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Læs meget mere fra fastelavnsstævnet i Præstemarkhallen.   Se side 6
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2009 har været præget af stor aktivitet i 
alle afdelinger. 

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 3 klubber i den 
gamle Hinnerup kommune har holdsam-
arbejde med et godt resultat. Disse sam-
arbejder tages løbende op til revision.

I bordtennis og badminton samarbejdes 
der også på træningssiden med nabo-
klubber for at udvikle ungdoms spillerne. 
Tennisafdelingen har i år målrettet et til-
bud til børn og unge, hvilket har resulteret 
i 30 nye aktive tennisspillere. Badminton 
afdelingen har som noget nyt fået et 
tilbud til de mindste badmintonspillere, 
som sammen med deres forældre kan 
starte på denne idrætsgren.

På seniorsiden er der ligeledes stor 
ak tivitet i alle afdelinger.

SGF er for alle
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.

Der er mange børn og unge, som ønsker 
at dyrke en form for idræt, hvilket er 
dejligt, men desværre også giver plads-
problemer og dermed ventelister især i 
bordtennis. 

De mindste i håndboldafdelingen har 
ligeledes pladsproblemer som gør, at vi 
ikke kan tilbyde aktiviteter til de aller-
mindste.

SGF's Venner
SGF´s venner har også i 2009 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. 

Samarbejdet med kommunen forløber 
godt, og der er efterhånden foregået en 
harmonisering i de fleste områder, dog 
syntes vi, at der mangler en harmoni-
sering med tennisanlægget og lyset på 
vinter træningsbanen. Her er der tilsyne-
ladende forskellige tilskudsregler inden 
for kommunen, det håber vi da, at der 
bliver taget fat på fra kommunens side, så 
også disse regler bliver ens for alle klub-
ber i Favrskov kommune. Det er med 
glæde at vi kan konstatere, at der i sam-
arbejdet mellem kommunen og Idræts-
samvirket arbejdes seriøst på at udfær-
dige ret færdige og rimelige regler for 
foreningernes muligheder for at til byde 
og udøve idræt indenfor kommunen. 

Ekstra midler til klubben
På anlægssiden har kommunen i 2009 
bevilget midler, så den ønskede udvi-
delse af klubhuset er ved at være færdig. 
Endvidere er der udført en omlægning 
af grusbanen til græsbane for at give til-
strækkelige træningsmuligheder på græs 
for fodboldafdelingen. 

Der er ligeledes blevet bevilget midler 
til renovering af de gamle bruseanlæg i 
klubhuset samt til mekanisk udsugning 
for de gamle baderum. 

I Præstemarkhallen er omklædnings-
rummene blevet renoveret og kantinen 
er blevet malet.

Favrskov kommune har fra deres mar-
kedsføringsbudget givet håndboldaf-
delingen et sponsorat på 25.000 kr. til 
elitearbejdet, hvilket vi gerne vil takke 
kommunen for.

Favrskov kommune har for budget 2010 
bevilget midler til opførelse af en hal 
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AFDELINGSFORMÆND:
Badminton:
Svend Hansen   86 98 53 05
Bordtennis:
Gert Fuursted   86 91 20 62
Fodbold:
Morten Lübker           24 84 46 55
Håndbold:
Steen Thomasen   20 68 58 03 
Tennis:
Bodil Jensen   86 98 75 27
SGF's Venner: (næstformand)
Hanne Andersen  86 91 14 07
Petanque: 
Marianne Lund   86 98 88 36
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SGF's årsberetning 2010

> læs mere næste side
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Udlejning af pølsevogn
Vognen er udstyret med:

Fadølsanlæg, fryser, stort køleskab, mini-ovne, 
pølsekoger, pølsesteger.

1.000 kr. pr. døgn (uden personale)
2.000 kr. pr. weekend (uden personale)

Vognen udlejes med personale efter aftale.

Henvendelse til:
Georg Jensen, tlf. 8698 7599, mobil: 2053 8179

og nedsat et byggeudvalg. I henhold til 
tidligere analyser i DGI-regi er det valgt 
at foretage denne opførelse af en ny hal i 
tilknytning til Rønbækhallen og vi er via 
byggeudvalgets idrætsrepræsentanter 
løbende blevet orienteret om planerne. 
Vi håber med denne haludvidelse, at der 
kan blive mulighed for at få tildelt flere 
haltimer til glæde for vores medlemmer. 

Vi har i årets løb deltaget i dia-
log med DGI og de øvrige foreninger 
i Hinnerupområdet omkring driften af 
hallerne i det gamle Hinnerup kommune. 
Skal hallerne være kommunalt drevet 
eller skal en selvejende forening stå for 
driften? Der er fordele og ulemper ved 
begge driftsformer. Vi må se, hvad frem-
tiden bringer.

I hovedbestyrelsens regi har arbejdet i 
år været koncentreret omkring oprettel-
sen af et sponsorudvalg. 

Det er med glæde, at vi kan konstatere, 
at der er nedsat et sponsorudvalg i samar-
bejde med alle afdelinger, og at vi har fået 
Sparekassen Østjylland som hovedspon-
sor samt REMA 1000 og Søften Auto Aps 
som guldsponsorer. 

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.

Vi er i SGF 968 medlemmer. Dette er en 
stigning på 38 medlemmer. 

Økonomi: Samlet resultat er et over-
skud på 48.903 kr.  

Samlet formue på 639.049 
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,  
Søren Peter Poulsen
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Nyt fra SGF's Venner

SGF’S VENNEr
hanne andersen, 86 91 14 07 

Arrangementer: Fastelavn
Søndag den 14. februar var fastelavns-
søndag. I år faldt datoen sammen med 
1. Søndag i skolernes vinterferie, så 
det var ikke uden en vis ængstelse, at 
Vennerne inviterede til fastelavnsfest i 
Præstemarkhallen.

Denne ængstelse viste sig fuldstændig 
ubegrundet, da ca. 250 festligt udklædte 
børn og deres forældre og bedsteforældre 
mødte op til tøndeslagning, saft, slikpo-
ser, kaffe og fastelavnsboller. 

De store børn (6-12 år) fik ret hurtig 
slået deres tønder ned:

Kattekonger: Niklas Møller Sterup og 
Sebastian Sjøgren

Kattedronninger: Sara Kallestrup og 
Stefan Møller Sterup.

De små fastelavnsbørn havde lidt mere 
besvær med deres (pap)tønder, men til 
sidst fik de gjort "kål" på dem og det så 

eftertrykkeligt, at kattekonge/dronning 
blev éen og samme person:

Anton Skov og Kristian Lynge Jensen.
Under tøndeslagningen gik de to dom-

mere, Birthe og Karen, rundt for at finde 
de to udklædninger, de syntes, var flot-
test. De havde et meget svært valg, for 
det vrimlede med flotte kostumer. Til 
sidst faldt valget på en drage (Andreas 

Heissel Andersen) og et græskar (Maja 
Hemmingsen).

Vinsmagning
Fredag den 12. marts var det tid til årets 
vinsmagning, som i år blev afholdt i sam-
arbejde med Rema 1000, Søften. 

Det var igen Amka v. Bjarne Brøndum, 
der stod for præsentationen af 8 hvid -, 
rosé-  og rødvine og en hedvin, som blev 
ledsaget af lidt flütes, pølse og ost. Ca. 
70 gæster blev af Bjarne underholdende 
præsenteret for vinene fra Italien, New 
Zealand, Australien, Chile , Spanien og 
Sydafrika. 

Blandt vinene var også årets Søften-
vin, en Rocca Passolo Rosso Salento fra 
Italien. Søften-vinflasken er i år dekoreret 
med et billede af Galleri ”Møllehuset”. 
Den og de andre vine kan købes i Rema. 
Ved køb af Søften-vinen doneres et min-
dre beløb til SGF´s Venner og børne- og 
ungdomsidrætten i Søften.

Generalforsamling
Vennernes generalforsamling blev 
afholdt den 24. februar 2010. Formand 
Lone Bejder aflagde beretning. 

2009 var igen et godt år med kend-
te arrangementer og rekord-indtjening 
både v. cykelløbet (over 200.000 indkørte 
kr.) og selve sommerfesten - ca. 50.000 
i overskud – ikke mindst fordi festmid-
dagen sidste år var egenproduktion med 
stor hjælp af slagter Frank Færgemann til 
kødet, hvoraf der var rigeligt.

I alt indtjente SGF´s Venner ca. 373.000 
kr., hvilket gav et overskud på 28.000. I 
2009 er der uddelt 329.000 kr. til de for-
skellige afdelinger.

SGF´s Venner deltager også i det nye 
fælles tiltag for hele foreningen omkring 
sponsorsamarbejdet, som skal sikre 
 foreningen en mere professionel tilgang 
til sponsorerne. Vennerne har allerede et 
fint samarbejde m. vores nye hovedspon-
sor Sparekassen Østjylland. 

Hele beretningen vil blive lagt på hjem-
mesiden: www.soeften-gf.dk

Valg til bestyrelsen
Formand Lone Bejder og Ove Christensen 
ønskede ikke genvalg til bestyrelsen. 

> fortsættes side 8

Medlemslotteriet 
 januar nr. 005
 februar nr. 389
 marts nr. 375
 april nr. 401

Har du et af ovennævnte numre, 
og medlemskontingentet er betalt, 

har du vundet kr. 400,-.
Gevinsten kan afhentes  

hos kasserer Georg Jensen,
Stjerneparken 20, Søften.
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forandrer hverdagen

Vi vil gerne takke dem begge to for deres 
store indsats i SGF´s Venner. Heldigvis 
forlader de os ikke helt, men fortsætter 
begge to som suppleanter og Lone des-
uden som Sommerfest – koordinator. 

Næstformand Hanne Andersen er kon-
taktperson for SGF´s Venner.

Som ny suppleant valgtes desuden 
Niels Jørgen Mortensen (måske bedre 
kendt som "Halle".

Stokken
Som sædvanlig udnævnte SGF´s Venner 
årets "Stokkebærer". Det blev i år 
Christian Skou. Christian er måske ikke 
kendt af alle i Søften – men han er vores 
"flag-mand". 

Det vil sige, han sørger for at byen 
tager sig festlig ud ved de faste flag-dage 
omkring højtider, sommerfest samt ved 
bryllupper og andre bestillinger. 

Flaghjælpere søges
Han kan dog ikke gøre det helt alene; 
derfor søger han hjælpere, der vil gi´ en 
"hånd" engang imellem. Det tager ca. 45 
min. kl. 8 om morgenen og kl. 19 om afte-
nen. Du kan tilmelde dig flag-"holdet" 

til SGF´s Venner eller Christian, Schou-
11@privat.dk

SGF´s Venner vil hermed gerne sige 
STOR tak til Christian.

Sommerfesten
Arbejdet med planlægningen af årets 
Sommer –og Sportsfest er gået i gang. 

Vi håber igen i år at se byens børn og 
voksne til nogle festlige dage, fra den 
19.-22. august. Som altid kan vi sagtens 
bruge nogle ekstra ”hænder” til betje-
ning af slikbod, tombola, pølsevogn etc. 
– så har du lidt tid, så sig endelig til.

Inden da ses vi vel på Engen til Sankt 
Hans onsdag den 23. juni?

Beklagelse
Til slut vil vi gerne komme med en 
beklagelse vedrørende julekalender salget 
december 2009. Desværre var der ud 
over SGF-nummeret på julekalenderen 
også et nummer på lågerne. 

Dette gav anledning til en del forvirring 
og vi beklager meget både overfor vores 
sponsorer og køberne af julekalenderen..

 

BADMINTON
sVend hansen, sØnderMarKen 66, 86 98 53 05

Det var den vinter, og det var den bad-
minton sæson – Selvom vinteren var lang 
synes vi alligevel at Vores sæson er gået 
for hurtigt.

Vi kan se tilbage på endnu en god 
sæson med både sportslige højdepunkter 
og stor opbakning til klubbens aktivite-
ter. Vi har fortsat arbejdet på at motivere 
Vores ungdomsspillere til at deltage i 
holdturneringen. Vi kan set at det begyn-
der at give resultat, vi har i år haft flere 
ungdomshold tilmeldt end det har været 
tilfældet i mange år. De fleste hold på 
begynderhold og let øvede. For de lidt 
mere øvede har U 13 holdet vist vejen 
ved at hente to flotte kredsmesterskaber 
i DGI´s B-række til klubben.

Vi oplever i disse år et boom i antal-
let af små spillere under 11 år. Det er vi 
utroligt glade for og vi er også glade for 
den store opbakning til alle Vore interne 
arrangementer og stævner som vi ser fra 

netop den aldersgruppe. Og vi mærker 
heldigvis også en stigende interesse fra 
gruppen af forældre til børnene fra disse 
årgange. Nogen af de helt små er alle-
rede begyndt at vise sig ved stævner ude 
omkring.  Vi er lidt stolte over at vi reelt 
kunne stille 4-5 komplette U9 hold i år. 

Desværre er det ikke alle andre klubber 
som har kunnet stille hold til dette. Så 
det har været lidt svært at få en ordentlig 
turnering stablet på benene.

Heldigvis kan vi kompensere lidt med 
de interne tiltag, således var der rekord 
mange tilmeldte på vinterferie badmin-
ton skolen for U9 og U11. Der var over 30 
deltagere, alle fra Søften.

 Vores tiltag Miniton som er et tilbud til 
de mindste, er helt sikkert kommet for at 
blive. Vi ser også at dette koncept breder 
sig mere og mere i badminton verdenen. 

Vores helt store mission i de kommende 
år bliver at bevare interessen for bad-

Nyt fra badminton-afdelingen

U9 og U11 på badmintonskole i hallen.



minton hos flest muligt af de mange nye 
spillere, både dem der vil en hel masse 
og dem der mest vil spille hygge bad-
minton. 

Vores Senior hold har klaret sig fint i år 
i Serie 2. Vi har i løbet af året forstærket 
os med et par dygtige turneringsspillere 
som tidligere har spillet i andre klubber 
på højere niveau, men som bor i Søften 
og nu har valgt at spille for os. Vi ser 
egentlig ret optimistisk på næste sæson 
vi håber at kunne stille et stærkt S2 hold 
igen. Vi må dog erkende at der lige nu 
er blevet et hul i årgangene i U17 og 
U15. Det kunne være rigtigt sjovt hvis 
alle de talenter vi har fostret i de senere 
år begyndte at vende tilbage til vores 
turneringshold. Så ville vi snart rykke op 
i rækkerne. Seniorerne har også leveret 
fine resultater ved stævner. Således vandt 
Jacob Møller Favrskov mesterskabet i 
single, og også  i double sammen med 
sin makker fra klubben Kennet Herlev 
Nørager.  

 De to herrer er samtidig også nogen af 
de bærende kræfter på serie 2 holdet

Vi arbejder lige nu på at få besat alle 
trænerposter til næste sæson vi er godt 
på vej med dette så det skal nok lykkes  

at få sammensat et kompetent team igen
Vi ønsker alle en god sommer, og håber 

vi ses igen til August når den nye sæson 
starter i uge 33.

Med sportslig hilsen,
Søften GF Badminton

Svend Hansen
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Kennet & Jacob ved klubmesterskaberne.

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

Senior & Motion

Herre Single: 1. Jacob Møller,  
2. Kennet Nørager. Dame Single: 1. Lotte 
Ryevad, 2. Vibeke Hoffmann.

Motion: Herre Single: 1. Mogens 
Højlund, 2. Per Pedersen.
Herre Double: 1. Per og Mogens 
2. Jens Aaes og Torben German.

Double: 1. Kennet og Jacob, 2. Daniel 
Steenbroen og Martin Hansen.

Dame Double: 1. Lotte Ryevad og Cath 
Mersh 2. Vibeke Hoffmann og Karin 
Søderberg. Mixed Double: 1. Vibeke og 
Kennet, 2. Lotte  og Jacob.
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Årets klubmesterskaber  er blevet afviklet 
i Søften-GF badminton og efter to gode 
dage med mange spændende kampe i 
Præstemark hallen blev det afgjort hvem 
der vandt de enkelte rækker. 

Alle billeder kan ses ved at gå ind på 
vores hjemmeside: www.sgf-badminton.dk 

Her er et lille udvalg samt listen over 
vindere og toere.

Klubmesterskaber i Badminton

U9: Herresingle:
1. Mads Møller.
2. Oliver Platt.

Damesingle:
1.Maja Hemmingsen.
2. Lærke Hansen.

Damedouble:
1. Maja og Pernille Bülow.
2. Lærke og Maria Christoffersen.

Herredouble:
1. Mads og Victor Nørager.
2. Andreas Ryevad & Oliver.

Mixeddouble:
1. Camilla Ammentorp og Andreas. 
2. Maja og Victor.

Miniton: Single:
1. Alfred Mikkelsen.
2. Hans Mikkelsen.

Double:
1. Alfred og Hans. 
2. Noel Larsen og Christian 
Duch.

Alle miniton spillerne fik en 
medalje.

U11: Herresingle:
1. Michael Andersen.
2. Anders Malling Olesen.

Damesingle:
1. Emma Graabæk.
2. Julie Jensen.

Damedouble:
1. Emma og Anne Sofie.
2. Julie Jensen og Emilia 
Mortensen.

Herredouble:
1. Micael A. og Kalle 
Mersh. 
2. Søren Brahe og Anders. 

Mixeddouble:
1. Julie og Michael. 
2. Kalle og Anna 
Christoffersen.

U 13: Damesingle:
1. Sille Thomsen.
2. Eva Himmelstrup 
Hansen.

Damedouble:
1. Eva og Sille 
2. Anne R.Olesen 
og Alberte F. 
Olesen.

Mixeddouble:
1. Eva og Anne. 2. Alberte og 
Andreas Hougaard.
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GARDINMONTERING
v/Allan Vestergaard

Ny munkegade 74, Gården
DK-8000 Århus C. Tlf. 8676 0017

Mail: gardinmontering@tdcadsl.dk

Alt i gardiner & solafskærmning

TENNIS
BOdIL Jensen, ananasVeJ 6, 86 98 75 27

Den lune forårsluft var sent til at tvinge 
frosten væk fra banerne, men bare 14 
dage før standerhejsningen den 24. april 
fik et hold frivillige medlemmer med 
hårdt arbejde gjort anlægget perfekt til 
den nye tennissæson. Sjældent har baner-
ne været så flot præparerede og området 
omkring klubhuset så velplejet som i år. 

Det lover godt for 2010, og med så stort 
et engagement blandt spillerne er det 
oplagt at gentage succesen i 2011.

Nyt online system
Et andet af årets tiltag, som tennisklub-
bens medlemmer forhåbentligt også får 
stor glæde af, er indførsel af et online 
banebooking system på: http://sgf-ten-
nis.halbooking.dk. 

Systemet erstatter nummerbrikker på 
tavlen og banereservering i ”bogen” i 
tennisklubhuset. Man kan sidde hjemme 
og booke baner, tilmelde sig trænings-
hold eller ”lørdagstræf”, og oven i købet 
betale sit kontingent online med dan-
kort. Systemet er meget brugervenligt og 
vil ganske givet gøre det langt enklere 
at booke baner, at kommunikere med 
andre medlemmer, trænere og bestyrelse, 

at finde tennismakkere, at få nyheder 
omkring arrangementer mv., og dermed 
forhåbentligt medvirke positivt til at få 
endnu flere medlemmer i klubben. 

Sidste år havde vi en medlemsfremgang 
på over 35 procent, og der er plads til 
mange flere.

Den største udfordring med baneboo-
kingsystemet er, at det ikke er muligt for 
”gamle” medlemmer af SGF Tennis at 
beholde deres oprindelige medlemsnum-
re – numre som kan have altafgørende 
betydning på banen; numre omgærdet 
af magiske kræfter, der nu forsvinder og 
ganske givet vil vende fuldstændigt op 
og ned på resultaterne af årets interne 
klubturnering. Jo, der er lagt op til en 
sand gyser, hvor intet er givet på forhånd, 
ligesom som det var tilfældet, da vi skulle 
indgå betalingskortaftale med PBS. Skønt 
vi var ude i god tid før standerhejsningen 
med at få aftalen med PBS i hus, lykkedes 
det først i sidste øjeblik – i et ganske ner-
vepirrende forløb. Men vi nåede det, og 
alt er klart til en forrygende sæson.

Har du lyst til at prøve, om tennis er 
noget for dig, så kig ned forbi banerne på 
Neptunvej 17B eller gå ind på http://sgf-
tennis.halbooking.dk og send os en mail. 

Det ville glæde os at se dig og byde dig 
velkommen i klubben.

Tennisbestyrelsen

Travlhed op til sæsonstart i SGF Tennis
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Selvom det blev til nedrykning kan man 
stadig næste sæson se divisions hånd-
bold i Præstemarkhallen

Lidt som forventet, da vi før og under 
sæsonen mistede flere bærende stam-
spillere, blev det altså til nedrykning 
for vores bedste herre. Dette selvom vi 
flere kampe kæmpede forbilledligt og fik 
point mod flere svære modstandere.

Udover farvel til anden division blev 
også et, foreløbigt, farvel til de to trænere 
Jan Skov og Lars Lundsgård.

De to trænere skal have tak for en for-
nem indsats med herrer spillere og ingen 
tvivl om, at et nyt fundament er lagt til 
et spændende herrer hold i Søften. På 
nuværende tidspunkt arbejdes der på 
højtryk med at finde en ny træner. Og det 
skal nok lykkes.

Hvad 1. Holdet ikke kunne, det kunne 
2. holdet. Suveræn oprykning til serie 1 
blev det til og et stort tillykke med det..

Vores damer hviler i holdsamarbejdet 
Four Stars og her formåede både jyl-
landsserie holdet og serie 1 at bevare 
deres pladser i rækken. Så også her er 
der masser af seværdig håndbold i vente 
næste sæson.

Fra bestyrelsens side vil vi, sædvanen 
tro, gerne sige tak til alle, der i indevæ-
rende sæson har hjulpet til i klubben.  Vi 
håber næste sæson bliver lige så god og 

siger på gensyn i Præstemarkhallen til 
næste sæson.

Ungdom tur til Flensborg.
Sædvanen tro deltog Søften GF DHK 
pokal i Flensborg. Da turen også omfat-
tede ungdomshold fra HOG og Four 
Stars hold, sneg antallet af hold sig op på 
17. Et imponerende kontingent at sende 
af sted herfra området. Egentlig skulle 
vores bedste U-14 drenge have været 
med, men en kvalifikation til JM kom i 
vejen.

Så en potentiel succes i Flensborg blev 
byttet ud med en andenplads til JM, kun 
slået i finalen med to mål – ærgerligt.

Alle hold havde en fantastisk tur til 
Tyskland og en enkelt finaleplads blev 
det også til for vores U-10 drenge.

Så stor tak til alle ledere, der tog med og 
gjorde turen til en stor succes.

HÅNDBOLD
steen thOMasen, 20 68 58 03

Næste nummer sendes/afleveres 
til redaktionen senest 

15. september 2010
sgfnyt@gmail.com
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Jeg var så heldig at få mulighed for at 
tage med 01-pigerne til Flensborg som en 
slags holdleder/reservemor. Det var før-
ste gang de skulle af sted på en sådan tur 
en hel weekend og så endda i udlandet… 
Vi tog af sted fredag kl. 17 fra Søften.  
Pigerne var meget spændte og lidt usikre 
på, hvad der skulle ske. Men humøret var 
højt og fællessangene lød højt allerede på 
turen derned. Da vi ankom til Flensborg 
Stadtschule skulle vi finde ud af hvor vi 
skulle sove. Vi kom til at sove sammen 
med U-10 pigerne fra HOG. Så var det tid 
til at få pakket ud, redt senge og pakke 
taske til lørdag. Det var en fin skole vi 
boede på og der var en stor kantine hvor 
vi kunne spise vores madpakker og snak-
ke lidt om morgendagens program. Vi 
skulle spille første kamp kl. 9.50 og skulle 
derfor med bussen kl. 9. Det blev lidt sent 
inden alle var klar til at sove, da skolen jo 
lige skulle udforskes. ”Heldigvis” boede 
drengene på samme gang, så dem behø-
vede vi ikke at lede efter! 

Lørdag morgen skulle der så endelig 
spilles kampe. Hele 3 styk fordelt over 
hele dagen. Vi kom alle godt af sted efter at 
have fået sat hår på samtlige 8 piger, som 
herefter blev kaldt ”Sildebenspigerne”. 

Vi fik sunget i bussen og var klar til 
kamp! Hallen vi skulle spille i lå sam-
men med en anden hal og det betød at 
vi kunne gå frem og tilbage og følge med 
og heppe på flere af de andre SGF hold. 
Vejret var super, så der var også mulig-
hed for at sidde i det grønne og spise 
vores medbragte mad. 

Der var en del forældre som havde 
valgt at bruge lørdagen på at komme ned 
og støtte os og det var vi rigtig glade for, 
selvom vi måske ikke havde så meget tid 
til at snakke. Der skete jo så meget hele 
tiden…Vi vandt ikke nogen kampe, men 
det betød ikke så meget, for opbaknin-

gen var stor og vi havde alle sammen en 
dejlig dag. 

Om aftenen skulle vi spise ude i en 
hal, sammen med alle de andre delta-
gere. Maden var ikke det helt store, men 
pastaen var god og hvis man er sulten 
nok, ryger det jo ned. Derefter måtte der 
ENDELIG købes lidt slik for de medbrag-
te penge og så gik turen hjemad til sko-
len. Vi skulle jo allerede med bussen kl. 
7 søndag morgen, da første kamp skulle 
spilles kl. 8.40. Men selv dette at stå op, 
klæde om, pakke alt ned, spise morgen-
mad og smøre madpakke på dette usand-
synlige tidlige tidspunkt om morgenen, 
klarede pigerne med bravour og allerede 
i bussen var slagsangene i gang igen. Vi 
skulle kun spille en kamp søndag og var 
derfor tidlig færdige. Så vi tog ind til den 
store hal, for at se alle finalerne og især 
heppe på det Søften hold, der var gået 
videre. Selvom det var en lang dag, klare-
de alle igen det fantastisk. Nogle valgte at 
sidde og se alle kampene, mens andre var 
inde og se ambulancer og blive gode ven-
ner med ambulance-redderne… Kl. 17 
var det så tid til at finde bussen og vende 
næsen hjemad. Højdepunktet på hjemtu-
ren var helt sikkert at komme i grænse-
butikken og købe slik for sine egne penge 
og efter eget valg!!! Og så blev der ellers 
sunget hele vejen hjem i bussen lige til vi 

Flensborg-stævne med årg. 01-pigerne

holdt i Søften. Det var en skøn tur både 
for børn og voksne. Pigerne klarede hele 
weekenden fantastisk og både Claus, Jan 
og jeg var meget imponerede over dem. 

Vi er helt sikkert klar til at tage dem med 
igen til næste år. Og hvem ved, måske er 
det os, som står med trofæet… 

Fra anden til tredje division
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Da vi samles for første gang, for snart 
lang tid siden, var vi, syv drenge og to 
trænere, meget klare i blikket da vi gav 
hinanden håndslag på at vi skulle spille 
med i den bedste række, før jul sæsonen. 
Vi var godt klar over at det var en meget 
svær opgave vi havde sat os selv på. Men 

som tiden gik og resultaterne begynde 
at se meget lovende ud og alle drengene 
også udviklede deres håndboldspil fik vi 
alle mod på mere.

Vi var godt klar over at det gode hånd-
boldspil ikke kunne gøre det alene. Med, 
så smal en trup og kun en spiller på hver 

Ni mand og et mål af Søften GF drenge

U 10 drenge. På billedet stående fra venstre:  Jens Lau Malling, Ole Henriksen, 
Mathias H. Pedersen, Joakim Laier, Sten Laier, Nicolaj Nielsen.
Nederst fra venster:  Rasmus Kristensen, Kristoffer Henriksen og Rasmus Vadstrup.

plads er der mange andre ting som skal 
gå op i en højere enhed inden man kan 
begynde at sætte sig højere mål. Men 
med en fantastisk forælder opbakning 
og nogle drenge som er klar til at yde 
100% hver gang er misionen lykkedes og 
langt mere end det. Drengene har nået 
resultater langt ud over det man kunne 
forvente. 

Før jul sæsonen blev sluttet af på en 
meget flot 4. plads og kvalifikationen til 
den bedst række, efter jul sæsonen var i 
hus. Denne placering var ikke nok til at 
kvalificere sig til DM men en ansøgning 
blev alligevel sendt da drengene, rent 
spillemæssig, var i klar fremgang. Midt i 
marts måned kom forløsningen.

Søften GF u10 drenge til DM
Søften GF´s u 10 drengehold i håndbold 
har kvalificeret sig til det uofficielle DM 
for u10 håndboldhold som afholdes i 
Greve fra den 30. april til den 2. maj. 
Det har været meget hårdt arbejde for 
de ”kun” 7 spillere som holdet og hele 
årgangen tæller. Der har ikke været plads 
til skader eller afbud. Holdet, der før 
juleferien lå på 4. pladsen, i den bedste 
række i kredsen, har efter juleferien for-

bedret placeringen og ligger nu på en 
3. plads. Holdet har spillet nogle meget 
tætte kampe mod de to hold som ligger 
bedre placeret end drengene.

Juleferien blev brugt til at prøve kræfter 
med nogle af Danmarks bedste hånd-
boldhold i Thy-cup. 

Drengene nåede semifinalen hvor der 
skulle straffekast konkurrence til før 
drengene var slået. Det blev til en meget 
flot 3. plads ved stævnet. En del af dren-
genes succes er klart det gode kammerat-
skab som virkelig kommer til sit ret ved 
et langt stævne.

Omkring drengenes træning og kampe 
er der meget stor forælder opbakning 
hvor alle yder en indsats for at drengene 
skal klare sig bedst muligt.

”Nu skal formen finpudses og nye spille 
systemer indøves. Vi skal ikke bagefter 
kunne sige at der var noget vi kunne 
havde gjort bedre inden deltagelsen i 
DM. Vi vil træne et par gange mere end 
normalt og mere koncentreret end vi 
 plejer. Drengene er klar til denne meget 
store udfordring”, siger trænerne.

Efter jul sæsonen har budt på meget godt 

> Læs mere næste side 
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håndbold og mange spændende kampe. 
Holdet har spillet flot og fightet det bed-
ste de har lært. Med stor stolthed lykke-
des det at indfri endnu et mål nemlig at 
forbedre placeringen fra før jul sæsonen. 
En meget flot og fortjent 3. plads i den 
bedste række. Ud over selve turneringen 
deltog holdet også i kredscuppen hvor de 
spillede nogle meget flotte kampe men 
måtte se sig besejret i semifinalen med 
et mål i omkamp. Det med omkampe og 
straffekast konkurrence kommer vi til-
bage til. Vi var godt klar over at hvis vi vil 
noget ud over sædvanlige skal der hårdt 
arbejde til. Derfor er antallet af trænings-
pas og fysisk træningen blev sat en del op 
så vi med den smalle trup står stærkere til 
at møde nye udfordringer.

DHK cup Flensborg 2010
En stor del af holdets forberedelse har 
været deltagelsen i det netop overståede 
DHK pokal cup i Flensborg. En fanta-
stisk oplevelse for alle. Vi startede ud i 4 
busser her fra Søften (udover SGF spil-
lere deltog også en del HOG hold under 
SGF navn). Vi blev alle indkvarteret på 
en skole lidt uden for Flensborg og der 
var en super god stemning under hele 
opholdet her. Fredag aften blev der hyg-
get og mon ikke også det blev spillet lidt 
bold på gangene. Hele lørdagen blev der 

spillet indledende kampe. Vi vandt alle 
tre kampe (mod Hammel 1, Tills Löven 
og Hauge1) og blev en flot puljevinder. 
Lørdag aften startede i SportLand hvor 
vi spiste og prøvede et par aktiviteter. 
Derefter var der hygge på skolen inden 
man meget træt kunne ramme sin hoved-
pude. A slutspillet i cup form ventede 
søndag morgen. Kvartfinale mod Sdr.
Omme blev klaret. Semifinalen var i hus. 
Den blev mod HOGs drenge (SGF 3). 
Kampen endte uafgjort men i den forlæn-
gede spilletid lykkedes det os at vinde 
med 3 mål. Finale mod Hammel 1 (klart 
det bedst hold vi havde mødt).

Desværre lykkedes det ikke for os og 
her vender vi tilbage til omkampe og 
straffekast konkurrence. Kampen endte 
uafgjort. Omkampen ligeså og så stod 
vi der igen. Tingene skulle afgøres på 
den mest umenneskelig måde. 5 skud 
til hvert hold af 5 forskellige spillere. Vi 
tabte med et mål og det var næsten ikke 
til at bære. Men her bagefter er vi alle nu 
meget stolte af den flotte pokal som står i 
pokalskabet i hallen.

Efterskrift: I skrivende stund glæder vi 
(spiller, forælder og træner) sig rigtigt 
meget til at vise SGF flaget i Greve og 
vi vil selvfølgelig vende tilbage med en 
udførlig reportage.
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Et flok glade drenge på et børnehjem i 
Ghana vil gerne sige tak til SGF’s fod-
boldafdeling.

 I november tog Anne og jeg til Ghana, 
hvor vi bl.a. skulle besøge et børnehjem. 
Vi havde fyldt en kuffert med legetøj 
med. 

Og SGF’s fodboldafdelingen var så fan-
tastiske, at de sponserede fire næsten nye 
fodbolde. 

De gjorde lykke, så hermed en stor tak 
for det.

Venlig hilsen,
Gitte Jespersen 

Glade drenge på et børnehjem i Ghana
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FODBOLD
MOrten  LÜBKer, JUnOVeJ 4, 24 84 46 55

Lørdag den 13. marts mødtes en stor del 
af fodboldafdelingens trænere og hold-
ledere til en dag med fælles hygge og 
snak om sæsonen 2010. 

Det blev som altid en fornøjelse og jeg 
ser allerede frem til vores næste sammen-
komst i forbindelse med sommerfesten.

Vores gruppe af trænere spænder vidt 
fra Maiken og Johanne som de yngste 
deltagere denne dag med deres 15 år til 
ældste generation af de 2x Hansen, nem-
lig Gert som er plus 50. 

"Så lad det være sagt med det samme, 
der er nogen bedre alder for og starte 

som træner end den du har lige nu".
Efter det indledende møde med infor-

mationer om diverse praktiske områder, 
brug af klubhus, kiosk, fordeling af bane 
plads osv., kørte vi ind til DGI huset i 
Århus.

Her stod den først på en god times 
klatring, hvor man må sige at vi som træ-
nerstab leverede nogle meget forskellige 
præstationer, lige fra dem som tog turen 
til toppen både 2-3 og 4 gange og så til 
dem som nåede vel omkring godt og vel 
et par meter op. Enkelte blev selvfølgelig 
så kække at de skulle forsøge sig med de 

Trænerarrangement og fælles hygge

Først var der en god times klatring hvor man må sige at vi som trænerstab leverede 
nogle meget forskellige præstationer, lige fra dem som tog turen til toppen både 2-3 og 4 
gange.

baner som skrånede ud fra væggen, det 
var dog uden større succes.

2 timers hockey  
Til sidst valgte den en af vores 2 instruk-
tører vise os, hvor nemt den bane var, 
hvis man altså bare klatrer tilpas meget 
hver uge og ikke skal løfte meget andet 
end sine sener og muskler.

Efter klatreturen stod den på 2 timers 
hockey og indendørs fodbold, det skal jeg 
lige hilse og sige er meget lang tid, selv 
om vi benyttede udskiftningerne ofte. 

Det var ikke til og se, at det var et par 
år siden at mange af os sidst havde en 
hockeystav i hånden, så der blev gået til 
den lige fra start.

Afslutningsvis stod den på det som det 
hele drejede sig om, nemlig fodbold og 
her kunne man måske være lidt spydig 
og sige, at man godt kunne se vi var lidt 
tidlig på sæsonen, men igen fejlede gej-
sten ingenting.

Flere aktive trænere
Efter et velfortjent bad og en lille for-
friskning, gik turen tilbage til klubhuset 
på Neptunvej, hvor der var spisning og 
hygge til ud på sidst på aftenen.

Husk på at vi altid kan bruge flere aktive 

Johanne gav den gas på klatre væggen.

trænere og holdledere i afdelingen; spørg 
hos ungdomsformand Claus Søby eller 
formand Morten Wind Lübker, hvordan 
du kan komme i gang.

Det behøver ikke at være et halvtidsjob 
at være træner, vi finder en ordning der 
passer dig og din daglige planlægning.

Claus Søby,
uu@sgf-fodbold.dk / 86988715

Morten Wind Lübker
 formand@sgf-fodbold.dk /24844655

Efter klatreturen stod den på 2 timers 
hockey og indendørs fodbold.
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SGF har igen i år, fået tildelt DBUs mikro-
fodboldskole  

Temaet er ’SPIL dig på Landsholdet’ 
– teknisk træning gennem spil. Et tema 
der i høj grad knytter sig til DBUs nye 
koncept inden for dansk børne-og ung-
domsfodbold, hvor udgangspunktet er, 
at al træning skal være med bold, der 
spilles på mindre baner og med flere 
boldberøringer. 

Dette giver deltagerne god mulighed 
for at lære alle tekniske færdigheder i 
spilrelaterede situationer. 

Læs mere om årets tema på: www.
dbufod boldskole.dk

I år er der plads til 48 børn som vi også 
havde sidste år. 

Fodboldskolen er for 6-8 årige og løber 

af stablen den 7.-9. maj, så hvis man vil se 
mange glade piger og drenge, så mød op 
for at se hvordan det går på sgf’s anlæg 
fra den 7.-9. maj 

Fodboldklubber over hele landet oplever 
et stort boom i antallet af piger, der vil 
spille fodbold i disse år. En af de mest 
populære aktiviteter er Pigeraketten, der 
sidste år havde et rekordhøjt antal delta-
gere. I år landede den igen i Søften.

Omrejsende fodbold-tivoli
Pigeraketten er en anderledes fodbold-
oplevelse, et omrejsende fodbold-tivoli, 
der skal give piger ml. 6-12 år lyst til at 
spille fodbold gennem leg og alternative 
fodboldaktiviteter. Sidste år deltog 7000 
piger på landsplan, hvilket var rekord.

I Søften har vi i lighed med DBU, vir-
kelig kunne mærke pigernes stigende 
interesse for at spille fodbold gennem de 
senere år blandt andet har vi kunne kon-
statere en medlemsfremgang hos pigerne 
på over 10 procent igennem de seneste 
par år, dette skyldes bl.a. pigeraketten 
hvoraf mange af de deltagende piger, der 
ikke tidligere spillede i en klub bagefter 
er startet til fodbold, hvilket vi selvfølge-
lig håber dem som var med også gør.

Man kunne blandt andet prøve at:
Spille fodbold på Saturn.
Få varmen på selve solen.
Køre rundt i det store månehjul.
Drible på mælkevejen.
Flyve i rumraket.
Og meget, meget mere.

Søften GF havde i år 60 deltagende 
piger hvilket er ny rekord og så deltog 
de ældste piger ikke en gang. Vi håber 
at pigeraketten vender tilbage igen til 
næste år.

Pigeraketten blev skudt i gang i år

DBU’s Mikrofodboldskole 
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Bakkegårdens Møbler er en anderledes hyggelig møbelforretning,
hvor service, faglig betjening og kunden i centrum, 

har været nøgleordene i mere end 30 år.

Find os på Parallelvej 57 i Trige . Tlf. 86 23 16 22
Kør ad den gamle Randers-Århus landevej,

drej fra ved Rema 1000 og følg skiltene.
Vi glæder os til også at betjene dig på Bakkegårdens Møbler.

www.bakkegaardens-moebler.dk


