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SØREN JENSEN OG ÅRGANG 1996

Søren Jensen stopper som træner og med en række flotte håndbold resultater er det slut, siger 
Søren Jensen. Læs mere i bladet fra side 20  

SE MERE PÅ NETTET: WWW.SOEFTEN-GF. DK
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Badminton:
Svend Hansen   86 98 53 05
Bordtennis:
Gert Fuursted   86 91 20 62
Fodbold:
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Håndbold:
Steen Thomasen   20 68 58 03 
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Christian Neve   86 91 24 12 
SGF's Venner
Susanne Espersen  86 98 79 40
Petanque: 
Marianne Lund   86 98 88 36
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2010 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 lan-
dets bedste. 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. En udvidelse af antal bad-
mintonbaner i forbindelse med omla-
kering af gulvet i hallen har ligeledes 
bi draget til plads til flere medlemmer.

Også seniorafdelingerne er godt med.

Pres på fodboldbanerne
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 
glæde ligt, at det er lykkedes tennis at få 
en del 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 sommer-
perioden har der desværre været en del 
uro ved deres baner af unge mennesker, 
som samles om aftenen i weekender. 
Denne samling giver en del støj samt 
svineri med glas og affald, som desværre 
ikke bliver fjernet af de unge menne-
sker. Foreningen har ikke noget imod, at 
området benyttes af andre, bare de giver 
naboerne nattero og rydder op efter sig.

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.

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 2010 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. 

Mindre i støtte til klubben
Husk at støtte dem og alle de andre af 
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. Vi må desværre konstatere, 
at der for de kommende år igen er reduce-
ret i støtte til klubben til bl.a. baneopkridt-
ning samt midler til rekvisitter.

Endvidere arbejder kommunen på en 
halharmonisering, hvor det ser ud til, at 
der skal opkræves en form for brugerbe-
taling for benyttelse af indendørs anlæg, 
samt at administrationen af hallerne skal 
ud i bestyrelser. Igen udgifter og admi-
nistration i klubben, som gør det mere 
besværligt at få frivillige til at gøre det 
arbejde i afdelingerne, som er nødven-
digt for at få klubben til at fungere.

SGF's årsberetning 2010
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 På anlægssiden har kommunen i 
2010 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 bruge en del 
det allerede i 2011. I Præstemarkhallen er 
omklædningsrummene blevet renoveret 
og kantinen er ved at få nyt gulv. Gulvet 
i hallen er i sommerferien blevet omlake-
ret, og i den forbindelse blev der mulig-
hed for, at badminton kunne få en bane 
mere mod at tage del i finansieringen af 
arbejdet. Ligeledes er en tagudskiftning i 
øjeblikket i gang på hallen.

Favrskov kommune er i øjeblikket i 
gang med opførelse af en ny hal i tilknyt-
ning til Rønbækhallen. Den forventes 
færdig til sommer. Når den er færdig, 
håber vi på, at den kan indgå i halforde-
lingen, så vi kan få tildelt flere haltimer til 
glæde for vores nuværende medlemmer, 
samt at der i den forbindelse kan blive 
plads til flere nye medlemmer.

Der har i årets løb været fokus på børne-
attester i landets foreninger, hvor der er 
trænere og ledere, som har med børn at 
gøre. SGF har siden 2005 haft den politik, 
at alle bestyrelsesmedlemmer, trænere 
og ledere skal have en godkendt børneat-
test. Det er besluttet at børneattester skal 
fornyes hvert 5. år for fremtiden.

Vi er i SGF for første gang i historien 
over 1.000 medlemmer, idet der ved årets 
afslutning var 1.028 medlemmer. Dette er 
en stigning på 60 medlemmer. 

Økonomi: Samlet resultat er et over-
skud på 107.825 kr.  

Samlet formue på 687.136 kr.
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 indsats 
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,
Formand Søren Peter Poulsen

På ovennævnte billede overrækkes SGF´s 
lederpokal for 2011 til Claus Søby (t.v.) af 
næstformand Hans Espersen (t.h.). Claus 
Søby er og har altid været et stort aktiv for 
hele SGF og ikke mindst i de senere år for 
fodboldafdelingen, hvor han er formand for 
ungdomsudvalget. Claus har bl.a. været 
primus motor i indførelse af ”pigefodbold” 
i Søften GF, hvilket for et par år siden 
resulterede i at ”hans eget pigehold var 
repræsenteret i DBU`s fornemste række 
– ”mesterrækken. Claus har et begrænset 
ordforråd, ordet NEJ har endnu ikke vundet 
indpas hos ham. Tillykke til Claus fra SGF.
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sgf's venner
SuSanne eSperSen, 86 98 79 40 

Generalforsamling
Vennerne´s generalforsamling blev 
afholdt den 23. februar 2011. Susanne 
Espersen aflagde beretning. 

 SGF`s Venner har i 2010 afholdt 
de kendte, traditionsrige arrange-
menter som Fastelavnsfest i hallen, 
Vinsmagning, Ålegilde og juletræsfest 
1. søndag i advent  i Forsamlingshuset, 
Sct. Hans fest på Engen i samarbejde 
med Søften Grundejerforening og sidst 
men ikke mindst Sommerfesten i uge 33. 
Sidstnævnte "trak" rekord-mange del-
tagere til cykelløbet og hele 360 små og 
store cyklister "hjulede" rundt i Søften 
den torsdag.

Økonomisk har 2010 været et fint år; 
SGF´s Venner har indtjent ca. 433.500,- 
kr. og uddelt 432.438 kr. til de forskellige 
sportsafdelinger, bl.a. ekstra bonus til alle 
afdelinger efter antal ungdoms medlem-
mer. Økonomien rækker til ekstra bonus 
udbetaling til afdelingerne også i 2011.

Hele beretningen kan læses på hjemme-
siden: www.soeften-gf.dk. 

Valg til bestyrelsen
Bestyrelsen har i 2010 arbejdet uden en 
udnævnt formand. Dette er ikke hen-
sigtsmæssigt i længden og efter gene-
ralforsamlingen konstituerede bestyrel-
sen sig med Susanne Espersen som for-
mand.  Ligesom Susanne modtog Hanne 
Andersen og Jørgen Badstue genvalg til 
bestyrelsen. Lone Bejder ønskede ikke 
genvalg som suppleant, men fortsæt-
ter som Sommerfestkoordinator! Som 
ny suppleant specielt med tilknytning 
til sponsor-samarbejdet valgtes Inger 
Eskildsen.

Stokken
Gik i år til en person, hvis hjerte brænder 
for SGF. Hun har tidligere været, og er 

nu igen medlem af SGF´s Venner. Hun er 
vores julekalenderpige, ålekvinde/kartof-
felwoman og kogekone ja, kært barn har 
mange navne: Inger Eskildsen. Sammen 
med æren og Stokken fik Inger desuden 
en mega-grydeske, måske til at røre i de 
stuvede kartofler til Ålegildet??

Arrangementer
I skrivende stund er de første arrange-
menter afviklet; nemlig Fastelavnsfesten 
i hallen den 6. marts og Vinsmagning i 
Forsamlingshuset den 8. april

Nyt fra SGF's Venner
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Fastelavnsfest
Rigtig mange festligt udklædte børn og 
deres forældre og bedsteforældre mødte 
op og slog "katten af tønden" på 4 tønder 
ophængt i hallen. De fleste tønder blev 
efter grundig "bearbejdning" slået ned 

på én gang, så der "kun" blev fundet en 
katte konge:

0-5 år:
”Kattekonger”: Andreas Larsen og 

> fortsættes næste side 
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Cecilie Pedersen.
6-12 år:
”Kattekonger”: Andreas Ryedvad og 

Casper Green Hessel.
”Kattedronning”: Nikolaj Koch.
Igen i år gik dommerne Birthe og 

Karen rundt og så på udklædninger. Der 
var utrolig mange, flotte, fantasifulde 
udklædninger. Valget for bedste udklæd-
ning gik i år til "Frihedsgudinden" hos 
de små og "Ballonen” hos de store. 
Referenten fik desværre ikke fat i nav-
nene på personerne  ”indeni”. 

Vinsmagning
Ligesom sidste år afholdt Vennerne 
Vinsmagning i samarbejde med Rema 
1000, Søften. Helene fra Rema havde igen 
allieret sig med Amka, der præsenterede 

årets vine. Blandt smagsprøverne blev 
der stemt om Årets Søften-vin. I år blev 
der valgt både en rød- og en hvidvin, der 
prydes med tegning af Søften gl. Skole. 

Ved køb af denne vin går et mindre 
beløb til SGF´s venner. Helene overrak-
te en check til Vennerne på 5000,- kr.; 
overskud af salget af Søften-vinen 2010. 
Rema havde "rundet" beløbet godt op. 
Vennerne siger mange TAK.

Sct. Hans
I samarbejde med Søften Grund ejer-
forening holder vi som sædvanlig, Sct. 
Hans aften på Engen. Der arbejdes i 

 
 januar:  nr.  458  
 februar: nr. 508 
 marts: nr.  727  
 april: nr.  282
 maj:  nr.  628

   
 

  

Medlemslotteriet
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øjeblikket på at få et musikalsk indslag 
igen i år. Aftenens båltale holdes af borg-
mester Nils Borring. 

Ekstra hænder til sommerfesten 
Forberedelserne til årets sommerfest er i 
fuld gang. Opstartsmøde blev holdt 28/3. 
Det var dejligt, at se så mange deltagere 
fra de forskellige sportsafdelinger, cykel-
løb og sommerfest er jo et arrangement, 
der kræver en indsats fra hele SGF. 

Ligeledes hører vi rigtig gerne fra alle, 
der har nogle timer ledige i uge 33, d. 
18 -21/8. Vi kan altid bruge et par ekstra 
"hænder" i slikbod, tombola eller pølse-
vogn etc.

Den gamle boldbane er gravet op og der 
arbejdes i øjeblikket med at finde alterna-
tive placeringer til telte og aktiviteter. 

Et af de store indslag i år bliver helt 
sikkert Falck´s "sommerlege". Hvert år 
afholder Falck et arrangement, hvor de 
tre afdelinger af Falck (Hadsten, Hammel 
og Hinnerup) "dyster" mod hinanden. 
Denne dyst afholdes i år v. Sommerfesten 
i Søften.

Forhåbentlig får vi godt vejr til årets 
Sports- og Sommerfest 2011!! 

Vi ser frem til at se rigtig mange børn 
og voksne til nogle festlige dage i uge 33.
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Spilletidspunkt:
Onsdag fra kl. 19.00 / Søndag fra kl. 10.00

på vores dejlige anlæg ved klubhuset på Neptunvej.

Kom og se hvad det går ud på.

I kan altid låne kugler og vi hjælper jer meget gerne i gang.

Det tager kun et par minutter at lære reglerne.

Og HUSK: Petanque er for alle!

Petanque: 
marianne Lund, 86 98 88 36

SGF - PETANQUE SPILLER
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tennis
chriStian neve, 86 91 24 12

Tradtionen tro var der solskinsvejr, da 
tennissæsonen startede med standerhejs-
ning den 30. april. Ca. 50 var mødt op for 
at fejre åbningen. Som sædvanlig sørgede 
Kaj for forplejningen i form af grillpølser 
og forfriskninger. 

Forud for åbningen har frivillige ydet 
en stor indsats for, at banerne kunne 
være klar til sæsonstarten. En stor tak 
for det!

Tennisklubben tilbyder mange aktivite-
ter, f.eks. træning af juniorer og seniorer, 
lørdagshygge, dame- og herretennisafte-
ner. Se i øvrigt nedenstående hjemmeside 
for yderligere oplysninger.

Alle låse er udskiftet til banerne og 
klubhuset. Mod aflevering af den gamle 
nøgle, kan man få en ny hos et medlem 
af bestyrelsen.

Tilmelding via hjemmesiden
Som noget nyt foregår køb af baner på 
timebasis også via hjemmesiden. En nøg-
leboks hænger på klubhuset, der kan 
åbnes med en kode, man modtager i 
forbindelse med købet. 

Som sidste år, foregår al tilmelding og 
booking via hjemmesiden. 

http://sgf-tennis.halbooking.dk
Bestyrelsen, SGF Tennis

Godt fremmøde til tennissæsonen

50 var mødt op for at fejre åbningen af tennissæsonen. Som sædvanlig sørgede Kaj for 
 forplejningen i form af grillpølser og forfriskninger. 



12 Søften GymnaStikforeninG  

Lørdag d. 9 april afholdt Søften bordten-
nis det årlige klubmesterskab.  Vi mødtes 
kl. 9 lørdag morgen i præstemarkshallen 
og lagde ud med at dyste om de attrak-
tive klubpokaler. 

Opdelt i puslinge, yngre drenge, dren-
ge, juniorer og seniorer, blev der kæmpet 
efter bedste evne. Undervejs blev der jub-
let og sågar knebet en tåre, når en måtte 
se sig besejret af holdkammeraten. 

Efter 3 timers flot og spændende bord-
tennis var årets mestre fundet.

Årets mestre efter 3 timer
Da kampene var vel overstået var der fro-

kost pause med grillpølser og  sodavand 
og herefter uddeling af pokaler.

I puslinge kan Simon Larsen på andet 
år kalde sig klubmester. Simon fik også 
tildelt pokalen for ”årets spiller”.  

Træner Kristian Jacobsen begrundede 
dette med godt kammeratskab og stor 
udvikling i Simons spil.

Sebastian Kjeldman vandt titlen for 
Yngre drenge.

Frederik Vejlang blev klubmester i 
drengerækken.

Kristian Jakobsen kunne runde sit 
 sidste år som juniorspiller af med endnu 
en  pokal, næste år skal han dyste med 

Klubmesterskab i SGF bordtennis

bordtennis
Gert fuurSted, 86 91 20 62

På billedet ses ved landsmester holdet i junior C, fra venstre ses Anders Aagård, Jesper Strøm 
og Jonas Fuursted.
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Træner til SGF bordtennis

seniorerne. Torben Ulrich og Henning 
Mørch blev senior klubmestre. 

Vi sluttede dagen af med ”rundt om 
bordet” og en fodboldkamp. Alt i alt en 
superdag for både spillere og de trofaste 
forældre på sidelinien.

Klubmesterskabet markerede i år også 
afslutningen på en sæson med mange 
gode resultater. Her kan nævnes :

En jydsk mester i yngre drenge C 
(Sebastian Kjeldman) to landsmestre:  I 
mini puslinge C ( Matias Larsen) og i 
junior C (Jesper Strøm)

Et landsmesterskab for hold i junior C ( 
Jonas Fuursted, Jesper Strøm og Anders 

Aagård). Frederik Vejlang, Kristoffer 
Kjeldman, Kristian Madsen og Mads 
Lerche vandt guld i holdturneringen for 
junior C.

Klubbens tre senior hold er alle rykket 
op og spiller næste sæson serie 1,2 og 3. 
Denne sæsons serie 3 og 4 hold vandt 
deres pulje og skal spille kredsmester-
skab den 7. maj i HØST. 

Sidst men absolut ikke mindst, har 
Kristoffer Kjeldman kvalificeret sig til 
DM for drengespillere, hvilket i sig selv 
er en stor bedrift, det bliver spændende 
at se hvordan det går.

n Til den kommende bordtennis sæson mangler bordtennis 
afdelingen trænere til ungdomsafdelingen.

n Til vores yngste hold, som dækker årgang 98-03, mangler vi en 
træner til hver anden tirsdag og torsdag. De træner fra kl. 18.30-
19.45 på tirsdage og fra 18.00-19.00 på torsdage.

n Til det ældste hold mangler vi en træner om tirsdagen fra kl. 
19.45-21.45.

n Har du kvalifikationerne og lysten til at forsøge dig som bordten-
nistræner så kontakt os endelig. Om det kun skal være de yngste 
eller ældste, en gang om ugen eller hver anden uge er helt op til 
dig. 

n Vi har tilknyttet flere kompetente trænere til den resterende del 
af træningen og der er god forældre opbakning på begge hold, 
så skulle du være forhindret i at komme en gang imellem finder vi 
en afløser.

Kontakt Henriette Johanson på: 
m_larsen@mail.dk eller 86985445

tr
Æ

n
er

Jo
b
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badminton
Svend hanSen, Søndermarken 66, 86 98 53 05

Ved Badmintonafdelingens årlige gene-
ralforsamling tidligere på året, kunne 
formanden berette om en god sæson med 
mange højdepunkter, sociale såvel som 
sportslige.

Et af de største højdepunkter er natur-
ligvis at vi nu har 6 badmintonbaner i 
hallen - det er noget der vil komme os til 
gavn på mange måder fremover.

På generalforsamlingen takkede for-
manden holdledere og forældre for deres 
støtte omkring ungdomsholdene - netop 
holdturneringen er en hjørnesten i vores 
klub, men kan ikke blive til noget uden 
opbakning fra mange.

Også støtteforeningen SGF-Venner fik 
en stor tak for deres deres rundhåndede 
bidrag til vores ungdomsarbejde både fra 
formanden og kassereren.

Årets indsats
Torben German fik overrakt årets ind-
sats pris (en fin graveret vase med fjer-
bold og SGF logo) Torben har i en lang 
år række ydet en fantastisk stor indsats 
for klubben specielt i forbindelse med 
SGF sommerfesten, hvor Torben har 
været badminton afdelingens sikre faste 
ankermand i baren.

 Bestyrelsen er nu også fuldtallig igen. 
Ingen gik af og vi fik valgt Kennet 

 Her løv Nørager ind som ny i bestyrelsen.
Ligeledes blev Lotte Brandt Hansen 

valgt til Suppleant
Formanden kunne også berette om 

fremragende sportslige præstationer 
både af klubbens ungdomspillere, men i 
år sandelig også af seniorerne.

De enkelte præstationer er omtalt for sig 
selv andet steds i bladet.  

God sommer ønskes til alle fra badmin-
ton afdelingen

Med sportslig hilsen,
Svend Hansen

Nyt fra badminton afdelingen

 
 

15. SEPTEMBER 2011

Torben får overrakt den graverede vase.
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Så skete det endelig. Vores 1.hold sik-
rede oprykning til DBF´s Serie 1 for første 
gang nogensinde. 

I den sidste kamp gik det ud over Team 
SVS 4. Desværre kunne de ikke stille med 
damer, så vi var foran 3-0 fra start, og sej-
ren kom aldrig i fare. De to herredoubler 
blev vundet forholdsvis sikkert, og sej-
ren, og dermed oprykningen, var derfor 
allerede en realitet før singlerne.

Men de 3 herresingler med Kennet, 
Jacob og Thomas ville gerne vise at Søften 
har haft de suverænt bedste herresingler 
i Serie 2 i denne sæson. Og det gjorde de 
med 3 sikre sejre, og vi  har derfor kun 
tabt 2 herresingler i løbet af hele sæsonen, 
hvilket må siges at være utrolig flot.Vi 

vinder sikkert 8-0 og er dermed rykket 
op i Serie 1 efter en suveræn sæson med 
7 sejre og 3 uafgjorte.

 Meget flot. Claus kom med champagne 
og Svend med øl, så selvom klokken kun 
var 11 skulle det fejres med manér. Så 
oprykningen blev skyllet ned og alle var 
glade og godt tilfredse. 

 
1. holdet i denne sæson
Kennet Herløv Nørager, Jacob Møller, 
Thomas Duch, Morten Skpperud, Frank 
Brahe, Ole Sejr Hansen, Stine Mehlbye, 
Vibeke Hoffmann, Tine Jessen, Cath 
Mersh og Fie Jensen.

Stort tillykke til førsteholdet.

Søften i Serie 1 for første gang
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Årets klubmesterskaber  er blevet afvik-
let i Søften-GF badminton og efter to 
gode dage med tæt ved 200 kampe i 
Præstemark hallen blev det afgjort hvem 
der vandt de enkelte rækker. Alle billeder 

kan ses ved at gå ind på Vores hjemme-
side www.sgf-badminton.dk 

Her er et lille udvalg samt listen over 
vindere og toere

Klubmesterskaber i Badminton

Miniton
Single:
1. Nicolai Johansen
2. Isabella Povlsen
3. Nicoline Hansen
4. Tobias Lund
5. Sophie Rua Knuthsen
6. Mathias Hansen

U9
Herresingle:
1. Mads Møller
2. Andreas Ryevad
Damesingle:
1.Mette Brahe
2. Signe Dalsgaard Jørgensen

U11
Herresingle:
1. Oliver Platt
2. Hans Himmelstrup 
Damesingle:
1.Maja Hemmingsen
2. Emma Graabæk
Damedouble:
1. Maja & Lærke Hansen
2. Emma & Julie Jensen 
Herredouble:
1. Oliver & Hans
2. Asger brøgger & Simon Larsen

Mixeddouble:
1. Julie &  Hans
2. Maja & Victor Nørager.

Herredouble:
1. Mads & Victor Nørager
2. Andreas Ryevad & Mikkel Elkjær
Mixeddouble:
1. Signe & Andreas 
2. Sarah Møller & Mads

Alle miniton og U9 spillerne fik en medalje.
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U15
Damesingle:
1. Eva Himmelstrup Hansen
2. Alberte Olesen
Herresingle:
1. Christian R. Andersen
2. Mark Christensen
Damedouble:
1. Eva & Sille Thomsen
2. Alberte & Emily Hein

Mixeddouble:
1. Sille & Christian
2. Eva & Mark

Senior & Motion
Senior:
Herre Single:
1. Kennet 
Nørager, 
2. Jacob Møller

Dame Single:
1. Vibeke 
Hoffmann
2. Tine Jessen
Double:
1. Kennet 
& Jacob 
2. Thomas Duch & Frank Brahe

Motion
Herre Single:
1. John Andersen
2. Per Pedersen

Herre Double:
1. Per & Mogens 
2. John Andersen & 
Torben Rechnitzer 
Eriksen

Årets Ungdomsspiller 
Anna Christoffersen, t.v.

U13
Damesingle:
1. Anna Christoffersen, 2. Ida Laursen
Herresingle:
1. Michael R. Andersen, 2. Jens Malling
Herredouble:
1. Michael A & Kalle Mersh
2. Jens Malling & Søren Brahe
Damedouble:
1. Ida & Astrid L. Christiansen
2. Anna & Laura Vestergaard

Dame Double:
1. Susanne Søby & Vibeke Hoffmann
2. Louise Perry  & Tine Jessen
Mixed Double:
1. Vibeke & Kennet 
2. Thomas  & Tine
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Lige før påske var der Jyske mesterskaber 
for hold i Hammel.

Vi stillede med vores nykårne U9 
Midtjyske mestre og drengene var meget 
spændte på om niveauet rakte til en 
medalje. Første holdkamp var mod 
Højbjerg og her viste vores  drenge klas-
sen og vandt en solid 5-1 sejr og kva-
lificerede sig dermed til finalen mod 
Brønderslev.

Brønderslev havde været helt overlegne 
til det Nordjyske mesterskab og der var 
derfor lagt op til en spændende finale. 

Og det blev en meget spændende og 
utrolig tæt finale. 5 af de 6 kampe var over 
tre sæt. De 2 doubler var tætte og 1 HD 
bliver vundet af Victor og Mads i tre sæt. 
2.HD med Andreas og Mikkel fører 20-17 
i tredje sæt, men går ned og taber 22-20. 
Singlerne startede samtidig og var utrolig 
tætte. Vores 1.HS med Mads vinder men 
skulle ud i tre sæt. 2.HS med Andreas 
svinger frem og tilbage og efter 3 meget 
tætte sæt vinder Andreas 21-19 i tredje 
sæt. 3.HS med Victor ligeledes meget tæt 
og Victor fører 20-14 i tredje sæt, men 
går desværre ned og taber 22-20. 4.HS 
med Matias skal afgøre mesterskabet og 
Matias vinder helt fantastisk 28-26 i første 

sæt og heldigvis for Søften vindes også 
andet sæt. Søftens U9 drenge er dermed 
Jyske mestre med 4-2 over Brønderslev.

Søftens U9 drenge har dermed haft en 
forrygende sæson med masser af titler i 
turneringer og slutter af med et Jysk DBF 
mesterskab for hold.

Stort tillykke til de talentfulde drenge.

De Jyske mestre fra Søften

Århus Gardinmontering
Allan Vestergaard

info@aagm.dk
www.aagm.dk

Tlf: 86760017 / 40424441 

Alt I gardiner & solafskærmning

Fra venstre er det Victor Herløv Nørager, 
Matias Larsen, Mikkel Elkjær, Andreas Bach 
Ryevad og Mads Juel Møller.
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> fortsættes næste side
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Søren Jensen: Stopper som træner 
for årgang 96
Med en række flotte håndbold resultater, siger 
Søren Jensen nu tak for denne gang i forhold 
til årgang 96. - Men faktisk er det os – foræl-
dre og spillere – der siger tak.

Opstart - Fodbold
Det hele startede en aften på orange stue 
i november 2000, hvor nogle forældre til 
en flok drenge snakkede sammen, om 
ikke drengene skulle starte til fodbold 
når det nu blev forår. Sådan blev det, og 
da sæsonen 2001 gik i gang, samledes 
en flok drenge omkring nogle foræl-
dre som skulle træne dem i fodbold. 
Drengene mente godt nok, at de vidste 
hvordan man skulle gøre, de havde nem-
lig allerede pløjet græsset op foran Sct. 
Georgs Gårdens børnehave under utal-
lige kampe, så meget at pædagog Tove 
havde været nødt til at flytte målene hen 
til noget mere græs.

Efter de første par gange med ”leg med 
bold”, skulle der lidt mere styring over 
tropperne. Søren Jensen satte sig på hug 
med drengene samlet omkring sig, og 
fortalte meget minutiøst og pædagogisk 
om den næste øvelse, hvor drengene 
skulle lege fangeleg indenfor et firkantet 
område afgrænset af nogle kegler. Da alle 
havde forstået beskeden, blev der fløjtet 
i gang, hvorefter samtlige drenge på et 
splitsekund var spredt over det meste af 
anlægget, og de næste mange minutter 
gik med at få samling på flokken igen.

En erfaring rigere, blev drengene senere 
delt ind i hold, hvor Søren Jensen tog sig 
af første holdet, og andre forældre tog sig 
af andet holdet.

Kampe skulle der selvfølgelig spilles, og 
selvom det for nogle var forkert at skulle 
have noget tøj på som ikke var deres eget, 
så lykkedes det dog at få et hold på banen 

i røde/hvide farver. - Og med kyndig 
vejledning fra trænerne blev drengene 
gentagne gange dirigeret i den rigtige 
retning med bolden – for det drejede sig 
jo om at lave mål hos de andre. Og mål 
blev der lavet, medmindre noget andet 
optog drengenes opmærksomhed, såsom 
en græshoppe eller en flyver på himlen.

Håndbold
Efter et par sæsoner med fodbold, skulle 
håndbolden introduceres for drengene, 
og her gik Søren Jensen igen i front, og 
fik samlet nogle minimix hold – dvs. mix 
var der ikke meget af, for det var udeluk-
kende drenge der spillede. Træningen 
kunne tilrettelægges derefter, og da det 
var de samme trænere og spillere til både 
fodbold og håndbold, kendte alle hinan-
den rigtigt godt.

De første stævner i 2003 mindede mest 

Håndbold
STeeN THOmaSeN, 20 68 58 03 
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af alt om ”Håndbold-skak”, hvor træner-
ne gik rundt inde på banen og placerede 
spillere og fortalte tydeligt hvor bolden 
skulle kastes hen og hvis tur det var til at 
skyde på mål næste gang.

Flensborg
I foråret 2005 besluttede trænerstaben 
at drengene skulle have en oplevelse og 
en udfordring, så selvom det var et år 
for tidligt blev de meldt til DHK-Pokal i 
Flensborg. De tabte vist samtlige kampe 
det år, men havde en fantastisk tur, hvor 
kammeratskab mellem spillerne og også 
med trænerne blev bundet sammen – og 
så var det jo stort at kunne fortælle sine 
bedsteforældre at man skulle til udlandet 
og spille håndbold.

DM 2007
Den sidste fredag i april 2007, drog en 
bus fyldt med spillere, trænere, ledere 
samt forældre og søskende til Greve for at 
spille DM for Lilleput hold. En fantastisk 
tur med et endnu mere fantastisk resultat 
– Søften GF årg. 96 blev Danmarksmestre 
i håndbold 2007 – det var ikke sket uden 
Søren Jensen som træner.

Da bussen søndag aften igen drejede 
ind foran Præstemarkhallen, stod der en 

større velkomstkomité og tog flot imod 
alle. Efter nogle taler og en pizza, tog vi 
hver til sit – men efter en hektisk week-
end var det svært at falde til ro den aften.

Allerede torsdagen efter skulle holdet 
fremmøde i Favrskov Byråd – anstands-
mæssigt kørt til Hammel i 4 sorte super 
biler stillet til rådighed af Anders Petersen 
Automobiler.

En sidegevinst fra denne DM oplevelse, 
var et endnu bedre sammenhold blandt 
forældrene, som i årene derefter mødtes 
flere gange om året til hyggelig sammen-
komst.

Et let valg
Træningen blev mere og mere intens og 
omfattende, så i 2008/09 valgte samtlige 
drengene at bruge tiden på håndbold 
frem for fodbold. En passioneret træner-
stab samt en flok drenge der blev presset, 
men også selv ønskede resultater og ikke 
mindst det gode sammenhold.

Søren Jensen kunne man som regel 
finde en halv til en hel meter inde på 
banen, hvilket til stadighed kendetegner 
hans iver og engagement.

> fortsættes næste side
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DM 2009
Mellem 40 og 50 spillere, trænere, for-
ældre og søskende tog turen samlet i 
bus til Hvidovre – alle med ens trø-
jer med sponsor logoer foran og titler 
som ”Fysisk træner”, ”Kameramand”, 
”Massør”, ”Pressechef” og ”Supporter” 
på ryggen. Nu var holdet igen ældste 
årgang i rækken, og med en DM titel i 
bagagen fra 2007, var forventningerne 
sat i vejret. Søren Jensen i spidsen for den 
trofaste trænerstab samt nogle nye kræf-
ter tog sig af spillerne, mens familierne 
blev indlogeret i en gymnastiksal med 
plads til både luftmadrasser og de store 
blå springmåtter.

Resultatet rakte ”kun” til en 7. plads – 
altså 7. bedste U12 hold i Danmark – ikke 
så ringe endda, og forud havde der igen 
ligget meget træning og planlægning 
fra Søren Jensens side, således at holdet 
kom til de rette turneringer der betød at 
holdet overhovedet kvalificerede sig til 
deltagelse i DM 2009.

Four Stars 8382
En ny æra begyndte med harpiks på 
bolden og nye hold fordelinger som Four 
Stars spillere, men Søren Jensen og flere 
andre fra trænerstaben fulgte med dren-
gene mod de nye udfordringer.

Første sæson viste at træningen havde 
båret frugt, da flere af årg. 96 drengene 
blev udvalgt til at spille på 1. holdet med 
og mod spillere som var mere end et år 
ældre end dem selv.

Anden sæson og dermed den sidste for 
Søren Jensen, har igen samlet de fleste 
af drengene. De mange år sammen med 
kammeraterne og den samme træner, 
har i den grad vist at godt sammenhold 
og kendskab til hinanden kan skabe store 
resultater. Hold 1 har spillet i 1. division, 
og selv om skuffelsen var stor da de lige 
netop ikke kvalificerede sig til DM for 
3. gang, så var det rart at vide at de to 
hold der gik videre havde de med Søren 
Jensen som træner vundet over tidligere 
i sæsonen. Hold 2 har spillet i A-rækken, 

og sluttede sæsonen med at blive Kreds 
Cup Vindere med en utrolig flot sejr på 
26-16, efter at der stod 8-9 ved pausen. 
Dette viser igen den kampgejst og vilje-
styrke der har præget drengene – og som 
jo ikke er kommet af sig selv – gæt selv 
hvorfra.

Partille Cup
Verdens største ungdomsturnering med 
deltagelse af mere end 1.000 hold og 
næsten 20.000 deltagere fra over 40 lande, 
skulle i 2010 stifte bekendtskab med årg. 
96 drengene fra Four Stars. Det blev til 
nogle rigtigt hyggelige dage samt en flot 
3. plads.

I 2011 drager de igen til Sverige, hvilket 
bliver en slags farvel turnering til Søren 
Jensen.

Kan Søren Jensen blive sur?
Ja det kan han. Det gode er, at han på sin 
helt egen måde kan sætte drengene op 
til det de har aftalt og til de præstationer 
de selv ønsker at bidrage med. Når man 
spiller håndbold på topplan, som årg. 
96 efterhånden har gjort i en del år, så 
kræver det også at man er klar til hver 
eneste kamp, og at man yder det man 
kan for holdet. Det er set, at drengene 
ikke lige har været klar til den opgave 
de havde foran sig, men her er det så at 
Søren Jensen kan nogle gloser (som ikke 
skal nævnes her) i pausen mellem første 
og anden halvleg, som rammer ind lige 
der hvor drengene ved hvad der så skal 
gøres.

Ofte hjælper det, således at holdet kan 
gå i omklædningsrummet med en for-
nemmelse af at ”vi gjorde det bedste vi 
kunne” - og mange gange med en sejr i 
bagagen, selvom det så anderledes ud 
ved pausen.

Er han så stadig sur? - Nej, hvis han kan 
se at drengene har ydet det de kunne, og 
fulgt de aftaler der blev lavet, så var det 
blot en måde at motivere og sætte scenen 
på. Spillerne holder af Søren, og ved at 
han også vil dem det godt – individuelt 
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og for holdet. Når aftalen ved sæson start 
er at der skal arbejdes seriøst og målret-
tet, så forventes det også at den aftale 
holder. I mange andre sammenhæng har 
denne holdning givet drengene en god 
ballast i livet, som de nyder godt af nu 
og sikkert langt frem i tiden. Det er skønt 
som forældre at se de mange signaler i 
hverdagen som træningen og sammen-
holdet har givet disse drenge. Søften By 
og Favrskov Kommune kan være stolte 
af at der findes ildsjæle som Søren Jensen, 
der giver så meget af sin fritid til at holde 
en flok teenage drenge så motiverede og 
engagerede som disse årg. 96 drenge. 
Med teknisk og fysisk træning de fleste af 
ugens dage, og kampe i weekenden, så er 
det nok ikke dem vi ser ødelægge lamper 
på skolestien.

På rejse
Det har været en rejse for både spillere og 
trænere. Når det er gået ned ad bakke har 
det været træls, men situationer er senere 
blevet vendt således at holdet er kommet 
stærkere ud på den anden side. Der er 
blevet grint, grædt, råbt, skældt ud, rost 
og vejledt – både før, under og efter kam-

pene. Der er blevet brugt enorme mæng-
der af tid og kræfter på årg. 96 drengene. 
Søren Jensen har taget sig af drengene, 
mens forældrene har fundet sammen 
på tilskuerbænken og klappet og støttet 
holdet hele vejen igennem.

Vi vil gerne sige dig rigtig mange gange 
tak for de 10 år du har taget dig kærligt 
af vores drenge.

Søren Jensen
n Sammen med årg. 96 drenge har han 
vundet mere end 10 finaler
n sovet mere end 100 timer på diverse skoler
n kørt mere end 1000 km i egen bil
n skaffet mere end 10.000 kr. i sponsorstøtte
n hoppet ca. 1.000.000 gange på sidelinien

Spillerne udtaler
Søren er en god træner, han skaber en 
god stemning og vi spillere har respekt 
for ham. Han er god til at få spillerne 
til at koncentrere sig og sætte os op til 
en kamp. Vi spillere har altid lyst til at 
komme til træning.

Det er også Søren der inviterer spil-

> fortsættes næste side
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lerne hjem inden en vigtig kamp for, at se 
video af modstanderens spil. Her bliver 
der serveret sunde snaks af ”madmor” - 
Sørens kone Kirsten, som også skal have 
en del af æren. 

Søren er en engageret træner, han er 
god til at stille krav til sine spillere på den 
gode måde. Under kampene giver Søren 
konstruktiv kritik og ros til spillerne.  Tak 
for mange gode timer i diverse haller.

Sæson/Håndboldhold:
2002-2003: Minimix / Totalhåndbold
2003-2004: Miniput
2004-2005: Miniput
2005-2006: Lilleput (U10)
2006-2007: Lilleput (U10)
2007-2008: U12 (Puslinge)
2008-2009: U12 (Puslinge)
2009-2010: U14 (Four Stars 8382)
2010-2011: U14 (Four Stars 8382)

Håndbold Resultater
2005: 2. plads - Thy Cup finale
2006: Vinder af Thy Cup - Lilleput drenge
2007: 2. plads - Thy Cup finale - 
Puslinge drenge 
2007: Vinder af Kredscup – JHF Kreds 5
2007: Vinder af DHK Flensborg - Lilleput 
drenge (SGF 1 vandt over SGF 2) + 

Vandrepokal
2007: Vinder af DM i Greve - U10 
(Lilleput)
2008: Vinder af Thy Cup - 
Puslinge drenge
2009: 7. plads ved DM - Finalestævne 
for U12 - Hvidovre Idrætsforening 
Håndboldafdelingen
2009: 2. plads - Thy Cup finale (4 drenge 
fra årg. 96 spillede på dette Four Stars 
hold)
2009: Vinder af DHK Flensborg – 
Puslingedrenge
2010: 3. plads ved Partille Cup i Sverige
2010: Vinder af Thy Cup - U14 Drenge
2011: Vinder af JHF 1. division – 
U14 drenge.
2011: Vinder af Elitecup
2011: 3. plads i JM for 1. division
2011: Vinder af finalen i Svane Cup 

Drengene har faktisk været i samtlige 
finaler ved Thy cup lige siden de deltog 
første gang i 2005.

Derudover diverse pæne resultater ved 
Strandhåndbold og andre turneringer.

På vegne af forældre til årg. 96 drenge 
 gennem 10 år – Tak Søren.

Se flere billeder og videoklip på: 
www.soeften-gf.dk/Haandbold
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Om lidt...
Musik: Kim Larsen. 
Tekst: K. Larsen - Leif Petersen 

Om lidt bli'r her stille
om lidt er det forbi
fik du set det du ville
fik du hørt din melodi

Forladt og alene
danser cirkusprinsessen rundt
går i stå på sin line
i et sanseløst sekund

Om lidt, om lidt er vi borte
vi ses måske igen...
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Vittenvej 90 . DK 8382 Hinnerup . Tel. + 45 8764 6464

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


