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Ung danmarksmester fra Søften
Mads Juel Møller fra Søften, blev forrige 
weekend danmarksmester i herresingle  
i U9-rækken. 

Efter tre kampe over tre dage i Grindsted, 
slog Mads i finalen i en spændende kamp 
den topseedede spiller fra Gentofte med 
cifrene 22-20 og 21-17. Det blev derudover 
til en sølvmedalje i herredouble med en 
doublemakker fra Hvidovre.

Det var første gang, at der blev afholdt 
DM for U9-spillere i badminton, og alle de 
bedste U9'ere fra hele landet havde valgt at 
stille op.

Mads har spillet i Søften de sidste 
fire sæsoner, og har fået sin første 
 badminton opdragelse her i klubben.

Fra næste sæson har Mads valgt at spille 
for Aarhus AB, hvor han også har trænet 
med i denne sæson.

Mads vil dog bevare sit medlemskab af 
SGF og vil når lejligheden byder sig, fortsat 
svinge ketsjeren sammen med  vennerne i 
Præstemarkhallen.

Stort tillykke til Mads med hans flotte 
danmarksmesterskab.

Unge Hr. Møller viser stolt sine 
medaljer frem.

Læs flere badmintonresultater 
inde i bladet.
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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: 
Marianne Lund   86 98 88 36

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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2011 har været præget af stor 
aktivitet i alle afdelinger
De indendørs aktiviteter som badminton, 
bordtennis og håndbold har rigtig godt 
fat i børn og unge fra området. I alle 
af delinger er der spillere og hold, som 
kan gøre sig gældende blandt landets 
bedste. Også seniorafdelingerne er godt 
med. Badmintonafdelingen har for første 
gang et hold i serie 1.

Alle afdelinger har været gode til at 
udnytte de ledige timer i Præste mark-
hallen, så det har været muligt at få plads 
til, at flere børn kan dyrke sport. 

Ny hal
Indvielsen af den nye hal i Rønbæk 
Idrætscenter har ligeledes været med 
til at udvide antallet af haltimer og der-
med give adgang til mere træningstid. 
Vi havde gerne set, at alle vores haltimer 
kunne placeres i Præstemarkhallen, men 
det lykkedes ikke ved halfordelingen.

I udendørs aktiviteterne fodbold og ten-
nis er der ligeledes stor aktivitet for børn 
og unge. På anlægget ved Neptunvej er 
der pres på fodboldbanerne. Det er glæ-
deligt, at det er lykkedes tennis at holde 
på sidste års tilgang af ungdomsspillere 
til afdelingen.

I begge afdelinger er der også en god 
tilslutning af seniorer.

Petanque har et stabilt medlemstal og 
hygger sig på banerne ved klubhuset, 
men der er plads til flere her.

I børnerækkerne er det muligt at samle 
så mange spillere i både fodbold og i 
håndbold, at afdelingerne selv kan stille 
hold, men i junior- og ynglingerækkerne 
er begge afdelinger med i et samarbejde 
i Four Stars regi, hvor klubberne i den 
gamle Hinnerup kommune har hold-
samarbejde med et godt resultat. Disse 
samarbejder tages løbende op til revision.

I den forbindelse vi jeg nævne, at der 
fra et par af vore naboklubber er kommet 
med et forslag om en decideret sam-
menlægning af klubberne i den gamle 
Hinnerup kommune. Forslaget er nu lagt 
ud til diskussion i klubberne, og har 
været diskuteret på afdelingsgeneralfor-
samlingerne. Vi må se hvad fremtiden 
bringer. Vi kan dog nok konkludere, 
at det ikke er SGF, der har det først og 
 største behov for en sådan sammenlæg-
ning.

De mange flotte resultater i årets løb 
beviser, at vi godt kan begå os blandt de 
bedste, når vi har dygtige idrætsudøvere, 
dygtige ledere og trænere og engagerede 
forældre.

Nu er SGF ikke en eliteklub – SGF er for 
alle – men derfor gør det altså ikke noget, 
at vi markerer os udover Favrskov´s 
grænser.

SGF´s venner har også i 2011 sat deres 
præg på byen, hvor de som sædvanlig 
er tovholder for sommerfesten i uge 33, 

hvor hovedattraktionen er cykelløbet, der 
med de indkørte penge er med til at støtte 
ungdomsarbejdet i afdelingerne. 

I hovedbestyrelsens regi har arbejdet i 
år været koncentreret omkring udbyg-
ningen af et sponsorudvalg. Det er med 
glæde, at vi kan konstatere, at der er godt 
samarbejde med alle afdelinger i spon-
sorudvalget, hvor vi har Sparekassen 
Østjylland som hovedsponsor samt 
REMA 1000, Sportmaster og Søften Auto 
Aps som guldsponsorer. Sammen med 
de øvrige store og små sponsorer er deres 
bidrag med til at gøre det muligt at til-
byde foreningens medlemmer at dyrke 
sport til rimelige kontingenter.

Husk at støtte alle klubbens sponsorer, 
som er med til at støtte op om SGF. Uden 
deres støtte vil det være umuligt at holde 
klubben kørende.

Samarbejdet med kommunen forløber 
godt. De fleste områder er efterhånden 
harmoniseret. Kommunen arbejder på 
en halharmonisering, hvor det ser ud 
til, at der skal opkræves en form for 
bruger betaling for benyttelse af inden-
dørs anlæg. Beslutningen ser dog ud til 
at trække ud. Dog må vi forvente, at der 
kommer en eller anden form for af gørelse 
på området i det kommende år. 

Igen udgifter og administration i 
klubben, som gør det mere besværligt 
at få frivillige til at gøre det arbejde i 
af delingerne, som er nødvendigt for at få 
klubben til at fungere. I forbindelse med 
kommunens sparekrav forventes indført 
en nøgleordning, hvor de afdelinger, som 
har adgang til hallerne, selv skal åbne og 
lukke for hallerne. Det vil måske give 
nogle problemer, men det vil også give 
nogle fordele, da kommunen er meget 
fleksibel med hensyn til at give adgang 
til benyttelse af hallerne i perioder i week-
enderne, hvor hallerne ellers står tomme.

 På anlægssiden har kommunen i 
2011 bevilget midler til renovering af 
drænsystemet på opvisningsbanen ved 
Neptunvej, hvor der periodevis er vand-
pytter på banen. Arbejdet er knap fær-

digt, men vi håber at kunne tage en del af 
banen i brug allerede i 2012.

SGF har igen i 2011 forøget medlemstal-
let med 107 medlemmer, så foreningen 
nu har 1.117 medlemmer.

Vi har al mulig grund til at være stolte af 
SGF med de aktiviteter, der tilbydes og de 
resultater, der opnås. 

Vi tror, at vores måde at organisere os 
på, nemlig med at de enkelte afdelinger 
har meget store frihedsgrader til selv at 
igangsætte aktiviteter, ideer m.v., er med 
til at skabe den store aktivitet i de forskel-
lige afdelinger. Det er lettere at motivere 
ledere og trænere til at yde en indsats i 
SGF, når de samtidig har stor indflydelse 
på deres arbejde.

Til sidst vil vi gerne takke alle, der har 
ydet en indsats for klubben. Det gælder 
både trænere, ledere, sponsorer og ikke 
mindst SGF`s Venner for en stor ind-
sats til gavn og glæde for ungdommen i 
Søften. 

I er alle med til at gøre Søften til et godt 
sted at bo og leve.

Hovedbestyrelsen,
Søren Peter Poulsen 

Medlemslotteriet
 Januar:  nr.  994  
 Februar: nr. 1066 
 Marts: nr.  546  
 April:  nr.  844  
 Maj: nr. 205 
 Juni: nr.  192
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Nyt fra SGF´s Venner

sgf's venner
SuSanne eSperSen, 86 98 79 40 

Generalforsamling
Vennernes generalforsamling blev afholdt 
den 22. februar 2012. Formand Susanne 
Espersen aflagde beretning – kan læses 
på hjemmesiden, www.soeften-gf.dk

Valg til bestyrelsen
Charlotte Hvid har valgt at trække sig fra 
bestyrelsen. 

Som nyt bestyrelsesmedlem valgtes 
Hans Jørgen Andersen. Han indtræ-
der som kasserer efter ”oplæring” af 
Vennernes mangeårige kasserer, Georg 
Jensen. Georg fortsætter som bestyrel-
sesmedlem. Der var genvalg til Nete 
Mortensen (bestyrelse) og suppleanter 
Ove Jensen, Inger Eskildsen (sponsor-
samarbejde) og Niels Jørgen Mortensen. 
Lone Bejder fortsætter som sommerfest-
koordinator.

Stokken
Susanne Espersen præsenterede mod-
tageren af ”Stokken 2012” som en fan-
tastisk hjælpsom person. Hun har tid-
ligere været formand for SGF´s Venner, 
men trak sig pga. travlhed i privat job. 

Heldigvis har hun sagt ”ja” til at være 
Sommerfestkoordinator og det er vi i 
SGF´s Venner rigtig glade for – det er 
Lone Bejder.

Lederpokalen 2012 gik til Gert Fuursted 
fra bordtennisafdelingen. Gert kom ind i 
bestyrelsen i 2007 og han måtte kort tid efter 
overtage formandsjobbet. Gert har været god 
til at udvikle afdelingen med aktive besty-
relsesmedlemmer og gode trænere, hvilket 
har sat sine spor ikke mindst i ungdomsræk-
kerne, hvor klubben er blevet kendt på lands-
plan. Foreningen ønsker Gert tillykke med 
lederpokalen. 

Lederpokalen 2012

Fastelavn
Søndag 19. februar arrangerede Vennerne 
fastelavnsfest i Præstemarkhallen.

Cirka 240 voksne og flot udklædte børn 
mødte op til tøndeslagningen. Der var 
3 mindre tønder for de 1-5 årige og 2 
trætønder  for de 6-12 årige. Alle børn 
stillede op i rækker;  mange af de mindste 
måtte ha´ en hjælpende ”hånd” fra mor 
eller far, men alle slog til tønderne med 
stor iver.  De heldige, der fik slået hul på 
tønderne og dermed blev kattekonger 
var:

1-5 år: Toke Lübker, Mikkel Frikke og 
Fabian G. Christensen

6-12 år: Andreas Bak Ryevad og Marie 
K. Willumsen

Kattedronninger
1-5 år: Mads Henriksen, Karl Toft og 
Noah Storm

6-12 år: Andreas og Marie slog både hul 
og hele tønden ned i éet ”hug” , så de fik 
også dronningeværdigheden.

Herefter var der præmieoverrækkelse 
til de heldige vindere.

Under tøndeslagningen gik to ”kriti-
ske” dommere rundt og så på udklæd-
ningen – der var mange, fine kostumer 
og derfor svært at vælge de bedste. De 
havde vist gerne givet mange præmier, 
men valget faldt til sidst på:

1-5 år: En rigtig flot heks med lang 
næse: Anne Juul Dahl samt

6-12 år: En fin smølf med helt blåt 
ansigt: Mia Katrine Madsen.

Efter tøndeslagningen var der slikposer 

og saft til børnene og kaffe og fastelavns-
boller til de voksne. 

SGF´s Venner vil gerne sige tak for det 
fine fremmøde til byens børn, forældre og 
bedsteforældre og til vores hjælpere for 
deres indsats under arrangementet. 

Vinsmagning
Fredag den 9. marts arrangerede  Ven nerne 
i samarbejde med Rema årets vinsmag-
ning. Der blev smagt på forskellige vine 
og årets Søften Vin blev valgt. Etiketten 
på årets Søften Vin viser skulpturen ved 
busstopstedet i Søften Midtby -  tegnet af 
Susan Ogstrup. Christian fra Rema over-
rakte Vennerne en check på kr. 5.000,-. 
Det var overskud af salget af Søften-vinen 
2011, rundet op af Rema. Vennerne siger 
mange tak!

Læs mere næste side

Ven nerne arrangerede i samarbejde 
med Rema årets vinsmagning. Der blev 
smagt på forskellige vine ved årets Søften 
Vin. Etiketten på årets Søften Vin viser 
 skulpturen ved busstopstedet i Søften Midtby 
-  tegnet af Susan Ogstrup.

Der blev prøvesmagt vin ved årets 
 vinsmagning.

Vennerne arrangerede fastelavnsfest i 
Præstemarkhallen søndag 19. februar. Cirka 
240 voksne og udklædte børn mødte op til 
årets tøndeslagning.

Lone Bejder modtog "Stokken 2012" som en 
fantastisk hjælpsom person.
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badminton
SVenD HanSen, SønDermarken 66, 86 98 53 05

Søften GF var tæt på oprykning
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Opgave: Vær tovholder på 
opstilling af flag i Søften by.
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"Det muntre 
køkken"
Brugt porcelæn, helst 
tallerkner søges. Hvis du 
alligevel vil kassere det 
gamle ste - send en mail til:

ne@mortensen.mail.dk
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Sct. Hans
I samarbejde med Søften Grundejer-
forening holdes  Sct. Hans aften på Engen 
den 23. juni. Årets båltale holdes af sogne-
præst Jane Vig Fanø.

Sommerfest 2012
Forberedelserne til sponsorcykelløb og 
sommerfest 2012 i uge 33 er i gang. 
Der var opstartsmøde 26/3 med delta-

gelse fra de fleste sportsafdelinger i SGF. 
Der arbejdes på at lave et fint program. 
Desværre kan vi nok ikke regne med 
sidste års suveræne ”trækplaster”; Falcks 
Sommerlege, men håber alligevel at se 
rigtig mange mennesker, små og store 
til cykelløb og arrangementer v. klubhu-
set. I forbindelse med cykelløbet gøres 
opmærksom på mulighed for tilmelding 
via SGF´s hjemmeside.

Flagmand
Det er et smukt syn, når der flages i 
Søften. Dette skue har i flere år været sty-
ret af Christian Schou. Han er imidlertid 
nødt til at stoppe nu og derfor søges en 
ny ”flagmand” til at vare tage denne post. 

Der flages 7 faste dage årligt; Påskedag, 
Pinsedag, 2 konfirmationsdage, Markeds-
dag, Grundlovsdag og Juledag. 

Vi siger rigtig mange tak til Christian 
for hans indsats.

Da 1. holdet for første gang i klubbens 
historie rykkede op i Serie 1 sidste sæson 
var der stor jubel i klubben.

Dog vidste vi også godt at det ville blive 
svært at skulle spille en række højere da 
vi gik fra 4 herrer og 2 damer til 5 herrer 
og 3 damer.

Men holdet har klaret sig overraskende 
godt og har vundet 6 ud af 7 kampe i 
grundspillet. Kun den første kamp mod 
Højbjerg blev tabt. Det betød en meget 
flot 2.plads i grundspillet. Dermed kom 
vi i oprykningsspillet og målet om at 
blive i rækken en realitet. Med 4 point 
med over i oprykningsspillet og med 4 
hold som rykker op, var der lige pludse-
lig noget at spille om.

Slutspillet blev en blandet omgang, da 
vi desværre må se i øjnene at vi ikke 

er så bred en trup på dette niveau. Det 
betød at bare med et enkelt afbud i kam-
pene, blev det svært. Vi lagde ud med 
en meget hård 1. kamp mod Skødstrup, 
som desværre slog os 6-5. Samme cifre 
tabte vi med i næste kamp. Så da vi 
skulle møde topholdet i 3.kamp, regnede 
vi med at oprykning var lang væk, men 
vi slog overraskende Silkeborg 8-3 og 
dermed skulle alt afgøres i sidste kamp 
mod Sabro. Begge hold kunne rykke op, 
men desværre for os blev det til et 7-4 
nederlag og ingen oprykning. Men alt 
i alt en rigtig flot sæson og helt sikkert 
godkendt som oprykker. Målsætningen 
for næste sæson må hedde oprykning til 
Kvalifikationsrækken. 

1. holdet denne sæson: Kennet Nørager, Jacob Møller, Martin Humle, Thomas Duch, Claus 
Ehrenreich-Petersen, Christian R. Andersen, Frank Brahe, Vibeke Hoffmann, Mie Jepsen, 
Tine Jessen, Glennie T. Sørensen.

Læs mere næste side

Sommerfest 2012 begynder torsdag 16. 
august med sponsorcykelløb.
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Samsøvej 13 . 8382 Hinnerup

Årets klubmesterskaber  blev afviklet den 
31.marts og til forskel fra sidste år blev 
alle rækker fra miniton til senior afviklet 
samme dag.  

Rækkerne blev afviklet ind imellem hin-
anden hvilket alle syntes var en god ople-
velse og de 135 kampe blev afviklet med 
masser af tilskuere. 

Her er resultaterne samt et udpluk af 
billederne.

Klubmesterskab i badminton Årets  
ungdomsspiller

Miniton:
Single:
1. Sarah Juel Møller
2. Tobias Helbo Lund
3. Simon Voldum Ehrenreich  
 
3. Mathias Hansen
5.Alexander Z.Møller
5. Elias Duch

Alle Miniton fik en pokal for deres flotte spil.

U9:
Herresingle:
1. Mikkel Elkjær
2. Hans Lynge Mikkelsen
Damesingle:
1.Mette Brahe
2. Laura Mølgaard Henriksen
Damedouble:
1. Laura M.Henriksen & Mathilde 
Hemmingsen
2. Sophie Rua Knuhtsen & Sarah Juel 
Møller

U11:
Herresingle:
1. Mads Juel Møller
2. Andreas Bach Ryevad 
Damesingle:
1.Lærke Brandt Hansen
2. Maja Hemmingsen
Herredouble:
1. Victor Nørager & Mads Møller
2. Andreas B. Ryevad & Oliver Platt
Mixdouble:
1. Lærke B. Hansen & Mads Møller
2. Maja Hemmingsen & Victor Nørager.

U13:
Herresingle:
1.Michael Andersen
2. Jens Malling
Damesingle:
1.Julie Jensen
2. Emma Graabæk
Herredouble:
1. Michael A & Jens Malling
2. Anton V. Larsen & Søren Brahe
Damedouble:
1.Maja Hemmingsen & Lærke B. Hansen
2. Julie Jensen & Emma Graabæk
Mixdouble:
1.Michael A & Jule J
2. Kristjan Kristensen & Astrid L. 
Christiansen.

Astrid Løwe Christiansen.

Herredouble:
1. Noel Lind Larsen & Mikkel Elkjær
2. Hans & Alfred Lynge Mikkelsen



  Søften GymnaStikforeninG  1312 Søften GymnaStikforeninG  

Vores U13 Pigehold gjor-
de det også flot i holdtur-
neringen og vandt kred-
sen. Tillykke til pigerne.

Søften har også hen 
over sæsonen markeret 
sig flot i turneringerne og 
det har betydet masser 
af oprykninger. Blandt 
andet har Julie Jensen 
rykket fra U13D til U13B, 
Mads Møller U11C til 
U11A, Asger Brøgger fra 
U11D til U11C, Maria H. 
Christoffersen fra U11D 
til U11B, Victor Nørager 
og Andreas Ryevad fra 
U11C til U11B, Camilla 
Ammentop fra U11D til 
U11C, Mathias Larsen fra 
U9B til U11C, Eva Hansen 
fra U15B til U15A. Ligeledes har Lærke 
B. Hansen fået nok point til at rykke op 
i U13M næste sæson. Stort tillykke til 
alle spillere for jeres flotte præstationer.  
Selvfølgelig også et stort tillykke til alle 
dem som har vundet turneringer i løbet 
af sæsonen, bla. har Søften flere Favrskov 
mestre at bryste sig med.

Toppen af kransekagen er selvfølgelig 

den flotte DM titel som Mads Juel Møller 
har hjemført til Søften (selvom vi må dele 
lidt med Århus AB) se omtale på forsiden 
af bladet.

Så igen en rigtig flot sæson for Søften 
badminton som vi håber vi kan gøre 
mindst ligeså godt næste sæson. 

Senior og motion
Senior:
Herresingle:
1. Kennet Nørager
2. Jacob Møller
Damesingle:
1. Mie Jepsen
2. Vibeke Hoffmann
Herredouble:
1. Claus Ehrenreich-Petersen 
og Thomas Duch
2. Martin Humle og Frank Brahe
Damedouble:
1. Gitte J. Knudsen og Vibeke Hoffmann
2. Mie Jepsen og Susanne Søby
Mixeddouble:
1. Susanne Søby og Kennet Nørager 
2. Mie Jepsen og Michael Mikkelsen

Motion. Herresingle: 1. Svend Hansen. 2. Jens-Ole Hessel.
Herredouble: 1. Svend Hansen og Jens-Ole Hessel. 2. John Andersen og Søren Kejser.

Året der gik med masser af succes
Søften GF-badminton,  har i denne sæson 
haft masser af gode præstationer både på 
og uden for banen. 

I januar blev vores første store tur-
nering afholdt nemlig Søften Cup. Det 
var et U9-U11A-D stævne og det blev 
en kæmpe succes. Stævnet blev så stort 
at vi måtte rykke til Rønbækhallen i 
Hinnerup. Med 209 kampe, 121 spillere 
fra 37 klubber blev dagen en rigtig travl 
dag. Men det gik over al forventning og 
efter at have uddelt 65 pokaler gik stæv-
neledelsen hjem og smækkede benene 
op. Det skal nævnes at Mathias Larsen 
vandt U9 singlen, Asger Brøgger vandt 

HS i U11D og Maria H. Christoffersen 
vandt U11D DS. 

Vores ene U11 M/K hold klarede sig rig-
tig godt i holdturneringen og endte med 
at vinde kredsen og dermed kvalificere 
sig til LM for hold. Det foregik i marts i 
Hedensted hvor holdet klarede sig rigtig 
flot. Efter en weekend med rigtig gode 
holdkampe mod en hel del U11A spillere 
kunne Søften hive en flot 3.plads (ud af 
17 kvalificerede hold) hjem. En rigtig god 
præstation af holdet, som bestod af Maja 
Hemmingsen, Lærke Brandt Hansen, 
Victor Nørager, Mads Møller og Andreas 
Ryevad.

Fra venste: Lærke, Maja, Victor, Mads og Andreas.
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bordtennis
Henriette Gram JoHanSen 86 98 54 45

En bordtennis sæson med udfordringer

 

For bordtennis afdelingen bød sæsonen 
11/12 på udfordringer lige fra opstarten 
i august. 

Afdelingen manglede desperat trænere 
og sene træningstider forhindrede opryk-
ning af kvalificerede spillere til vores 
øvede hold. På trænersiden blev løs-
ningen 4 forskellige trænere fordelt på 14 
dage, en ikke helt optimal løsning, men 
det har fungeret. Først på sæsonen var 
frafaldet på vores øvede hold så markant, 
at der måtte tages kreative løsninger i 
brug. Yngre spillere blev rykket op på 
den tidlige træningsdag og seniorerne fik 
mulighed for at deltage i træningen. En 
nødløsning der viste sig at blive en succes 
for alle parter,  yngste spillere har haft 
stort udbytte af at træne med de mere 
øvede spillere og både seniorer og øvet 
ungdom har haft stor glæde af at træne 
sammen.  Vigtigst af alt, har fællestrænin-
gen givet et større sammenhold i klubben 
på tværs af alder.

Trods de mange udfordringer og frafald 
af en del meget dygtige ældre spillere har 
11/12   været en god sæson. Afdelingens 
ungdomsspillere har formået at være 
med i slutspillet ved de fleste stævner de 
har deltaget i. 

De yngste årgange (01, 02 og 03), har i 
høj grad gjort sig bemærket i det jydske. 
Ved sæsonafslutning har Søften 3 spil-
lere i top 11 på JBTU`s  puslinge rating-
liste, Simon Gram Larsen, Matias Gram 
Larsen og Oliver Ulrich. I årets løb er det 
blevet til en del sejre for de tre drenge. 

De mange gode resultater:
Simon Gram Larsen blev jysk mester i 

single og i double med makkeren Mickey 
Elsborg fra Daugård.

I DGI/JBTU`s holdturnering vandt 
Simon Gram Larsen, Matias Gram Larsen 
og Oliver Ulrich deres Yngre drenge B 

pulje og efterfølgende jyske mesterskaber 
for puslinge A hold. 

Oliver Ulrich blev regionsmester i mini-
puslinge A single og i a- double vandt 
Oliver Ulrich og Matias Gram Larsen. 

Seniorafdelingen stillede hold i serie 1, 
2 og 4. Serie 1 holdet kæmpede en gæv 
kamp for at forblive i serie 1 og det lyk-
kedes heldigvis. Serie 2 så i lang tid ud 
til at have mulighed for en oprykning til 
serie 1, men forpassede muligheden med 
et par tabte holdkampe i slutningen af 
turneringen. Serie 4 sluttede som nr.1 i 
deres pulje og en oprykning til serie 3 er 
en realitet.

Sæsonen blev rundet af med klub-
mesterskaber søndag 22. april
Årets klubmestre blev:
Senior: Morten Pedersen
Junior: Jonas Fuursted
Drenge: Casper Schram
Yngre drenge: Sebatian Kjeldmann
Puslinge: Simon Gram Larsen
Mini puslinge: Matias Gram Larsen
Årets spillere: Puslinge A holdet, beståen-
de af  Oliver Ulrich, Simon Gram Larsen 
og Matias Gram Larsen.

Kommende sæson
Tidligere træningstider gør det muligt at 
rykke yngre kvalificerede spillere op på 
øvet hold og langt om længe få åbnet op 
for vores venteliste til begynderholdet.

Vi får en mere stabil træner situation, 
med en fast ugentlig træner for begge 
hold. Til klubbens øvede hold er  første 
skridt taget, idet vi fra næste sæson 
har fået lovning på at Henrik Lunder 
Espersen vil komme til Søften og træne 
en gang om ugen.  Lunder har de seneste 
år været fuldtidsbeskæftiget med bord-

tennis på eliteplan, idet han har har 
stået for talentcenter Århus, der er et 
Team Danmark støttet center. I samar-
bejde med ungdomslandsholdstræneren 
har han stået for træningen af nogle af de 
bedste ungdomsspillere i Jylland. Lunder 
bliver fast torsdags træner på øvet hold 
og forhåbningen er at han samtidig 
skal have en uddannelsesmæssig funk-
tion i forhold til vores ungdomstrænere. 
Anders Kliver har ligeledes takket ja til 
fortsat at tage en træningssession hver 
14. dag. Anders træner senior elite i SISU 

Puslinge A holdet. Klubmesterskaber 2012.

og har de seneste år også været træner i 
Søften. Han har i denne sæson formået 
at skabe lærerig og inspirerende træning 
på tværs af alder og kompetencence for 
vores ungdoms- og seniorspillere

Til begynder holdet har vores ung-
domstræner, Jonas Fuursted sagt ja til at 
komme fast en gang om ugen.

Læs mere næste side
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fodboLd
morten lübker, 24 84 46 55

DGI`s Landsmesterskab i bordtennis 
udgør bordtenisafdelingens årlige klub-
tur. 

Tre dage med bordtennis fra mor-
gen til aften og masser af oplevelser 
med holdkammeraterne. I år var lands-
mesterskaberne for seniorer for første 
gang slået sammen med ungdoms lands-
mesterskaberne og vi håber da, at Morten 
Pedersens bedrifter kan trække endnu 
flere seniorer med næste år. I år kunne 
afdelingen mønstre 11 ungdomsspillere 
og en enkelt senior spiller. Fredag den 
30. marts var der afgang fra præstemark-
hallen med pit-stop på Mc. Donald i 
Vejen og direkte videre til Vejen idræts-
center og fælles overnatning i klassevæ-
relse. De tre dage bød på holdturnering, 
singler og doubler. Søften kunne drage 
hjem med adskillige medaljer i bagagen.

Holdturneringen
Puslinge E hold med Adam Nederby og 

Rasmus Lønstrup vandt guld.
Puslinge A: Hold med Simon Larsen, 
Matias Larsen og Oliver Ulrich  vandt 
guld.
Oldboys B: Sølv Morten Pedersen
Single:
Mini puslinge A: Guld Oliver Ulrich
Puslinge A: Bronche Simon Larsen
Oldboys B: Guld Morten Pedersen
Double:
Mini puslinge B: Guld Malthe Ulrich/
Emil Clausen(Åbenrå).
Mini puslinge A: Guld Matias Larsen/
Oliver Ulrich.
Puslinge A: guld Simon Larsen/Mickey 
Elsborg (Daugård).
Yngre drenge B: guld Sebastian. 
Kjeldmann/Harawan Barwari(Grenå)
Drenge B: sølv Nikolai Henriksen/
Casper Schram.
Oldboys B: Morten Pedersen.

Klubtur til LM i Vejen

Rasmus Lønstrup og Adam 
Nederby.

Sebatian Kjeldmann og 
Harawan.

Casper Schram og Nikolai 
Henriksen.

Her ses senior fodboldholdet samlet fra serie 3 og serie 5.

For yderligere information, kontakt:
Henriette Gram Johanson på: m_larsen@mail.dk eller 8698 5445

senior: bordtennis sØges

Seniorafdelingen i Søften 
bordtennis har ledige pladser

Sæsonen 2012 er blevet skudt godt i gang 
med både sportslig og social succes.  

Vintertræningen blev skudt i gang i 
februar på vores nye belyste græsbane, 
spinning og indendørsfodbold i Voldum 
Motionscenter. I marts var der trænings-
lejr i Spjald med 45 tilmeldte spillere og 
trænere fra både dame og herre senior-
trupperne – en tur med både sportslige 
og sociale aktiviteter på programmet. 
Derudover har vi haft oprydning på NRGI 
Park efter AGFs hjemmekampe, isætning 
af net i målene på anlægget i Søften efter-
fulgt af pølser og en enkelt fadøl eller 
to, Champions League-arrangementer i 
klubhuset - samt naturligvis masser af 
trænings- og turneringskampe.

Der har gennem de sidste par sæ soner 
været arbejdet hårdt på at skabe en 
god træningskultur i klubben, et arbej-
de som vi nu høster frugterne af, idet 
vi er lige over 30 mand til træning til 
hvert trænings pas, hvor der trænes i to 
 trupper.  Vi har i år fået tilgang af  spillere 
fra andre klubber – hovedsageligt fra 
Høst i Hadbjerg og fra Korsholm.  

Herre senior – en social trup 
med sportslige ambitioner

Grunden til vores succes er, at den 
oplevede værdi er høj i Søften. Både for 
nye og ’gamle’ spillere. Spørger man for 
eksempel de nye spillere om, hvordan 
de oplever vores forholdsvis lille klub, er 
de meget imponerede. Oplevelsen er, at 
man får meget for indsatsen og pengene 
– både socialt og sportsligt. Vi tror selv 
på, at vi har kommunens bedste tilbud til 
seniorspillerne og den spillertilgang, vi 
oplever, bekræfter vores tro.

En af forklaringerne på, at vi kan tilbyde 
så gode forhold for vores seniorspillere 
er, at de selv er med til at gøre en indsats 
og tager del i ansvaret for klubbens drift 
ved at hjælpe med at rydde op på sta-
dion, sætte net i mål, flytte mål og diverse 
andre opgaver. Der er således et godt 
match mellem at yde og nyde.

Som altid har vi plads til nye spillere, 
så hvis du har et par støvede støvler lig-
gende på hylden, må du meget gerne 
møde op til til træning tirsdag og torsdag 
kl. 18.30. 

Læs mere næste side
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Sportsligt set er sæsonen også startet 
godt. Vi har valgt, at vi ikke vil have et 
serie 6-hold i forårssæsonen, da det de 
sidste par sæsoner har været svært at 
mobilisere spillere til tre hold. Men med 
den spillertilgang, vi har oplevet, og som, 
vi håber, holder ved, overvejer vi igen at 
tilbyde serie 6-fodbold i fremtiden. 

Serie 3 er i skrivende stund næsten halv-
vejs gennem sæsonens 14 kampe og har 
høstet flotte resultater. En uafgjort og fem 
sejre i de første seks kampe placerer hol-
det på en førsteplads i puljen – ét point 
foran nummer to fra Åstrup/Hammelev.

Serie 5 er også kommet godt fra start 

med to sejre i de to første kampe, og 
holdet ligger på en foreløbig førsteplads 
i puljen.

De fine sportslige resultater er uden 
tvivl produktet af den gode opbakning, 
der er til træning, løsning af praktiske 
opgaver og sociale arrangementer. At vi 
trives sammen uden for banen bevirker 
nemlig, at vi også kan løfte i flok på 
banen, når det gælder.   

Det bliver spændende at følge holdene 
resten af sæsonen.

Venlig hilsen, Peter Madsen

Der er en god stemning på holdet en forårsdag på Søften stadion.

Vi havde gennem længere tid snakket om 
at holdet skulle på en fodbold tur og det 
skulle gerne gøres inden sommerferien, 
da langt størstedelen af holdet stopper 
som U-18 spiller. En stor del rykker op 
og en endnu større del, har valgt at gå på 
efterskole, så turen skulle være her i foråret 
2012.

Ideerne var mange, alle sammen var ture 
til udlandet. Valget faldt dog på en lang 
weekend i Rønbjerg Feriecenter, fyldt med 
en masse spændende aktiviteter.

Busselskabet Centrum Turist sørgede for 
at vi kom derop om torsdagen og hjem 
igen om søndagen.  Vi skulle alle bo i 
hytter og trænerne havde bestemt hvem 
som skulle bo sammen, således at pigerne 
kunne skabe et tættere bånd til hinanden 
og ikke kun være sammen med de ”faste” 
veninder.

Allerede torsdag aften var der natteløb, 
hvor pigerne var delt op i 2 hold. Der var 
mange forskellige opgaver og krævede tæt 
samarbejde pigerne imellem. 

Pigerne fik prøvet 3D Laser skydning 
hvor de var delt op i de 2 hold, skulle de 
skyde hinanden, det var sjovt og det var så 
sjovt at det skulle prøves igen. De var også 
ud og sejle i gummibåd og sluttede nat-
teløbet  af med en opgave hvor de skulle 
hoppe i det indendørs svømmebassin. 

Der var et stort Badeland som også var 
et hit, rappelling, klatrevæg, minigolf og 
bowling fik pigerne også prøvet. Der var 
en ”spillerbule” som også blev prøvet, 
især Patrick ”Palle” Motzfeldt var en hyp-
pig gæst dér. Der var perioder i løbet af 
de dage, hvor pigerne havde fri til at gøre 
hvad de ville og den blev især brugt i 
svømmehallen og en del fik også spillet 
badminton. Ellers brugte de tid i deres 
hytter, hvor de hyggede sammen. Den 
sidste dag, søndag, var der wellness til hele 
holdet og det var også et kæmpe hit :O)!

Her er hvad nogen af pigerne skrev om turen:
Ditte-Marie Jensen:  
Det har været en utrolig god tur som 

U-18 pigernes fodboldtur 2012

U-18 pigernes fodboldtur 2012 blev en for-
længet weekend i Rønbjerg Feriecenter, fyldt 
med masser af  spændende aktiviteter.

overgik alle forventninger! Alt har bare 
været perfekt planlagt, for på intet tids-
punkt kedede jeg mig :P Det var en god 
oplevelse og jeg har hygget mig helt vildt! 
Så øøøh.. Tusind tak for en skøn tur alle 
sammen! :-)
Sofie Hust:
Super fed tur, der overgik mine for-
ventninger! Natteløb, laserskydning, wel-
lness osv. Alle aktiviteterne var vildt fede! 
Tusind tak for en god og hyggelig tur alle 
sammen  :-)
Rebecca Pilgaard Hansen:
Hej :p hæhæ 
Jeg synes det har været en super duper 
tur til Rønbjerg!!! Jeg har nydt alt på 
turen. Alle aktiviterne var sjove på hver 
deres måde ;-) og jeg synes, at det var helt 
fint at hytterne var på den måde. Fordi, 
vi skal jo ikke altid sove med dem vi 
altid er sammen med. Nå, men jeg synes 
i traaaaaaaner gjorde det godt! Alt i alt 
god tur  ;-)
Maria Quist Thomasen:
En rigtig god tur. Den ene fede aktivitet 
overgik jo den anden, samt et godt sam-
menhold. Jeg tror ikke, der var nogle, der 
havde turde forvente sådan en fantastisk 
tur, som det helt sikkert har været! ;-)

Med venlig hilsen
Trænerteamet 
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De to vindende U-10 hold fra SGF.

Alle deltagende U-10 spillere fra SGF samt 
trænere og holdledere.

Søften U-10 piger 1…. Bagerst fra venstre: 
holdleder Lotte, træner Claus, Emma Melin, 
Emilie Elkjær, Emma Pedersen, træner Jan. 
Forrest fra venstre Maja Hemmingsen, 
Cecilie Søby, Mascotten fede Doris med 
pokalen, Pernille Mai, Lærke Hansen

håndboLd
Steen tHomaSen, 20 68 58 03

Fredag den 13. april drog 25 U-10 piger, 
20 U-10 drenge og 19 U-12-piger en masse 
trænere samt holdledere mod Flensborg. 
De startede turen på skolens p-plads i en 
noget ramponeret bus, men intet kunne 
ødelægge glæden/spændingen ved at 
være på vej mod årets afslutningsstæve 
i håndbold.

Efter en nogenlunde nattesøvn star-
tede stævnet op lørdag kl. 8.00, hvor 
U-10 drenge 2 – skulle spille deres før-
ste kamp. Har sjældent set nogle være 
så glade for et uafgjort resultat… Men 
drenge som igennem hele sæsonen har 
tabt deres turneringskampe syntes jo, at 
det var en sejr. U-10 drenge 2 spillede 
yderligere 2 kampe om lørdagen og fik i 
den ene årets første sejr. Det resulterede 
i en plads i A slutspillet. Men så blev 
modstanderne for gode og de måtte se 
sig slået ud af turneringen.

U-10 drenge 1 klarede sig igennem alle 
lørdagens kampe med sejre – vandt de 
også deres sidste puljekamp søndag for-
middag – ville de også ende i A slutspil-
let. Og selvfølgelig gjorde de det !!! Det 
var nogle spændende kampe der blev 
vundet den formiddag også mod det lidt 
bissede hold fra Grindsted – så nu var 
det spændende om de 2 skadede spillere 
blev klar til A-FINALEN, som skulle spil-
les i den store hal kl. 12.30.

U-10 piger stillede op med 3 rigtig gode 
hold til stævnet. Alle 3 hold skulle spille 3 
kampe i deres indledende runde om lør-
dagen og der må jeg virkelig sige, at det 
var håndbold på vej mod verdensklasse. 
9 kampe = 9 SEJRE. Meget stolte og trætte 
piger. Der røg 3 U-10 pige hold i A slut-
spillet, som startede søndag  morgen kl. 
8.00.

Der var mange spændende kampe i 

Flensborgtur med mange 
spændende kampe 

slutspillet, hvor de både var i forlænget 
spilletid og straffekast i en enkelt en af 
dem. Og når nu U-10 pigerne havde 
været så gode kunne de jo desværre ikke 
undgå, at skulle mødes indbyrdes. Det 
var også en meget spændende kamp, 
som endte med sejr til U-10 piger 1. 
Desværre tabte både hold 2 og 3 så deres 
kampe og det blev hold 1, der endte i 
A-FINALEN, som skulle spilles i den 
store hal kl. 12.00.

Der var nerver på hos de 2 finale 
hold…… Men med den opbakning de 
fik af sgf-spillere, trænere, holdledere, 
søskende og forældre kunne det vel 
ikke ende med andet en sejre…….. eller 
kunne det ????     NEJ. U-10 drenge vandt 
over Hadsten og U-10 pigerne vandt 
over Hammel GF. Så de var stolte over 
at kunne komme hjem til klubben med 2 
STORE FLOTTE POKALER.

Alle u 12 pigerne tog af sted lørdag mor-
gen i højt humør og kampklar. U 12 piger 
1 lagde hårdt ud lørdag morgen med 
overbevisende at slå puljens stærkeste 
modstander og efterfølgende vandt de 
forholdsvis let resten af kampene lørdag 
og var dermed inden sidste puljekamp 
søndag sikre på at blive puljevindere.

U 12 pigerne 2 var kommet i en meget 
vanskelig pulje og startede lørdag ud 
mod Grindsted og fik en nederlag – dette 
rystede dog ikke pigerne der i de næste 
to kampe kæmpede bravt og først spil-
lede en meget tæt kamp som de desværre 
tabte men det gode spil medførte efter-

følgende en vigtig sejr over en stærk a 
række modstander.

Søndag gjorde et nederlag til Hadstens 
1. hold at turneringen desværre var slut 
for U12 pigerne 2 men det gode sammen-
hold på holdet gjorde at de ret hurtigt 
var klar til at bruge resten af dagen på at 
bakke op om u12 pigerne 1.

U 12 piger 1 startede søndag med deres 
sidste puljekamp som de også overbevi-
sende vandt hvorefter de var klar til A 
slutspillet – her mødte de holdet som U 
12 piger 2 dagen forinden havde slået 
– dette blev en meget tæt kamp, som 
pigerne desværre tabte i sidste ende.

Der har gennem de to dage været et fan-
tastisk sammenhold mellem pigerne og 
drengene på alle hold – de har sunget og 
bakket hinanden rigtig godt op og kom 
alle trætte, glade og meget hæse hjem.

Som forældre til en U-10 pige og en 
U-10 dreng vil jeg bare sige tusinde tak 
for en super hyggelig tur. Spændende 
kampe, hal larm, eftermiddagshygge 
på strøget, dejlig restaurant besøg med 
andre forældre og meget mere. Vi ses 
igen til næste år.

Og sidste men ikke mindst: EN KÆMPE 
TAK til trænere og holdledere – uden jer 
ville sådan en fantastisk tur jo ikke kunne 
finde sted.

Venlig hilsen, Pernille
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Nu hvor man ser tilbage på, starten af 
sæsonen hvor HOG og SGF stod med et 
hold samarbejde, var ingen slet ikke klar 
over hvor en fantastisk sæson, drengene 
havde foran sig. Drengene har taget imod 
dette samarbejde med ”åben pande” og 
derfor kan man i dag se tilbage på en helt 
utrolig sæson. I alt 24 drenge har været 
med hele vejen og takke være dem og 
en super forælder opbakning fik alle en 
god sæson.

Hold 1
Hold 1 deltager den 5. og 6. maj i det uof-
ficielle  DM, i Hvidovre, for U-12 hold. Et 
DM hvor Danmarks pt. Bedste U-12 hold 
deltager. Holdet spillede sig før jul til den 
4. plads i A-rækken som gav adgang til 
DM og til at spille i en af Jyllands bedste 
rækker efter jul. En række som består af 
de bedst hold fra hele 3 jyske håndbold 
kredse. Holdet har efter jul kun haft 
meget svære kampe og endte, trods flere 
gode kampe, med 2 sejere. Alle omkring 
holdet er helt sikker på at holdet vil gøre 

en god figur til DM og de er klar til den 
fantastiske oplevelse, et sådan DM er. 
Også her er der stor forældre opbakning. 
En stor gruppe tager med drengene til 
Hvidovre og er sammen med dem dag 
og nat.

Hold 2
23 kampe i træk uden nederlag…. Holdet 
har deltaget i B rækken. Før jul spillede 
holdet ganske pæn håndbold men havde 
svært ved at fungere som hold. Det blev 
der vendt op og ned på efter jul. Holdet 
vandt deres B rækken uden point tab. 
Sammen med diverse cup-turneringer og 
træningskampe blev det til 23 kampe, i 
træk, uden nederlag. Nederlaget vender 
vi tilbage til.

Skovbakkens Julecup
Hold 1 var flyvende 3. juledag i Vejlby-
Risskov. De stod tilbage som vindere af 
A-rækken og kunne hænge de velfor-
tjente guldmedaljer om halsen.

Hold 1. Hold 2

 
 

15. SEPTEMBER 2012

Fantastisk sæson for HOG/SGF 
U-12 drenge

Langå Julecup
Hold 2 viste” tænder” denne dag og 
vandt meget velfortjent, en stor pokal 
efter nogle meget flotte kampe. Pokalen 
blev vundet i meget overlegen stil. En 
super eftermiddag og aften i Langå.

Svane-cup 2012
Første weekend efter påske gik drenge-
nes afslutnings tur til Svane-cup stævnet 
i Ålborg. Det blev en fantastisk tur for 
alle drengene hvor der var dømt masser 
af håndbold og imellem dette, masser 
af hygge. Målsætning var klar hjemme 
fra. Der skulle spilles finale i Gigantium. 
Og sådan endte det også men nok ikke 
helt som forventet hjemme fra. Hold 1 
gik efter A slutspillet og hold 2 efter B 

slutspillet. Men det stod snart klart at 
begge hold, efter at de begge vandt deres 
indledende puljer, skulle spille A slutspil. 
Begge hold vandt deres kvartfinaler og 
kom i hver deres semifinale. Pludselig var 
muligheden for at hold 1 og hold 2 skulle 
mødes i finalen i Gigantium. Det var ikke 
til at fatte og det endte desværre heller 
ikke sådan. Hold 1 tabte deres semifinale 
til den arrangerende klub Visse. Hold 
2 spillede en super semifinale og vandt 
sikkert. Hold 2 i A-finalen mod Visse. 
Efter navneopråb var drengene klar til 
at spille finale. Desværre var Visse en for 
stor mundfuld men drengene spille en fik 
kamp og tabte 9-5 efter 23 kampe uden 
nederlag. Tilbage stod drengene med 
sølvmedaljer som de var meget stolte af.
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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 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
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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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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


