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330 deltog i årets sponsorcykelløb

Der var god stemning og masser af liv ved SGF-klubhuset på Neptunvej forud for løbet. 
Læs mere fra side 4.

SE MERE PÅ NETTET: WWW.SOEFTEN-GF.DK
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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 
selv om vi har taget den tidligere grus-
bane i brug, da vores opvisningsbane i 
det meste af sommeren pletvis har stået 
under vand på grund af stoppede dræn-
ledninger og har derfor været ubrugelig. 
Vi ser frem til at dræningsproblemerne 
bliver løst her i efteråret. 

I Præstemarkhallen er sommerferien 
benyttet til at renovere ventilationsan-
lægget og belysningen, hvilket længe har 
været tiltrængt.

Fra foreningen skal lyde en tak til kom-
munen for at være med til at skabe ram-
merne til et godt idrætsliv i Søften.

Ny hal taget i brug
Som start på sæsonen er den nye hal i 
Rønbæk Idrætscenter taget i brug den 1. 
september. Vi har fået en del timer i det 
nye center og ser frem til at være med til 
at skabe nogle gode rammer i centret i 
samarbejde med de øvrige klubber, som 
benytter centret. SGF arbejder bl.a. sam-
men med GUI, HGS, HOG og KIF om at 
indrette et styrketræningsrum til brug i 
forbindelse med genoptræning efter en 
skade eller som grundtræning for for-
eningernes medlemmer.

Desværre er kantinemulighederne 

udskudt og afventer den endelige hal-
harmonisering.

Favrskov kommune har det sidste 
år arbejdet på en harmonisering af de 
kommunale samt de selvejende haller i 
Favrskov. Der er mange ting, som spiller 
ind for at lave en harmonisering og for-
eningen venter spændt på det endelige 
udspil og hvilke økonomiske udfordrin-
ger, det medfører. 

SGF´s venner og afdelingerne har som 
sædvanlig afholdt den årlige sommerfest 
i uge 33. 

Torsdagen var den største aktivitetsdag 
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 entu-
siasme og til deres sponsorer for støtten. 
Der var også stor tilslutning til arrange-
menterne fredag, lørdag og ikke mindst 
søndag, hvor de forskellige brandvæ-
sener var med til at skabe rammerne til 
en god dag. 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 frivillige, som 
ydede en stor indsats før - under og efter 
festen.

Hovedbestyrelsen,
Søren Peter Poulsen
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sgf's venner
SuSanne eSperSen, 86 98 79 40 

Sports- og Sommerfesten 2011
Trods den vådeste sommer i mands 
minde blev dette års Sports- og sommer-
fest heldigvis begunstiget med tørvejr, 
for det meste af tiden. Lidt regn fredag 
kunne ikke ødelægge indtrykket af en 
vellykket fest.

Den blev, traditionen tro, indledt 
med sponsorcykelløbet torsdag den 18. 
august, det 17. af slagsen. Løbets mange-
årige koordinator, Ole Kristensen har 
sluppet tøjlerne mht. arrangementet; det 
var i stedet lagt i hænderne på sommer-
festkoordinator Lone Bejder og SGF´s 
Venner.  Ole deltog dog selv som en del 
af smedens konferencecykel.

Løbet blev skudt i gang af Helene 
Krogh, bestyrer i Rema med hjælp af 
æresgæst Robert Schmidt. Herefter satte 
de sig også op på konferencecyklen for 
at køre en omgang. 342 cyklister, børn 
og voksne kørte de næste 2 timer i alt 
8984 km ad den korte eller lange rute i 
og omkring Søften. I tællevognen sad 
mere end 30 tællere klar til at notere kørte 
omgange og speaker Søren Møller gav 
alle et ord med på vejen.

Cyklisterne havde været rundt og skaffe 
sig sponsorer hos familie, venner, naboer, 
firmaer etc. og de mange indkørte kilo-
meter indbragte ikke mindre end 210.152 
kr. til børne - og ungdomsidrætten i 
Søften. Det er dejligt og helt utroligt, at 
det stadig kan lade sig gøre at have sådan 
et sammenhold  i en "lille" by som Søften.

Efter cykelløbet var alle inviteret på 
kaffe og kage i teltet til præmieoverræk-
kelsen. Der var mange flotte præmier 
venligt doneret af mange gavesponsorer. 

Vi takker de mange cyklister og deres 
sponsorer for en flot indsats.

Herefter gik det slag i slag med turne-
rings-fodboldkampe og arrangementer 
fredag, lørdag og søndag.

Festpladsen var i år blevet henlagt til 
området nedenfor klubhuset pga. ople-
velsen fra sidste år med ødelagte baner.  
Det viste sig at være en rigtig god løsning 
med større sammenhæng mellem telt, 
boder og aktiviteter. I løbet af weekenden 
var der gang i boder med slik, is og pøl-
ser, skydetelt, tombola, vaffelbagning og 
"det muntre køkken". (PS: "Det muntre 
køkken" er ved at løbe "tør" for gam-
melt porcelæn, så hvis der er nogen, der 
har noget "til overs", så sig endelig til) . 

> læs mere næste side 

Løbet blev skudt i gang klokken 19 af 
 købmand Helena Krogh fra Rema 1000 med 
hjælp fra den 87-årige æresgæst Robert 
Schmidt.

I tællevognen sad der mere end 30 tæl-
lere som som var klar til at notere de kørte 
omgange.
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Resultater: 
 Præmier Løbsnr. Navn  Alder Indkørte kr.

 1-6 år piger
 1. præmie 111 Cecilie Pedersen 5 år 7.028,00
 2. præmie 137 Sofie Amalie Møller 5 år 472,50
 3. præmie 229 Cecelie D. Poulsen 1 år 370,00

 1-6 år drenge
 1. præmie 298 Victor Hagen 6 år 1.400,00 
 2. præmie 211 Mads Geday Wett 5 år 1.260,00
 3. præmie 290 Tobias Helbo Lund 6 år 1.053,50

 7-11 år piger
 1. præmie 45 Lærke L. Pedersen 8 år 6.474,75 
 2. præmie 87 Malou S. Elmstrøm 10 år 2.803,50
 3. præmie 205 Cecilie Søby 10 år 2.079,00 

  7-11 år drenge
 1. præmie 44 Carl Rasmus Lønstrup 10 år 11.698,50 
 2. præmie 15 Mikael R. Andersen 11 år 10.700,00
 3. præmie 127 Nikolaj J. Pedersen 7 år 3.010,00

 12-16 år piger
 1. præmie 139 Anna Andreasen 12 år 1.932,50
 2. præmie 43 Nanna Jordt 12 år 1.050,00
 3. præmie 224 Mette K. V. Nielsen 14 år 1.008,00

 12-16 år drenge
 1. præmie 16 Kristian R. Andersen 15 år 12.340,00
 2. præmie 170 Mathias Pedersen 12 år 4.357,00
 3. præmie 263 Mikkel Ammentorp 13 år 2.100,00

 Voksne
 1. præmie 42 Georg Jensen 69 år 8.744,00 
 2. præmie 40 Thomas Storm 41 år 7.500,00
 3. præmie 70 Holger Snoghøj 70 år 4.567,50
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Børnene kunne tumle på to store hoppe-
puder og de mindste kunne prøve en 
rigtig lille karruseltur eller lege på små 
scootere.

Irsk underholdning i teltet
Fredag var der oldboys fodboldturnering 
for både 35 og 40 års holdene. I teltet var 
der grillaften og musikunderholdning af 
først "irske" spillemænd og siden Karsten 
Lund med "Spaden". Samtidig blev der 
også afholdt dart-turnering "vundet af 
Thomas Ammentorp." 

Lørdag begyndte med fodboldkampe, 
salg af revy billetter og motionsbingo. 
Ved frokosttid begyndte volley turne-
ringen med ni tilmeldte hold. Et hold, 
"De unge mødre" måtte dog trække sig 
- iflg. dommer Søren Møller pga. gravidi-
tet??? Turneringen blev vundet af Søften 
United med I/S Bagstræberne på anden-
pladsen og SGF´s hovedbestyrelse på en 
flot 3. plads.

Over middag var der "åben tennis bane" 
med mulighed for at prøve spillet - det 
var en stor succes med mange del tagere 
- og med den interresse kan tennis-
afdeligen se frem til flere medlemmer.  
Arrangementet blev gentaget søndag.

Om eftermiddagen var der musik og 
leg for børn med Thomas og Thorbjørn 
i  teltet. Der kunne sagtens have deltaget 
flere børn, men de børn der var med, 
hyggede sig med leg og musik.

Om aftenen var der igen spisning i 
 teltet – denne aften blev maden leveret af 
lokale MR Gourmet, der til daglig laver 

> læs mere næste side 

Robert Schmidt gør sig klar klar til at sætte sig på den rundbordscykel, som smeden alias 
Niels Peter Ogstrup har konstrueret. Her satte han sig ved pedalerne sammen med seks 
andre, blandt andre Helena Krogh, Brian Ugelsø Bak, Ole Kristensen og Martin Godsk fra 
Favrskov Taxa.

Underholdning blev i år leveret af de "irske" 
spille mænd som fredag aften spillede op til 
dans.
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”mad ud af huset” fra forsamlingshuset 
mandag/tirsdag.

Brandbiler på p-pladsen
Søndag begyndte igen med fodboldtur-
nering og motionsbingo. Allerede først 
på formiddagen  begyndte et leben 
af mænd i uniformer (brandmænd). 
P-pladsen blev efterhånden fyldt med 
brandbiler, stigevogn og andet udstyr. 
Årets BrandCup 2011 mellem Hadsten, 
Hinnerup og Hammel Brandkorps 
begyndte ved 10-tiden med konkurrence 
i røgdykning og tov-træk. På p-pladsen 
fik børnene lov at komme  op i brandbi-
lerne og senere kunne de også prøve at 
slukke "rigtig" ildebrand. 

Brandmændene leverede også mand-
skab til et hold i Høvdingebold turne-
ringen. I deres store uniformer måtte 
de dog se sig besejret af yngre kræfter. 
Turneringen blev vundet af U-12 Drenge.

Til sidst blev der udkæmpet en tovtræk-
nings konkurrence mellem brandmænd 
og Søften; en dyst som Søften selvfølgelig 
vandt - godt hjulpet på vej af dommer 
Niels Peter Mols.

Det var en stor oplevelse for alle på 
pladsen at opleve kommunens brand-
korps i konkurrence med hinanden. 
Hadsten vandt pokalen i dette års dyst.

Søndag blev skydekonkurrencen også 
afgjort: Heidi Olsen vandt på damesiden 
over Lone Bejder. På herresiden blev 
vinderen "Cooper" alias Brian Rabøll 
Jørgensen.

Ligeledes blev der fundet en vinder af 
motionsbingo; desværre fik referenten 
ikke noteret hvem?

Søndag aften kunne der så gøres status 
over efter Vennernes opfattelse, meget 
vellykket Sommer −og Sportsfest 2011. 
Den kunne naturligvis ikke gennemfø-
res uden stor hjælp fra alle vore utroligt 
hjælpsomme frivillige og sponsorer − stor 
TAK til alle.

Gavesponsorer cykelløb 2011
(Navnene i vilkårlig rækkefølge.)

Sparekassen Østjylland, Hair News 
Hinnerup, Strandmøllen, DCC, Imerco 
Hinnerup, Bertelsens Cykler, Hinnerup 
Boghandel, Hinnerup Blomster, 
Hinnerup Guld, Sølv og ure, Per Aarsleff,  
Malermester Lars Sørensen, Byg og Mal 
Søften, Euro Frugt Søften, Rema 1000 
Søften, Knud Jepsen A/S, Statoil Søften, 
Butik Mikkel Hinnerup, Sportsmaster 
Storcenter Nord, Hagro, Claus Hvass, 
Salon Storgaard, Clemensgård foder, El 
Plus, Hinnerup, 3Light, Søften Auto, Jens 
Erik Rahbæk, OK Viby, KH Montage, 
Hairfair, Hinnerup Skobutik, Rowi 
Cykelcenter Egå Hasle, Anita Overgaard, 
Con à more, Frode Laursen, "Mad til 

 
 Juni:  nr.  868  
 Juli: nr. 648 
 August: nr.  877  
 September: nr.  522
 
   

 

  

Medlemslotteriet

Nogle af vinderne fra cykelløbet.



  Søften GymnaStikforeninG  9

døren", Brdr. Andersens Møbelsnedkeri, 
MR Gourmet, Søften GF fodbold, Lokal 
Energi.

Ålegilde
Inden dette nr. af SGF-Nyt udkommer, 
har vi afholdt næste arrangement = 
Ålegilde i Forsamlingshuset, traditionen 
tro den sidste fredag i september. Vi 
håber, rigtig mange Søften borgere har 
hygget sig med dejlige stegte ål musikalsk 
ledsaget af 2 x Jensen med Jørgensen.

Julekalender 
Inden længe skal vi alle til at tænke på, at 
december og hermed julen nærmer sig. 
Derfor vil SGF´s Venner benytte lejlig-
heden til at gøre opmærksom på salget 
af julekalendere i november. Vi håber, 
mange vil købe kalenderen og på denne 
måde være med til at støtte børne − og 
ungdomsidrætten i Søften.

Juletræsfest
Juletiden starter selvfølgelig med 
juletræsfest 1. søndag i advent, d. 27. 
november, for børn og barnlige sjæle. 
Der skal synges julesange sammen med 
Julemanden − mon ikke han har godter 
med? Til slut tændes byens juletræ.

Med venlig hilsen,
Susanne Espersen

Fredag aften blev der afholdt dart-tur nering.  
Det blev vundet af Thomas Ammentorp, som 
her kaster vinderpilen.

Hovedbestyrelsens hold til volley.

Søndag formiddag blev p-pladsen fyldt med 
brandbiler, stigevogn og andet udstyr. De 
børn som havde løst fik lov at komme  op i 
brandbilerne.

Bagved klubhuset kunne de også prøve at 
slukke en "rigtig" ildebrand. 
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Petanque: 
marianne Lund, 86 98 88 36

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!

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
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badminton
SVend HanSen, Søndermarken 66, 86 98 53 05

Lørdag den 27 august 2011 var det igen 
tid til den årlige ryste sammen tur til 
Fuglsøcentret.  

Vi skulle alle mødes oppe ved hal-
len lørdag morgen og som aftalt ankom 
vores bus rettidigt. 

I år var tilmeldingen rekordstor og det 
lykkedes os at samle ca. 30 forventnings-
fulde unge spillere som efter at have sagt 
farvel til deres forældre skyndte sig op i 
bussen og var klar til afgang.

Igen i år var det Skipper (Morten 
Skipperud) som skulle stå for træningen 
og han var vel forberedt og klar til at tage 
udfordringen op med så mange spillere 
og kun 5 baner på Fuglsøcentret. 

Efter ankomsten og et større logistisk 

puslespil omkring værelses tildelingen, 
var det tid til træning i hallen.

Skipper havde i år lagt meget vægt på 
teknisk træning og første trænings pas 
bar da også præg af dette.

Spillerne blev delt i 4 hold, som skulle 
score point gennem hele opholdet i form 
af forskellige kampe, quizzer, løb osv.

Frokosten blev indtaget i form af egne 
madpakker og svedige spillere, men det 
var også tiltrængt.

Efter frokosten var det tid til holdkampe 
til spillernes store begejstring. De 4 hold 
spillede alle mod alle og  efter i alt 32 
kampe blev vinderholdet fundet.  

En tiltrængt middag blev nydt i vores 
egen lille spisesal og til alles glæde blev 

Den årlige ryste sammen tur

Gustav Thusgaard
Samsøvej 13,

8382 Hinnerup
Tlf. 86 98 76 22

Koncentrationen var stor for de unge spillere, hvor alle skulle lægge sig i en rundkreds i hallen 
med deres medbragte hovedpude. 
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der serveret bla. Chickenwings, frikadel-
ler og brun sovs.  

Kl. 21.00 skulle alle lægge sig i en rund-
kreds i hallen med deres medbragte 
hovedpude.  Skipper bad alle om at 
lægge sig på ryggen, lukke øjnene og 
bare slappe af. Derefter blev der sat rolig 
musik på og han gik derefter rundt og 
talte roligt til spillerne om et roligt ”være-
sted” som man altid kunne vende tilbage 
til hvis alt så skidt ud bla. i en kamp. 
(man skulle nok have været der for at få 
hele oplevelsen). 

Alle syntes det havde været super hyg-
geligt og herefter var der hygge og spil 
til 23.15, hvor man senest skulle gå til 
værelserne. Men som I nok kan forstå så 
var alle jo heller ikke helt klar til at gå i 
seng på det tidspunkt.

Men  kl. 02 var der da stille efter at alle 
edderkopper og stankelben var fjernet fra 
diverse værelser og TV var slukket. 

Søndag morgen fik vi dejlig morgen-
mad med det hele og derefter stod den på 

løb ovre på atletikbanen. Der blev startet 
med et stafetløb og efterfølgende en 

Coopers test (løb længst på 12 min). Det 
var meget imponerende at se hvordan 
vores spillere gik op i dette og også hvor 
langt de rent faktisk løb. 

Trætheden begyndte at melde sig hos 
de fleste, så frokosten var tiltrængt. Igen 
en dejlig overraskelse i form af bla. bikse-
mad, revelsben, pasta/kødsovs, frugtsalat 
og masser af pålæg.

Efter frokosten var det tid til at pakke 
sammen, vi får taget et fælles foto og går 
i bussen for at vende snuden hjemad.  I 
bussen blev der præmieoverrækkelse til 
de vindene hold og ellers stod den på 
hyggesnak.

Resten af søndagen har nok stået i 
afslapningens tegn, men det har været 
velfortjent. 

Et stort tak til Skipper for hans store 
arrangement og dygtige arbejde med alle 
vores spillere. 

Kennet Herløv Nørager

Her ses alle de unge spillere foran Fuglsøcentret.
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Nyt fra badmintonafdelingen

Simon Rasmussen

Sæson start
Vi er i gang! badminton startede op med 
den første træning for turneringsspillere 
allerede i uge 32 samtidig med skolestar-
ten og SGF-sports-festen.

Nye i trænerteamet:
Vi kan i år byde velkommen til
Anders Skaarup Rasmussen og Simon 
Rasmussen som nye ungdomstræner i 
klubben.

Et stort scoop at vi har været i stand til 
at hente et par virkeligt dygtige trænere 
til vores klub. Begge spiller selv på højt 
niveau i Århus. Især Anders Skaarup 
er kendt fra Århus Elites ligahold og er 
i øvrigt i landsholdstruppen som en af 
Danmarks og verdens bedste double-
spillere.

Anders skal sammen med Simon træne 
ungdomsholdene tirsdag og onsdag, pri-
mært U13-15.

Stort velkommen til både Simon og Anders 
herfra.

Anders Skaarup Rasmussen.

Træningstider i år
U9: Mandag .............................15.30 – 16.30 
Miniton (U7): Mandag .........16.30 – 17.15 
U11 hold 1: Mandag ..............17.15 – 18.30  
U11 hold 2: Tirsdag ............... 15.00 – 16.30
U13 - U17 1: Tirsdag .............. 16.30 – 18.00 
U13 - U17 2: Onsdag .............. 18.00 – 20.00 
U17Ø, U19 + senior: Onsdag 20.00 – 22.00 

Motionsbaner
Mandage  ................................. 20.30 - 21.30
Mandage ...................................21.30 - 22.45 
Onsdage ....................................22.00 - 23.00 
Fredage .......................................18.00 -19.00 
Fredage ......................................19.00 - 19.55 
Fredage ......................................19.55 - 20.50 
Fredage .....................................20.50 – 21.45 
Lørdage ..................................... 08.00- 09.00 

For yderligere oplysninger vedr. 
motionsbaner kontakt: 

Jens-Ole Hesel, tlf. 87 64 03 03
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15. NOVEMBER 2011
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EM kvalifikationskamp Danmark – 
Norge Nej vi havde ikke nogen spil-
ler udtaget til denne landskamp, men 
derfor kan man jo godt være på plads iI 
”parken” når det går løs og være med at 
heppe på de danske drenge

Søften GF `s fodboldafdeling havde sik-

ret sig 40 billetter til kampen og  bestilt en 
VIP bus til turen: Billetterne blev udbudt 
til salg blandet klubbens medlemmer, 
sponsorer, og i øvrigt andre som  Kunne 
finde turen attraktiv.

Bussen afgik fra Søften stadion kl 15.15 
og der var høj humør allerede fra turens 

Fodboldtur til Portugal

 

Fodboldafdelingen har også sikret sig 40 billetter til EM kvalifikationskampen mod Portugal 
den 11. oktober 2011.

fodboLd
morten  LÜBker, JunoVeJ 4, 24 84 46 55
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Århus Gardinmontering
Allan Vestergaard

info@aagm.dk
www.aagm.dk

Tlf: 86760017 / 40424441 

Alt I gardiner & solafskærmning

start og selvfølgelig blev der lagt ”kamp-
maling” undervejs  og sunget et par 
”sange” så stemningen  var på plads da 
vi nåede ”parken” . Vi blev vidne til en 
forrygende fodboldkamp og heldigvis 
også dansk sejr

Undervejs til” parken” var arrangeret 
”tipsturnering” om kampens resultatet 
og på hjemturen kunne Rasmus K kåres 
som vinder. Flere havde resultatet 2-0, 
men kun Rasmus havde gættet på 6 
advarsler i kampen, så han kunne ind-

kassere hele puljen og så var der råd til en 
ekstra cola inden bussen igen var tilbage i 
Søften lidt før klokken 3.

Fodboldafdelingen har også sikret sig 
40 billetter til EM kvalifikationskampen 
mod Portugal den 11. oktober og også 
her udbydes billetterne til medlemmer, 
sponsorer og andre som måtte have lyst 
til at tage turen med til ”parken” bussen 
afgår igen kl 15.15.

Kjeld Eskildsen
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Vittenvej 90 . DK 8382 Hinnerup . Tel. + 45 8764 6464

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

STORCENTER NORD
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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 forpligtelsevores forpligtelse


