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CYKELLØB MED 10-TANDEM

Ole Kristensens 10-dem var på tur med Favrskovs lokalpolitikere, ført af borgmesteren (S) med 
tidligere borgmester (V) på bagerste sæde. Læs mere inde i bladet fra årets sportsfest.
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Leif Sørensen   86 98 74 90
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Badminton:
Svend Hansen   86 98 53 05
Bordtennis:
Henriette Gram Johansen  86 98 54 45
Fodbold:
Morten Lübker           24 84 46 55
Håndbold:
Steen Thomasen   20 68 58 03 
Tennis:
Christian Neve   86 91 24 12 
SGF's Venner
Susanne Espersen  86 98 79 40
Petanque: 
Marianne Lund   86 98 88 36

AFDELINGSFORMÆND

HOVEDBESTYRELSEN

NYT

HINNERUP 
KØRESKOLE
v/Jacob og Bjarne Hansen

Holdstart: se vores hjemmeside

Tilmelding på

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

Ekkovej 4, Søften

forandre hverdagen

Århusvej 60 . 8382 Hinnerup . 8698 5171
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Sommeren, der gik...
Sommeren er ved at være ovre og der 
har som sædvanlig været en stor aktivitet 
af klubbens medlemmer på banerne ved 
Neptunvej både for fodbold, tennis og 
petanque.

Der er stort pres på fodboldbanerne, 
men da opvisningsbanen efterhånden er 
klar til at spille på, er der plads til alle. 
Kommunen og deres entreprenør har 
gjort et stort stykke arbejde for at løse 
drænproblemerne og det ser ud til, at det 
er lykkedes.

For indendørssporten er det store pus-
lespil med at få træningstiderne til at gå 
op i en højere enhed i Præstemarkhallen 
samt i de øvrige haller lykkedes, så der 
kan blive plads til de mange udøvere. 
Det er glædeligt, at det er lykkedes bord-
tennisafdelingen at få plads i hallen, så 
der bliver plads til flere af dem, der er 
på venteliste. Så er det bare ærgerligt, at 
gulvet i Præstemarkhallen lige rejser sig 
i de dage, da træningen skal begynde, så 
noget af træningen må aflyses.

Favrskov kommune har det sidste 
år arbejdet på en harmonisering af de 
kommunale samt de selvejende haller i 
Favrskov. Dette indebærer, at vi frem-
over skal betale 50 kr. pr. time for brugen 
af de kommunale haller, dog undgår 
brugere af gymnastiksalen gebyr. For de 
idrætsudøvere, som benytter de inden-
dørs aktiviteter, vil dette betyde kontin-
gentstigninger på omkring 200 kr. pr. 
deltager. Det er ærgerligt, hvis dette vil 
betyde, at nogle fravælger at dyrke en af 
de indendørs aktiviteter, hvilket er stik 
imod hensigten.

Halharmoniseringen giver mulighed 

for at de kommunale haller kan udvikle 
sig til selvejende institutioner, hvilket 
nogle initiativrige mennesker i Søften 
har taget initiativ til, idet de har opret-
tet Søften Kultur- og Idrætscenter, som 
i første omgang skal forsøge at få en 
aftale i stand med kommunen om drift 
af Præstemarkhallen, og på sigt skal søge 
at få en hal nr. 2 op at stå. Det er et stort 
projekt, som Søften Gymnastikforening 
støtter og som vi håber, at byens beboere 
ligeledes støtter op om ved at blive med-
lem af foreningen.

SGF´s venner og afdelingerne har som 
sædvanlig afholdt den årlige sommerfest 
i uge 33. Torsdagen var den største aktivi-
tetsdag med mange deltagende cyklister. 
Både de og de mange tilskuere var med 
til at gøre byen og målområdet festligt.

Igen i år var sommervejret med os med 
lunt vejr og næsten ingen vind. Der blev 
kørt godt til med et stort sponsorbeløb 
til de enkelte afdelinger til følge. En stor 
tak til rytterne for deres entusiasme og 
til deres sponsorer for støtten. Der var 
også stor tilslutning til arrangementerne 
fredag, lørdag og søndag. Det er dejligt 
at se, at byens borgere er med til at danne 
rammerne om nogle festlige dage. Sidst 
men ikke mindst en tak til alle de fri-
villige, som ydede en stor indsats før, 
under og efter festen.

Hovedbestyrelsen
Søren Peter Poulsen

Samsøvej 13 . 8382 Hinnerup

SGF'S sommerfest 2012

sgf's venner
SuSanne eSperSen, 86 98 79 40 

Sports- og Sommerfesten startede tors-
dag den 16. august med truende skyer og 
lidt regn, før cykelløbets start. Herefter 
tog sommervejret over og resten af 
weekend´en var der det fineste som-
mervejr til glæde for alle, der deltog i 
begivenhederne.

Cykelløbet blev skudt i gang af éen 
af SGF´s Guldsponsorer; nemlig Allan, 
Søften Auto.

Som noget nyt i år var der ingen tællere 
i vognen - det blev klaret helt automatisk 
vha. en chip på cykelhjelmen eller styret, 
joh SGF´s cykelløb er gået ind i en ny æra.

Vognen blev beboet af aftenens speaker, 
Søren Møller og hans tro hjælper, Lene 
Andersen samt løbets samariter, Dorthe 
Stendorf. Søren kommenterede under-
holdene løbet og fortalte om cyklisternes 
mange gavmilde sponsorer. 

Ole Kristensens 10-dem var på tur med 
Favrskovs lokalpolitikere, ført af borg-
mesteren (S) med tidl. borgmester (V) på 
bagerste sæde. 

Flere cyklister havde udstyret deres cyk-
ler med diverse effekter -  bl.a. kunne der 
høres et gevaldigt horn på revy holdets 
cykel og andre udsendte røgsignaler - alle 
disse tiltag bidrog til underholdning for 
de mange, der havde taget opstilling på 
ruten.

Efter cykelløbet var der kaffe og kage 
til alle og aftenens vindere (se liste) blev 
kåret og fik overrakt medaljer (børneræk-
kerne) og gaver, gavmildt sponsoreret af 
byens og oplandets firmaer (se liste på 
side 10).

I alt kørte de 256 cyklister cirka 154.000,- 
kroner ind til gavn for byens byens børn 
og unge i de forskellige sportsafdelinger.

SGF´s Venner vil gerne sige stor tak til 
alle cyklister, hjælpere og ikke mindst 
sponsorer.

Læs mere næste side

Volleyturneringen blev for 3. år i træk vundet 
af fodboldtrænerne.
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Læs mere næste side

Sports-og Sommerfest
Fredag, lørdag og søndag var der gang i 
løjerne på og ved banerne på Neptunvej. 
Der blev afviklet turnerings-fodbold-
kampe, Old Boys turnering og mindre 
autoriserede volley- og høvdingebold 
kampe.

Volleyturneringen blev for 3. år i træk 
vundet af fodboldtrænerne, de har ikke 
vundet hævd på vandrepokalen, de skal 
udfordres næste år!! Høvdingebold blev 

vundet af et U16 håndboldhold. Som 
noget nyt arrangerede Morten Lübker 
med flere stafetløb søndag, et arrange-
ment der sikkert kommer igen, der er jo 
mange i byen der dyrker motionsløb. 

Løbet blev i år vundet af Brian Elfrom 
og Lars Borregaard Pedersen.

Motionsbingo blev afviklet lørdag/søn-
dag på rute omkring boldbanerne. De 
heldige vindere har endnu ikke afhentet 
deres gevinster OBS - OBS.

Børnene kunne more sig m. bl.a. hoppe-
borge og vandrutsjebane, ikke mindst 
pga. vejret var sidstnævnte meget popu-
lær. Der blev smadret porcelæn og skudt 
om kap i skydeteltet og sult/sliklyst 
kunne stilles ved pølsevognen, vaffel-
boden, slikboden og lørdag/søndag m. 
Ove´s smørrebrød. 

Fredag aften var der spisning i teltet, 
hvor underholdningen blev leveret af de 
Irske Spillemænd. Folk hyggede sig, så 
der var vist ikke så mange, der egentlig 
hørte musikken? Maden sørgede hånd-
boldafdelingen for med assistance fra 
MRGourmet.

Lørdag/søndag morgen var der som 
noget nyt mulighed for at købe kaffe 
og rundstykker, lørdag ikke mindst for 
folk, der stillede sig i kø for at købe revy-
billetter. 

Senere på dagen var der mulighed 
for at se egnen ovenfra ved at købe en 
 helikoptertur. Flere benyttede dette og i 
alt lettede helikopteren 12 gange. 

Lørdag aften deltog mange i fællesspis-
ning og menuen denne aften blev leveret 
af MRGourmet. Senere spillede det lokale 
band HeadEggs op til dans.

Søndag var der underholdning for de 
mindste med musikpædagog Thomas 
Heissel Andersen og Thorbjørn Andersen. 
Mange mindre børn (og deres forældre/
bedsteforældre) havde en rigtig hyggelig 
stund i teltet sammen  med Thomas og 
Thorbjørn.

Så gik starten på årets cykelløb.

Underholdningen lørdag aften blev leveret af 
HeadEggs.

Flere fik en sjov cykeloplevelse ved årets 
cykelløb.

Vognen blev beboet af aftenens speaker, Søren Møller som kommenterede underholdene løbet 
og fortalte om cyklisternes mange gavmilde sponsorer. 
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Medlemslotteriet
 Januar:  nr.  994  
 Februar: nr. 1066 
 Marts: nr.  546  
 April:  nr.  844  
 Maj: nr. 205 
 Juni: nr.  192 
 Juli:  nr.  688  
 August: nr. 653 
 September: nr.  257
  

 

  

Lørdag/søndag var der åbne tennis og 
petanquebaner, hvor der var mulighed 
for at prøve disse sportsgrene.

Man kan jo blive helt forpustet af at læse 
ovenstående og det kan selvfølgelig ikke 
lade sig gøre at afvikle sådan et program 
uden stor opbakning fra hele byen, SGF´s 
forskellige afdelinger og mange frivillige 
hjælpere. SGF´s Venner siger 1000 tak til 
alle!!!

Gavesponsorer 
Her i vilkårlig rækkefølge.
Sparekassen, Kronjylland, Hair News, 
Hinnerup, Strandmøllen, DCC, Imerco 
Hinnerup, Bertelsens Cykler, Hinnerup, 

Hinnerup Boghandel, Hinnerup 
Blomster, Hinnerup Guld, Sølv, Ure, Per 
Aarsleff, Malermester Lars Sørensen, El 
Plus Hinnerup, XL Byg, Søften, Euro 
Frugt, Søften, Rema, Søften, Knud Jepsen, 
Fodby, Statoil, Søften, Mikkel, Hinnerup, 
Sportsmaster, Storcenter Nord, Hagro, 
Caus Hvass, Hinnerup, Salon Storgaard, 
Clemensgaard Foder, 3Elight, Søften 
Auto, OK Viby, Hairfair, K H Montage, 
Rowi Cykelcenter, Egå, Hasle, Anita 
Overgaard, Con á more, Hinnerup, Frode 
Laursen, Mad til døren, Brdr. Andersens 
Møbelsnedkeri, MRGourmet, Vin300, 
Pizzamaster, Jasper Interline, Tesa.

Jubilæumsfest
Lørdag den 8. september deltog SGF 
og SGF´s Venner ved 150 års jubilæet i 
Hinnerup med 2 pølsevogne og 3 fad-
ølsanlæg. Det var et stort arrangement 
med besøg af kronprinsparret, alle har 
nok set billeder bl.a. i Lokalaviserne. 
Arrangementet forløb rigtig fint - der 
var et fantastisk godt samarbejde med 
kommunen og arrangementskomitéen og 
SGF fik meget ros for indsatsen.

Ålegilde
I skrivende stund er SGF´s Venner ved at 
arrangere næste event - det traditionsrige 
Ålegilde sidste fredag i september i for-
samlingshuset.

Julekalender og Juletræsfest
Som sædvanlig bliver der mulighed for 
at købe årets julekalender ved SGF´s 
Venner og mon ikke også Julemanden 
kigger forbi forsamlingshuset 1. søndag 
i advent søndag 2. december. Hold øje 
med opslag. 

Opråb Opråb
Til alle jer der er så venlige og købe vores 
julekalender. Vend julekalenderen om og 
kik på bagsiden. 

De mindste nyder at tage en tur i karrusellen ved årets sportsfest.

Lørdag og søndag blev der dystet i forskellige sportsgrene.

Oppe i højre hjørne er der et NR. Det NR kan 
man vinde en masse dejlige præmier på, som 
vores sponsorer giver os til gevinster.

Jeg ved der er rigtig mange gevinster, 
der ikke bliver afhentet, det er rigtig 
”træls”, så prøv og kik og tjek. Som 
noget NYT skal præmierne være afhentet 
senest 15. januar.
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badminton
SVenD HanSen, SønDermarken 66, 86 98 53 05

Turen gik til Fuglsølejren
Lørdag den 26. August blev dette års 
Fuglsølejr skudt i gang, med 26 unge 
friske badmintonspillere. En af spillerne 
som aldrig havde spillet badminton før 
var Alejandro som kommer fra sydame-
rika, han blev taget imod med ‘’åbne 
arme’’ af Søftenspillerne. Dagens første 
træningspas stod på leg og en masse 
anderledes spilleformer. 

Da klokken slog 12:30 var alle godt i 
gang med frokost. Efter vi var blevet 
mætte, stod den på lejrens højdepunkt 
nemlig holdkampen. Det blev afgjort i 
nogle tætte og ikke mindst spændende 
kampe, spillerne var så jævnbyrdige at 
turneringen var nød til at gå i golden-sæt. 
Der var lavet lækker buffet til aftensmad. 
Da depoterne igen var blevet fyldt op, var 
det tid til konditionstest, med efterfulgt 
underholdning og hygge i hallen, som 
spillerne selv stod for. Det gik hurtig 
op for de 2 trænere at det ikke længere 
var spillerne der stod for skud, og det 
skete via meget personlige spørgsmål 

om diverse pineligheder. Tak til dem der 
havde bagt kage og boller. 

Søndag morgen var det atter træner-
ne som havde magten, trods regn blev 
den planlagte løbetur flot gennemført. 
I dette års udgave blev der også nogle 
uddelt priser. Årets kammerat blev Mark 
Müller for hans gode personlighed og 
altid hjælpende hånd, mens årets fighter 
blev Lærke for hendes store vilje til sejr.

Tak for en kanon god lejr vi ses til næste 
år!

Martin Humle og 
Christian Rechnitzer Andersen

Præmie løbsnr. Navn Alder
1-6 år piger  
1. præmie 95 Cecilie Pedersen 6 år
2. præmie 168 Cecilia D. Poulsen 2 år
3. præmie 263 Nanna H. Lund 5 år

1-6 år drenge  
1. præmie 220 Mads G. Wett 6 år
2. præmie 96 Jonas Pedersen 2 år
3. præmie 204 Malthe T. Jensen 5 år

7-11 år piger  
1. præmie 139 Cecilie Søby 11 år
2. præmie 11 Emilie Elkær 11 år
2. præmie 47 Malou S. Elmstrøm 11 år 
3. præmie 203 Julie Tøth 9 år

7-11 år drenge  
1. præmie 86 Rasmus Pedersen 11 år
2. præmie 84 Morten Johansen 11 år
3. præmie  227 Jeppe Mikkelsen 11 år

12-16 år piger  
1. præmie 25 Anne Andersen 13 år
2. præmie 209 Benedikte Alexandersen 13 år
3. præmie 69 Camilla G. Hesel 12 år

12-16 år drenge  
1. præmie 208 Sebastian Ravn 12 år
2. præmie 121 Kristoffer Henriksen 12 år
3. præmie 12 Rasmus Ejby Vadstrup 12 år

Voksne  
1. præmie 203  Georg Jensen 70 år
2. præmie  Vogn nr. 185 Bagstræberne 400 år
3. præmie 36 Steffen Kronenberg 64 år

Resultater SGF's cykelløb 2012
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En ny sæson i håndbold er allerede godt 
i gang og også i år byder vi på en masse 
spændende kampe i Præstemarkshallen 
samt de nu to nye haller i Hinnerup.

I stil med sidste år tilbyder vi alt lige 
fra 3. division herre til de mindste U-6 
børnehold.

Præstemarkshallen tager sig som altid 
fint ud og i år kan vi også byde på nye 
cafeteriamøbler takket være støtte fra 1. 
Majfonden.

Vores sponsorarbejde kører også fint 
og vi glæder os hver gang vi kan sætte 
nye skilte op i hallen som tegn på nye 
sponsorer.

Så endnu en gang er det på plads at 
opfordre alle til at støtte vores sponsorer.

I år kan i også byde Favrskov Kommune 
velkommen tilbage som sponsor.

Som sagt tager vores herre endnu en 
tørn i 3. division og holdet i år ser ganske 
spændende ud.

Vi kan også i år byde velkommen til 
flere unge og lovende spillere, så forhå-
bentlig kan vi leve op til sidste sæsons 

flotte præstationer.
Herudover har vi også divisionshold 

for vores Four Star U-14 drenge.
På damesiden tager vores four starhold 

endnu en sæson i serie 1 og også her 
tegner det godt med det helt nye træner-
team.

Så læg vejen forbi hallen en lørdag eller 
søndag og støt vores hold.

Ny hal i brug i Hinnerup.
I lighed med sidste år benytter vi også 

de to haller i Rønbæk Idrætscenter.
For SGF betyder det, at flere af vores 

børnehold træner her samt selvfølgelig 
vores hold i Four stars-samarbejdet.

En del kampe i Four Stars – regi vil blive 
afviklet i Rønbæk Idrætscenter.

For resultater og nyheder følg med på 
vores hjemmeside:  http://www.soeften-
gf.dk/Haandbold

Formand for SGF håndbold 
Steen Thomasen

Formanden har ordet

håndbold
Steen tHomaSen, 20 68 58 03

Håndbold Camp 2012
Sommerferien sang på sidste vers - da 
60 glade børn mødte op i Rønbækhallen 
lørdag den 11/9 kl. 10.00.

De var alle kommet for at deltage i 
håndbold camp arrangeret af ungdoms-
udvalget i SGF.

De 60 børn, som var fordelt på U-10 og 
U-12 piger og drenge – startede med at 
finde de rette sovepladser og det blev 
en fin fordeling - da der er virkelig gode 
faciliteter i Rønbækhallerne.

Derefter gik pigerne i den ene hal og 
drengene i den anden hal. Hvor de træ-
nede alle mulige forskellige håndbold-
ting. Der deltog mange frivillige trænere 
fra SGF, som virkelig lærte fra sig. Der 
blev også plads til nogle håndboldkam-
pe, hvor der virkeligt blev gået til den.

Efter en hård dag med håndbold – slut-
tede vi dagen af med en tur i svømmehal-
len. Alle var i vandet og havde en super 
hyggelig time i Hinnerup badet.

Aftensmaden stod på bordet da vi kom 
retur – og der var stor appetit så der blev 
spist meget af den gode salat og varme 
lasagne.

Og så skete det…….. kiosken åbnede og 
der kunne købes SLIK, chips, chokolade 
og meget andet.

Aftenens underholdning skulle børne-
ne selv være en del af. Vi skulle spille 
høvdingebold. Først skulle hvert hold 
”klæde sig ud”. Og så blev der ellers gået 
til den. 10 hold skulle dyste og imens de 
spændende kampe stod på blev det hele 

kommenteret af SGF’s helt egen super-
kommentator Jan Rasmussen. Det vin-
dende hold fik selvfølgelig en præmie…. 
"En tur i svømmehallen."

Så var det sengetid….. klokken var ble-
vet 23.00. Der blev børstet tænder og alle 
mand gik til køjs. Kl. 01.30 fik de sidste 
snakketanter en sidste advarsel og så blev 
der ro.

Søndagens program startede kl. 9.00 
med fælles opvarmning og derefter blev 
alle inddelt i hold, som skulle øve til 
showkampene.

Mange mødte op om eftermiddagen for 
at se de fine kampe, som startede med 
indløb i røg og blitzlys til højt musik. 

Og så blev der ellers vist sjove tricks 
og finurlige finter til den store guldme-
dalje. Der blev klappet og hujet fra de ca. 
100 publikummer. Og endnu engang var 
superkommentatoren Jan Rasmussen på 
banen.

Det blev et flot og sjovt punktum på en 
super god weekend.

Vi vil fra ungdomsudvalget sige 
MANGE tak til alle de frivillige træ-
nere og forældre der gjorde det muligt, 
at afholde denne weekend. Skønt, at så 
mange har en interesse i at ungerne skal 
have det sjovt.

Ungdomsudvalget
Pernillle

 
 

18. NOVEMBER 2012
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tennis
CHriStian neVe, 86 91 24 12

Sæsonafslutning i SGF-Tennis
Trods vigende medlemstal lykkedes det 
SGF-Tennis at få en fantastisk sæson 
2012. 

Det stod allerede tidligt i sæsonen klart, 
at vi uvist af hvilken grund ikke ville 
komme op på de seneste års medlemstal i 
SGF-Tennis. Årsagen eller årsagerne skal 
helt sikkert ikke findes i manglende faci-
liteter, atmosfære eller tilbud. Tre perfekt 
præparerede baner, som roses af både 
egne medlemmer og gæster fra andre 
tennisklubber, dannede rammen om en 
herlig sæson 2012. 

I juli afholdt klubben i samarbejde med 
DGI en 3 dages tennisskole for børn og 
unge fra 7 år og opefter med 10 delta-
gere. Gennem hele sæsonen har juniorer 
trænet med stor gejst og fået spændende 
undervisning fra trænere og træneras-
sistenter, og der har også været træ-
ningstilbud til nystartede samt øvede 
seniorer. Her vil deltagerne på double-

træningsholdet specielt huske en lærerig 
formiddag i august med Sofus Riishede 
som inspirator for aktive netspillere.

Igen i år havde Tennisklubben åbent 
lørdag og søndag i forbindelse med 
Sportsugen. Ca. 40 personer mødte op 
for at spille og se, om tennis kunne være 
noget for dem.   

Vi har haft en rigtig dejlig sæson med 
masser af hyggeligt samvær, godt spil og 
ikke mindst rimeligt pænt vejr. Finalerne 
i det interne klubmesterskab blev spillet 
8. september under perfekte forhold og 
med høj intensitet. Kampene var meget 
spændende og trak en anelse ud, men vi 
fik gennemført dem alle, inden den efter-
følgende og meget sjove klubfest. 

Vinderne af klubmesterskabet ses nedenfor 
og blev:

 1. PLADS 2. PLADS

Mixdouble A Lisbet Borg Inge Pedersen
 Jørn Bro Larsen Jørgen Aaquist

Mixdouble B Inge Serup Inge Underbjerg
 Anders T. Gravesen Bent Nielsen

Damedouble Inge Pedersen Inge Underbjerg
 Inge Serup Lisbet Borg

Herredouble A Jacob Møller Jørn Bro Larsen
 Kennet H. Nørager Bent Nielsen

Herre double B Mogens Christensen Torben N. Larsen
 Morten Pedersen Leo L. Larsen

Dame single Inge Pedersen Lisbet Borg

Herre single A Jacob Møller Kennet H. Nørager

Herre single B Jørn Bro Larsen Christian Palm Her ses damedouble finalisterne i årets klubmesterskab. Fra venstre Lisbet Borg, Inge 
Underbjerg, Inge Pedersen og Inge Serup.

Glade deltagere ved årets tennisskole.
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Spilletidspunkt:
Tirsdag fra kl. 19.00 / Søndag fra kl. 10.00

på vores dejlige anlæg ved klubhuset på Neptunvej.

Kom og se hvad det går ud på.

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

Det tager kun et par minutter at lære reglerne.

Og HUSK: Petanque er for alle!

SGF - PETANQUE SPILLER

MURERARBEJDE
Såvel nyt som reparationer udføres

Murerfirmaet Klemmensen ApS
Merkurvej 1, Søften, 8382 Hinnerup

Tlf. 86 98 70 21
Mobil 40 44 05 21 / 40 76 70 21

Fax 86 98 70 91

Petanque: 
marianne LunD, 86 98 88 36 Hold festen i Søften Forsamlingshus

Booking kan kun ske via tilsynsførende Charlotte Lind Larsen, 
tlf.: 23 49 64 63, der træffes på hverdage mellem kl. 17.00 – 20.00. 

(Besigtigelse kan aftales med den tilsynsførende). 

Salen rummer mulighed for opdækning til max. 100 spisende gæster. 
Et lyst og rummeligt køkken med alle nødvendige faciliteter giver gode 
muligheder for forberedelserne til festen.  

Se hjemmesiden: www.soeften-forsamlingshus.dk
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Vittenvej 90 . DK 8382 Hinnerup . Tel. + 45 8764 6464

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

86 98 78 50
Fax 86 91 18 45

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



20 Søften GymnaStikforeninG  


