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Four Stars pigerne til teambuilding 

Stående øverst til venstre; Sofie, Nanna, Rebecca, Melissa, Astrid, Vagn som teambuilder, 
Ditte, Cecilie, Louise, Siddende fra venstre; Laura, Ditte, Mette, Pauline, Nina, Amalie, 
Frederikke. Siddende fra venstre på græs; Sidsel, Kirstine, Maria, Thea, Nikoline, Maria, 
Johanne, Maiken, Mathilde. Læs mere side 22 og 23.

Vores tur til 
Barcelona
Læs mere side 15

Succes for 
badminton
Læs mere side 8
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Med årets sidste udgave af SGF Nyt vil 
SGF´s Venner ønske alle en rigtig glæde-
lig Jul og et godt nytår. Vi vil gerne takke 
alle vore sponsorer, medlemmer, hjæpere 
og deltagere i arrangementer for jeres 
støtte i 2011. Uden den ville det ikke være 
muligt for os at afholde de aktiviteter, 
der er medvirkende til at støtte børne- og 
ungdomsidrætten i Søften!

Den sidste fredag i september var der tra-
ditionen tro Ålegilde i Forsamlingshuset. 
Mange gæster nød denne aften mange  
stegte ål med stuvede kartofler. Musik til 
spisningen blev (som sædvanlig) leveret 
på bedste vis af 2 x Jensen, der bagefter 
spillede op til dans.

I november kunne årets SGF 
Julekalender købes – igen i år med billede 
af byens sportsglade børn. Stor tak til for-
ældrene, der gjorde det muligt at samle så 
mange børn til foto i Præstemarkhallen!

I skrivende stund mangler et sidste 
arrangement i år. 1. søndag i advent 
afholder SGF´s Venner i samarbejde med 
Landsbyrådet Julefest for byens børn, før 
byens Juletræ tændes. Vi håber, rigtig 
mange børn møder op for at synge og 
lege med Julemanden.

SGF´s Venner er i gang med planlæg-
ning af aktiviteter i 2012. Vi ”lægger 
ud” med Fastelavnsfest d. 19/2 -2012 i 
Præstemarkhallen – hvor vi håber at se 
mange festligt udklædte børn.

Vi kan altid bruge flere ”hjælpende 
hænder” til arrangementer – så kontakt 
gerne én fra bestyrelsen, hvis du har lidt 
tid og lyst til at være med.

Glædelig Jul til alle – og husk – støt 
vores sponsorer – de støtter nemlig jer.

Tilbageblik på året der gik

Julehilsen fra SGF's Venner

sgf's venner
SuSanne eSperSen, 86 98 79 40 Her i slutningen af året er det tid til at se 

tilbage på, hvordan 2011 er gået. Der har 
igen i år været stor aktivitet i SGF.

Der har været stor aktivitet i alle 
af delinger, især inden for børne- og ung-
domsårgangene. På idrætsanlægget ved 
Neptunvej er der om sommeren pres på 
med børne- og ungdomsspillere. Den 
nye græsbane er taget i brug, og det 
har også været nødvendigt at benytte 
græsbanen ved Præstemarkskolen, idet 
opvisningsbanen en stor del af sæsonen 
har været under omlægning af dræn. På 
tennisanlægget har der været stor akti-
vitet, og det er igen lykkedes at udbygge 
ungdomsafdelingen.

Flere timer  at disponere over
I Præstemarkhallen har der været pres på 
for at få alle ønsker om træningstider til 
børn og unge opfyldt. Her er der i årets 
løb udført en del renoveringsarbejde 
på ventilationsanlægget og belysnings-
anlægget. Med åbning af den nye hal i 
Rønbæk Idrætscenter har foreningen fået 
flere timer at disponere over, så presset i 
Præstemarkhallen er reduceret.

Fra foreningen skal lyde en tak til kom-
munen for at være med til at skabe ram-
merne til et godt idrætsliv i Søften.

Favrskov kommune har det sidste års 
tid arbejdet på, at der skal foregå en 
harmonisering af de kommunale samt 
de selvejende haller. Foreningen venter 

med spænding på det endelige oplæg, og 
især på, hvor stor en egenbetaling, der for 
fremtiden skal være for benyttelse af de 
indendørs faciliteter.

Samlet mange penge ind
SGF´s venner har igen lavet et stort 

stykke arbejde og samlet mange penge 
ind til glæde og gavn for vores børne- og 
ungdomsspillere. Med vennernes støtte 
er det muligt at give spillere oplevelser 
ved udenbys stævner.

Sponsorudvalget har i årets løb lavet et 
stort arbejde, så alle vores afdelinger kan 
blive i stand til at tilbyde deres medlem-
mer gode sportslige tilbud til rimelige 
kontingenter. Vi er glade for samarbejdet 
med vores hovedsponsor, Sparekassen 
Østjylland, samt alle de øvrige sponsorer, 
som på en eller anden måde har støttet 
SGF i det forløbne år. Støt vore sponsorer, 
de støtter os.

Hovedbestyrelsen vil gerne nu, hvor 
året er ved at rinde ud, takke alle fri-
villige ledere, trænere,  bestyrelsesmed-
lemmer, sponsorer samt SGF´s venner.

Uden jeres hjælp og støtte ville det ikke 
være muligt at udføre alle de aktiviteter, 
som der sker i afdelingerne.

Hovedbestyrelsen
Søren Peter Poulsen

 
 Oktober:  nr.  600  
 November: nr. 131 
 December: nr.  473  
  
   

 

  

Medlemslotteriet

Årets cykekløb blev skudt i gang klokken 19 
af  købmand Helena Krogh fra Rema 1000 
med hjælp fra den 87-årige æresgæst Robert 
Schmidt. Cyklisterne havde været rundt 
og skaffe sig sponsorer hos familie, venner, 
naboer, firmaer etc. og de mange indkørte 
kilometer indbragte ikke mindre end 210.152
kr. til børne - og ungdomsidrætten i
Søften. 
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Søndag d. 13. november var Søften bord-
tennis traditionen tro vært ved den årlige 
SGF-cup. Her kunne der spilles i double- 
og singlerækker fra de yngste minipus-
linge til oldies. 

I år havde vi 115 deltagere fra ikke min-
dre end 20 klubber i midt- og Østjylland. 

Stævnet kræver en stor arbejdsindsats 
af såvel bestyrelse, som frivillige, spillere 
og forældre. 

Inden stævnet skal der sendes deltager-
lister ud til alle spillere og der skal lægges 
rækker sammen, hvis der er for få delta-
gere i enkelte rækker.  Alle skulle jo gerne 
have et rimeligt antal kampe.

Dette arbejde stod seniorspiller Henning 
Laas for. Det viste sig at være en større 
udfordring end vanligt, da den nye bord-
tennisportal ikke fungerede helt uproble-
matisk. 

Henning endte med at bruge adskillige 
aftner og halve nætter på at trække delta-
gernavne fra portalen til det program der 
styrer alle kampene, men med nødop-
kald til både DGI og DBTU lykkedes det 
til sidst og deltagerliste med spilletids-
punkter nåede ud til spillerne ugen inden 
stævnet. 

 Lørdag skulle der stilles borde og ban-
der op og arrangeres i kiosken, som vi 
havde fået lov til at låne. Aftenen blev 
rundet hyggeligt af med pizza og bord-
tennissnak.

På stævnedagen sad Henning fra kl. 9 
om formiddagen til kl. 17 aften og taste-
de kampresultater ind og udskrev dom-
mersedler. Resultater og dommersedler 
blev leveret til Gert Fuursted og Brian 
Henriksen der styrede dommerbordet, 
kaldte spillere til kampe og uddelte præ-
mier til de glade vindere og på trods af, 
at de ikke havde prøvet det før, gik det 
rigtig godt.

Kiosken blev bemandet af frivillige for-
ældre. I år blev der brudt med traditionen 
for salg af pølser og toast i kiosken. I 
stedet forsøgte vi et sundere alternativ 
med pastasalat og sandwich. Det blev 
modtaget rigtig godt af deltagerne, midt 
på eftermiddagen måtte vi melde alt 
udsolgt, til stor fortrydelse for de sultne 
senior spillere, der først skulle spille om 
eftermiddagen.

Søndagen bød på mange gode og 
 intense kampe. Formiddagen var viet til 
de yngste spillere og der var både glædes 

bordtennis
Gert fuurSted, 86 91 20 62

udbrud og enkelte tårer når en vigtig 
kamp blev vundet eller tabt. 

Senere på dagen var det seniorernes 
tur og her var udbruddene ikke mindre 
højlydte end hos de små.

Fra Søften var følgende vindere i single 
 rækkerne:
Mini puslinge C+B: 
Oliver Ulrich på en 1. plads og Matias 
Gram Larsen på 3. pladsen.
Yngre drenge B: 
Sebastian Kjeldmann på 1. pladsen og 
Simon Gram Larsen på 2. pladsen
Drenge B og Yngre drenge A: 
Kasper Schram på en 1. plads
Junior C+D: 
Jonas Fuursted på en 1. plads og Andreas 
Kragh på en 4. plads.

Senior 1+3+4: 
Anders Bundgaard og Torben Ulrich på 
en delt 3. plads.
Double
Junior B double:
1. plads Nicolai Henriksen/ Kasper 
Schram og 3. pladsen Andreas Kragh/
Frederik Vejlang.
Yngre drenge A+B double:
Sebastian Kjeldmann/Simon Larsen på 
en 3. plads.
Senior 3 double: 
Torben Ulrich/Morten Pedersen på 1. 
pladsen og Mads Baungaard/Kristian 
Jacobsen på 2. pladsen.

SGF-cup 2011

Matias Gram Larsen. Andreas Kragh. Frederik Vejlang.

Sebastian Kjeldmann. Jonas Fuursted. Morten Pedersen og Torben Ulrich.

Oliver Ulrich.
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badminton
SVend HanSen, Søndermarken 66, 86 98 53 05

24. september stillede SGF op til sin før-
ste kamp runde i DBF S1 på udebane i 
Højbjerg.

Som altid med traditionsklubberne fra 
Århus, kan man risikere at møde nogle 
rigtigt dygtige spillere som har haft en 
karriere på højt niveau. Og det blev da 
også til et klart nederlag til os på 9-2. Kun 
Martin Humle og Kennet Nørager formå-
ede at vinde deres singler.

Så vi var naturligvis spændte til næste 
runde på hjemmebane hvor vi fik besøg 
af Grindsted som kom med selvtillid 
efter at have vundet i første runde. 

Det stod dog hurtigt klart at det ville 
blive et spændende opgør med tætte 
kampe. Heldigvis trak vi det længste strå 
i de fleste og inden sidste herredouble 
førte vi med 6-4 så det var et spørgsmål 
om det skulle blive til 3 eller 2 points. 
Heldigvis viste Thomas og Martin at de 
havde gode nerver og vandt en uhyre 
spændende 3 sætter. Så samlet sejr på 7-4 
og 3 points på kontoen samt naturligvis 
betydelig selvtillid inden næste opgør.

Efterfølgende udekamp i Odder blev en 
tæt gyser men blev dog vundet af Søften 
med 5-6. Det gav 2 points. 

Sidste weekend den 12-11-2011afvik-
lede vi endnu en hjemmekamp, denne 
gang mod Beder–Malling som blev sendt 
hjem med et 7-4 nederlag efter samme 
opskrift som mod Grindsted

Så nu ser det faktisk ret godt ud , der 
er en god mulighed for at havne i opryk-
nings slutspillet. Ikke at oprykning er 
noget vi regner med, men det betyder i så 
fald at vi ikke kan rykke ned og det var jo 
sæsonens målsætning.

Stillinger og resultater kan ses på www.
badmintonpeople.dk

Stævner
Også i år er der flotte resultater for ung-

domsspillerne som repræsenterer Søften 
ude omkring:

Mads Juel Møller har fortsat den impo-
nerende udvikling og er nu U11 A spiller. 
Det samme er Lærke Brandt Hansen og 
Maja Hemmingsen Generelt er det en 
meget stærk U11 årgang der er på vej 
frem 

Eva Himmelstrup Hansen er ligeledes 
rykket op i U15 A-rækken efter en række 
flotte placeringer. Senest med to gange 
sølv ved de Østjydske mesterskaber i 
hhv. DS og MD

Nedenfor er det Eva med sin makker fra Viby 
ved ØM i lørdags d. 12/11-11      

Mads med to pokaler i samme stævne.       

God start i Serie 1

I weekenden tog 4 af vores spillere til 
Lund i Sverige for at deltage i Yonex Cup 
2011.

Det var en rigtig far/søn tur hvor Kennet 
Nørager og Jacob Møller havde deres 
sønner Victor og Mads med.

Det gode ved denne turnering var, at 
der blev spillet både ungdom, senior og 
veteran rækker, så alle 4 spillere kunne 
deltage.  Drengene var godt spændte på 
at skulle spille i udlandet og havde glæ-
det sig som til juleaften. 

Mads og Victor stillede op i U11 rækken 
sammen i double, men desværre måtte 
de se sig slået i semifinalen til de senere 
vindere. I U11 single rækken gik Victor 
desværre ikke videre fra sin pulje, men 
Mads klarede det flot og nåede helt til 
semifinalen, hvor han desværre måtte 
se sig slået i 3.sæt, men kan være godt 
tilfreds med sin flotte 3.plads.

Kennet og Jacob stillede op i veteran 
+35 rækken i både double og single, samt 
mixdouble i Senior A-rækken.  Jacob blev 
toer i sin single pulje og da Kennet vandt 
sin pulje bla.ved at slå en italiener, skulle 
de to ud i et lokal Søften opgør i semifi-
nalen. Her blev det Jacob der fik revan-
che fra finalen i klubmesterskaberne og 
slog Kennet i en tæt 3.sætter med 19-21, 
21-18, 21-16.  I finalen måtte Jacob dog 

se sig slået af den lokale helt i Lund, som 
havde den irriterende vane at returnere 
ALT. Men en 2. og 3. plads er bestemt 
godkendt.

I herredouble gjorde Kennet og Jacob 
rent bord og vandt turneringen i sikker 
stil med 21-17, 21-13 i finalen, og dermed 
en flot 1.plads.

I mixdouble blev det til mange flotte 
kampe, hvor det gik bedst for Kennet og 
hans 17-årige svenske makker. De nåede 
flot semifinalen, men måtte se sig slået 
21-16,21-15, men var godt tilfredse med 
3.pladsen.

Trætte og ømme gik turen hjemad fra 
Lund kl. 18 søndag, men kunne alle 4 se 
tilbage på en god oplevelse.

Succes for Søften badminton
Tilfredse unge spillere efter at have deltaget i Yonex Cup i byen Lund i Sverige.
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tennis
cHriStian neVe, 86 91 24 12

Gustav Thusgaard
Samsøvej 13,

8382 Hinnerup
Tlf. 86 98 76 22

En ansøgning 1. maj fonden i Hinnerup 
Kommune bar frugt – juniorerne fik i 
2011 stor glæde af nye træningsrekvisit-
ter, der gør det endnu sjovere at spille 
tennis.  

Det var en dejlig overraskelse, da 
1. maj fonden i Hinnerup Kommune 
besluttede at støtte vores juniorafde-
ling med  ketsjere, skumbolde, mini-net 
mm. Støtten på mere end 9.000 kr. gav 
juniortræner – Mogens Christensen – 
fan tastiske muligheder for at træne spil-
lerne gennem leg og sociale aktiviteter. I 
SGF Tennis afdelingen oplever vi fortsat 
stor medlemsfremgang blandt juniorspil-
lere. 27 unge mennesker tilmeldte sig 
juniortræning i forbindelse med opstart 
af sæson 2011. 

Næste år vil vi som i år også tilbyde ten-
nisskole for juniorerne i forbindelse med 
skolernes sommerferie.

Boldmaskinen, som Tuborgfondet 
skænkede os i 2010, blev flittigt brugt 
i den netop afsluttede sæson – faktisk 
måtte vi skifte batteri i fjernbetjeningen 
flere gange gennem sommeren for at 
holde maskinen kørende. Vi investerede 
også i specialbolde til den, så kvalite-
ten af træningen blev øget. Til Åben 
Bane arrangementerne i forbindelse med 
Sportsfesten var maskinen specielt god 
at prøve kræfter med. Fremmødet var 
over al forventning. Ca. 60 potentielt nye 
medlemmer mødte op for at prøve at slå 
til en tennisbold.

Traditionen tro blev finalerne i det 
interne klubmesterskab afviklet med stor 
intensitet og spænding, selv om det køli-
ge september vejr om morgenen på fina-
ledagen var en udfordring for tilskuerne. 

Resultaterne blev
Mixed double
1. plads: Inge Seerup og Anders T. Graversen
2. plads: Lisbet Borg og Jørn Bro Larsen

Mixed double B
1. plads: Inge Underbjerg og Bent Nielsen
2. plads: Inge Pedersen og Jørgen Aaquist

Dame double 
1. plads: Inge Pedersen og Inge Dalgaard Serup
2. plads: Lisbet Borg og Inge Underbjerg

Herre double A
1. plads: Jørn Bro Larsen og Bent Nielsen
2. plads: Ole Kramhøft og Leo Lindberg Larsen

Herre double B
1. plads: Jacob Møller og Kennet Herløv 
Nørager
2. plads: Mogens Christensen og Morten 
Pedersen

Dame single 
1. plads: Inge Pedersen
2. plads: Inge Dalgaard Serup

Herre single A 
1. plads: Lars Windtberg Sørensen
2. plads: Sven Gundahl Knudsen

Herre single B 
1. plads: Kennet Herløv Nørager 
2. plads: Morten Pedersen

Nye rekvisitter til juniorerne

Her ses dame double finalisterne i årets klubmesterskab, Lisbet Borg & Inge Underbjerg (tv) 
og Inge Pedersen & Inge Dalgaard Serup (th). Vel mødt til standerhejsningen 2012 og en ny 
tennissæson. Tennisbestyrelsen

Se flere billeder og finalister på hjemmesiden: http://sgf-tennis.halbooking.dk
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håndbold
Steen tHomaSen, 20 68 58 03

En ny sæson i håndbold er allerede godt 
i gang og også i år byder vi på en masse 
spændende kampe i Præstemarkshallen 
samt de nu to nye haller i Hinnerup.

I stil med sidste år tilbyder vi alt lige 
fra 3. division herre til de mindste U-6 
børnehold.

Præstemarkshallen tager sig også fint 
ud med det nye gulv og et helt nyt lyd-
anlæg.

Vores sponsorarbejde kører også fint 
og vi glæder os hver gang vi kan sætte 
nye skilte op i hallen som tegn på nye 
sponsorer.

Så endnu en gang er det på plads at 
opfordre alle til at støtte vores sponsorer.

Støt dem de støtter os.
Som sagt tager vores herre endnu en 

tørn i 3. division og holdet i år ser ganske 
spændende ud.

Flere helt unge spillere er vendt tilbage 
til området og er med en imponerende 
indsats med til at trække det helt store 
læs på holdet. 

Herudover har vi også divisionshold 
hos U-16 drenge og U-14 drenge.

Så læg vejen forbi hallen en søndag og 
støt vores hold.

Ny hal i brug i Hinnerup.
Fra og med denne sæson skete det så 
endeligt. I august kunne vi endelig indvi 
den nye hal i Rønbæk.

For SGF betyder det, at flere af vores 
børnehold træner her samt selvfølgelig 
vores hold i Four stars-samarbejdet. En 
lettelse for os selvfølgelig, da det betyder 
vi kan tilbyde maksimale træningsfor-
hold for vores medlemmer.

Så selvom hallen ikke ligger i Søften, 
byder vi den selvfølgelig velkommen og 
glæder os over de nye muligheder.

Formand for SGF håndbold 
Steen Thomasen

Formanden har ordet

SGF trænerne Ole Henriksen og Sten 
Laier måtte tænke på nye alternativer, da 
holdet efter sommerferien kun bestod af 
7 friske håndbolddrenge årgang 1999 og 
ingen årgang 2000. Det resulterede i et 
samarbejde med HOG’s U12 drenge. Et 
samarbejde der er en kæmpe succes for 
begge hold.

Det nye hold består af hele 25 spillere; 
de syv ’99er drenge fra Søften, en stor 
flok drenge fra HOG, samt mange nye 
spillere fra Søften årgang 2000. Dermed 
får alle drengene mulighed for at udvikle 
sig og spille på nye pladser, ligesom det 
nu er muligt at niveauinddele drengene. 
Drengene er inddelt i; Hold 1 der spil-
ler i A-rækken og Hold 2 der spiller i 
B-rækken. For at fremtidssikre årgang 
2000 drengene, er de også tilmeldt stæv-
ner i JHF regi.

Både hold 1 og hold 2 har allerede 
bevist at samarbejdet har båret frugt. 

På efterårets første stævne Nordea cup 
på Fyn spillede hold 1 sig til 1. pladsen i 
A-rækken og hold 2 fik en flot 2. plads i 
B-rækken.

Det er ikke kun med spillet at det nye 
hold har succes.

 Drengene får sig nogle gode nye ven-
skaber, der knyttes bånd og der konkur-
reres indbyrdes. Vi oplever at drengene 
glæder sig til træning og kampe. De kom-
mer glade hjem og fortæller om deres 
nye venner. De fire trænere samarbejder 
godt og har taget godt imod ”hinandens 
 drenge”. Trænerne har allerede fået dren-
gene til at føle sig som et stort sammen-
tømret hold.

 Det eneste drengene ikke er helt enige 
om er farven på spillertøjet.

 

Nyt samarbejde mellem 
SGF og HOG U12 drenge
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fodbold
morten lübker, 24 84 46 55

Så er fodboldsæsonen 2011 lukket ned i 
fodbold, serie 3 spillede den sidste tune-
ringskamp den 5. november med efter-
følgende Seniorafslutning i klubhuset.

I 1. halvsæson glippede oprykningen 
for 1. holdet i sidste kamp (på et enkelt 
mål i målscore), og også i 2. halvsæson 
var holdet med godt fremme og kæm-
pede med om oprykning indtil 2. sidste 
spillerunde.

Nyt træner team 
Vores damer har fået nyt træner team, 
nemlig Kasper Andreasen og Martin 
Lübker, og de har fået skabt en virkelig 
god stemning omkring holdet, således 
tror vi at de allerede til foråret også kan 
begynde og se opad i tabellen og sigte 
mod en oprykning til serie 1.

Ellers må 2011 betegnes som en succes 
på den led at vi for 6. år i træk er vokset 
som afdeling, vi har det svært i de ældste 
teenage årgange, men hos de mindste og 
hos vores plus 30 afdeling oplever vi god 
vækst.

Således er der i år blevet oprettet et eks-
tra OB40 hold hos herrerne og et oldgirls 
hold ved damerne, stor tak i den for-
bindelse til Addie Hansen, som har taget 
initiativet hertil.

Hos de allermindste har vi også fået en 
masse nye spillere på banen, men des-
værre hovedsagligt drenge, derfor vil vi 
gerne opfordre pigerne til og møde op, 
når græsset igen bliver grønt.

Vi oplever god forældre opbakning 
omkring de mindste og det indrømmer 
vi gerne at vi forsøger og udnytte lidt.

Det skal forstås på den måde at vi 
 tid ligere brugte lang tid på og finde 
trænere og holdledere inden opstarten, 
det er vi gået væk fra, så nu lader vi folk 
møde op med deres børn og så finde 

vi de aktive i forældrekredsen omkring 
holdene.

Mht. vores baner, så er vores gamle 
grusbane, endelig klar til brug, desværre 
kommer vi så til at stå uden vores opvis-
ningsbane, i hvert fald i foråret 2012. (se 
andet indlæg)

Vi er i bestyrelsen klar til den kommen-
de sæson, men vil samtidig gerne bede 
både vores medlemmer og ikke mindst 
deres forældre bakke op om de opgaver 
der ligger i at drive en fodboldklub.

Hjælp søges
Vi er ikke gået ind i foreningslivet fordi vi 
er specielt vilde med og sætte net i måle-
ne, kridte baner op, lave køreplaner, men 
fordi vi gerne vil arbejde med og skabe 
nogle gode rammer for vores afdeling.  
De praktiske opgaver ser vi gerne løst af 
forældrekredsen, og de samme ønsker 
har vores trænere, som allerede bruge 
rigtig mange timer i klubben.

Derfor henvend jer til jeres børns træner 
og spørg om der ikke er noget som I kan 
hjælpe med, det er der helt sikkert. 

Til alle spillere, trænere, sponsorer tak 
for en rigtig god sæson og på gensyn i 
2012. 

Morten Wind Lübker
Formand SGF fodbold

Fodboldsæsonen 2011

U15 drengene i Barcelona

Vores hotel

Vi drog afsted fredag formiddag !

Vores tur til Barcelona begyndte allerede 
i efteråret 2009, hvor vi begyndte med at 
samle penge ind ved at arbejde ude på 

Vi ankom sent om aftenen til vores hotel 
Hotel Caprici, som jeg havde boet på 
sidst jeg var afsted med et hold fra SGF, 
et dejligt hotel med swimmingpool og 
beliggende direkte til stranden som vi 
nød hver eneste dag. 

Vi havde fuld forplejning og fik mad-
pakker når vi ikke kunne være tilbage på 
hotellet til frokosttid, den service havde 
vi brug for allerede om lørdagen hvor 

vi tog ind for at se Barcelona By og alle 
fik her en på opleveren, hvor vi bl.a. 
oplevede ramblaen og den fantastiske 
Sagrada Familia, som er et imponerende 
byggeri. Vi tog hjem igen om aftenen og 
fik en dejlig buffet. Næste dag nød vi på 
hotellet indtil indmarchen og derefter 
skulle vi spille vores første kamp mod et 
spansk hold .  

Spændte drenge og piger er ankommet til Spanien.

Hvad skete på turen
• Rejsen derned
• Turneringen
• Barcelona og Champions League kamp
• Barcelona og Champions League kamp

NRGI Arena bl.a. efter AGF’s kampe og 
de fleste drenge tjente langt over halvde-
len hjem på den måde, nogle få skulle slet 
ikke betale for at komme med og havde 
endda lommepenge med. 

Men nu er vi fremme ved fredagen 
hvor vi, sammen med U15 tog en bus fra 
klubhuset til Billund Lufthavn, hvor vi 
via Amsterdam skulle flyve til Barcelona  
hvorefter vi kørte med bus til vores hotel 
i Santa Susana. 
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Der hygges ved poolen.

Turneringen begynder med sejr
Selve turneringen var lavet så vi skulle 
spille vores første kamp allerede søndag 
mod et lokalt hold, som vi spillede ud af 
banen da start nerverne var lagt på hyl-
den, Andreas Lindhardt scorede 2 mål og 
vi vandt kampen 2-1 hvilket gav forhåb-
ninger om at vi skulle spille mere end 3 
kampe i turneringen, og pigerne heppede 
så højlydt at naboerne klagede men det 
betød ikke at vores opbakning forsvandt.  
Mandagen kom og både piger og drenge 
skulle spille så ingen opbakning til nogen 
af holdene, vi skulle møde et russisk hold 
hvor spillerne var lidt mere fysiske end 
vores spillere, så det var med lidt bange 

anelser, vi gik ind til kampen også efter 
at vi havde set et u17 hold fra DK spille 
imod et andet russisk hold hvor de vir-
kelig spillede med musklerne, men ingen 
klynk fra SGF, de kløede på og kom foran 
1-0 på mål af Lindhardt igen, men så 
begyndte de at bruge deres fysik specielt 
en spiller som drengene sagde havde hår 
mellem tænderne, han lavede 2 og lagde 
op til det sidste  så vi tabte desværre 3-1 i 
en meget hårdt spillet kamp, men hatten 
af for drengene som bevarede roen og 
ikke gik med på russernes hårde spil. Så 
var udfordringen at vi skulle vinde den 
sidste kamp for at være videre.  

Sidste kamp og fritid
Nu skulle der spilles var drengene enige 
om og vi skulle møde et tysk hold som vi 
havde set spille og vi alle mente de kunne 
slåes, men deværre gik det anderledes. Vi 
tabte 1-0 efter en kamp vi dominerede,  
men lavede desværre en fejl som gav mål 
til modstanderne.

Det var en kamp som drengene havde 
fortjent at vinde alene på antallet af 
 målchancer, men når der ikke scores 
på dem, så vinder man heller ikke en 
kamp, turneringen var hermed slut for 
 drengene .

De kan være stolte af deres indsats for 
de tabte og spillede næsten lige op med 
turneringens vinder, det russiske hold.

Herefter stod resten af turen på hygge 
og opbakning af pigerne som stadig var 
med i turneringen, vi nød tirsdagen med 
masser af badning både i poolen og ved 
stranden, efter vi havde set pigerne spille 
deres sidste kampe om tirsdagen, vi nød 

varmen som ikke var under 25 grader 
nogen af dagene. 

Der blev også shoppet de sidste ting og 
man forberedte at vi om onsdagen skulle 
til kamp i Barcelona, og inden skulle der 
være pakket, da afgang hjemad var tid-
ligt torsdag morgen.

Aftenhygge på altanerne.

Champions League kamp 
FC Barcelona – Plzen (CH)
Onsdagen oprandt hvor vi skulle pakke 
og derefter ind til Barcelona igen for at 
se FCB spille CHL kamp mod Viktoria 
Plzen som havde slået FCK, denne dag 
havde alle glædet sig ekstra til.

Vi tog tidligt derind for at få hele stem-
ningen med og det fik vi. Vi gik rundt i 
området ved stadion og så da spillerbus-
sen kom med FCB spillerne, vi så  hvor-
dan området blev fyldt op med fans og 
fik et indtryk af hvor meget 75.000 fylder 
foran stadion. Alt i alt en stor oplevelse at 
slutte turen af med, iøvrigt vandt FCB 2-0 
uden Messi scorede, men vi så ham trylle. 

Barca Barca Barca.
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Så gik turen hjemover og vi landede 
med lidt forsinkelse med bussen i Søften 
torsdag kl. 17, alle var mega trætte men 
mætte af oplevelser som ingen vil være 
foruden. 

En stor tak til drengene skal lyde fra os 

tre ledere for en helt igennem NICE tur. 
I var dejlige at have med og tak til Kjeld 
for at han ville med og hjælpe Michael 
og jeg.

 Claus Søby

I efterårsferien var 30 drenge/piger og 7 
ledere fra Søften GF i Barcelona (se omta-
le i anden artikel) bla med sponsorstøtte 
fra Sparekassen Østjylland. 

Ud over at være Hovedsponsor for 
Søften GF havde Sparekassen Østjylland 
sponseret en flot og meget brugbar ryg-
sæk til alle deltager på turen.  

Disse rygsække fulgte os overalt på 
turen , og ud  over at indeholde den 

obligatoriske vandflaske og  dagens mad-
pakke samt andre fornødenheder var den 
også medvirkende til, at vi ledere nemt 
kunne holde øje med hvor vore unge 
mennesker befandt sig, både når vi var 
til kamp, men også når vi var på mere 
”kulturelle” escursioner, som Ramblaen 
og selvfølgelig til Champions League 
kamp på Camp Nou – tak til Sparekassen 
Østjylland.

Ventetid i Amsterdam lufthavn                                

Ventetid i lufthavnen.

Søften GF og Sparekassen 
Østjylland på Camp Nou i Barcelona

Indmarch på stævnestadion.

Turen gik fantastisk
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Træner/ungdomsformand (fodbold) Claus 
Søby og U-15 drengetræner Michael Jensen i 
SØFTEN GF`s nye træner/leder trøjer

Søften GF har nu besluttet at alle trænere/
ledere skal være ens klædt ved kampe/
arrangementer. 

Tidligere blev den røde/sorte SGF dragt 
indført i alle afdelinger.  

Nu er der så yderligere en polo 
T-shirt i udstyret til alle ca. 250 træ-
nere/ledere (incl. SGF venner). Mange 
træner/ledere er allerede udstyret med 
den nye polo og i løbet af de næste 
par måneder vil alle være ens klædt, 
og det takket være sponsorbidrag fra: 
FHL anlæg/belægning/entreprenør, 
Sparekassen Østjylland, Queen (Knud 
Jepsen A/S) STS Ugelsø og SGF venner.                                                                                                                                          
                          Tak til sponsorerne/ 

Kjeld eskildsen

"Så gik der endnu en sæson i godt sel-
skab med U10 og U9 pigerne. Vi har 
tilbragt mange gode timer sammen både 
i trænings- og kampsituationer. I år har 
vi både deltaget i turneringen og i Djurs 
Sommerlandcup, hvor vi havde en dejlig 
dag med en masse sjove forlystelser. På 
trods af at resultaterne ikke altid har 
været lige gode, har vi været meget til-
fredse med pigerne. De har potentiale til 
at blive Søftens fremtidige dream-team 
både socialt og fodboldteknisk. Sæsonen 
sluttede vi af med en fodboldafslutning, 
hvor vi startede ud med en masse små 
konkurrencer. Senere trak vi ind i klub-
huset til pizza, sodavand, stopdans og 
MGP-musik. 

Godt selskab 
med pigerne

Vi vil som trænere takke for en rigtig 
god sæson med masser af glade fodbold-
dage og ikke mindst god forældreop-
bakning. Vi ser frem til den nye sæson i 
foråret 2012. 

Venlig hilsen,
 Maiken og Johanne

Alle fodboldspiller ved at der gennem de 
sidste år har været store problemer med 
”gryden” den har til tider været næsten 
ubrugelig grundet vand på banen, et 
problem der har været stærkt tiltagende 
det sidste år

Favrskov Kommune  forsøgte her i 
sommer at udbedre problemerne med 
nyt rullegræs på ”vådområderne”, men 
lige lidt hjalp det, banen var stort set 
ubrugelig hele efteråret

Nu har kommunen så besluttet at banen 
skal total omlægges,

- der laves en gennemgribende  
nyetablering af dræn over hele 
banen,  og afstanden mellem drænene                                                                                                                                          
reduceres  fra 12 til 8 m,

- der tilføres banen store mæng-
der sand hvorefter banen harves/fræse                                                                          
alt sammen arbejde som påbegyndes  medio 
november 2011 , her i skrivende stund er 

de første gravemaskiner ankommet, og når 
du læser denne artikel, er det arbejde der er 
planlagt til her i efteråret formentlig allerede 
afsluttet.

I det tidlige forår 2012 skal banen plane-
res og nysås, hvorefter der gerne skulle 
være en helt ny bane klar til efteråret 
2012, dog nok kun for de mindste, de lidt 
ældre og de voksne må desværre vente 
til forår 2013 med at komme tilbage til 
”gryden”

Dette arbejde giver jo klart pladspro-
blemer i 2012 og 2012 forår i særdeles-
hed, hvorfor det er meget vigtig, at vi 
får lavet så optimal en planlægning som 
muligt og derfor vigtigt, at de enkelte 
trænere del tager aktivt i planlægningen 
- spredning af træning og kampe, da der 
bliver  ganske trangt på banerne., men 
ved  fælles hjælp vil det nok være muligt .

Kjeld eskildsen

”Ny fodboldbane” undervejs
Det nye stadion forventes at være klar til foråret 2013.

 
 

30. APRIL 2012

Trænere/ledere 
skal være ens 
påklædt
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Fourstars U-18 til teambuilding

Her mødte pigerne den første forhindring på banen. Det var ikke alle der havde heldet med sig. Mette måtte en tur i vandhullet.

Der var en del forhindringer undervejs og i toppen prøver Mette

Efter sommerferien kom der en masse 
dygtige piger fra GUI til Fourstars U-18 
pigerne.

Med så stor tilgang af spillere, mente 
trænerteamet, Per Henning, Peter og Otto 
at det ville være godt for de mere end 
30 piger at komme til teambuilding og 
den vej "ruske" alle spillerne sammen. 
Dog har det ikke passet i kalenderen 
før nu. Vi overvejede de muligheder der 
var for teambuilding og valget gik til 
Sprækkebjerget i Voldby.

Vi ankom kl. 11.00 lørdag formiddag, 
hvor Vagn hilste os velkommen og viste 
os igennem forhindringsbanen. Der blev 
lavet 4 hold som skulle gennemføre på 
tid. Med mod og grænseoverskriden-
de prøvelser gennemførte alle pigerne 
enhver forhindring, med positiv ånd, 
samarbejde og teamspirit. Ud over dette 
bød forhindringsbanen også til tider sjove 
episoder, allerede ved første forhindring, 
da Vagn skulle forklare alle forhindrin-

ger, til de kom til de forhindringer som 
indeholdt vand. Ikke alle kom "tør-skoet" 
igennem.

Da pigerne var færdige med forhin-
dringsbanen var der 18-huls fodbold 
golf. Da det var klaret tog vi alle til 
HH-hallens cafeteria, hvor vi fik noget 
dejlig varmt mad og skulle evaluere det 
vi havde oplevet på forhindsbanen. Alle 
følte at de fik noget med hjem og alle 
føler sig mere som et team. Vi er alle spil-
lere som træner-team meget glade for det 
vi fik ud af dagen. Fourstars U-18 piger 
står sammen!

Det kan helt sikkert anbefales til at 
skabe team ånd.

I kan læse mere om det på Fourstars 
hjemmeside: www.four-stars.dk.

Med venlig hilsen
Fourstars U-18 pigerne og 

trænerteamet, Per Henning, 
Peter og Otto. 
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Århus Gardinmontering
Allan Vestergaard

info@aagm.dk
www.aagm.dk

Tlf: 86760017 / 40424441 

Alt I gardiner & solafskærmning

Spilletidspunkt:
Onsdag 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: 
marianne lund, 86 98 88 36



  Søften GymnaStikforeninG  2726 Søften GymnaStikforeninG  

 

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
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Hinnerup Afdeling
Pakhusvej 1  tlf. 7026 8382  www.sparoj.dk

TRYGHED
Overvejer du at skifte penge-

institut? I Sparekassen Østjylland  

gør vi meget ud af at give dig 

den rigtige rådgivning, så vi 

sammen kan komme hele vejen 

rundt om din  økonomi.

•  Vi er et solidt pengeinstitut

•  Du kan ringe direkte til din 

rådgiver

•  Vi giver dig personlig 

rådgivning

•  Vi er en aktiv del af dit 

 lokal samfund

Din økonomiske 

vores forpligtelse


