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Efter en dejlig ferie er banerne igen 
kridtet op til en ny sæson. Det er en 
fornøjelse at se børnenes glæde ved at 
spille sammen igen og ikke mindst at 
se det sammenhold spillet giver. 
 
Forårets afslutning blev igen i år mar-
keret med et flot arrangement. Som 
altid er humøret højt blandt børnene 
når de har én fællesnævner, der til 
dagligt er den/de ugentlige træningsti-
mer og kampe eller som her en afslut-
ning på forårs sæsonen.
 
Det er vigtigste aktiv for klubben er 
de mange trænere, ledere og forældre, 
der hver uge er med til at give børnene 
en oplevelse og sammenhold på banen. 
Det er stærkt gået at på trods af vores 
beskedne størrelse, kan vi alligevel 
samle hold der stolte kommer hjem 
med sejre.
Det er vigtigt at vi værner om dette 
og der er brug for alle kræfter. Et 
sportslig talent er ingen forudsæt-
ning for at hjælpe i klubben, der er 
mange små som større opgaver, der 
skal løses. Bestyrelsen stiller sig gerne 
til rådighed hvis man sidder tilbage 
med spørgsmål omkring KIF.      
 
I maj måned havde klubben 75 års 
jubilæum, hvilket blev markeret med 
en reception, der blev afholdt oppe 
ved klubhuset. Her blev der serveret 
pølser ad libitum og lidt til ganen. 
Pølsevognen var ubetinget en succes 
for alle aldre.   
Ude på banerne blev der i løbet af 

eftermiddagen afviklet håndbold og 
fodboldkampe mod naboklubber både 
for de unge og de mere modne, dog 
med et fælles mål nemlig at vinde. 
Der var et rigtig flot fremmøde, par-
keringspladserne og Riisvej var fyldt 
med biler. Et forsigtigt skøn er, at der 
har været over 250 børn og voksne. 
Det er skønt at se den store opbak-
ning, der er til vores  lokale klub.  
Vi vil gerne sige tusind tak, for de 
mange flotte gaver, som vi fik til vort 
jubilæum.

Til sidst vil vi gerne slå et slag for 
årets sportsfest. Vi vil rigtig gerne 
opfordre alle til at deltage og give en 
hånd med i det omfang man kan. Det 
er stærkt at vi i vores lille lokalsam-
fund kan samles om en sportsfest, der 
strækker sig over flere dage.  
 
Gunner Holm

Formanden mener

Parallelvej 57
8380 Trige

Tel 86 23 16 22
www.bakkegaardens-moebler.dk
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Det har været et rigtig godt forår i 
fodboldafdelingen. 
Alle spillere havde ventet længe på at 
komme i gang og banerne var faktisk 
knap frigivet fra kommunen, inden vi 
gik i gang. Igen havde vinteren truk-
ket i langdrag med is og kulde, men til 
sidst trak den sig tilbage og græsset 
kunne grønnes.

Igen i år kom der et nyt kuld af de 
helt små U5’er, som altid går til den 
og forsøger på bedste vis at træne til 
den næste Laudrup. De små spillere 
manglede en træner, men det klarede 
vi midlertidigt og håber et par foræl-
dre vil tage over inden året er omme.

De øvrige hold troppede op med samme 
spillertrup som i efteråret, hvor de så 
frem til at udfolde sig på banerne sam-
men, og give sig i kast med de sindrige 
træningsøvelser trænerne har fundet 
på i løbet af vinteren.

På børneholdene har der været rigtig 
god tilslutning fra forældre, så der har 
ikke været mangel på hjælp til træ-
nerne, hvilket giver færre opgaver på 
flere hænder. 

På ungdomsholdene i FourStars, hvor 
vi startede med 3 hold i U17, måtte 
vi midtvejs trække det ene hold, da vi 
manglede en træner og samtidig kneb 
det med at stille hold til alle tre hold. 
Bortset fra dette har holdene klaret 
sig godt.
Desværre kan vi ikke mønstre så 
mange spillere til FourStars, vi har et 
par spillere med endnu, men grundet 
et stort hul i årgangene er de næste 
som kommer til Fourstars, de spillere 
der er U12/U13 spillere, så det varer 
lige et par år.

På senior har det været et første 
halvår, hvor der med to hold var en 
stor spillertrup. I løbet af foråret viste 

Nyt fra fodboldafdelingen
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det sig, at der kunne være mulighed 
for at rykke op til serie 5 med det ene 
hold, da  de lå godt til i rækken efter 
de første kampe, og til sidst var der 
oprykningskamp mod Ulstrup, men 
desværre trods to kampe, hvor bare 
en skulle vindes, glippede det. Trods 
det var det med oprejst pande, da de 
havde spillet et rigtig godt forår og 
egentlig bør spille i en række højere, 
men sådan er fodbold. De må på den 
igen.

Hos oldboys er det”business as usual ” 
Det kører som smør i olie, når det dre-
jer sig om det sociale, alle hygger sig 
og snakken går. Når der vindes går det 
rigtig godt, når der tabes, går det først 
lidt træls, men efter et par minutter, 
så går det rigtig godt igen.  De unge 
oldboys over 45 lagde ud med at vinde 
12-0 og de næste kampe gik også godt, 

men så gik det ”heldigvis” knap så 
godt, så de i efteråret ikke skal spille 
med de bedste fra alle rækkerne, men 
med de næstbedste. Hos de ”gamle” 
oldboys over 55, hang de på, men blev 
dog sidst i tabellen. De har dog som 
sidste år haft problemer med at kunne 
stille hold til enkelte kampe og måtte 
låne hos de ”unge”, men ingen afbud.

Alt i alt et rigtig godt forår, hvor der er 
trænet, leet, fjollet, kæmpet, svedt og 
spillet en masse gode kampe. 
Afslutningsvis vil vi fra fodboldud-
valget sige tak til alle spillere børn 
som voksne, trænere samt alle med 
tilknytning til fodboldafdelingen for 
et super forår og glæder os til at se jer 
alle igen efter sommerferien.

Med venlig hilsen
Fodboldudvalget
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Queen® MoreFlowers® ’Paris Evergreen’
U.S. Patent No. 7,453,032(granted) & Patent No. 7,847,150 (granted)

www.queen.dk
Knud Jepsen a/s · Skanderborgvej 193 · DK-8382 Hinnerup

Blomtsrer bare længere...Blomstrer bare længere...

Thomas Eriksen 
tlf: 40 56 74 84

email:
thomaseriksen@yahoo.dk

Gråstenvej 3, Søften
8382 Hinnerup
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Har været helt fantastisk, vi har i år 
været 18 friske spillere tilmeldt på 
disse årgange, og der har altid været 
mellem 14-18 til træning. Drengene 
er i år gået fra at spille 5 mands til 7 
mandsfodbold, hvilket har krævet en 
del ændringer i tilgangen til at spille 
fodbold på både konditionsmæssigt 
men også rent taktisk. Drengene har 
en positiv tilgang til træningen, og der 
bliver altid gået til den.

Turneringer:
Vi har i år delt drengene op på 2 hold, 
som for begge holds vedkommende har 
været ud at spille 8 kampe i foråret. 
Resultatmæssigt, har det for hold 1. 
været et fantastisk forår med 6 sejre 
ud af 8 mulige, mens det for hold 2. 
har været mere blandet rent resultat-
mæssigt, men her er drengene blevet 
gode til at kæmpe, selv i de kampe 
hvor vi er kommet bagud tidligt.
Ud over turneringen har vi i år været 
meldt til Hinnerup cup, og skal i 
slutningen af juni også til Hadsten 
Cup. Det var til Hinnerup Cup, som 
det altid er til stævner, fantastisk at 
mærke hvordan spillet udviklede sig 
for hver kamp (selvom vi tabte de 
fleste kampe), og ikke mindst en god 
oplevelse på det sociale plan (vi havde 
bl.a. en super tur i svømmehallen 
sammen). Desværre tabte vi på første 
dagen til Søften med hele 6-1 (mere 
om dette senere).

Jubilæumskamp:
Drengene var friske på en revanche-
kamp mod Søften, og derfor invite-
rede vi Søften op i anledningen af 
Korsholms 75år jubilæum. Og med 
godt spil og masser af fight lykkedes 
det at få en sejr på 9-3 mod et godt 
kæmpende Søften hold. (som nu gerne 
ville spille mod os igen).

Opbakning
På årgangen skal der lyde en stor ros 
til forældrene, som altid bakker op om 
drengene. Det er skønt med en foræl-
dreflok, der til kampene kommer med 
positive tilråb til alle på holdet, og 
ikke kun roser sit eget barn.
 
Vi starter træningen igen mandag 
d. 12. august kl. 17 på banerne ved 
klubhuset
God sommer
På trænernes vegne
Christian Krabbe Poulsen

Forårssæsonen for 
årgang 2002 og 2003

Støt vore
annoncører

- de støtter os...
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Lej forsamlingshuset til fester og lignende på tlf 20 53 78 99
Der åbnet for at at blive medlem for sognets beboere 

ved at købe et andelsbevis a, kr 100,00 om året.
Henvendelse kan ske til formanden Erik Nielsen tlf. 86 98 66 32

Husk vi har banko hver torsdag  kl.  19.30
bestyrelsen

Al vognmandskørsel - Affaldscontainere

Sand - Sten - Grus - Krankørsel - Distribution

Tlf. 86 98 52 22
Navervej 7, 8382 Hinnerup
Claus Bil 20 91 52 22

Vitten Grafisk A/S
Vittenvej 54 - Vitten - 8382 Hinnerup

info@vittengrafisk.dk - www.vittengrafisk.dk

 Ring 87 57 60 00

www.byg-mal.dk

86 98 78 50
Fax 86 91 18 45

A/S
Omega 1, Søften . 8382 Hinnerup



9

Opstart af 
håndboldsæson 

2013-2014.
Når håndbold starter op efter som-
merferien i august/september med 
sæson 2013-2014 bliver det i et 
klubsamarbejde med vore naboklub-
ber Hinnerup, Søften og Grundfør. 
Samarbejdsaftalen blev formelt under-
skrevet af de 4 klubbers formænd i 
April 2013. Klubsamarbejdet kommer 
til at hedde Team Favrskov Håndbold  
og spilletøjet bliver mørkegrønne trø-
jer og sorte bukser. 

Tilmelding til håndbold sker via klub-
modulet i den moderklub, som man 
tilhører geografisk og de 4 moderklub-
ber leverer så medlemmer til Team 
Favrskov Håndbold. De sportslige 
aktiviteter og udvalgsarbejdet foregår 
i Team Favrskov Håndbold, som også 
har egen styregruppe og økonomi.

Tak til trænerne for deres store arbejde 
og engagement med holdene i den for-
gangne sæson. Den kommende sæson 
vil byde på spændende udfordringer 
for både trænere og spillere, når de 
blive en del af et stort klubfællesskab. 
Mange af spillerne har allerede haft 
positive erfaringer med holdsamar-
bejde med de 3 andre klubber. Tak til 
ildsjælene fra de 4 klubber, som har 
lagt meget tid, arbejde og engagement 
i at få det kommende klubsamarbejde 
op at stå. 

Jette Schacksen
Håndbold.

Store 
poselodde-

dag.
Lørdag d. 22 juni blev der afholdt store 
poselodde dag, hvor medlemmer af KIF 
fra U-8 til U-14 var inviteret til et lille 
arrangement, hvor der skulles sælges 
poselodder for KIF. Efterfølgende var 
der hygge med grillpølser, sodavand 
og kage.
Håndbold og fodbold havde i år valgt 
at arrangere salg af poselodder ander-
ledes end tidligere ved at lave dette 
fælles arrangement.
Der mødte en flok ihærdige medlem-
mer op ved Korsholm Klubhus, hvoraf 
flere havde taget forældre med. De 
blev delt op i små hold, og fik tildelt 
en eller flere veje i lokalområdet, hvor 
de skulle sælge poselodder. Der blev 
arbejdet hårdt på at sælge så mange 
poselodder som muligt og tilbagelagt 
mange kilometer på vejene i lokal-
området. Forældrene hjalp til med at 
transportere børnene til de lidt mere 
fjernt beliggende områder for at sælge 
poselodder.
Trods det lidt kolde vejr fejlede humø-
ret ikke noget, og der blev hygget efter 
veloverstået salg.

Vi var lidt sent ude med at annoncere 
arrangementet med salget af poselod-
der. Næste gang vil vi sende invitatio-
nen ud i bedre tid, så flere forhåbent-
ligt har mulighed for at deltage.

Jette Schacksen
Håndbold.
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U10-pigerne har skudt
samarbejdet i gang i
Team Favrskov Håndbold

For Korsholms U-10 piger er det 
nye samarbejde i Team Favrskov 
Håndbold blevet skudt i gang med 
nogle fælles træningsgange på tværs 
af klubber i foråret, og lørdag d. 29. 
juni blev der afholdt et sommerar-
rangement for pigerne. I alt 22 piger 
fra GUI, Søften og Korsholm deltog i 
sommerlejren. Lejren startede med 7 
timers håndbold i Præstemarkhallen, 
hvor der blev øvet forsvar, angreb, 
finter og lavet målmandstræning. I 
løbet af dagen blev det til 4 kampe på 
stor bane. 
Efter håndboldtræningen tog 
pigerne på et 4 km langt løb fra 
Præstemarkhallen til klubhuset i 
Norring. På løbet skulle der løses 

poster, og pigerne klarede gåturen 
med højt humør – måske fordi de 
vidste, at der i Norring var forældre 
og trænere, der havde startet gril-
len. Efter velfortjent aftensmad blev 
der spillet rundbold i 1½ time. Igen i 
år havde vi stor hjælp af nogle af de 
unge håndboldspillere, der både hjalp 
med træningen i hallen, stod poster, 
var holdledere på løbet og spillede 
rundbold, da de voksne var blevet for 
trætte til det. 
Der var en fantastisk dejlig stemning 
hele dagen, og vi glæder os til flere 
arrangementer på tværs af "de gamle" 
klubber. 
Mange hilsner 
U10-Trænerne
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Sportsfest
Kære alle KIFFERE og andre sæt allerede nu X i kalenderen tors-
dag den 22. august, fredag den 23. august og ikke mindst lørdag den 
24. august.

Om programmet kan vi her løfte sløret for tre dage  med mange 
spændende ting bl.a Det muntre køkken – Børnekarrusel – Ridetur 
for børn –oppustelig fodboldbane – Gladiator kamp, samt blandt 
andet det fantastiske sponsorcykel løb som KIF’s støttevenner 
arrangerer, firmafodbold – gadefodbold -  gratis morgenmad lørdag 
– loppemarked – mc og biludstilling – hoppepude – mad – bar – ikke 
mindst håndbold og fodbold i rå mængder – poselotteri- slå søm i 
–fredag kommer Esben B. og spiller.

Lørdag er der jubilæumsfest og revy med spisning: 2 retter mad/tag 
selv mad med, hvis man ikke skal have mad vil entreen være 25 kr. 
og vil man have mad med, fås dette for en samlet pris af 125 kr, efter 
revyen spiller de 3 bukke fra brugsen (kendt fra Grundfør festival), 
så kære venner mød op i disse tre dage og tag del i festlighederne, 
så vi kan få en fantastisk jubilæumsfest, jo flere vi er, jo sjovere har 
vi det. Der er plads til alle.

Tilmelding til mad lørdag senest den 12. august på Korsholm-if.dk 
event for medlemmer eller på toftum@pc.dk

Velkommen på boldbanerne Riisvej 6B, Norring den 22 -23 og 24. 
august.
Med venlig hilsen KIF festudvalg:

Jan, Sanne, Henning, Heinrich, Karsten, Heidi og Jens
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Program til Korsholm Idrætsforenings  
Jubilæums- og sommerfest 2013 

Støttevennerne opstiller oppustelig hoppepude og fodboldbane. Der er også Det muntre 
køkken, brokarrusel og gladiator kamp. Der er omtale af de enkelte aktiviteter i KIFFEN 

Torsdag den 22. august 
Kl. 17.00 indskrivning 

Kl. 18.00 Start 
Støttevennerne afholder 

Sponsorcykelløb med mange 
præmier, der er pigehold og 

drengehold 
 

Kl. 19.00 
Ridetur for børn v/ Didde 

 
Kl. 19.00 
Discotek 

BeatforBeat 
Spiller på terrassen 

 
Kl. 20.00 

Uddeling af præmier 
 

Kl. 21.00 – 23.00 
Hygge i teltet 

 
           Teltet lukker kl. 23.00 
 

Fredag den 23. august. 
Kl. 18.00 

Firmafodbold 
 
 

Kl.19.00 
Ridetur for børn v/Didde 

 
 

Kl. 21.00 
Gladiator kampe 

 
 
 

Kl. 21.30 
Esben B. underholder 

 
           Teltet lukker kl. 01.00 

 
 
 
 
 

Lørdag den 24. august 
Kl. 9.00 

Morgenmad/v KIFs Bestyrelse 
Kæmpe håndbold turnering 

Kl. 10.00 
Fodboldstævne  

Kl. 11.00 
Loppemarked – salgsboder 
Ridetur for børn v/Didde 

Kl.13.00 – 15.00 
Gadefodbold 

Motorcykler og biler 
Kl. 16.30 – 18.30 
Teltet er lukket. 

Kl. 19.00 
Jubilæumsfest m/ fællesspisning 

2 retter mad, skal bestilles 
senest den 15.8 for medlemmer  
  på Korsholm-IF.www event 

andre på toftum@pc.dk 
Kl. 20.00 

Jubilæumsrevy 
 Kl. 22.00 

De 3 bukke fra brugsen  
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SPONSOR-CYKELLØB
Traditionen tro vil KIFs Støttevenner også i år arrangere

Sponsor-Cykelløb i forb. m. KIFs sommerfest.

Det sker torsdag den 22. august på sportspladsen i Norring.

Der er indskrivning fra kl. 17,00. Løbet skydes i gang kl. 18,00 og der cykles i 1 
time på en ca. 1,5 kilometer lang aflukket strækning ved sportspladsen.

Kontakt allerede nu dine forældre, bedsteforældre, rige tanter & onkler, festlige 
fætre & kusiner og lav en god sponsoraftale med dem.  Reglerne er simple; Man 
kan melde sig i 3 forskellige alders-grupper. Der er separate grupper for piger og 
drengen. Dine sponsorer betaler 5 kr. eller 10 kr. eller 20 kr. for hver kilometer 
du cykler. Dog minimum 50 kr.. Og der er naturligvis også mulighed for at aftale 
et maksimumbeløb for den enkelte sponsor.  Efter løbets afvikling, modtager alle 
sponsorer et girokort på det indkørte beløb. 

Der er præmier, til de 3 cykelryttere, der har kørt flest sponsorpenge ind.

Tilmeldingsblanketter er vedhæftet KIFFEN, men vil også være tilgængelige på 
sportspladsen. Og du må gerne tage kopier af blanketterne fra KIFFEN.

Vore sponsorer og samarbejdspartnere igennem mange år har også i år vist 
deres vilje til at støtte os. Der vil derfor også i år være masser af gaver og 
præmier til såvel cyklister som deres sponsorer.  Faktisk vil nogle af præmierne 
overskride hvad vi tidligere har set på dette område, og det siger ikke så lidt! 

Fortæl gerne om dette hyggelige arrangement til dine nye naboer, klassekam-
merater og venner. Vi håber at se mange til dette hyggelige arrangement.

Glæd jer, det gør vi. Vi ses på sportspladsen.

Med venlig hilsen – KIFs Støttevenner  
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Tilmeldingsblanket til Sponsor-Cykelløb: 
 
DELTAGER / CYKELRYTTER: 
   
Aldersgruppe:         0 –6 7 – 10 11 - 15  
 
Navn: 
 
Adresse: 
 
****************************************************************************************** 
 
Min(e) sponsor(er) er: 
 
Navn: 
 
Adresse:     
Telefon: 
  
Sponsorbeløb: 5 Kr per km                    10 Kr per km                    20  Kr per km 
 
   
Maximum beløb:    Minimum beløb er Kr 50 !!!! 
 
****************************************************************************************** 
 
Min(e) sponsor(er) er: 
 
Navn: 
 
Adresse:     
Telefon: 
  
Sponsorbeløb: 5 Kr per km                     10 Kr per km                    20  Kr per km  
   
 
Maximum beløb:    Minimum beløb er Kr 50 !!!! 
 
****************************************************************************************** 
 
Min(e) sponsor(er) er: 
 
Navn: 
 
Adresse:     
Telefon: 
  
Sponsorbeløb: 5 Kr per km                    10 Kr per km                    20  Kr per km 
 
Maximum beløb:    Minimum beløb er Kr 50 !!!! 
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Firma/sponsor fodbold
En dag med kollegialt samvær.

Vi håber mange vil tilmelde sig, så vi kan få en hyggelig aften. Jo 
flere, jo sjovere.

Ideen er at skabe og afvikle en venskabelig dyst mellem firmaer, 
institutioner og virksomheder i Hinnerup og omegn. Det forventes 
at man tager hensyn til hinanden. (Ingen voldsomme tacklinger)
Mød op med dine kollegaer, venner, familie og tilbring en hyggelig 
aften i godt selskab. 

Da det gælder om at få en hyggelig aften, opfordres I til at med-
bringe eget heppekor (kollegaer, ægtefæller og kærester m.m. ).
Baren vil naturligvis være åben hele aftenen og ”Esben B” under-
holder i teltet.
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Tid og Sted:
Fredag d. 23 august på Norring Stadion kl. 18.00

Tilmelding:
Tilmelding sker på mail eller telefonisk til Heinrich Jacobsen
Holdgebyret er på 100 kr. pr. hold.
Betaling skal ske inden start ved dommerbordet.
Sidste frist for tilmelding er torsdag d. 22. august

Præmier:
De vindende hold får tildelt en pokal og en mindre personlig præ-
mie.
Der vil være præmie til bedst udklædte hold.

Kontaktperson:
Dennis Jacobsen 2671 3818
dennis.g.jacobsen@gmail.com 

Turnering:
Der spilles fodbold i 2 rækker.
Herrehold og mix-hold.

På mix-hold skal der være 5 spillere, mindst 2 damer på banen af 
gangen. I rækken med mix-hold spilles uden tacklinger.
Mix-hold spiller på håndboldbane.
På herrehold er der 5 spillere på banen ad gangen.
Herrehold spiller på 5-mandsbaner.

Der må kun spilles i tennissko i begge rækker. Dvs. ingen fodbold-
støvler !
Der må max. Være 8 spillere pr. hold.



18

GADEFODBOLD 2013 
 

Lørdag den 24. august afholdes den traditionsrige gadefodboldturnering. 
Der var en fantastisk god opbakningen sidste år, og vi håber at flere i år 
har lyst til at stille op til denne hyggelige eftermiddag.  
 
Det kræver ingen fodboldmæssige kundskaber at deltage, og man behøver 
ikke absolut at være en hel gade/vej – man kan også stille op sammen med 
naboen, et hold venner el.lign. 
 
Turneringsreglement: 
• Der dystes på en håndboldbane og målmanden må IKKE parere 

bolden med hænderne. 
• NYT I ÅR: Alle skal også spille på en mega bordfodboldbane 
• Der skal være 3 damer eller børn under 13 år. Dog min. en af hver. 
• Derudover 2 spillere af frit valg 
• Vi spiller for sjov, og det forventes at der tages hensyn til 

hinanden…!  
• Tacklinger, hensynsløs adfærd og hvis bolden pareres med 

hænderne, medfører udvisning til næste scorede mål og straffespark. 
(uanset hvor på banen forseelsen sker….!) 

 
Der må IKKE benyttes aktive seniorspillere. 
 
Tilmelding senest fredag den 23. august kl. 18.00 til: 
• Kristian Holten tlf. 2022 2296 eller holtenkristian@yahoo.dk 

 
Tilmeldingsgebyr : 100 kr. ( der er max. Præmie til 10 spillere) 
 

Vi glæder os til at se jer til en hyggelig og fornøjelig eftermiddag. 
 

KIF – Festudvalg 
 
 

HUSK AT MEDBRINGE ET TALSTÆRKT HEPPEKOR….! 
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 SANG- 
AFTEN

i Foldby  Forsamlingshus

Tirsdag den  3.  september, onsdag den 2. oktober og tirsdag 
den  5. november  alle aftener  kl.19,30.

Tidligere højskoleforstander fra Hadsten Højskole Ole 
Brundsbjerg samt  pianist Kaj Mørk, vil fortælle lidt om san-
gene, vi skal synge, så det kan blive nogle hyggelige aftener.

Der kan købes kaffe, kage, øl og vand.
Senior fællesspisning er på følgende dage i efteråret:

Tirsdag den 24. september, onsdag den 23. oktober og tirsdag 
den 26. november alle dage kl. 18.30.

 
 Foreningfællesskabet
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Skanderborgvej	  202,	  Norring,	  8382	  	  Hinnerup	  	  

www.	  refshoejgaard.dk	  

telefon	  Birgit	  Bak:	  4085	  1822	  	  

 

	  

I/S Foldby Vandværk

www.foldbyvand.dk
E-mail: foldby-vandv@mail.dk

Formand 
Niels Peter Jensen
Tlf.: 86 98 75 10
Mobil:  20 78 19 63

Kasserer 
Søren Pedersen
Tlf.: 98 98 74 00
Mobil:  20 11 84 30
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Strandhåndbold
Masser af sejre og guldet med hjem til 
TFH :-) 
Lørdag den 8. juni havde vi tre 
hold med til kredsmesterskaberne i 
Strandhåndbold. Vejret var igen med 
os og vi havde en pragtfuld dag i 
Skæring. Det blev til en 1. og 3. plads 

og kun det hold der formåede at til-
spille sig 2. pladsen slog vores 3 hold.

Tak for en dejlig dag i Skæring.

Sådan skal det gøres piger :-)

Støt voreannoncører - de støtter os . . .
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Navne og  adresser

Bestyrelsen:

Formand Gunner Holm Mølbækvej 2, 86 98 65 38 lillevorbjerg@gmail.com

Kasserer Jens Toftum, Toftegårdsvej 6 8698 5693 toftum@pc.dk

Louise Dam, Fusagervej 41 81 74 05 31 famwdam@hotmail.com

Jette Schacksen, Bondagervej 3 3585111  jette.schacksen@gmail.com

Dan Gripping, Damsbrovej 49 8691 1180  dan.fodbold@gmail.com

Susanne Andersen, Tinningvej 10, 31 22 32 43 kagekone77@gmail.com

Fodboldudvalg:

Dan Gripping, Damsbrovej 49(formand) 31 36 11 80 dan.fodbold@gmail.com 

Martin B. Thomsen,Damsbrovej 52 8618 9826 mbt@juridiskafdeling.dk

Jan Frier, Postvej 6 (Materiel) 8698 8263 jfs@hin.dk

Heinrich Jacobsen, Postvej 36(Kampfordeler og baner) 2031 0971 heinrichjac@gmail.com

Mikael Hansen, Fusagervej 9(Ungdom) 8618 3262 mikael.hansen2@tilst-skole.dk

Håndboldudvalg:

Jeppe Andersen, Fusagervej 17 (formand og Four Stars) 8698 6807 jeppe@birkandersen.dk

Jette Schacksen, Bondagervej 3 (Koordinator) 3585111 jette.schacksen@gmail.com

Rene Jensen, Korsagervej 12 2759 1524 rj@loucon.dk

Marlene Trinderup, Postvej 17(dommerkoordinator) 8691 0931 mat@agrotech.dk

Henrik Vammen (kampfordeler), Engholmen 3 8610 1703

Nikolaj Buchhave, Thiesensvej 2 (Materiel Præstemark) 30958722 nikolajbuchhave@gmail.com

Stine Freund, Riisbakken 20 (Materiel Rønbæk) 86243635 krabbefreund@mail.dk
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Navne og  adresser

Badmintonudvalg:

Susanne Andersen, Tinningvej 10, 31 22 32 43 kagekone77@gmail.com

Martin B. Thomsen,Damsbrovej 52 8618 9826 baymlerthomsen@gmail.com 

Festudvalg:

Jens Toftum, Toftegårdsvej 6 8698 5693 toftum@pc.dk 

Heinrich Jacobsen, Postvej 36 2031 0971 heinrichjac@gmail.com

Dennis Jacobsen, Søftenvej 11,8200 Århus N 8623 1858 dennis.g.jacobsen@gmail.com

Heidi og Karsten Kristensen, Solkærvej 22 2427 7767

Susanne og Jan Poulsen, Tovhøjvej 6,8381 Tilst ubehage@newmail.dk

Henning Christensen, Damsbrovej 17 24 28 90 29 hcdamsbro@ofir.dk

Krolfudvalg:

Annette Munk, Nøragervej 8, 8698 7144, amunk50@gmail.com

Grethe Madsen, Tinningvej 19, 8698 7983 grethemadsen@gmail.com

Niels Erik Knudsen, Thiesensvej 7 8698 6646

Jens Toftum, Toftegårdsvej 6 8698 5693 toftum@pc.dk

KIF’s Støttevenner

Formænd: Rikke Marie Thomasen, Markvænget 3, 2396 4490 rcthomasen@gmail.com og

Eike Fahrman, Thisensvej 1, 2348 3481 og mail eike@mail.dk

Kasserer: Anita Roest, Damsbrovej 59, 6128 5523 rovemo59@gmail.com

Mette Duus Toftegårdsvej 4, 8691 1864  Mette@bulow-duus.dk

Christina Jepsen, Postvej 48, 5328 7813 jepsen.christina@gmail.com

Michael Lyngkilde, Parketten 12,2 tv,8362 Hørning 8698 6826 Mlyngkilde@gmail.com

Klubhus i Norring  8698 7452 E-mail: Info@korsholm-if.dk



 Foldby VVS & Smedeforretning
v/ aut. gas- og vandmester

Tonni E Jensen
                                                   Postvej 39B

Tlf. 86 98 64 22 - Bil 30 86 54 22

Boli
ga

fka
lke

r Anoder

Naturgas service-eftersyn
Vand - Varme - Sanitet
Oliefyr - Blikkenslagerarbejde
Få lavet om fra elvarme til naturgas

Vi kører også naturgasservice og årligt eftersyn

Hinnerup SamSøvej 13, bag falck  
Tlf.: 86 98 76 22 

Samsøvej 16, 8382 Hinnerup, Telefon 86 98 71 99, E-mail: hinnerup@rgdrevision.dk

Statsautoriseret revisionspartnerselskab

Torben Bruun Madsen
Tage Bundgaard

Morten Ryberg
Sten Platz


