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Børnene nyder det gode vejer og hygger sig i at spille tennis. Husk at alle er velkomne til at 
møde op og deltage. Se mere inde i bladet på side 20-21.

Tennissæsæsonen er 
skudt igang
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Forretningsudvalg:
Formand: 
Søren Peter Poulsen 86 98 75 16
Næstformand: 
Hans Espersen 86 98 79 40
Hovedkasserer: 
Jens-Ole Hesel   86 64 03 03 
Sekretær: 
Winni Ditlev 86 98 75 16
Kontakt:  sgf@soeften-gf.dk
Hjemmeside: www.soeften-gf.dk

Badminton:
Svend Hansen   86 98 53 05
Bordtennis:
Henriette Gram Johansen  86 98 54 45
Fodbold:
Morten Lübker           24 84 46 55
Håndbold:
Steen Thomasen   20 68 58 03 
Tennis:
Christian Neve   86 91 24 12 
SGF's Venner
Susanne Espersen  86 98 79 40
Petanque: 
Lili Pujol,  86 98 56 83 

AFDELINGSFORMÆND

HOVEDBESTYRELSEN

NYT

HINNERUP 
KØRESKOLE
v/Jacob og Bjarne Hansen

Holdstart: se vores hjemmeside

Tilmelding på

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

Ekkovej 4, Søften

forandre hverdagen

Århusvej 60 . 8382 Hinnerup . 8698 5171
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SGFs årsberetning for 2013
2012 har været præget af stor aktivitet i 
alle afdelinger. 

De indendørs aktiviteter som badmin-
ton, bordtennis og håndbold har rigtig 
godt fat i børn og unge fra området. I alle 
afdelinger er der spillere og hold, som 
kan gøre sig gældende blandt landets 
bedste. Der er et godt holdsamarbejde 
med naboklubberne i håndbold både for 
børn, unge og seniorer. Også badminton-
afdelingen har et godt træningssamar-
bejde med HOG.

Alle afdelinger har været gode 
til at udnytte de ledige timer i 
Præstemarkhallen, så det har været 
muligt at få plads til, at flere børn kan 
dyrke sport. Bordtennisafdelingen har for 
første gang fået mulighed for at benytte 
en badmintonbane i hallen, hvilket har 
reduceret ventelisten. Ligeledes har de 2 
haller i Rønbæk Idrætscenter været med 
til at udvide antallet af haltimer og der-
med give adgang til mere træningstid. 

I udendørs aktiviteterne fodbold og ten-
nis er der ligeledes stor aktivitet for børn 
og unge. På anlægget ved Neptunvej er 
der pres på fodbold banerne. Fodbold-
afdelingen har igen i år forøget medlems-
tallet, og er nu over 400 medlemmer.

Desværre er tennisafdelingen gået lidt 
tilbage medlemsmæssigt.

Plads til flere Petanque spillere
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 er et par af vore nabo-
klubber kommet med et forslag om en 

decideret sammenlægning af håndbold-
afdelingerne i klubberne i den gamle 
Hinnerup kommune. Forslaget har været 
til diskussion i klubberne, og har været 
diskuteret på håndboldafdelings gene-
ralforsamling. Vi må se, hvad fremtiden 
bringer. 

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.

SGF er for alle
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 2012 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. 

Det er med glæde, at vi kan konsta-
tere, at der er godt samarbejde med alle 
afdelinger i sponsorudvalget, hvor vi har 
Sparekassen Kronjylland som hovedspon-
sor 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 tilbyde foreningens med-
lemmer at dyrke sport til rimelige kon-
tingenter.

Husk at støtte
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. Der har igen i 2012 været arbej-
det med at dræne opvisningsbanen. Vi 
håber på at den seneste løsning med 
yderligere dræning vil løse problemer-
ne, så vi i den kommende sæson kan 

be nytte opvisningsbanen. I forbindelse 
med kommunens sparekrav er der ind-
ført en nøgleordning, hvor de afdelinger, 
som har adgang til hallerne, selv har 
fået mulighed for at åbne og lukke for 
hallerne. Det ser ud til at fungere rime-
ligt godt. Det har givet nogle fordele, 
da kommunen er meget fleksibel med 
hensyn til at give adgang til benyttelse af 
hallerne i perioder i weekenderne, hvor 
hallerne ellers står tomme. Kommunen 
introducerer her ved årsskiftet en halhar-
monisering, hvor der skal opkræves en 
form for brugerbetaling for benyttelse af 
indendørs anlæg. Denne brugerbetaling 
er afdelingerne nødt til at opkræve ved 
de medlemmer, der benytter de inden-
dørs anlæg i form af kontingentstignin-
ger. Der er ingen andre steder at hente 
pengene. Igen udgifter og administration 
i klubben, som gør det mere besværligt 
at få frivillige til at gøre det arbejde i 
afdelingerne, som er nødvendigt for at få 
klubben til at fungere.

Behov for en ny hal i Søften
Der er pres på tiderne i Præstemarkhallen 
og selv om der sidste år kom en hal mere 
i Rønbæk Idrætscenter, vil der inden for 
en kortere årrække være behov for en 
ny hal i Søften med de udbygningspla-
ner, som kommunen har for Søften i de 
kommende år. I forbindelse med hal-
harmoniseringen er der åbnet mulighed 
for, at hallerne kan etablere en form for 
selvejende enheder. På baggrund af det 
kommende behov for en ny hal samt 
kommunens intentioner om selvejende 
enheder er der et par af foreningens 
medlemmer, som har været foregangs-
mænd for oprettelsen af Søften Kultur- 
og Idrætscenter, hvis formål er at oprette 
et kultur- og idrætscenter i forbindelse 
med Præstemarkhallen. SGF støtter op 
om dette arbejde og opfordrer alle byens 
borgere til at gøre det samme.

De fleste områder er efterhånden har-
moniseret. Her ved årsskiftet har kom-
munen tilkendegivet, at de vil overtage 

vedligeholdelsen af lysanlægget på fod-
boldbanen. Nu ser vi så frem til, at også 
tennisområdet harmoniseres, hvor SGF 
som en af de få tennisafdelinger i kom-
munen selv står for vedligeholdelsen af 
anlægget.

Lille tilbagegang i medlemstallet
SGF har i 2012 haft en tilbagegang af det 
samlede medlemstal med 73 medlem-
mer, så foreningen nu har 1.059 medlem-
mer. 

I det kommende år skal afdelingerne i 
gang med at benytte et nyt administra-
tionssystem, klubmodulet, som kommu-
nen har stillet vederlagsfrit til rådighed, 
foreløbig for 3 år. Dette system skulle 
gerne gøre det lettere og mere smidigt for 
kassererne i de forskellige afdelinger.

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
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Læs mere næste side

sgf's venner
SuSanne eSperSen, 86 98 79 40 

Lederpokalen og æresnåle 2013 Nyt fra SGFs Venner

Samsøvej 13 . 8382 Hinnerup

Lederpokalen blev i år uddelt til Steen 
Thomasen fra håndboldafdelingen. 

Steen har igennem rigtig mange år 
været en stor og uvurderlig hjælp for 
håndboldafdelingen. 

Han startede som ungdomstræner helt 
tilbage omkring 2000/2001, og som den 
ildsjæl, han er, var han med fra opstart 
til at forme Fourstars-samarbejdet såle-

des, at dette kom til at køre på fornuftig 
vis. De seneste par år har Steen på dyg-
tig vis varetaget posten som formand i 
håndboldbestyrelsen. Foreningen ønsker 
Steen tillykke med lederpokalen.

Der blev desuden uddelt æresnål til 
Morten Lübker fra fodboldafdelingen og 
til Leif Sørensen fra hovedbestyrelsen.

Steen Thomasen fra håndboldafdelingen fik lederpokalen for hans store indsats.

Juletræsfest og julekalendere
SGF´s Venner sluttede 2012 med 
Juletræsfest i Forsamlingshuset 1. søndag 
i advent. Desværre var der sket en fejl 
v. udlevering af billetter i Rema, så der 
kom ikke så mange børn, som vi forven-
tede. Men de, der kom, kunne hygge sig 
med dans om juletræet sammen med 
Julemanden og spise slik og æbleskiver. 

Salget af årets skrabe-julekalender med 
billede af byens sportsglade børn gik 
rigtig flot.

Fastelavn
Søndag 10. februar afholdt Vennerne 
Fastelavnsfest for byens børn (og deres 
forældre og bedsteforældre). Der mødte 
mange, rigtig flot udklædte børn op og 
slog katten ud af i alt 5 tønder. Dommerne, 
Karen og Birthe havde mange overvejel-
ser, før de valgte en rigtig fin bager og en 
sød trold med flot rødt hår som bedste 
udklædte - det var virkelig svært at vælge 
mellem de mange fine udklædninger. 

Mange var flotte udklædte til årets fastelavnsfest i Søften Forsamlingshus.
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Der var desuden præmier til kattekonger 
og dronninger og slikposer til alle børn. 
Forældrene blev beværtet med kaffe og 
fastelavnsboller.

Et rigtig fint arrangement - vi siger tak 
til alle vores hjælpere og håber, vi ses 
igen til næste år!

Generalforsamling
Vennernes generalforsamling 2012 
blev afholdt d. 20/2. Formand Susanne 
Espersen aflagde beretning; denne kan 
læses på hjemmesiden.

Valg til bestyrelsen
Der var valg/genvalg til Inger Eskildsen, 
Susanne Espersen og Jørgen Badstue. Som 
ny suppleant valgtes Søren Møller, Ove 
Christensen og Niels Jørgen Mortensen 
blev genvalgt som suppleanter.

Ib Snedker har sagt ja til at være ny flag-
mand og modtager gerne henvendelse, 
hvis der er nogen, der vil gi´ en hånd 

med, tlf. 86986606 eller mail ibsne@mail.
tele.dk 

Stokken
Gik i år til et mangeårigt og heldigvis 
stadigt medlem af SGF´s Venner, nemlig 
Georg Jensen. Han har i rigtig mange år 
samvittighedsfuldt bestyret jobbet som 
kasserer og godkendt et utal af ansøg-
ninger fra klubbens afdelinger. Dette 
hverv har han nu overladt til Hans Jørgen 
Andersen, men der er stadig meget brug 
for Georg bl.a. til administration af pølse-
vogn og koordinering v. Vennernes 
arrangementer - Stor TAK til Georg.

Sct. Hans
Glem ikke at møde op på Engen d. 23/6, 
når Vennerne i samarbejde m. Søften 
Grundejerforening afholder Sct. Hans 
aften på Engen. Her er en fin mulighed 
for at møde venner, naboer etc. på en, 
forhåbentlig, lun sommeraften.

Medlemslotteriet
 Januar:  nr.  1002  
 Februar: nr.   618 
 Marts: nr.    160  
 April:  nr.  184  
 

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.

Sommerfest  2013 
Forberedelserne til sponsorcykelløb og 
sommerfest er skudt i gang og festud-
valget har afholdt 1. møde d. 19/3 med 
deltagelse fra de fleste sportsafdelinger.

Festudvalget og SGF´s Venner står 
overfor flere udfordringer. Desværre har 
Lone Bejder været nødt til at trække sig 
fra jobbet som Sommerfestkoordinator af 
arbejdsmæssige årsager, så der mangler 
en "tovholder" til sommerfesten. Det er 
foreslået, at en mindre gruppe kan være 
"tovholdere", så arbejdspresset/ansvaret 
fordeles?

Der arbejdes også på at finde en mere 
"rimelig" uddeling af præmier til cykel-
løbet; således bl.a. at de børn, der kører 
flest penge ind til klubben, præmieres 
derefter.

Sidst, men ikke mindst, har der jo været 
indbrud på Vennernes "lager". 

Der er stjålet inventar til pølsevogn, telt 
og dansegulv - hvem ved, måske skal 
vi danse på græs til sommer? Det vil 
fodboldafdelingen nok ikke være helt 
tilfredse med.

"Det muntre 
køkken"
Brugt porcelæn, helst 
tallerkner søges. Hvis du 
alligevel vil kassere det 
gamle stel - send en mail til:

ne@mortensen.mail.dk
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Georg Jensen modtog "Stokken 2013" som en fantastisk hjælpsom person.
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15. september 2013

håndbOLd
Steen thomaSen 20 68 58 03

Ungdomsudvalget arrangerede i år en 
afslutningsdag for alle ungdomsholdene 
i SGF håndbold som blev afholdt den 13. 
april 2013. 

Holdene var delt op således at U-6 og 
U-8 startede med at spille strandhånd-
bold-turnering i hallen. Bagefter var der 
medaljeoverrækkelse til alle i gymnastik-
salen, hvor forældre kunne hylde børn 
og trænere. Mange forældre havde bagt 
kage og de var stillet op ude i cafeen sam-
men med frugt, kaffe og saftevand.

Så kom turen til U-10 og U-12 holdene 

som startede med overrækkelse af en 
kammeratskabspokal, som trænerne gav 
til den spiller, som på en eller anden måde 
havde gjort noget ekstra i forhold til ind-
sats, kammeratskab m.v. Efterfølgende 
spillede de alle strandhåndbold-turne-
ring med stor entusiasme. Så var det tid 
til kagebord for dem. 

Der var rigtig stor opbakning både fra 
forældre og børn og der var ca. 400-500 
mennesker i hallen i løbet af dagen. En 
dejlig dag med masser af glade håndbold 
børn. SGF Ungdomsvalg

Så er det ved at være slut på sæsonen og 
traditionen tro sluttes der af med hånd-
boldstævne i Flensborg den 5 – 7/4 2013.

I år deltager der 5 hold fra SGF. 2 U-10 
pige hold, 2 U-12 pige hold og 1 U-12 
drenge hold.

De drager mod Flensborg fredag aften, 
hvor de bliver indkvarteret på en skole i 
midtbyen – med verden dårligste toilet-
ter.

Lørdag morgen er de dog alle tidligt 
oppe og klar til dagens kampe… Det 
byder på mange flot spillede kampe af 
alle hold.

U-10 piger hold 1 - vandt deres indle-
dende pulje suverænt og kom videre til 
A-slutspillet. Her glippede finaldeltagel-
sen desværre, da de tabte den afgørende 
kamp med et enkelt mål.

U-10 piger hold 2 – kom videre til B 
slutspillet. Her vandt de begge deres 
kampe og kom i B-finalen. Det var en rig-
tig god, spændende og meget lige kamp 
med flot spil af pigerne. Kampen gik i 
forlænget spilletid og desværre scorede 
modstanderen, Hauge IF, i allersidste 
sekund – så vi tabte med 1 mål.

U-12 piger hold 1 – vandt alle deres ind-
ledende kampe og skulle så spille mod 
Hadsten om at komme i A-finalen. Denne 
kamp vandt de også... Og så skulle de 
for 2. år i træk i ”den store hal” og spille 

A-finale. Det blev en meget intens og 
spændende kamp, som pigerne desværre 
tabte med 1 mål efter at have været i 
forlænget spilletid. Det blev dog stadig 
til en flot 2. plads og endnu en pokal til 
klubben.

U-12 piger hold 2 spillede nogle fan-
tastiske kampe og det blev desværre 
ikke til sejre i nogle af kampene. De var 
nemlig endt i pulje med meget svære 
modstandere, som man må sige fik kamp 
til stregen af nogle fantastiske piger, som 
kæmpede til sidste minut.

U-12 drenge spillede 3 vidt forskellige 
kampe om lørdagen, hvor de kæmpede 
mod den fysiske overmagt. De mødte 
fair fysik og var fysisk størst i den sidste 
kamp, hvilket de aldrig har prøvet før. 
Disse 3 kampe resulterede i en uafgjort 
og to sejre, som rakte til en 2. plads i pul-
jen. De røg ind i Grindsted´s AA-hold i 
kvartfinalen, som viste sig at være en for 
stor mundfuld og de forlod turneringen 
med et 10-4 nederlag til de kommende 
vindere.

Endnu engang var der stor forældre 
opbakning til alle hold. Tak for en dejlig 
tur med mange sjove og spændende 
timer i andre forældres gode og sjove 
selskab. Pernille

Samarbejdet, der bærer navnet Team 
Favrskov Håndbold, er et samarbejde 
eller nærmere et holdfællesskab mellem 
de fire klubber HOG, GUI, KIF og SGF.

TFH afløser altså det tidligere Four 
Stars og omfatter alle hold og årgange i 
de fire klubber.

Træningen vil foregå i Rønbækcenteret 
og Præstemarkhallen og spilletøjet bliver 
grønne trøjer og sorte bukser.

Arbejdet med at planlægge det nye TFH 
samarbejde er naturligvis i fuld gang og 
en række udvalg er nedsat.

Der arbejdes med påsætning af trænere 
til næste sæson og på at skabe den bedst 
mulige kommunikation mellem medlem-
merne og klubben.

En af tankerne bag TFH er bedre udnyt-
telse af ressourcerne og der er behov for 
folk, der vil hjælpe.

Der skal eksempelvis findes folk til 
holdlederjobs, ungdomsudvalg, turne-
ringsplanlæggere, dommere, dommer-
påsætter, materialeansvarlig og meget 
meget mere.

Vi håber derfor, at mange interesserede 
vil melde sig og hjælpe det nye samar-
bejde godt i gang.

Følg med på vores hjemmeside, hvor 
man kan læse mere om TFH.

Steen Thomasen, 
formand for SGF håndbold

Stævne i Flensborg

Afslutningsdag for ungdomsholdene

Nyt håndboldsamarbejde til næste sæson
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bOrdtennis
henriette Gram JohanSen 86 98 54 45

Almindeligvis er bordtennissæsonen 
afsluttet på dette tidspunkt, I år har vi 
dog valgt at fortsætte en enkelt gang om 
ugen med det øvede hold og lavet aftaler 
med andre klubber om træning på andre 
ugedage. Vi har 3 spillere der er kvalifice-
ret til at deltage til DM d. 25. maj i yngre 
drenge rækken og det kræver at formen 
er i top til den tid. Spillerne er Oliver 
Ulrich, Matias Larsen og Simon Larsen.  
Vi forventer ikke at komme hjem fra 
Sjælland med en danmarksmester, men 
forhåbentlig med nogle gode og lærerige 
kampe og i hvert fald en stor oplevelse 
rigere.

Sæsonen startede godt op, med en dyg-
tig trænertrup og det kan ses på spillerne. 
De fleste spillere er blevet markant bedre 
i årets løb og det er da også blevet til 
rigtig mange gode resultater ved diverse 
stævner. Og ikke mindst har vi kunnet se 
at spillerne har hygget sig til træningen 
og der har været godt fremmøde.

Især har det været dejligt at kunne 
starte sæsonen op med at få ryddet lidt 
ud i vores alt for lange venteliste. For før-
ste gang i 3 år havde vi mulighed for at 
optage mere end 2-3 spillere, fordi vi fik 
mulighed for at få lidt tidligere trænings-
tider, bl.a. på badmintonbanen nederst i 
hallen, hvor der om mandagen er op til 
14 bordtennisspillere på banen. Super at 
se de yngste gå til biddet med højt humør 
selvom bordtennis kan være en svær 
sport at tilegne sig.

Gode resultater kan nævnes
Jyske mesterskaber i Hobro:

Matias Larsen kom hjem med en 3. 
plads fra jyske mesterskaber i puslige A 
rækken og der var virkelig kamp om pla-
ceringerne, med mange dygtige spillere. 

Matias Larsen og Oliver Ulrich sølv i 
puslinge A double 

Simon Larsen guld i yngre drenge 
A double sammen med en spiller fra 
Esbjerg.

Landsdelsmesterskabee
Oliver Ulrich landsdelsmester i puslinge 
A.

Nicoline Woesøe Fejer landsdelsmester 
i puslinge D.

Lansdsmesterskab
Nicoline Woesøe Fejer landsmester i pige 
puslinge A single og puslinge D mix-
double

Matias Larsen og Oliver Ulrich var 
begge kvalificeret til top 12 for puslinge 
og Simon Larsen til kvalifikation til top 
12 i yngre drenge. Stævnet blev afviklet 
på Sjælland i februar og blev afviklet 
over to dage.  Det var 2 super hårde 
dage, eftersom drengene skulle dyste 
med Danmarks bedste bordtennis spil-
lere i deres egen årgang. Det blev til rigtig 
mange frustrationer og tårer men heldig-
vis også mange glæder over de 2 dage og 
rigtig mange gode og seværdige kampe. 
Oliver løb af med en rigtig flot 3. plads i 
puslinge rækken. 

Klubmesterskab 2013
Bordtennis sæsonen blev afrundet sidst 
i marts med kåring af årets klubmestre. 
Vi lagde ud lørdag morgen med kampe i 
de respektive aldersgrupper og fik kåret 
følgende klubmestre:
Mikropuslinge: Joachim Worsøe Fejer
Minipuslinge: Matias Larsen
Puslinge drenge: Kristian Emil
Puslinge pige: Nicoline Worsøe Fejer
Yngre drenge: Simon Larsen
Drenge: Sebastian Kjeldman
Junior: Nicolai Henrisen
Herre klasse 3: Morten Pedersen
Herre klasse  5: Henning Mørck

Søften Bordtennis

Da den alvorligere del af dagen var vel-
overstået, havde Brian Henriksen sørget 
for at der var grillpølser og brød klar fra 
egen gril. Efterfølgende var der arrange-
ret double turnering og hyggelig tradi-
tion der blev startet sidste år. 

Vi endte dagen med uddeling af poka-
ler og kåring af årets spiller. Årets spiller 
blev Morten Pedersen. Morten, der er 
seniorspiller blev kåret som årets spiller, 
da han hele sæsonen er mødt trofast op 
til træning med øvet hold og været en 
inspirationskilde for de yngre spillere 
i engagement og koncentration. Hans 
fremmøde har også været vigtig som 
sparringspartner for de bedste unge spil-
lere.

Næste Sæson
Planlægningen af næste sæson er godt i 
gang. Vi er glade for at kunne fortælle at 
vores trænere Lunder og Victor Nielsen 

Kristian Emil.

Familien Fejer.

Læs mere næste side...
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Simon og Matias Larsen.

Sebastian.

Morten Pedersen.

Første holdet rykkede op
Målsætningen for Søftens bedste hold 
i denne sæson var oprykning til kvali-
fikationsrækken som ville være første 
gang nogensinde. Vi var meget tæt på i 
sidste sæson efter kun en sæson i Serie 
1.  Men oprykning fra Serie 1 til kvalifi-
kationsrækken kræver at man mere eller 
mindre vinder alle sine 11 kampe i løbet 
af sæsonen.  Vi lagde rigtig godt ud og 
vandt den ene kamp efter den anden, 
og efter grundspillet på 7 kampe havde 
holdet kun tabt 1 kamp. Det var en kamp 
mod Horsens hvor vi desværre tabte 4 
kampe pga. at skader hos Martin Humle 
og Mie Jepsen.

Men 2.pladsen i puljen gave holdet 
4.point med over i oprykningsspillet. 

Her blev det ligeså svært som sidste 
år. I første kamp tabte vi 6-5 til Team 
Salling, men Søften indgav en protest til 
forbundet over at Salling havde brugt en 
Jyllandsserie spiller ulovligt, og her fik 
Søften medhold, så det betød at vi alli-
gevel fik sejren tildelt med 7-4.  Anden 
kamp blev også vundet, her i Thisted, 

hvor det gik galt sidste sæson. 3.kamp 
blev desværre tabt til det absolutte top-
hold Team Hørning.

Det betød at vi  i 11 og sidste kamp på 
sæsonen skulle bruge 1 point for at rykke 
op. (1 point fås ved at tabte 6-5). Turen 
gik til Langhøj ved Struer, men vi var 
allerede bagud 2-0 fra start pga. afbud på 
damesiden, så ikke den bedste start. Vi 
kom også bagud 

4-0, inden de 3 herresingler og 1 HD 
vandt. Ved stillingen 6-4 til Langhøj blev 
2.HD ved Claus Ehrenreich-Petersen og 
Martin Humle afgørende for holdets 
oprykningsplaner. Det blev en gyser. 
Kampen endte i 3.sæt og her så det rigtig 
godt ud ved stillingen 19-13 til os, men så 
gik der nerver i det, ja, både på og uden 
for banen, for pludselig stod den 19-19 og 
20-20, inden jublen brød ud i hallen da 
Claus og Martin vandt 22-20 i 3.sæt. Det 
ene point var hjemme og oprykningen 
en realitet. 

1. holdet i denne sæson: Kennet Nørager, Jacob Møller, Martin Humle, Thomas Duch, Claus 
Ehrenreich-Petersen, Eva Hansen, Karina Schultz og Vibeke Hoffmann.

fortsætter i Søften til næste år, så vi mang-
ler ikke meget for at være fuldt besat 
på trænerposten. Vi er allerede nu godt 
i gang med at samarbejde med andre 
klubber i det Østjydske. Et samarbejde vi 
udvider til næste år, hvor flere af Team 
Nørreås øvede ungdomsspillere kommer 
og træner med os her i Søften, og vi har 
så mulighed for at sende spillere den 
anden vej. 

Sidst men ikke mindst er vi ved at fær-
diggøre vores nye hjemmeside. Den er 
stort set færdig, men er i skrivende stund 
ikke til at google, da der skal ændres 
domænenavn hos DK hostmaster. 

I kan dog allerede besøge vores nye 
hjemmeside på adressen:

http://www.Soeften-bordtennis.klub-
modul.dk

Vi vil rigtig gerne have input til, hvad I 
kunne tænke jer af indhold på hjemmesi-
den, så giv endelig lyd, hvis der er noget 
I synes der mangler.

Læs mere næste side
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Senior & Motion

Herredouble:
1.Thomas Duch & Christian R. Andersen
2.Claus Ehrenreich-Petersen & Frank 
Brahe
Damedouble:
1. Eva Himmelstrup Hansen & Sille 
Thomsen
2. Cath Mersh & Tine Jessen
Mixeddouble:
1. Alberte Olesen & Kennet Herløv 
Nørager 
2. Heidi Juul Baldtzar Hansen & Søren 
Kejser

Motion:
Herresingle:
1. Søren Kejser.
2. John 
Andersen.
Herredouble:
1.John Andersen 
& Søren Kejser
2.Svend 
Himmelstrup 
Hansen & Jesper 
Knoblauch.

Senior:
Herresingle:
1. Jacob Møller.
2. Kennet Herløv Nørager.
Damesingle:
1. Eva Himmelstrup Hansen.
2. Gitte Vilads Larsen.

Motion:
Herresingle:
1. Søren Kejser
2.John Andersen
Herredouble:
1. John Andersen & Søren Kejser
2. Svend Himmelstrup Hansen & Jesper 
Knoblauch.

Årets klubmesterskaber
Årets klubmesterskaber  blev afviklet 
den 6. april og igen i år blev alle rækker 
fra U9 til motion afviklet samme dag. 

Det betød at der var masser af spillere 
og tilskuere hele dagen. Det betød også 
at ungdommen kunne se seniorspillerne i 
aktion, samt at seniorer og motion kunne 

se hvad  klubbens unge talenter kunne 
præstere. Der blev spillet i alt 99 kampe i 
år, og med  25 af dem i 3.sæt, betød det at 
der var rigtig mange spændende kampe 
i år. Her er resultaterne samt et udpluk af 
billederne.

U9:
Single:
1. Sarah Juel Møller.
2. Nikolai Brund Johannsen.
Double:
1. Nikolai Brund Johannsen & Victor 
Bruun.
2. Sarah Juel Møller & Alexander Zielke 
Møller.

U11:
Herresingle:
1. Andreas Bach Ryevad
2. Lukas A. Thomasen.
Herredouble:
1. Andreas Bach Ryevad & Mikkel 
Elkjær.
2. Victor Herløv Nørager & Sebastian 
Kjer.

U13:
Herresingle:
1.Oliver Platt
2. Asger Brøgger
Herredouble:
1. Asger Brøgger 
& Oliver Platt
2. Hans H. 
Hansen & 
Rasmus 
Gjettermann

U15:
Herresingle:
1.Michael R. 
Andersen
2. Kalle Mersh
Mixdouble:
1. Anna H. 
Christoffersen 
& Michael R. 
Andersen
2. Laura 
Vestergaard & 
Kalle Mersh

Årets 
Ungdomsspiller 
blev i år Julie 
Jensen

Læs mere næste 
side...
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Søften har i denne sæson haft mindst 
ligeså mange flotte resultater som i sidste 
sæson. Det er blevet til både oprykning til 
1. holdet og flotte resultater af motionist 
holdet. Medaljer ved DM, LM og masser 
af flotte turneringsresultater.

Henover sæsonen har Søftens motio-
nist herrehold gjort det rigtigt godt. I 
DGI´s holdturnering vandt holdet pul-
jen suverænt og da de også vandt slut-
spillet kvalificerede de sig dermed til 
Landsmesterskaberne (LM) i Fredericia 
i april. Her gik det også rigtig godt for 
vores herrehold og efter 5 holdkampe 
endte de på en rigtig flot 2. plads. Dermed 
sølvmedaljer til herrerne. 

Søften har haft seks ungdomshold med 
i holdturneringen i indeværende sæson 
og klubben har klaret sig rigtig godt. Det 
ultimative mål for holdturneringen – at 
kvalificere sig til LM for hold – lykkedes 
for hele tre af de seks hold. Det drejer sig 
om U11D drengene og U13D pigerne, 
som begge suverænt vandt deres puljer, 
samt U11D mixholdet som via en flot 
andenplads i deres pulje også kvalifice-
rede sig til LM.

Udover de rene SGF hold har SGF også 
stillet et fælles U13 pigehold i samarbejde 
med HOG Hinnerup bestående af begge 
klubbers bedste U13 piger og dette hold 
vandt også suverænt deres pulje og kva-
lificerede sig derved til LM. 

Til LM fik vores U11D mix hold en 3. 
plads i puljen, og vores U11D drenge fik 
også en 3. plads i deres pulje, men inden 
LM havde de dog sikret sig en flot 3.plads 
og dermed medaljer ved kredsmesterska-
berne forud for LM. Vores U13D piger 
fik også en flot 3. plads ved kredsmester-
skaberne men tabte desværre alle deres 
kampe til LM. 

Det fælles U13 SGF-HOG pigehold fik 
sølv til kredsmesterskaberne og ved LM 
blev det til en 3. plads, som især var flot, 
da de fleste kampe var mod rene drenge-
hold. 

Ved individuelt LM blev det også til 
flotte resultater. Her skal bla. nævnes Eva 
H. Hansen som stillede op i U17B ræk-
ken. Her blev det til guld i damesingle 
ud af 40 spillere, og med en makker fra 
Tranbjerg blev det til sølv i damedouble. 
Hermed rykkede Eva op i A-rækken. 
Julie Jensen stillede også op til LM i U13A 
og her vandt hun suverænt damesinglen 
og det blev til bronze i damedouble. 

Julie har haft en helt fantastisk sæson. 
Hun startede i U13B ved sæsonstart og 
har udviklet sig helt utroligt. Allerede i 
februar blev hun mesterrækkespiller og 
har allerede opnået en 2. plads i single 
ved Ry-turneringen i april. Ved DM i 
april fik hun en flot 3. plads i mixdouble 
med en makker fra Skagen. Det var heller 
ikke svært for vores trænere at indstille 
Julie til ungdomspokalen i år, både pga. 
hendes resultater, men også fordi Julie 
aldrig brokker sig til træning, er en god 
kammerat for de andre og gør hvad der 
bliver bedt om til træning. Stort tillykke 
til Julie.

Året der gik – flotte resultater på tværs

Årets indsats blev tildelt træner Claus 
Ehrenreich-Petersen.

Af andre resultater kan nævnes Kennet 
Herløv Nøragers 2 flotte sølvmedaljer 
ved DM for Veteraner i 40+ rækken. 
Sølvmedaljerne blev vundet i mixdou-
ble og herredouble. I herredouble blev 
det til nederlag i finalen til sidste års 
VM-sølvvindere i Canada, så en sølvme-
dalje er bestemt godkendt.

Ud over alle de nævnte resultater har 
mange Søften spillere gjort det rigtig godt 
til individuelle turneringer. Alex Lazzara 
R. Nielsen har gjort det godt i U11 rækken 
og er rykket fra D-rækken til at ligge nr. 
1 i U11C rækken. Andreas Bach Ryevad 
har sikret sig en del point i U11A rækken 
og Asger Brøgger har få flotte placerin-
ger i U13C rækken, senest en 1.plads i 
mixdouble ved HOG´s Danbolig Cup og 
dermed gode point. Der er mange andre 

som har gjort det godt i denne sæson og 
det er dejligt at se at ungdomsspillerne 
gerne vil ud og spille turneringer. Og så 
er det jo en ekstra bonus at de også gør 
det så godt og kommer hjem med medal-
jer og pokaler. Det giver en ekstra gejst, 
og det gør at andre også kommer ud af 
busken og gerne vil deltage i turneringer.

Ved klubmesterskaberne fik Claus 
Ehrenreich-Petersen overrakt årets ind-
sats pris. Claus har altid og også i denne 
sæson gjort et stort stykke arbejde med 
klubbens seniorer, og har en stor del i at 
holdet er rykket op i denne sæson. Hans 
altid gode humør smitter af på spillerne 
både til kampe og til træning. Vi er glade 
for at Claus fortsætter som træner igen 
næste sæson. Tak for indsatsen Claus.

Motionsholdet fik sølv ved landsmesterskaberne.

U11D drengene fik bronze ved kredsmesterskaberne.
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tennis
ChriStian neVe 86 91 24 12

I skrivende stund - få dage før stander-
hejsning - må jeg ty til forventningens 
glæde. Nu, hvor bladet læses, formoder 
jeg, at foråret har ramt os med fuld kraft 
og tennissæsonen er kommet godt fra 
start. Det er dette, vi hungrende tennis-
spillere har set frem til - efter en endeløs 
vinter - langt om længe at komme ud på 
de røde baner og svinge ketcheren og 
lufte de endnu hvide ben. 

Motion og socialt samvær
Vores lille og velfungerende tennisklub 
har det hele. Kan man være med, selvom 
man ikke har en fast makker? Ja, der 
er juniortræning mandag eftermiddag, 
seniordag onsdag formiddag, herredag 

onsdag eftermiddag, damedag mandag 
aften, lørdagsmix med morgenmad lør-
dag formiddag. Og det kan ikke under-
streges kraftigt nok, at alle er velkomne 
til at møde op og deltage. Man kan endog 
spille helt alene med boldmaskinen, hvis 
man bare vil være sig selv - eller hvis 
man vil overhale nogen indenom med 
intens og målrettet træning. Som noget 
nyt har vi også en makkerbørs, hvor det 
er muligt at søge en fast makker. 

Har man større ambitioner, er det også 
muligt at gå til junior- eller seniort ræning.  
Der er mulighed for at deltage i DGI’s 
holdturnering. Desuden arrangerer DGI 
flere stævner henover sæsonen. Vores 
egen klubturnering kører over det meste 

Velkommen til sæson 2013

Jacob og Kennet - nr. 1 og 2 ved klubmesterskaberne.
Sæsonen blev indledt med standerhejsning lørdag den 27. april kl. 13.00 for både nye og 
"gamle" medlemmer. 

af sæsonen med finaler i begyndelsen af 
september i forbindelse med klubfesten.

Tennisanlægget
Klubhuset er ikke prangende, men der 
er en hyggelig atmosfære. Vores baner 
er - takket være vores dygtige ”banefolk” 
og spillernes ansvarlighed - rigtig gode. 
Bevoksningen omkring banerne giver 
den fornødne læ. 

Eneste minus er, at vi ikke kan ses, og 
vi får derfor ikke mange impuls-besøg! 
De fleste SGF-læsere ved selvfølgelig, 
hvor vi er, så lad det være min opfor-
dring til alle, der ikke tid ligere har spillet 
tennis eller har lagt det på hylden for en 
periode. Kig indenfor på anlægget. Giv 

jer selv chancen for at snuse til denne 
herlige sport. 

Alle praktiske oplysninger om arrange-
menter, priser, bookingsystem mm. kan 
findes på www.soeften-gf.dk/Tennis . 
Her findes også tlfnr. og mailadresser på 
bestyrelsesmedlemmerne, som altid er 
parate til at besvare spørgsmål om stort 
og småt. 

Og til slut til alle tennisspillerne - nye 
som gamle: Lad os håbe, vi får endnu en 
god tennissommer. Vejret er forbavsende 
sjældent skyld i aflysninger, men en sol-
rig dag på banen og på terrassen bagefter 
- det fås ikke meget bedre! 

Vel mødt på banerne.
Lisbet Borg
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fOdbOLd
morten lübker 24 84 46 55

Dommerkonflikt og frostvejr, har været 
to temaer, der har sat sine spor i optakten 
til forårssæsonen.

Heldigvis ser det nu ud til, at begge dele 
er overstået kapitler, og forårssæsonen er 
i fuld gang.  

På trænerfronten har der været et par 
ændringer i løbet af vinterpausen. Vi 
har sagt farvel til gode kræfter og budt 
velkommen, til nye, men dog velkendte 
ansigter i trænerstaben.  Henrik Reimer, 
som har været i klubben i flere omgange, 
har sagt ja til igen at hjælpe omkring 
klubbens første hold. Henrik kommer 
med en stor erfaring og vi er glade for, 
at kunne byde ham velkommen tilbage 
i klubben. Trænerteamet på førsteholdet 
består således af Martin Løber og Henrik 
Reimer. 

På andetholdet er Morten Løber tiltrådt 

som spillende assistent træner. Morten 
har i mange år spillet på klubbens første-
hold, og har de seneste sæsoner båret 
anførerbindet, og vi er i klubben meget 
glad for, at han har valgt at indgå i træner-
teamet omkring serie 5. Trænerteamet på 
serie 5 består således af Niels Holger 
Hansen og Morten Løber. 

På damesiden er trænersituationen 
uændret og Casper Andreasen og Martin 
Lübker forsætter deres gode arbejde med 
damespillerne. 

I det efterfølgende vil de tre træner-
teams hver i sær sætte et par ord på 
sæsonoptakten og den første del af sæso-
nen.

Med sportslig hilsen
Peter Madsen

 Seniorformand 

Forårssæsonen har sat sine spor

Hva så shababs!
Shababs er arabisk og betyder egentlig 

venner, og hvorfor så bringe det i spil?
Simpelt, den gode opstart for klubbens 

førstehold med 7 point som oprykker til 
serie 2 tager udgangspunkt i den fanta-
stiske stemning der er i herre senior. Den 
gode stemning forplanter sig og viser sig 
i kampe i form af et kollektiv der hele 
tiden bakker op om den fælles opgave, at 
vinde kampe.

Vi har igennem de sidste par år udviklet 
en suveræn træningsdisciplin, og ved 
aldrig at gå på kompromis med de  sociale 
aspekter har vi skabt et vinderkonceptet i 
en ellers svær tid. 

Svært, da de unge mennesker i dag 
prioriterer helt anderledes end vi efter-
hånden semigamle Søften drenge gjorde. 
Men det må vi som trænere forholde 

os til, hvis vi vil fremad, og det vil vi i 
Søften GF. 

At konceptet er rigtigt bekræfter de 
mange nye spillere der kommer til. Her 
under opstart har vi været i gang med 
at spille 4 nye svende ind i truppen, og 
denne uge har vi fået 1 ny spiller samt 
indikation på at 1 mere er på vej. Når vi 
samtidig oplever at stort set ingen spil-
lere forlader os til fordel for andre klub-
ber, kan vi godt tillade os at være stolte.

Vanskelig opstart
Baneforholdene har været vanskelige for 
alle hold, og også os. Heldigvis havde vi 
på forkant garderet os med alternativer, 
hvilket betyder at vi ikke har aflyst et 
eneste træningspas. Vi har blandt andet 
spillet en del futsall i Hinnerup, dyrket 
spinning i Voldum motionscenter, været 

Serie 2 herre

På træningsbanen i Tyrkiet.

i Hinnerupbadet og da forholdene var 
værst var timingen helt perfekt, da vi i år 
smuttede en tur syd på, nærmere beteg-
net Antalya, Tyrkiet på træningslejr.

Professionelle forhold
Den tur fortjener sit eget afsnit. Det blev 
hurtigt klart at vi havde med en profes-
sionel arrangør at gøre, forholdene var 
i særklasse. Flotte græstæpper der blev 
vandet inden træning, all inklusive kon-
cept men de flotteste buffeter og ikke 
mindst, til SGF herres store tilfredshed, 
det dagligt kagebord med ca. 15 forskel-
lige kager og mulighed for en enkelt fadøl 
eller drink når dagens program var ovre.

At forholdene var professionelle bevid-
ner vores naboer om. På træningsbanen, 
ved siden af os, trænede begge dage et 
hold fra den bedste Irakiske liga med intet 
mindre end 8 landsholdspillere. Som træ-
ner synes jeg det er sjovt at se kontrasten. 
Vi lavede under opvarmning nogle lidt 
skæve øvelser for at stimulere humøret, 
det endte med at 3 af vores spillere lå og 

flækkede sig af grin. På banen ved siden 
af var der monoton løbetræning, og det 
var tydeligt at på samme måde som nogle 
af Søften drenge, forestillede sig den situ-
ation, at man var professionel og deltog i 
den individuelle træning guidet af en af 
klubbens 8 trænere/holdledere, så kunne 
man se at de Irakiske spillere tænkte, gid 
det var mig der deltog i et træningspas 
med så meget humør.

Resultatmæssigt spillede vi to kampe 
som bestemt var godkendt. Vi vandt på 
førstedagen over Hersted Øster 3-0 men 
ramte muren på 2. dagen med et 1-3 
nederlag til Vojens.

Opstarten forpligter
Mange af de unge spillere har en klar vin-
der attitude og en tyrker tro på, at vi er de 
bedste. De har noget at have det i, det er 
klart for enhver af de mange tilskuere vi 
har til vores kampe. 

Læs mere næste side...



  Søften GymnaStikforeninG  2524 Søften GymnaStikforeninG  

Så min opgave som træner går mere 
på at fastholde konceptet, men samtidig 
minde om at når bolden er rund kan 
alting ske, og det er vigtig altid at have 
den fornødne respekt for modstanderne. 
Rent faktisk er vores største problemer 
ikke topholdene, men nærmere når vi på 
papiret er favoritter og skal styre spillet, 
men det er naturligvis noget vi arbejder 
med på træningsbaner, og det går den 
rigtige vej.

Jeg er også stolt og glad for at vi i denne 
sæson har fået tilkoblet en gamle kending 
Henrik Reimer omkring førsteholdet, det 
giver mig en utrolig kompetent mak-
ker der helt klart biddrager positivt til 
vores udvikling. Som med alle nye som 

seminye byder vi alle Henrik Reimer vel-
kommen i rødt og hvidt igen.

Ses vi til en øl & en pølse
Som en service til vores de mange tilsku-
ere der har erfaret at vi spiller seværdig 
bold i Søften er vi begyndt at sælge vand 
og grillpølser til vores hjemmekampe. Da 
”gryden” igen er blevet åbnet er der basis 
for et par gode timer i bolden tegn og vi 
byder selvfølgelig alle læsere velkommen 
på Stadion.

/Martin Løber
Træner Søften GF Serie 2

Opvarmning før dagens kamp

Omklædningsforholdene var noget anderledes.

Lækkert græstæppe.

Lidt afslapning før dagens kamp.

Læs mere på de følgende sider...
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Efter flere års udfordringer/forsøg med at 
få skabt en god træningskultur på klub-
bens 2 hold, var målet fra sæsonstart 2013 
klart – Der skulle igen skabes en 2. holds 
trup der støttede op om både træning og 
kamp.

Efter en sløj start på vintertræningen 
hvor man flere gange tænkte ”Deja VU” 
kom der pludselig skred i tingene. Flere 
nye ansigter, unge som ”gamle”, stødte 
til og viste interesse for at deltage i sam-
menholdet omkring klubbens 2. hold. 
Med tiden viste det sig at folk faktisk var 
ret interesserede i at deltage når blot der 
var styr på at vi kunne samle spillere nok 
til en ordentlig gang træning. Slut var/er 
det forhåbentligt med træningspas med 
kun 4 deltagere og velkommen til træ-
ningspas med minimum 10 deltagende 
spillere pr gang. 

Den fælles respekt der er opbygget 
blandt truppens medlemmer gør at vi nu 
kan forvente at folk møder til tiden, del-
tager aktivt i træningen og melder afbud 
til træning og kamp, så vi hele tiden kan 
sikre os at få tilrettelagt hver enkelt træ-

ning optimalt. Indførslen af en bødekasse 
for blandt andet for sent fremmøde til 
træning eller dumme røde kort, giver lidt 
på kistebunden til et fælles socialt arran-
gement senere på sæsonen. 

De mange nye unge spillere suppleret 
med en rutineret stamme gør at der er 
forhåbninger om gode resultater i mange 
år frem og nu træningskulturen for-
håbentligt kun forbedres, kan vi begynde 
at sætte os nogle sportslige mål for kalen-
deråret, som jo som minimum bør resul-
tere i en topplacering, truppens sammen-
sætning/potentiale taget i betragtning.

Stor ros til de af jer der har støttet op 
omkring projektet enten fra start eller er 
stødt til i løbet af foråret! Og til jer der 
endnu ikke er kommet i gang. Der er altid 
plads til flere deltagere så i er meget vel-
komne til at møde op tirsdag og torsdag 
fra klokken 18.30.

Mvh 
Niels Holger Hansen & 

Morten Løber

Hvem møder op på en bundfrossen fod-
boldbane sidst i januar, og uden skyggen 
af plus grader i sigte? Ja, det gør en stor 
flok unge damer, der er sultne efter at få 
rørt en bold.  Vi havde i år droppet vin-
ter træning hen over december, for så at 
starte op lidt tidligere for fuld skrue.

Den 26. januar trak vi igen i arbejdstøjet 
med et mål om, at vi skulle komme i 
form, så vi kunne blande os i toppen af 
serie 2 og måske endda rykke tilbage i 
serie 1. 

Vi håbede på et stort frem møde og det 
fik vi, 14 dame spillere til første træning, 
det er ikke set før på damesiden i mange 
år. Og flere er kommet til hen af vejen, 
truppen består nu af 21-22 spillere hvilket 
gør at vi altid er mange til træning (der er 
stadig plads til flere). 

Alternativ træning
Da banerne ikke har været de bedste at 
spille på har vi brugt lidt alternativ træ-
ning de to første måneder, vi startede ud 
med løb og derefter har vi lavet styrke-
øvelser i klubhuset, det har vi fået meget 
sjov ud af.  

Vi har haft 21 trænings pas inden første 
turnerings kamp, hvilket er flere trænin-

ger end hvad vi nåede hele sidste sæson, 
men vi er også i god form nu. 

Vores træningslejr i år blev uden herre-
senior, da de tog turen til Tyrkiet. Vi 
måtte finde andre muligheder og det blev 
Vejen idrætscenter den 15.-17. marts.

Casper & jeg tog af sted med 16 spillere 
til fantastiske baneforhold, nu skulle der 
spilles bold, 4 trænings pas og en enkelt 
kamp skulle overstås, uheldigvis faldt 
der temmelig meget sne lige op til vores 
kamp lørdag eftermiddag, så det blev en 
noget rodet kamp. Vi fik da spillet lidt 
bold og fik nogle meter i benene. 

På nuværende tidspunkt har vi spillet 
to kampe, vores første kamp endte 2-2 
mod Grenå og så gav vi CIF en ordentlig 
en over snuden på 5-0. CIF var inden 
kampen, dem som vi regnede med ville 
tage førstepladsen og oprykningen, men 
nu ligger vi her altså og vi har ingen pla-
ner om at flytte os.

Træner Dame senior
Martin Lübker        

Dame Senior

Foråret er i gang – også for Serie 5

Seniortruppen I Tyrkiet.
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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: 
lili puJol, 86 98 56 83
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Vittenvej 90 . DK 8382 Hinnerup . Tel. + 45 8764 6464

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

86 98 78 50
Fax 86 91 18 45

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