus Hinnerup, XL Byg, Søften, 
Euro Frugt Søften, Rema Søften, Knud 
Jepsen, Statoil Søften, Mikkel Hinnerup, 

Lørdag og søndag var der mulighed 
for at stifte bekendtskab med petanque 
og tennis med ”åben bane” i begge 
af delinger.

Skydekonkurrencen blev afsluttet søn-
dag. 

Vindere blev: Børn: 1. præmie Maria, 2. 
præmie Adam Nederby, damer 1. præ-
mie Heidi Olsen, 2. præmie: Connie Melby 
Carlsen, herrer 1. præmie Brian Rabøl, 2. 
præmie Kasper Gerlev.

Søndag var der igen mulighed for 
 motion i form af stafetløb for både børn 
og voksne. Redaktionen er desværre ikke 
orienteret om, hvem der vandt i år.

Hele weekenden kunne børnene tumle 
på hoppepuderne. Vejret blev så godt, 
at der også kom gang i vandrutsjebanen. 
Søndag formiddag kom ballonklovnene 
Simon og Peter Andreas. De klovnede 
med de mindste i teltet, hvorefter alle 

Lørdag – søndag var der turnerings-
fodbold på flere baner for alvor. For sjov 
var der volleyball turnering lørdag og 
høvdingeboldturnering søndag. I  Volley-
finalen måtte fodboldtrænerne, der har 
vundet 3 år i træk, se sig slået af Max og 
Co. Høvdingebold blev vundet af Team 
Hang-over (tømmermændene var åben-
bart ikke så slemme?).

Lørdag-søndag var der mulighed for 
lidt motion med præmier v. motions-
bingo. Flere hold med både unge og 
ældre benyttede sig af dette – ingen fik 
dog ”pladen fuld”, men deltog så i lod-
trækningen søndag om præmierne.

Som noget nyt ved sponsorcykelløbet i år var 
der præmier for udklædning af cyklist og/
eller cykel. 

Flere forskellige partier fra byrådet cyklede på 
den rundbordscykel, som smeden alias Niels 
Peter Ogstrup har konstrueret. Flere partier 
var på en større opgave i at samarbejde og 
cykle med rundbordscyklen.
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Sportsmaster Storcenter Nord, Hagro, 
Claus Hvass Hinnerup, Salon Storgaard, 
Clemensgaard Foder, 3Elight, Søften 
Auto, OK Viby, Hairfair Hinnerup, 
Søften Tagrenovering, Rowi Cykelcenter 
Egå, Hasle, Frode Laursen, Mad til 
døren, Brdr. andersen Møbelsnedkeri, 

MRGourmet, Vin300, Pizzamaster, Jasper 
Interline, Tesa, Profil Optik Hinnerup, 
Ret & Råd Hinnerup.

Ålegilde
Efter veloverstået Sportsfest er Ålegildet 
næste arrangement fra SGF´s Venner. Det 

Medlemslotteriet
 Maj:  nr.  766  
 Juni: nr.  436 
 juli: nr.  514  
 August:  nr.  266   

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.

Ballonklovnene Simon og Peter Andreas klovnede med de mindste i teltet, hvorefter alle børn 
fik lavet en ballonfigur efter eget ønske. Heller ikke de voksne gik ”ram forbi” – efterfølgende 
gik klovnene rundt på pladsen og tryllede for alle.

foregår som altid den sidste fredag i sep-
tember og er forhåbentlig veloverstået, 
når dette blad udgives.

Julekalender og juletræsfest.
Støt gerne SGF og SGF´s venner ved køb 
af skrabe-julekalenderen i november. Obs 
nr. på bagsiden – dette nr. kan gi´ adgang 
til præmier venligst doneret af vore spon-
sorer.

Juletræsfest i forsamlingshuset er 1. søn-
dag i advent = 1. december for børn og 
barnlige sjæle. Kom og vær med til jule-
hygge og tænding af byens juletræ. 

Ballonklovnene Simon og Peter Andreas gik rundt på pladsen og tryllede med/for alle.
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Det var glade 
og tilfredse 

 mennesker ved  
præmieover-

rækkelsen, efter 
de havde vundet 

skydekonkur-
rencen. 

Hold festen i Søften Forsamlingshus
Booking kan kun ske via tilsynsførende Charlotte Lind Larsen, 
tlf.: 23 49 64 63, der træffes på hverdage mellem kl. 17.00 – 20.00. 

(Besigtigelse kan aftales med den tilsynsførende). 

Salen rummer mulighed for opdækning til max. 100 spisende gæster. 
Et lyst og rummeligt køkken med alle nødvendige faciliteter giver gode 
muligheder for forberedelserne til festen.  

Se hjemmesiden: www.soeften-forsamlingshus.dk

Vognen er udstyret med:
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.

Festtelt 6x10 m udlejes

Henvendelse til:
Georg Jensen, tlf. 8698 7599, mobil: 2053 8179

mail: georg.jensen@mail.dk

Udlejning af pølsevogn
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Motionsafdeling er åbnet for alle
Navnet blev Søften GF - Motion til den 
nyetablerede afdeling, hvis primære 
funktion er at tilbyde supplerende træ-
ning til klubbens forskellige afdelinger. 

Klubben er takket være dens aktive, 
energiske medlemmer i konstant udvik-
ling og faciliteterne udvides og forbedres 
dag for dag. Klubben har efterhånden 
eksisteret i en række år, hvor løbehold, 
hånd- og fodboldhold, har nydt godt 
af klubben faciliteter i den supplerende 
træning. 

Afdelingen åbnede officielt til Søften 
markedsdag, hvor der blev afholdt åbent 
hus i klubbens lokaler. Siden har med-
lemstallet været støt stigende. Det er lyk-
kedes os at varetage de nye medlemmer 
og integrere dem i det gode sociale miljø 
som afdelingen huser.

Alsidig afdeling
Vi er en afdeling som skal rumme alle 
andres ønsker og  mål og gøre det indi-
viduelle til netop deres træning, som kan 
være en svær proces.

bejde, finde en fast træningstid, hvor der 
altid er en instruktør til holdets rådighed.

Vi er ikke en fitness-fabrik’
Vi er ikke en forretning som f.eks. Fitness 
World, Fitness DK, men blot én afdeling 
som bestræber sig stærkt på at bibeholde 
den mærkbare klubånd, og det er derfor 
kun muligt at træne hvis man er allerede 
er medlem af Søften GF eller tilknyttet en 
af SGF’s andre sportsgrene. Vi forsøger 
at give plads til alle SGF’s medlemmer 
ved at opretter faste træningstider til det 
pågældende hold, idet vi ikke rummer 
oceaner af plads i kælderen. Hvis der 
bliver mandefald på ét af de forskellige 
hold, er idéen at slå forskellige hold sam-
men på kryds og tværs af alder og sports-
grene, med henblik på at styrke klubbens 
sociale miljø.

Læs mere 
næste side

Find os på 
Facebook!

Motion bestræber sig på at imødekom-
me en lang række forskellige sportsgrene, 
uden at de nuværende små lokaler bliver 
overfyldte. Det er derfor vigtigt, at de for-
skellige sportsudøvere intuitivt går til den 
træner der er tilknyttet det pågældende 
hold. Efter bedste evne vil vi så i samar-

Søften Motionscenter er for alle aldre!

Søften Motionscenter ønsker at skabe rammer, der giver vore medlemmer lyst til at have 
motion som en naturlig del af deres hverdag. 

Konditionstræning er træning der styrker kredsløbet og forbedrer iltoptagelsen. Dette giver en 
følelse af mere energi og større udholdenhed.
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Kontingent
Vi har fastsat et mindre kontingent beløb, 
som går til optimering træningsfaciliteter 
og maskiner. Vi har valgt at lave 2 for-
skellige kontingent ordninger:

Enkeltmedlem: Enkeltmedlemmer er til-
egnet trænere, bestyrelsesmedlemmer,  
skadet spillere, eller motions medlemmer 
som ikke er tilknyttet hold.

Holdtilmeldinger: F.eks. U18-håndbold 
dermed er denne tid tilegnet de pågæl-
dende hold.

Kontingentpriser:
Halvårs: kr. 400.-
Helårs:   kr. 600.-  (Ubegrænset træning).
Holdtilmelding: (2 træningspas pr. uge)
Kr. 300 ,- (pr. spiller)

Åbningstider:
Mandage:  16:30 - 21:00
Tirsdage: 16:30 - 19:30
Onsdag:  Lukket
Torsdage:  16:30 - 19:30
Fredage:  15:45 - 19:00

Aftentræning: 
(Mandage, tirsdage, torsdage, fredage).

Åbningstider:
Mandage: 19:30-22:00
Tirsdage:  19:30-22:00
Onsdag:  Lukket
Torsdage:  19:30-22:00
Fredage:   19:30-22:00

Her bor vi:
Søften Gymnastikforening - Motion
Kvottrupvej 9, 8382 Hinnerup

Læs mere på hjemmesiden: 
http://soeften-motion.klub-modul.dk

Kontakt os på mail:
Formand: Michael Brogaard
formand@sgf-motion.dk
Næstformand & Kasserer: 
Christian Rechnitzer Andersen
kasserer@sgf-motion.dk

Venlig hilsen,
bestyrelsen

Træningen foregår i et uformelt og hyggeligt miljø, hvor gode råd og kyndig vejledning hele 
tiden er inde for rækkevidde.
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24. september 2013

Lørdag den 24. August blev dette års 
fuglsølejr skudt i gang. 

Truppen var i år væsentlig yngre, men 
bestod af 13 unge badmintonspillere, der 
alle var klar til at komme i gang efter en 
lang sommerpause. Formiddagen bød 
på forskellige spilformer, der altid falder 
i gode hænder hos ungerne. Efter en 
pause med madpakker, var det tid til den 
drabelige holdkamp, der igen i år bød på 
en masse tætte kampe og et resultat der 
kunne have gået begge veje. 

Da vinderholdet havde fået deres 
præmie, hvilket i øvrigt var massage af 
taberholdet, stod programmet på aftens-
mad. Aftenen gik med et træningspas 

 bestående af taktik, hvorefter dagen slut-
tede med en særdeles underholdende 
quiz, som Hans og Alfred havde fået 
æren af at lave. 

Søndag morgen var det atter tid til 
den hyggelige løbetur, i år blev den dog 
halveret, da trænerne også ønskede at 
udfordre spillerne fysisk via styrketræ-
ning, der tog plads på legepladsen. Efter 
morgenmad var der plads til nogle små-
spil og konkurrencer, inden det var tid til 
at vende snuden hjemad.

Tak for en sjov og hyggelig lejr!
Christian Rechnitzer Andersen 

& Martin Humle.

Fuglsølejr 2013

badminton
SVenD HanSen, SønDermarken 66, 86 98 53 05

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

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

Petanque: 
LiLi pujoL, 86 98 56 83
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Vittenvej 90 . DK 8382 Hinnerup . Tel. + 45 8764 6464

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

86 98 78 50
Fax 86 91 18 45

byg-mal@byg-mal.dk www.byg-mal.dk



20 Søften GymnaStikforeninG  


