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Sponsorcykelløbet i Søften blev afviklet torsdag aften den 19. august og havde det største antal 
deltagere nogensinde, 360 deltagere og rekordomsætning. Løbet kørte 224.601 kroner ind til 
Søften GF’s Venner, og  dermed til velgørende formål i Søften-området. Læs mere side 6

Sponsorcykelløbet satte rekord
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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 og 
vi glæder os til snart at kunne benytte 
den nye græsbane, hvor den tidligere 
grusbane var.

I Præstemarkhallen er sommerferien 
benyttet til at lakere gulvet og i den for-
bindelse er der streget op til en badmin-
tonbane mere, hvilket vil reducere pres-
set på adgang til at spille badminton. Det 
vil ligeledes give mulighed for, at bord-
tennis kan få adgang til en del af hallen i 
perioder, således at presset og ventetiden 
også i den afdeling kan reduceres.

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

I skrivende stund lægger kommunen 
op til, at der skal foregå en harmonisering 
af de kommunale samt de selvejende hal-
ler i Favrskov. Der er fordele og ulemper 
ved de 2 modeller, som er ude i høring. 
Som det ser ud nu, vil der komme en bru-
gerbetaling under en eller anden form, 
uanset hvilken model der vælges. I en tid, 
hvor det kommunale tilskud ved kom-
munesammenlægningen blev reduceret 

kraftigt for foreningen, ser det ud til, at 
de afdelinger, som benytter de indendørs 
haller, igen skal ud og finde penge for at 
deres medlemmer kan dyrke en idræts-
gren inden for en rimelig kontingent. Det 
kan frygtes, at det i fremtiden bliver van-
skeligere at finde frivillige til at påtage sig 
det foreningsarbejde, som er nødvendigt 
for at holde en afdeling i gang, hvor øko-
nomien efterhånden spiller en større del 
af opgaverne i foreningsarbejdet.

SGF´s venner og afdelingerne har som 
sædvanlig afholdt den årlige sommerfest 
i uge 33. Torsdagen var den største akti-
vitetsdag med mange deltagende cykli-
ster. Både de og de mange tilskuere var 
med til at gøre målområdet festligt. Igen 
et år med rekordstort antal cykelryttere 
samt et rekordstort indkørt beløb. 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 selv om vejrgu-
derne viste sig fra den våde side. 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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Skt. Hans på Engen 23. juni 2010

Igen i år var vi heldige med vejret den 
23. juni, hvor SGF´s Venner i samarbejde 
med Søften Grundejerforening afholdte 
den årlige Skt. Hans fest.

Rigtig mange mennesker havde fundet 
vej til Engen, hvor der var gjort klar til 
snobrødsbagning og bål. Så mange, at vi 
desværre gik ”tør” for dej til snobrødene 
– så næste år må beholdningen øges.

Også i år var der musikunderholdning  
– fire lidt ældre herrer, tilsammen "The 

Knights of Jazz" sørgede  for god, "gam-
meldags" jazz musik fra den fine scene = 
lastvognslad, venligt udlånt af Hinnerup 
Containerservice. 

Årets båltale blev holdt af vores loka-
le medlem af byrådet, Thomas Storm. 
Midsommervisen blev som sædvanlig 
afsunget som fællessang med hjælp af 
de eminente forsangere Kirsten, Hanne 
og Svenne. Samtidig blev bålet tændt og 
heksen sendt mod Bloksbjerg. 

SGF’S VENNEr
hanne anderSen, 86 91 14 07 

 Medlemslotteriet
  maj:  nr.  521
 juni:  nr. 12
 august:  nr.  861
 september:  nr.  885

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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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

forandrer hverdagen

Århusvej 60 . 8382 Hinnerup . 8698 5171

Overskriften "plejer" at være ”Sol over 
Søften”. Men selvom speakeren til cykel-
løbet kunne annoncere dette torsdag 
aften, holdt det desværre ikke resten af 
weekenden.

Det begyndte godt vejrmæssigt, torsdag 
aften. 

Det traditionsrige cykelløb blev i år 
skudt i gang af direktør Jacob Bertelsen, 
Sparekassen Østjylland (SGF´s hoved-
sponsor).  Masser af cyklister, rekorddel-
tagelse med 360 cyklister med mange 
sponsorer "i ryggen", trampede i peda-
lerne, så det igen i år blev til rekord i 

Sommerfesten 2010

indkørte kr. = ca.224.000 kr. til sportsaf-
delingerne og SGF´s Venner. Godt kørt 
- Søften!

Cykelløbet er jo ikke et professionelt 
cykelløb, men et motionsløb, sponsor-
cykelløb, netop med det formål at skaffe 
penge til børne – og ungdomsidrætten i 
Søften. 

”sofa-cyklen”
I år måtte vi som deltager undvære vores 
”trækplaster” fra de senere år mht. ind-
kørte kr., nemlig Robert Schmidt. Han 
blev dog ikke helt snydt, men fik en tur 

i ”sofa-cyklen”. Vi måtte også undvære 
byrådet; i stedet havde Ole Kristensen 
bemandet en konferencecykel, som kom 
af sted trods visse startvanskeligheder. 
Langs ruten stod/sad folk og heppede 
cyklisterne frem, flere steder med for-
friskninger. 

En fin aften i Søften. Efter cykelløbet var 
der overrækkelse af medaljer og præmier 
til vinderne og kaffe og kage til alle vi 
andre.

På alle hoveder sad en cykelhjelm, og før start blev det også indprentet, at det ikke handlede 
om at komme først. Men om at cykle sikkert og hyggeligt.

I år måtte vi som deltager undvære vores "trækplaster" fra de senere år mht. indkørte kr., 
nemlig Robert Schmidt. Han blev dog ikke helt snydt, men fik en tur i "sofa-cyklen”af Ole 
Kristensen, som kom af sted trods visse startvanskeligheder. Langs ruten stod/sad folk 
og heppede cyklisterne frem, flere steder med forfriskninger. 

> fortsættes næste side 
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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

Fredag aften var grillaften i det store 
telt. Samtidig afholdtes dart-turnering og 
oldboys fodboldkampe. Aftenens nyhed, 
”body-kryds-og-bolle” måtte desværre 
aflyses pga. vejret. I stedet var der musik-
underholdning med ”Spaden” i teltet, 
hvor der var nogenlunde tørvejr.

Lørdag begyndte med fodboldturne-
ring. Den traditionsrige volley-turnering 
var en succes med rigtig mange hold, der 
måtte finde sig i dommerens mere eller 
mindre retfærdige bedømmelser. Vejret 
holdt lige til turneringens slut, men så 
åbnede himlens sluser sig, så det var 
svært komme tørskoet omkring trods 
udlægning af flis. Af samme årsag var 
der desværre ikke så mange børn til den 
fine børneunderholdning samme efter-
middag. Fodbold afholdt "Japan-quiz", 
der blev vundet af  Steen Thomasen.

Lørdag aften grillede mesterkokken 
Frank og serverede i samarbejde med 
Håndbold en lækker menu med grillet 
Antonius skinke, lammekølle, salater og 
flutes. Efter middagen havde "Spaden" 
fået forstærkning, så "Gas-bi-dua" spil-
lede op til dans (eller gummistøvlestep?)

Søndag var der mulighed for at deltage 
i motionsbingo og på den måde komme 
rundt i Søften, samtidig med muligheden 
for at vinde præmier. Motionen kunne 
også fås ved deltagelse i Høvdingebold, 
en nyskabelse, som også blev en suc-
ces med flere deltagende hold, som nok 
måtte "kæmpe" også med en mudret 
bane.

Ved middagstid var der mulighed for 
at lytte til irsk musik v. d´herrer Olesen 

og Damm og samtidig indtage en "irsk 
menu" tilberedt af slagter Frank. Måske 
på grund af vejret var der ikke så mange 
tilhørere – det var svært at bevæge sig 
tørskoet omkring. Men de, der trodsede 
vandmasserne, fik en fin oplevelse.

I løbet af weekend´en var der gang i de 
forskellige boder; skydetelt, pølsevogn, 
slikbod, karrusel og pandekagebod og 
ungerne kunne tumle sig i "legeland" for 
de mindste og hoppepuder og vandrut-
sjebane for de lidt større.

Selvom regnen til tider besværliggjorde 
festen og omdannede græsset til mudder, 
håber vi, alle alligevel havde nogle gode 
dage. Vejret er selv ikke SGF herre over!

Hele arrangementet kan kun gennem-
føres med stor hjælp fra vores frivillige 
hjælpere – STOR TAK TIL JER! 

Vi hører gerne, hvis der er flere, der 
har mulighed for at give en ”hånd” ved 
Sommerfesten eller andre arrangementer 
– der er altid plads til flere, evt. også til 
at arbejde i bestyrelsen for SGF´s Venner.

Sidst men ikke mindst mange tak til 
SGF´s  sponsorer: 

Sparekassen Østjylland, Statoil, Rema 
1000, Søften Auto og XL Byg.

Og til alle vores gavesponsorer til 
cykelløbet, incl. ovennævnte (i vilkår-
lig rækkefølge): Hair News Hinnerup, 
Strandmøllen, DCC, Imerco Hinnerup, 
Profiloptik Hinnerup, Bertelsen Cykler 
Hinnerup, Hinnerup Boghandel, 
Hinnerup Blomster, Hinnerup Guld, Sølv 
og Ure, Per Aarsleff, Malermester Lars 

Sørensen, Punkt 1 Hinnerup, Byg og Mal 
Søften, Eurofrugt Søften, Knud Jepsen, 
Fri Cykler, Jyske Bank Hinnerup, Danske 
Bank Hinnerup, Hagro, Claus Hvass, 
Salon Storgaard, Gadeberg Hadsten, 
Clemensgaard Foder, 3Elight, Jens Erik 
Rahbæk, OK Viby, DanCon A/S, Hairfair, 
Jysk Orchidéimport, KH Montage, Rowi 
Cykelcenter Egå, Hasle, Nordea, Ret 
& Råd, 2B Cykler, Bite a bone, Frode 
Laursen, Hinnerup Auto, Junges Auto, 
"Mad til døren", Anita Overgaard, Scan 
Choco.

I skrivende stund er SGF´s Venner ved 

at forberede det traditionelle Ålegilde 
(1/10) – det er forhåbentlig veloverstået, 
når dette blad læses.

Juletræsfest i forsamlingshuset
Næste arrangement bliver så juletræs-
festen for børn og barnlige sjæle den 28. 
november - 1. søndag i advent – i forsam-
lingshuset. 

Her vil der være mulighed for at møde 
julemanden – mon ikke han har godter 
med til ungerne? og synge julesange. Til 
slut tændes byens juletræ.
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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.

Der har været en overvældende tilslut-
ning allerede fra start især i de mindste 
årgange MINITON, U9 og U11. Heldigvis 
er det netop i år efter en lang proces lyk-
kedes at få skabt den længe ønskede 6. 
bane i hallen. Vi håber at vi kan få plads 
til alle, og vi gør i øjeblikket vores yderste 
for at det hele skal gå op.

Ny træner
Vi kan i år 
byde velkom-
men til

Morten 
Skipperud 
som ny ung-
domstræner i 
klubben.

Morten er 
lærerstude-
rende, og 24 år 
gammel.

Han har gen-
nemgået sin 
træneruddan-
nelse indenfor DGI, og har blandt andet 
stået for de velkendte badmintonskoler.

Det er også ad den vej vi har fået kon-
takt med ham. Det var nemlig Morten 
der stod for vinterferie badmintonskolen 
tidligere på året. 

Morten er fra badmintonskolerne også 
vant til at der er kan være spillere på 
meget forskelligt niveau.

Morten har fået sin badminton opdra-
gelse i Randers, og har selv spillet på 
turneringshold i både Randers, og Vorup 
badmintonklub. Morten skal i år træne 
ungdomsholdene tirsdag og onsdag, pri-
mært U13-15, men også øvede U11 spil-
lere.

Velkommen til Morten herfra.

Træningstider i år:
U9...........................  Mandag, 15.30 - 16.30 
Miniton................. Mandag, 16.30 - 17.15 
U11 hold 1............  Mandag, 17.15 - 18.30  
U11 hold 2 ...........  Tirsdag, 15.00 - 16.30 
U13, U15 1 ........... Tirsdag, 16.30 - 18.00 
U13, U15 2 ...........  Onsdag, 18.00 - 20.00 
U17, 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. moti-
onsbaner kontakt:

Jens-Ole Hesel tlf. 87 64 03 03.

Fuglsø udflugt
Weekenden den 28.-29. august arran-
gerede ungdomsafdelingen den årlige 
ryste-sammen udflugt.(se mere andet 
steds i bladet)

Badmintonskole
Det næste større arrangement bliver en 
badmintonskole for U11-U13 spillere.

Som tidligere år med kyndig instruk-
tion af dygtige DGI trænere. I år bliver 
det over 3 dage onsdag – fredag i efter-
årsferien 

Som altid vil vi opfordre alle til at 
følge med i hvad der sker på vores 
hjemme side, både med hensyn til 
arrangementer i klubben, men også 
eksterne stævner osv. Bliver slået op her 
www.sgf-badmonton.dk

Med sportslig hilsen,
Søften GF Badminton

Svend Hansen

Lørdag den 28 august kl 9.45 kørte bus-
sen fra Præstemark hallen til Fuglsø 
Centret. 24 friske  U 11-13-15 spillere og 
træner Morten Skipperud samt under-
tegnede var klar til en weekend fyldt med 
badminton. I bussen skulle alle skrive en 
sætning på et stykke papir som skulle 
bruges senere til et eventyr.

Vi ankom til lejren og alle fik tildelt 
værelser. De var hurtige til at finde sam-
men i grupper. Efter at tingene var lagt 
på værelserne og badminton tøjet var 
taget på, gik vi over i hallen.

Katten efter musen
Morten havde nogle forskellige opvarm-
ningslege som de startede med: haj, hea-
ler samt katten efter musen. Så var der 
en lille pause hvor den medbragte mad-
pakke blev spist.

Så startede 3 verdens krig. USA og Kina 
var i fjerbolde/atombombe krig imod hin-
anden. Det gjaldt om at stjæle bomber/
bolde fra hinanden uden at blive fanget. 
Det hold der havde flest til sidst vandt. 
Kina vandt meget knebent.

Så var de godt varme og skulle lærer at 
kaste bolde rigtigt til hinanden (feeding). 
Når man er god til at kaste fjerboldene 
bliver træningen meget intens og man 
kan blive mere præcis med at øve forskel-
lige slag.

Tegn og Gæt
Efter en kort pause blev De delt op i 4 
hold, som De selv skulle finde navn og 
kampråb til. De spillede single og double 
indtil kl.18, hvor vi skulle have aftens-
mad. Holdkampene fortsatte indtil kl. 21.

Vi legede tegn og gæt, spiste dejlig 
hjemmebagt kage (tak for det). Morten 
læste et eventyr, hvor de sætninger der 
var blevet skrevet skulle bruges. Det var 

et meget morsomt eventyr. Vi gik på 
værelserne og der var ro kl. 23.30.

Næste morgen pakkede vi vores ting. 
Morgenmaden var kl. 8 og så gik vi en tur 
til Karpenhøj. Det var frit om man ville 
gå eller løbe hjem. Tilbage i hallen blev 
der spillet tæl til 50 og Engelsk double. 
Til sidst var der ønske kampe halvbane 
single og double.

Vi fik frokost og bussen kom og hentede 
os. En weekend var allerede gået men alle 
havde lært en masse nyt, spillet en masse 
og nye venskabsbånd var blevet knyttet.

Tak for en super dejlig weekend, det var 
en fornøjelse at være med.

 Hilsen, Lene

BADMINTON
SVend hanSen, Søndermarken 66, 86 98 53 05

Badminton weekend på Fuglsø 

24 friske U 11-13-15 får gode råd af træner 
Morten Skipperud.

Nyt fra badmintonafdelingen



Knap syntes man, at den ene sæson er 
godt afsluttet, og man har pænt takket 
alle i klubbladet, før en ny er godt i gang.

I bestyrelsen har vi længe arbejdet på at 
forberede os på den nye sæson og vi kan 
også byde velkommen til to nye navne, 
der vil hjælpe til med arbejdet.

Thomas Jørgensen og Allan Gregers 
Nielsen er klar til at tage en tørn i vores 
senior udvalg  og for Allans vedkom-
mende også i bestyrelsen og mange tak 
for det.

Fra sæsonstart kan vi også glæde os 
over et nyt halgulv, der især gør det nem-
mere at afvikle minikampe.

Stor tak til kommunen for et godt sam-
arbejde i forbindelse med nylakeringen 
af gulvet.

Vores nye sponsorsamarbejde er også 
kommet godt i gang og vi glæder os 
i håndboldafdelingen til at byde vores 
sponsorer velkommen i hallen.

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

Støt dem, de støtter os! 
På de sportslige front er der også optur 
at spore.

Selvom det blev til nedrykning fra 2. 
division er der stadig fuld damp på ked-
lerne hos vores divisionsherrer.

Målet er at stabilisere os i 3. division og 
på sigt tiltrække nye unge spillere så vi 
igen kan arbejde os op i rækkerne.

Damerne, der er med i Four Stars sam-
arbejdet, spiller igen i år med det bedste 
hold i Jyllandsserien.

Også her spirer optimismen og der er 
mange spillere til træning. 

Endnu et divisionshold lykkedes det os 
at få med vores U14 drenge, der vandt 
sit kvalifikationsstævne og røg direkte i 
divisionen.

Vi er glade for den tilskueropbak-
ning vi mærker når vores hold spil-
ler i Præstemarkhallen og de 2 haller i 
Hinnerup, og vil selvfølgelig opfordre 
folk til at lægge vejen forbi og støtte 
holdet.
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Vi søger hjælpere
til kiosken!

Har du lyst til at give en hånd 
med når vi har travlt.
Kontakt formanden  

Steen Thomasen på:
Mobil. 2068 5803

HÅNDBOLD
Steen thomaSen, 20 68 58 03 Håndbold VM for U14 drenge set fra 

forældrenes synsvinkel
Vejret var godt, det var tirsdag og for-

ventningerne var store. Godt nok anede 
vi intet, om niveauet hos de hold vi 
skulle møde i Göteborg. Alligevel håbede 
drenge, trænere, søskende og forældre på 
at Partille Cup skulle blive en spændende 
oplevelse og succes. Bagefter kan vi rolig 
sige, at spænding var der masser af. Var 
vi ikke grå i toppen da vi tog af sted, så 
blev vi det i hvert fald i løbet af de 6 dage 
i Sverige.

De indledende kampe gav ikke de store 
problemer for hold 1. Der blev spillet 
mod hold fra bl.a. Brasilien og Island, 
alle kampe blev vundet og målscoren var 
enorm.  Hold 1 var videre til A-slutspillet 
hvor alle kampe var knald eller fald 
kampe.

Desværre måtte hold 2 afgive point i 
indledende runde, så de gik videre til 
B-slutspillet. Også her var det selvfølgelig 
vind eller forsvind.

Når der ikke blev spillet håndbold, blev 
der hygget rundt omkring i Göteborg. 
Det er utroligt hvor lidt bland-selv slik 

koster derovre i det svenske – hvilket 
både spillere og forældre hurtigt fandt 
ud af. Til gengæld blev adskillige foræl-
dre lænset for de høje parkeringsafgifter, 
enten fordi de blev betalt eller fordi de 
ikke blev. En tur til Göteborg indeholder 
selvfølgelig også en tur til Liseberg tivoli. 
En dejlig varm dag, med rutsjebaner, 
kolde drikkevarer og meget store æsker 
chokolade. 

Tilbage til håndbolden! For nu blev det 
tid til første kamp i slutrunden. Kampen 
blev vundet rimelig nemt og humøret 
og forventningerne steg hurtigt. Men vi 
vidste at det blev svært. Anden slutrunde 
kamp blev spillet lørdag aften og dom-
merne var mildest talt ikke meget for 
os danskere. Det blev op ad bakke og vi 
var lige pludselig bagefter med 4 mål. 
Heldigvis har vi nogle drenge der kan 
kæmpe og som giver sig 120 %, for det 
endte med at holdene lige på måltavlen 
og vi skulle spille Golden Goal. Man 
kunne næsten smage den spænding der 

Formanden har ordet...

Næste nummer sendes/
afleveres 

til redaktionen senest 

15. november 2010
sgfnyt@gmail.com

Partille Cup i Göteborg

> fortsættes næste side
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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

var omkring os, og flere og flere tilskuere 
begyndte at gøre holdt ved banen. Da vi 
så tabte lodtrækningen troede vi, at alt 
var tabt. Vi havde set flere andre kampe 
ende i Golden Goal og det hold der vandt 
lodtrækningen og dermed bolden, var 
altid det hold der vandt kampen. Men 
ikke her. Four Stars U14 drenge vinder en 
super spændene, tæt og nervepirrende 
kamp. Kampen vindes ved at drengene 
ikke giver op og ved fantastiske mål-
mandspræstationer.

Næste kamp hedder kvartfinalen. 
Denne kamp ligner lidt den foregående. 
Vi er bagud hele kampen, kommer tæt 
på og falder så tilbage. 7 sekunder før 
tid scorer vi og er foran for første gang. 
Resultatet holder og vi er pludselig i 

semifinalen. I semifinalen møder vi et 
hold meget store drenge fra Egypten. 
Kampen er tæt og på et tidspunkt har vi 
dem præcis det rigtige sted. Desværre er 
heldet ikke med os og vi ender med at 
tabe kampen med to mål. 

Men alt i alt en spændende turnering 
og et resultat der er super flot. Vi ender 
som nr. 3 ud af 90 hold fra hele verden. 
Men i vores øjne, altså forældrene, så tog 
vi glade hjem med de bedste drenge. Både 
hold 1 og hold 2 gav os en dejlig uge med 
gode oplevelser. Vi kunne ikke forestille 
os en anden måde at begynde ferien og 
vi tager gerne af sted igen en anden gang. 
Det eneste der skal ændres er valg af 
hotel. Ikke alle forældre boede lige godt.

Skrevet af en tilfreds forældere

FODBOLD
morten  LÜBker, JUnoVeJ 4, 24 84 46 55

Ikast Cup U-15 drenge
Weekenden d. 25-27 juni skulle vise sig at 
blive en mindelig en af slagsen. Der var 
fourstars 8382 U/15 drenge nemlig en tur 
i Ikast for at spille fodbold og hygge sig. 
De var 29 spillere og 2 trænere (Heinrich 
& Michael) af sted og startede ud på 
parkeringspladsen i Søften kl. 16.30. De 
skulle køres i busser derned sammen 
med alle SGF´s ungdomshold (ja der var 
knageme mange). Busserne kørte dem 
sikkert til Ikast og fredag aften skulle 
bare bruges på indkvartering og hygge 
med hinanden. Der var dog lidt knas 
med indkvarteringen, da cup-ledelsen 
godt mente at de kunne sove 4 hold (60 
mennesker) inde i gymnastiksalen! Det 
var der godt nok delte meninger om, da 
der også var stor aldersforskel på de 4 
hold. Heldigvis endte det lykkeligt og 
u/15 drengene fik salen for sig selv. 

 Aftenen gik med at hygge sig og snakke 
lidt med de søde piger. De lokale super-
markeder blev naturligvis også lige tjek-
ket ud. Hos den lokale købmand går 
Gunnar & hans kone vist ikke så højt op 
i, om en vare er for gammel eller frisk. I 
hvert fald fandt drengene flere ting der 
var overskreden sidste salgsdato, men 
det tog Gunnar & konen nu ikke så tungt, 
til stor morskab for drengene. Der var 
kampe tidligt lørdag morgen så der var 
sengetid kl. 23, men der var vist først ro 
kl. 24…

De skulle tidligt op lørdag morgen 
og blev vækket af tidens store trend… 
Vuzuela hornet som Jeppe havde taget 
med. Drengene fik børstet tænder og 
smukkeseret sig lidt og de gik hen til 
sportscenteret hvor der skulle spises mor-
genmad. Jan N kom også til Ikast med 
sin kyndige vejledning og var der hele 
lørdag. Alle drengene fik spist og begge 
hold skulle spille første kamp kl. 9,30. 
Hold 1 var meldt til i A-gruppen og hold 

2 i C-gruppen. Man havde inden stævnet 
været inde på nettet og lure niveauet på 
modstanderne. Hold 1 var kommet i en 
rigtig svær pulje og man frygtede bølle 
bank. Hold 2 håbede man, at de måske 
kunne vinde puljen eller blive nr. 2. 

 Der blev varmet op til den store guld-
medalje inden kampstart kl. 9,30. På Bane 
12 mødte hold 1 Faldsled IF og hev en 
højst overraskende 2-1 sejr hjem. Super 
indsats af drengene og vist også fortjent 
nok. Måske det alligevel ikke skulle blive 
så slemt… Hold 2 spillede på bane 1 
imod Nordvestmors BK og måtte nøjes 
med 2-2. De kunne/burde have vundet, 
men okay det var en udmærket start på 
dagen. Hold 2 havde i øvrigt lånt fire 
96´ere sådan at der blev nok til 2 hold. 
Det var bare super at de ville med på tur 
og de faldt også hurtigt ind i gruppen. 
Nu havde hold 2 en laaaang kamppause 
indtil kl. 16.15 og der var en del der gik i 
svømmeren. 

Hold 1 skulle igen i ilden kl. 12,30 på 
bane 1 imod B 1913. De så ikke særlig 
store ud og det viste sig da også at der 
var stor fysisk forskel på de 2 hold. Det 
blev til en sikker 3-0 og igen en flot kamp 
af drengene. Der var lige en lille pause 
inden de skulle møde Skibsby /H. IF der 
ligeledes havde vundet de 2 første. Det 
var på stadion kl. 14,45, men drengene 
mødte et rigtig godt hold samtidig med 
at de var godt trætte. Så det blev til turne-
ringens første nederlag (0-5) og drengene 
var noget skuffede. De havde nu fri indtil 
næste dag og kunne få batterierne ladet 
op igen.

Hold 2 skulle spille igen kl. 16,15 på 
stadion imod IS Skævinge. Det blev en 
mærkelig kamp og det bølgede frem og 
tilbage. Det endte dog med forløsning da 

> fortsættes næste side
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det blev til 1-0 kort før tid. Trætheden var 
ved at melde sig og det var svært at se 
hvordan de skulle komme igennem den 
næste kamp kl. 18,00. De skulle møde 
GUG Boldklub der åbenbart synes at det 
er sjovt at vinde med 4-5 mål hver gang. 
De skulle i hvert fald have været meldt 
til i højere række, men lad dem om det. 
Det blev til et knald-sikkert nederlag på 
6-0 og drengene var sindssygt trætte, 
men stadigvæk med humøret i behold 
da vi gik hen og fik aftensmad. Derefter 
gik turen hjem til skolen igen og aftenen 
blev brugt på afslapning og hygge med 
de andre, men der var mange der var 
helt udmattede. Der var også arrangeret 
noget ”swim by night” i svømmehallen 
og der var en 10-12 stykker der tog der-
over. Det var vist ikke noget særligt andet 
end at det var en svømmehal og så at det 
var om aftenen…

De søde piger blev også besøgt lidt og 
der blev spist/drukket masser af usunde 
ting… Der var sengetid kl. 23,30 og lige-
som aftenen før gik der noget tid inden at 
der var ro i salen. Næste morgen kunne 
de sove lidt længere og stod først op kl. 
7,30. Inden de skulle have morgenmad 
og spille, så skulle de lige have pakket 
alle deres ting og ryddet op i gymnastik-
salen. De nåede lige med nød og næppe 
morgenmaden og var nu klar til de sidste 
afgørende kampe.

Hold 1 var sultne efter det smertelige 
nederlag imod Skibsby og skulle møde 
Ikast FS på bane 3 kl. 10.30. Drengene 
leverede en brandkamp og vandt sikkert 
3-0. Så manglede de bare den sidste og 
afgørende imod Åstrup/H. IF kl. 12,30. 
Ind imellem, kl. 11,45, skulle hold 2 se 
om de kunne sikre 2. pladsen med en sejr 
over Bredsten IF. De kom planmæssigt 
foran med 2-0, men lige pludselig fik de 
andre et straffespark og der stod 2-1 ved 
halvleg.  I anden halvleg fik de safsuseme 
udlignet til 2-2 og det var helt ufortjent. 
Heldigvis afgjorde Mads Skov kampen 
med et lækkert chip over målmanden 
og 2. pladsen var i hus. Det betød så at 

de skulle møde nr. 2 fra den anden pulje 
om den samlede 3. plads, men inden det 
skulle de lige se hold 1 kæmpe for deres 
2.plads på bane 3 kl. 12.30.

Det blev en meget tæt kamp og der blev 
kæmpet om hver en meter på banen. 
Endelig kom forløsningen og Marc satte 
den sikkert ind da han fik chancen. 2. 
pladsen var hjemme og en fuldstændig 
vanvittig præstation af drengene var en 
realitet. De var ikke spået mange chancer, 
men en fantastisk vilje, ukuelig tro på 
tingene, super fight og flot fodboldspil 
resulterede i en flot 2 plads. Der går 
rygter om at fodboldeksperter sammen-
ligner det med EM guldet i 92… Ved 14 
tiden var der præmieoverrækkelse og det 
var en flok stolte drenge/trænere der fik 
hængt sølvmedaljerne om halsen.

Så skulle hold 2 spille kamp om 3. plad-
sen på bane 9 kl. 14.45 imod Sabro IF (ja 
lige et lokalopgør midt i det hele). Det var 
2 trætte hold der gik på banen og der var 
en bagende varme. Sabro kom bedst fra 
start og havde bolden mest, men pludse-
lig var Frederik Vejlang fri i venstre side 
i en kontra og var iskold. Thomas Bach 
afgjorde kampen til 2-0 efter flot forar-
bejde af Mads Kruse. Jo en succesfuld 
weekend blev afsluttet med en velfortjent 
sejr og bronchemedalje til følge. Igen var 
det en flok stolte drenge/trænere der var 
på podiet…

Dagen blev afsluttet med en dejlig is el. 
sodavand og en super weekend var ved 
at være slut. De fandt bussen og vendte 
næsen hjemad. I bussen fortalte trænerne 
hvor stolte de var af drengene og at det 
var en pragtpræstation af begge hold. 
Det var i hvert fald en super tur for de 2 
trænere også, der var slet ikke noget bal-
lade og aftalerne blev overholdt. Jooo det 
var bestemt værd at bruge en weekend 
på. Der blev også nomineret 4 spillere fra 
hvert hold til turneringens spiller (hold 
1: Poul, Skjødt, Marc & Duus. Hold 2: 
Simon, Skov, Vejlang & Kruse) og dren-
gene skulle stemme hvem de syntes der 
havde fortjent prisen.  Det blev Skjødt 

på hold 1 og Kruse på hold 2. Tillykke 
til begge 2, men hele holdet fortjener stor 
ros. 

Forældrene stod og ventede pænt på 
parkeringspladsen da bussen ankom til 

Søften. Det var en flok glade drenge/træ-
nere de modtog og der blev afsluttet med 
en sodavand i klubhuset inden der blev 
sagt go´sommerferie. 

Tak for en super tur drenge !!!

Ny harpiksrenser fra Nordeafonden
Takket være Nordeafonden kan der nu 
renses harpiks af vores håndbolde til den 
helt store guldmedalje i Præstemarkhallen

Efter en vellykket ansøgning til 
Nordeafonden, kan SGF håndbold nu 
glæde sig over en harpiksrense, der kan 
spare betydelige beløb på indkøb af 
bolde samt holde vores gulv og hallen i 
øvrigt fri for det irriterende harpiks, der 
jo klistre til alt.

Renseren blev indviet torsdag den 30. 
september af Nordea Hinnerups direktør 
Jesper Rønne og formand for SGF hånd-
bold Steen Thomasen.

Vi er selvfølgelig glade for at Nordea-
fonden har imødekommet vores ansøg-
ning om en harpiksrenser, og det er 
bestemt ikke sidste gang vi søger om 
noget. 

Samtidig skal vi opfordre alle andre 
til at gøre det sammen. Det er en dejlig 

håndsrækning til vores foreningsarbejde.
 Steen Thomasen,
 håndboldformand

Renseren blev indviet torsdag den 30. sep-
tember af Nordea Hinnerups direktør Jesper 
Rønne (t.v.) og formand for SGF håndbold 
Steen Thomasen. Foto: Otto Motzfeldt
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Efter en lang vinterpause (med en frivil-
lig træning en gang om ugen) startede vi 
forårssæsonen op i det kolde Januar hvor 
baneforholdene mildest talt var ubruge-
lige. Derfor fik vi lavet en aftale med 
Friskolen i Norring om leje af deres hal 
hver fredag. Det blev til 10 gange og der 
skal lyde en stor tak til Mikael Kræpping 
der tilbød at bruge sin fredag eftermiddag 
sammen med disse knejter. Jan N var der 
også og det gik rigtig godt. Humøret var 
højt og drengene fik en masse ud af det. 
Tak Mikael 

Udendørstræningen startede op midt i 
februar, men der var det jo som bekendt 
stadigvæk umuligt at bruge banerne. 
Derfor brugte vi tiden på at løbe på parke-
ringspladsen og cykelstien nede i Søften. 
Lidt imponerende, så skræmte det ikke 
rigtig nogen væk at det var uden bold 
og der var massivt fremmøde hver gang. 
Vi fik også tilgang af nogle nye spillere 
der hurtigt faldt ind i gruppen. Endelig 
forsvandt sneen og vi kom på græs midt 
i Marts. Træningskampene begyndte og 
der kom flere og flere til træning. Super 
lækkert og vi har mønstret imellem 20 & 
30 spillere hver gang til træning.

Vi havde tilmeldt 2 stk. 11-mands hold 
i træningsturneringen. Der blev spillet 
nogle drabelige dyster for begge hold og 
selvom det var hundekoldt at være træner 
fik vi alligevel en masse ud af det. Hold 
1 havde 4-5 kampe inden turneringen & 
hold 2 havde 3 kampe. Så blev det endelig 
April og turneringen skulle til at starte op. 
Grundet mange nye spillere (super læk-
kert) fik vi også tilmeldt et 7-mands hold 
sådan at vi havde 3 hold.

Hold 1
Var grundet deres flotte efterår rykket 
op i A-rækken. De blev placeret i en 
uhyggelig svær gruppe med rene ”Århus 
hold” og vi vidste at det ville blive rigtig 
svært. Forude ventede AGF´s 2. hold, 
Skovbakkens 1.hold,  Viby´s 1.hold, Vri´s 

2.hold & Brabrands 1. hold. Så vi havde 
fået ”munden fuld” og det blev nogle rig-
tige svære kampe. Vi skulle have en rigtig 
god dag og modstanderen en mindre god 
dag for at skaffe point hjem. Vi regnede 
dog med at vi kunne drille VRI & Viby. 

Det blev kæmpet om hver en meter på 
banen og vi fik kun høvl i de 2 kampe 
imod AGF & Skovbakken hjemme. Ellers 
spillede vi nogle rigtig tætte kampe og 
hvis vinden havde vendt anderledes var 
det måske også blevet til flere point. Vi 
fik 4 flotte point og det er super godt gået 
knejter. 0-0 på udebane imod Skovbakken 
og så i den sidste kamp 3-2 sejr imod Viby. 
I har en hele sæsonen vist en utrolig vilje & 
gejst og faktisk også masser af flot fodbold-
spil. Jooo selvom resultaterne ikke rigtig 
kom, har det alligevel været et super forår. 

Hold 2
Hold 2 fortsatte i B2 som det hedder og 
kom i en Randers pulje. Det blev kun til 6 
kampe i turneringen da der var 4 aflyste 
kampe. Grundet mange afbud næsten 
hver gang, var det meget forskelligt hvad 
hold vi stillede med og tror ikke at vi 
har spillet med samme hold i 2 kampe. 
Alligevel er det blevet til 18 point og det 
kunne være blevet til mere, men et par 
selvmål og manglende luft i de sidste 10 
min har kostet sejren et par gange.

Der er dog blevet ”gået til vaflerne” hver 
gang og vi har udviklet os meget spil-
lemæssigt. Det har været et super forår 
og en velfortjent 3 plads. Især de 2 kampe 
imod Hørning har været ren fornøjelse at 
overvære. Begge kampe vandt vi 1-0 og 
burde nok også have vundet større i begge 
kampe. Hvem husker ikke målet deroppe 
hvor den bliver spillet op fra målspark 
uden modstanderen rørte den. Klasse mål 
! Jo jo træneren var stolt af sine drenge….

Hold 3 
Vi fik i sidste øjeblik meldt et 7-mands 
hold til turneringen. Det har været super 

U/15 Fourstars drenge forår 2010 fedt at stifte bekendtskab med 7-mands 
bold. Der er virkelig gang i den i 2 x 30 
minutter og der sker noget i begge ender. 
Det har været mægtig succesfuldt og vi 
har spillet en masse kampe. 8 kampe i 
turneringen og 3 træningskampe. Det gik 
over al forventning i turneringen og vi fik 
en flot 3 plads (7 sejre & 3 nederlag). Det 
har været lige lidt for spændende i nogle 
af kampene og omvendt har der også 
været et par stykker hvor det var lidt for 
nemt.

Der var lige Taastrup vi havde vores pro-
blemer med og tabte klart i begge kampe. 
De havde knageme en god spiller i front vi 
ikke rigtig kunne styre. Vi havde Kristrup 
i første kamp. De var nogle store knejter 
og de lignede professionelle da de varme-
de op. Træneren var nervøs og gav holdet 
en peptalk inden kickoff. Da kampen kom 
i gang viste det sig at det var 2 lige hold og 
der blev leveret en ”herrefight” af de helt 

store. Mirakler i målet og en lang tå 2 min 
før tid afgjorde kampen til vores fordel 
(2-1) og træneren var lykkelig….. 

 Vi synes at det har været et super fedt 
forår med masser af kampe og flot fod-
boldspil. Til træning har vi været 20-30 
stykker hver gang og der er mange der 
har været rigtige flittige til at træne. Der er 
dog også nogle man godt kunne ønske at 
se noget mere. Vi er klar til efteråret også 
hvor vi rykker sammen med 94´erne. Det 
bliver spændende, men vi er ret sikre på 
at vi får et super flot efterår også. Der er 
nogle der tager på efterskole, men ellers 
har vi ikke hørt om nogen der stopper. Så 
vi regner med 3 hold igen da der muligvis 
også kommer lidt tilgang. Og så er der 
jo også lige noget med en Barcelona tur i 
efterårsferien….

Go´ sommer drenge & forældre
På gensyn til efteråret,Jan N, Jan T, 

Michael & Heinrich
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AGF-FCM 6-0 er desværre ikke et resultat 
fra den forgangne sæson i SuperligaenJ 
Nej, det er resultatet af den U15 kamp 
SGF's U12 drenge overværede fredag d. 
11. juni på Fredensvang Stadion.

I regn og blæst drog drengene og deres 
trænere samt nogle forældre af sted til 
Århus. Heldigvis havde Thomas Hansen, 
som er holdets cheftræner, sørget for 
lækre sandwich og sodavand til store og 
små. Efter maden mødtes vi med AGF's 
U15 træner Søren Juul i møderummet. 
Han fortalte os om både sit eget hold og 
modstanderens holds styrker og svag-

heder samt taktikken for dagens kamp. 
Søren er en god og engageret formidler, 
så det var rigtig spændende, og drengene 
fulgte opmærksomt med. Søren gav os 
et par fif til, hvad vi særligt skulle lægge 
mærke til. Herefter gik vi hen til kunst-
græsbanen, hvor kampen i anledning af 
dagens møgvejr skulle spilles. Vi fulgte 
opvarmningen, og drengene kunne gen-
kende nogen af øvelserne fra deres egen 
træning. Endelig blev kampen fløjtet i 
gang og i løbet af de første 15 min. bragte 
AGF sig foran med tre mål. Vi klap-
pede under paraplyerne og var (for en 

AGF-FCM 6-0

gangs skyld J) rigtig stolte over at være 
AGF-fans. Thomas og de andre trænere 
fortalte drengene, hvad de skulle lægge 
mærke til og være særlig opmærksomme 
på. Og der var meget. AGF-erne spillede 
en fantastisk kamp og på alle måder det 
stærkeste hold. Kampen endte 6-0, og 
der blev fightet til sidste fløjt. En stor og 
kvalificeret indsats. Hvis AGF's fremtid 
er disse velspillende og ihærdige drenge 
- og det må det jo være - ja så har alle 
vi, der holder med "De hviie" meget at 
glæde os til i fremtiden.

Efter kampen blev vores drenge foto-
graferet sammen med AGF's U15 drenge, 
og ikke mindst Søften-drengen Jesper 
Pedersen var meget populær. Kolde og 
våde, men også klogere på fodbold satte 
vi os i bilerne og kørte hjem mod Søften. 
Nu glæder drengene sig til efter som-
merferien at få besøg af én af trænerne 
fra U15-holdet. Mon ikke de kan lære os i 
Søften et par tricks eller to?!

Tina Kruse, 
mor til 3 fodbold-drenge i SGF 

Efter kampen blev vores drenge fotograferet sammen med AGF's U15 drenge, og ikke mindst 
Søften-drengen Jesper Pedersen var meget populær.
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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
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