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TAK TIL VORES SPONSORER  I 2012. VI SES NÆSTE ÅR

Oprykningen kunne allerede sikres på hjemmebane mod Åstrup/Hammelev i sæsonens 11. 
kamp. Mange glade til skuere havde fundet vej til Søften stadion hvor de skabte en god stem-
ning for kampen. Læs hvordan kampen gik på Søften stadion på side 8 og 9.

Endelig  
i serie 2
- here we 
come!
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Tilbageblik på året, der gik…

Samsøvej 13 . 8382 Hinnerup

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

tilbage på, hvordan 2012 er gået. Der har 
igen i år været stor aktivitet i SGF, der nu 
har næsten 1100 medlemmer.

Der har været stor aktivitet i alle afde-
linger, især inden for børne- og ung-
domsårgangene. På idrætsanlægget ved 
Neptunvej er der om sommeren pres 
på med børne- og ungdomsspillere. Det 
har også været nødvendigt at benytte 
græsbanen ved Præstemarkskolen, idet 
opvisningsbanen en stor del af sæsonen 
har været under omlægning af dræn. På 
herresenior-siden er serie 3 fodboldhol-
det rykket op i serie 2, tillykke med det.

På tennisanlægget har der været lidt 
tilbagegang både i senior- og i ungdoms-
afdelingen.

I Præstemarkhallen har der været pres 
på for at få alle ønsker om træningstider 
til børn og unge opfyldt. Med åbning af 
den nye hal i Rønbæk Idrætscenter har 
foreningen fået flere timer at disponere 
over, men presset i Præstemarkhallen er 
stadig stort, idet bordtennisafdelingen 
har venteliste, selv om de har fået udvi-
det antallet af timer i Præstemarkhallen.

Favrskov kommune har de seneste år 
arbejdet på, at der skal foregå en harmo-
nisering af de kommunale samt de selv-
ejende haller. Dette har bl. a. udmøntet 
sig i, at der fra 1. januar 2013 skal betales 
for brug af kommunens haller, som vi 
benytter. Dette vil indebære en udgift 
for de afdelinger, som benytter hallerne, 
for SGF´s vedkommende ca. 100.000 kr., 
hvilket nødvendigvis vil skulle opkræves 
ved de medlemmer, som benytter hal-
lerne.

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 
Kronjylland, samt alle de øvrige spon-
sorer, 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 frivil-
lige ledere, trænere, bestyrelsesmedlem-
mer, sponsorer samt SGF´s venner, for 
deres store arbejde i klubben.

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

Nogle initiativrige personer i byen har 
ment, at der er behov for endnu en hal 
i tilknytning til Præstemarkhallen. De 
har taget initiativ til at oprettet Søften 
Kultur- og Idrætscenter (SKIC), hvis mål 
er at oprette en selvejende institution til 
drift af Præstemarkhallen ved den kom-
mende halharmonisering samt udvide 
Præstemarkhallen med endnu en hal 
samt diverse faciliteter. SGF´s hovedbe-
styrelse støtter op om projektet, vi håber 
at byens beboere vil gøre det samme.

Hovedbestyrelsen
Søren Peter Poulsen

Det er blevet tid til en julehilsen fra SGF´s 
Venner – vi ønsker alle en rigtig glædelig 
Jul og et godt Nytår.

Når tankerne går tilbage til årets 
arrange menter, giver det anledning til at 
sende en stor tak til alle vores sponsorer, 
medlemmer, hjælpere og deltagere. Jeres 
medvirken muliggør disse arrangemen-
ter og dermed støtten til børne – og ung-
domsidrætten i Søften.

Det traditionelle Ålegilde blev afviklet 
den sidste fredag i september med stort 
fremmøde i Søften Forsamlingshus. Der 
blev spist rigtig mange ål. Musikken blev 
leveret af ikke 2 x, men 1 x Jensen og 
Carina – og de fik folk på dansegulvet.

Årets SGF julekalender var til salg 
i november – igen med foto af byens 
sportsglade børn. Med lidt  besvær lyk-
kedes det at få samling på de mange børn 
til foto v. klubhuset. Alle ville jo gerne 
stå forrest!  Husk, der er mulighed for 
at vinde præmier på nummeret på bag-
siden af kalenderen.

Sidste arrangement i år er ikke afholdt 
i skrivende stund. Søndag den 2. decem-
ber, 1. søndag i advent, er der i samar-
bejde med Landsbyrådet ”kaldt” til jule-
fest i Forsamlingshuset med Julemand, 
slikposer, sang og byens juletræ tændes 
af præsten – vi håber, der kommer rig-
tig mange børn, der vil hjælpe med at 
”synge Julen ind”.

Næste års aktiviteter er i ”støbeske-
en” – vi starter med Fastelavnsfest i 
Præstemarkhallen 10. februar 2013 og 
håber at se mange festligt udklædte børn.

Bestyrelsen har måttet sige farvel til 
Hanne Andersen, da hun og Peter har 
valgt at fraflytte byen. Stor tak til Hanne 
for hendes arbejde og engagement i 
SGF´s Venner og vi ønsker held og lykke 
med jeres nye tilværelse i Laurbjerg.

Inger Eskildsen er indtrådt i bestyrelsen 

i stedet for Hanne – og vi søger derfor 
ny suppleant. Har du lyst til at deltage i 
SGF´s Venners arbejde for støtte til børne- 
og ungdomsidrætten i Søften, hører vi 
gerne fra dig. 

Ligeledes tager vi gerne imod tilbud om 
”hjælpende hænder” ved de forskellige 
arrangementer – så kontakt gerne éen fra 
bestyrelsen, hvis du har lidt tid og lyst til 
at være med.

Endnu engang: Glædelig Jul til alle – 
støt gerne vores sponsorer – de støtter 
nemlig jer.

Julehilsen fra SGF´s Venner

Medlemslotteriet
 Januar:  nr.  994  
 Februar: nr. 1066 
 Marts: nr.  546  
 April:  nr.  844  
 Maj: nr. 205 
 Juni: nr.  192 
 Juli:  nr.  688  
 August: nr. 653 
 September: nr.  257 
 Oktober:  nr.  10  
 November: nr. 117 
 December: nr.  536

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.
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håndbold
Steen thomaSen 20 68 58 03

Støtter idrætten i Søften

Foreningen SKIC blev dannet i juni 
med det formål at skabe en selvejen-
de institution, der kan drive og udvikle 
Præstemarkhallen efter kommunen ved-
tog at harmonisere halområdet. På sigt er 
planen at udbygge hallen til et egentligt 
center med endnu en hal, mødelokaler, 
køkken/cafeteria, fitness lokaler og flere 
omklædningsrum.

Det er vigtigt for Søften at skabe et sam-
lingspunkt, hvor der er plads til idræt, 
kultur, udstillinger, samvær, fitness osv. 
Byen vokser hele tiden og vi mener, at 
dette projekt kan være med til at samle 
byen. Vi kunne forestille os et cafeteria, 
som har åbent til daglig. Et sted hvor 
man kunne købe dagens ret til at tage 
med hjem eller spise den sammen med 
venner eller naboer i centeret. Det skal 
være et samlingspunkt, et sted, hvor man 
har lyst til at være. 

Brug for flere medlemmer
Vi har allerede fået over 75 medlemmer, 
og vi har stadig brug for flere. Det er 
vigtigt for projektet, at vi har så stor lokal 
støtte som muligt for at vise kommune og 

andre samarbejdspartnere, at der er støtte 
til projektet, og at byen står sammen om 
det. Du kan læse mere om projektet og se 
nogle skitser på www.skic.dk. Her kan 
du også se, hvordan du bliver medlem. 
Husk at det stadig er muligt at komme 
med input til byggeriet og dets indhold.

Siden stiftelsen har vi haft møder med 
Favrskov Kommune om en mulig over-
tagelse af hallen og udbygningen af 
denne. Som det aktuelt ser ud  bliver 
tilbygning med køkken, mødelokaler, 
omklædning og fitness område det  første, 
der kan blive projekteret. 

Vi har mødt positiv velvilje i kommu-
nen og er meget optimistiske omkring 
den videre proces. 

Vi glæder os til at se dig som medlem.
På vegne af Søften Kultur- og Idræts-

center.
Michael Ryevad, formand

michael@skic.dk

Orientering om Søften Kultur- 
og Idrætscenter (SKIC)

Fra sommerfesten i år var foreningen præsenteret med en stand for at gøre reklame for 
Søften Kultur- og Idrætscenter.

Håndbold umgdom. U12 drenge blev 
puljevindere og U10 piger fik en 2. plads 
mod GOG i SUS Spar Nord Cup. 

"Stor ros til U10 spillerne fra lands-
træneren (så bliver det vist ikke meget 
 større……)"

To finalepladser i årets SUS 
Spar Nord Cup
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fodbold
morten lübker 24 84 46 55

 

Så lykkedes det endelig!
Serie 2 – here we come!
Efter flere sæsoners tilløb lykkedes det 
endelig for klubbens førstehold at sikre 
oprykningen til serie 2.

Efter forårssæsonens andenplads, hvor 

holdet gik ubesejret igennem med 11 sejre 
og 3 uafgjorte og kun missede opryknin-
gen med ét point, var det spændende 
om holdet kunne forsætte det gode spil 
og endelig sikre oprykningen i efteråret. 

Efterårssæsonen startede dog ikke helt 
planmæssigt, da den første udekamp 
mod Rougsø kun gav ét point. Men alle-
rede kampen efter var holdet oppe i gear 
og vandt 7-0 over Vorup hjemme.

Oprykningen kunne allerede sikres på 
hjemmebane mod Åstrup/Hammelev i 
sæsonens 11. kamp. Mange glade til-
skuere havde fundet vej til Søften Stadion 
og skabte en god ramme for kampen, 
spillerne viste en god gang bold, og 
resultatet 7-1 garanterer mindst én sæson 
i serie 2. Og det blev fejret med manér.  

Det er efterhånden mange sæsoner 
siden, vi sidst kunne tilbyde serie 2-fod-
bold i Søften, og vi glæder os allerede 
til sæsonstarten. Men et resultat som 
dette kommer ikke ud af ingenting. Og 
her i Søften er det produktet af en god 
træningskultur, dedikerede trænere og 
spillere samt et godt socialt sammenhold.  

Men kampen om oprykningen til serie 
2 var ikke seniorafdelingens eneste store 
udfordring i efterårssæsonen, faktisk 
bød den på yderligere to – nemlig for 
dameholdet og andet holdet. Begge hold 
leverede så flotte resultater i foråret, at 
det resulterede i to oprykninger. Og nu 
skulle det vise sig, om holdene kunne 
klare sig i henholdsvis serie 1 og serie 4.

Desværre kunne efteråret ikke leve op 
til forårssæsonen, og begge hold endte 
under nedrykningsstregen, dog uden på 
nogen måde at være blevet spillet ud 
af banen. Tværtimod viste sæsonen, at 
begge hold har, hvad der skal til for at 
begå sig i en række højere, og der blev 
spillet godt op med de andre hold i pul-
jerne. Både spillere og trænere har set, 
hvad det kræver, når man skal spille i en 
række højere, og jeg er sikker på, at det er 
en brugbar erfaring, vi kan tage med os 
til forårets kampe. 

Uden for banen har der også været 
masser af aktivitet i hele seniorafdelingen 
med både stadionarrangementer, dom-
meropgaver, baneopmåling, fester mv., 
og i bestyrelsen er vi meget glade for at 
have en så aktiv seniorafdeling, der gerne 
vil hjælpe med at løfte opgaver i og for 
klubben.

Selv i vinterpausen sker der en masse, 
bl.a. indendørstræning og kampe, jule-
bold, amerikansk fodbold på storskærm 
og planlægning af den nye sæson.

Tak for en god sæson, 
glædelig jul & godt nytår!   

Venlig hilsen, Peter Madsen,
seniorformand

Næste år skal klubben første hold i fodbold spille i serie 2 - tillykke med oprykningen.
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bordtennis
henriette Gram JohanSen 86 98 54 45

 
 

5. MAJ 2013

I efteråret 2012 kørte vi "U7" træning for 
både 2006, 2007 og 2008 drenge og piger.
Det gav en samlet flok på over 40 spillere 
med masser af smil, sved og ikke mindst 
glidende tacklinger :-)

Hen over vinteren kører vi i mindre 
omfang videre med lidt indendørs fod-
bold og er klar til udendørs når græsset 
bliver grønt igen.

Til foråret skal vi til at lave en opdeling, 
da 2006 spillerne skilles fra til sommer 
hvor de skal til at spille 5-mands fodbold.

Mangler trænere
SÅ vi MANGLER to trænere til at over-
tage 2007/2008 spillerne. Enten med det 
samme eller ved at komme i mesterlære 
ved eksisterende trænere :-)
Send en mail til (se mail sidst i artiklen) 
hvis du vil vide mere.

Flere forældre ønskes til og drive fod-
boldafdelingen.

Kære forældre
Det er en stor glæde at opleve den entu-
siasme med hvilken i engagerer jer i 
jeres børns fodboldhold, det betyder at 
trænerne har nemt ved og finde forældre 
til og køre med børnene og få oprettet 
vaskeordning osv.

Desværre har vi det næsten lige modsat 
med og finde frivillige ledere til afdelin-
gens fodbold udvalg og bestyrelse.

Derfor denne opfordring, det er vigtigt 
for mig at påpege at vi ikke kunne stå så 
godt som klub, hvis ikke hvis det var for 

nogle få meget aktive personer og så alle 
vores aktive trænere.

Men jeg er bange for, at vi slider for 
meget på disse få personer, og person-
kredsen er der også skrumpet kraftigt ind 
de senere år.

Denne tendens er vi nødt til og få vendt, 
for ellers så brænder de sidste også ud.

Jeg er klar over I måske ikke tænker 
over det i det daglige, men der ligger 
utrolig mange timers arbejde bag ved at 
drive en afdeling som fodbold, ja, faktisk 
hele SGF, hvor vi også har nogle utrolig-
lige aktive folk i både hovedbestyrelsen 
og hos Vennerne, samt alle de andre 
afdelinger

Jeg forventer ikke at I alle sammen 
stiller op til vores ungdomsudvalg eller 
bestyrelse til februar, men hvis ikke det 
skal blive for meget for dem der er til-
bage, så tænk lige over om du ikke kunne 
finde tid til cirka 4 årlige møder og så 
måske yderligere 1 time eller 2 en gang 
imellem.

Hvis ikke det lige er foreningsarbejdet 
der trækker, så send en mail til mig og 
bekræft at du er klar til og give en hånd 
med til nogle af de praktiske opgaver der 
er i klubben, den hjælp kan vi altid bruge.

Jeg har følgende mail: mwl@e3light.com 

Jeg ser frem til og høre fra jer.

Med venlig hilsen
Morten Wind Lübker

Fodboldformand

Byen mindste fodboldspillere

Bordtennissæsonen for alvor skudt i 
gang i Søften.  For første gang i mange 
år har det været muligt at starte et egent-
lig begynderhold op. Ikke på grund af 
manglende interesse fra børn der gerne 
vil spille bordtennis, men på grund af 
vores sene træningstider. I år har vi 
heldigvis fået mulighed for at benytte 
badmintonbanen nederst i hallen ved 
gymnastiksalen. Mandag fra kl. 17-18.30, 
trækker vi forhænget for badmintonba-
nen og stiller 7 bordtennisborde op. Det 
giver plads til 14 børn, der virkelig får 
spillet noget bordtennis. Det er dejligt at 
se så mange børn, der nyder det hurtige 
spil som bordtennis er. 

Vi er rigtig glade for, at vi endelig har 
fået mulighed for at tage børn ind fra 
vores efterhånden berygtede venteliste. 
Problemet med vores sene træningstider 
var netop, at det var umuligt at ”tynde” 
ud på begynderholdet og flytte øvede 
spillere over på vores ungdomshold. Selv 
om man efter et par år på begynderhol-
det var blevet ret ferm med et bat, så 
kunne vi og forældrene naturligvis ikke 
forsvare at børn på 10 år eller derunder 
skulle træne fra kl. 20-21.30.  Heldigvis er 
det ikke et problem mere, nu hvor vores 
ungdomshold træner fra kl. 18.30. Og 

En ny sæson i bordtennisafdelingen
hvilken træning!! Vi har fået allieret os 
med nogle af Jyllands/ Danmarks aller-
bedste trænere. Vi møder megen misun-
delse omkring i andre klubber, når de 
hører, at vores trænere er ”Lunder” og 
”Kliver”. At følge et træningspas under 
deres ledelse er en fornøjelse. Glæden 
ved spillet er i højsædet og der er en fokus 
uden lige i de timer træningen står på. 
Det er forunderligt hvor godt det lykkes 
de to trænere at ramme lige i plet med så 
varieret en spillertrup. På det øvede hold 
er der rent faktisk et aldersspænd fra 9 år 
og op til midt i halvtredserne. Meldingen 
fra alle på holdet er uden undtagelse, at 
det er kanontræning. Vi fra bestyrelsen 
mærker en utrolig glæde og gejst når vi 
overværer træningen. Fremgangen for de 
enkelte spillere er da også synlig, bl.a. til 
vores eget stævne SGF-Cup.

Søften cup 2012
Traditionen tro var Søften bordtennis 
vært ved den årlige SGF cup, i år blev den 
afviklet søndag d.11. november. Med en 
forholdsvis ny og urutineret bestyrelse, 

Læs flere badminton-
resultater næste side
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var det en udfordring af rang at arran-
gere et så stort stævne. Udfordringen 
blev ikke mindre af at vi i år valgte at 
køre både single rækker og åbne rækker. 
Heldigvis meldte Erik Pedersen, formand 
for DGI Østjylland, sig på banen. Han 
har stået for adskillige stævner og har 
stor erfaring med både det praktiske og 
tekniske. 

Et par dage før sidste tilmeldingsfrist 
var vi ved at være noget bekymrede, der 
var kun 45 tilmeldte til stævnet. Heldigvis 
kom der mange til den sidste dag og vi 
kunne med stolthed præsentere 125 spil-
lere fra ca. 25 klubber i det øst- og midt-
jyske. Med knap 500 afviklede kampe 
fra kl. 9 til 17, var der liv og glade dage i 
præstemarkhallen hele søndagen.

Cafeteriet styrede Janne Ejsing med 
hjælp fra forældrene. Her kunne både 
købes sandwich, pastasalat , kage, slush-
Ice mm. 

Ved dommerbordet sad Erik Pedersen, 
Gert Fuursted og Brian Henriksen og 
kaldte ud til kampe, tastede spillede 
kampe ind samt delte medaljer og poka-
ler ud. Vi valgte i år at dele medaljer ud 
til samtlige børn på 9 år og derunder. Det 
er trods alt meget få der kan drage hjem 
med de eftertragtede pokaler, så mange 
var glade for at de ”vandt” noget, selv om 
de havde tabt kampe.

Søften stillede selv op med 17 spillere, 
lige fra de yngste minepuslinge til senio-
rerne og Søften spillerne tog selv en del 
pokaler med hjem. I alle åbne rækker var 
der Søften spillere med topplaceringer. 

I åben række 5 måtte Victor Isager se sig 
slået  i finalen af Xenia Rindom,  i en tæt 
4 sætter. En flot 2. plads til Victor.

Jacob Ejsing endte på en 3. plads i åben 
4.

Åben 3 endte med ikke mindre end 2 
Søften spillere i toppen. Oliver Ulrich 
og Matias Larsen gik begge ubesejrede 
videre fra deres pulje. I semifinalen blev 
Oliver Ulrich slået ud af Marius Dam 
fra Viby BTK. I en flot finale fik Matias 
Larsen revancheret Olivers nederlag, da 

han besejrede Marius Dam. En flot 1. 
plads til kun 9 årige Matias og en flot 3. 
plads til Oliver Ulrich.

Åben 2 er almindeligvis forbeholdt 
senior-, junior- og drenge spillere. Men 
til SGF cup gik 1. pladsen til en 1. års 
yngre drenge spiller, der normalt slet 
ikke spiller i så høj en række, nemlig 
Simon Larsen fra Søften. Han var som 
den eneste yngre drenge spiller tilmeldt 
i denne række. I puljen gik Simon videre 
som nr. 2, idet han tabte en enkelt kamp 
til Frederik Lykke fra Daugård IF. I kvart- Victor Isager.

Simon Larsen, Christoffer Rohde og Frederik Lykke.

Malthe Ulrich. Jacob Ejsing.

Matias Larsen og 
Oliver Ulrich.

Sebastian 
Kjeldmann. finalen vandt Simon 

forholdsvis nemt 
over Marie Truelsen 
fra Odder, men der 
skulle endnu 2 hef-
tige fem-sættere til 
før Simon kunne 
tage pokalen med 
hjem. I semifina-
len blev Christoffer 
Rohde fra SISU 
MBK slået. I fina-
len mødte Simon så 
igen Frederik Lykke 
som han tabte til i 

puljen, men denne gang var det Simon 
der trak sejren hjem og kunne kalde sig 
vinder af Åben 2, efter en velspillet 5 sæt-
ter. På 3. pladsen i åben 2 kom Søftens 
drengespiller Sebastian Kjeldmann.

Sidst men ikke mindst, endte Torben 
Ulrich fra Søften, på en 3. plads i åben 1.

I single rækker var der pokaler til føl-
gende spillere:

Yngre drenge D: Jacob Ejsing og på 2. 
pladsen Adam Nederby

Senior 3: Henrik Sejer
Mini puslinge D : Malthe Ulrich
Mini Puslinge A : Matias Larsen
Junior B : Nicolai Henriksen
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SGF har sidste år nydt godt af et sam-
arbejde med HOG omkring fælles træ-
ningssamlinger for U9 og U11 spillere. 
Dette samarbejde har vi udvidet i år og 
SGF og HOG har nu en ugentlig fælles 
træning for ungdomstalentspillere hver 
onsdag fra 18-20 i HH Hallen. I et lille 
lokalområde er det utrolig gavnligt at 
kunne samarbejde med naboklubberne 
og vi kigger løbende på muligheder for at 
udvide samarbejdet til gavn for spillerne.  

Holdturnering ungdom 2012/13
SGF har stillet seks hold i ungdomshold-
turneringen i år. To U11 hold, to U13 hold 
samt to U15 hold. Holdene er generelt 
kommet rigtig godt fra start og efter 
de første spillerunder ligger hele tre af 
holdene på en førsteplads i deres puljer. 
U11D drengeholdet er på en suveræn 
førsteplads i deres pulje med foreløbig 24 
sejre og nul nederlag.  U11D mixholdet 
er også på en førsteplads i deres pulje, 
men de har dog spillet en kamp mere 
end nummer to i puljen. U13D pigerne 
fører også deres pulje klart med 23 sejre 
og kun et enkelt nederlag. SGF har de 
seneste år flittigt været repræsenteret ved 
Landsmesterskaberne for ungdomshold 
og der er bestemt noget der tyder på, at vi 
også kommer med i denne sæson. 

Udover de seks rene SGF hold har SGF 
også stillet et U13 pigehold indenfor sam-
arbejdet med HOG bestående af de mest 
stævneaktive piger. Målet var fra start at 
stille et vinderhold og pigerne lever klart 
op til forventningerne. De ligger forelø-
big på en førsteplads i deres A pulje med 
22 sejre og to nederlag. 

Landsbadmintonstævne i Fredericia
I efterårsferien var tre badmintonspil-
lere fra SGF til Landsbadmintonstævne 
i Fredericia sammen med holdleder 
Michael Bach Ryevad. Stævnet forløb 
over tre dage og det var en usædvan-
lig god oplevelse. Stævnet var tilrette-

badminton
SVenD hanSen, SønDermarken 66, 86 98 53 05

Efter den mislykkede oprykning i sidste 
sæson for Søftens 1. hold i badminton, 
er målsætning klar i holdets blot anden 
sæson i Serie 1. Vi skal rykke op i kvalifi-
kationsrækken.

Men for at gøre dette betyder det, at 
man mere eller mindre skal vinde alle 
sine kampe, da puljen ser ud til at blive 
rigtig tæt.

Men heldigvis har holdet ikke skuffet. 
De fire første kampe er nu spillet og hol-
det har vundet alle kampene.

Det er efter 4.runde nok til en 2.plads, 
da kampene mod henholdsvis Hammel 
og Vejen ”blot” blev vundet med 6-5 
hvilket giver en point deling mellem 
holdene (2 point til vinderen og 1 point 
til taberen). De 2 andre kampe mod 
Grindsted og Bramdrupdam har holdet 
fået maksimum point i.  

De 3 resterende kampe i puljen bliver 
også de sværeste, da holdet både skal 
møde nr. 1 og nr. 3 i puljen.

Men holdet er på rette kurs og vi ser 
frem mod de sidste tre kampe inden 
oprykningsspillet.

Næste hjemmekamp er mod Kolding 
(nr. 3) lørdag den 8. december kl. 13.00 i 
Præstemarkshallen.

 Venlig hilsen,
Kennet Herløv Nørager

God start for første holdet

Samarbejde med HOG Hinnerup
På billedet 
ses øverst 
Michael 
Bach Ryevad 
og fra ven-
stre spil-
lerne Lærke 
Brandt 
Hansen, 
Andreas 
Bach Ryevad 
og Asger 
Brøgger.

lagt på en sådan måde at alle var sikret 
nogle gode og jævnbyrdige kampe og det 
gjorde ikke oplevelsen ringere at alle tre 
spillere gjorde det rigtig godt i double og 
kom hjem fra stævnet med sejre og point 
til klassifikationen. 

Andreas Bach Ryevad fik en anden-
plads i herredouble i U11A og det samme 
gjorde Lærke Brandt Hansen i damedou-
ble i U13A. Begge spillede med en mak-
ker fra HOG. I U13C fik Asger Brøgger 
en fjerdeplads med en makker fra Vejle. 
Udover det sportslige var stævnet også 
socialt en rigtig god oplevelse. SGF fulg-
tes med 20 spillere fra HOG og der var 
fælles overnatning, tur i svømmehallen, 
spisning, underholdning og coaching af 
børnene under kampene. Alt i alt en rig-
tig god tur som vi vil gentage næste år.

Resultater ungdom
Selvom vi kun er nogle måneder inde 
i den nye sæson, så har SGF allerede 
opnået nogle gode resultater i ungdoms-
klassifikationen. D. 10/11 rykkede Julie 
Jensen op i U13A ved suverænt at vinde 
alle tre rækker – single, double og mix-
double – i U13B ved Østjysk Mesterskab 
og dagen efter rykkede Lærke Brandt 
Hansen op i U13 mesterrækken ved at 
vinde både single og double i U13A ved 
Region Nord Mesterskabet. Tillykke til 
Julie og Lærke.

Kennet Nørager og Jacob Møller var i 
Sverige den 17-18.november og spille en 
stor veteranturnering, som de bla. også 
deltog i sidste år. Målet var at genvinde 
titlen i herredouble, men også at gøre sig 
gældende i single og mixdouble. 

Og det gik over al forventning. Kennet 
og Jacob kunne efter henholdsvis 10 og 
9 kampe i løbet af weekenden køre hjem 
til Søften med trætte ben og et smil på 
læben. Jacob og Kennet genvandt deres 
herredouble titel, Kennet vandt mixdou-
ble rækken med en svensk makker og 
Jacob vandt single rækken over Kennet i 
finalen.  Mon ikke turen går til Lund igen 
næste år.

Kennet Herløv Nørager

Succes i Sverige 
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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

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: 
marianne lunD, 86 98 88 36
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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
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