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Korsholm IF er kommet godt i gennem første halvdel af året i alle afdelinger, 
men ingen af afdelingerne oplever fremgang på medlemssiden og netop derfor 
skal vi huske at værne om vores spillere. Det er ikke længere en selvfølge at de 
fysiske aktiviteter har 1. prioritet når der skal vælges fritidsaktivitet. Vi er i 
skarp konkurrence med andre sportsgrene og ikke mindst den digitale verden.   
 
Før sommerferien har man bl.a. i Favrskovposten kunnet læse om Selveje i 
Hinnerup hallerne. Visionspapiret er udarbejdet af en arbejdsgruppe hvor KIF 
har deltaget. KIF har valgt at deltage i denne arbejdsgruppe dels på vegne af 
TFH, der er storbrugere af hallerne men også for at være en del af dialogen og 
det større fællesskab. Det har været spændende at deltage i første del af en for-
håbentlig længere proces. Nu er der sået et frø og det bliver spændende at følge 
og se hvad det kan udvikles til.
 
Næste store event er årets sportsfest der også i år byder på masser af underhold-
ning for alle aldre og som altid åbner Støttevennerne ballet med sponsorcykel-
løb så husk endelig at tilmelde børnene. Igen i år har festudvalget langt mange 
kræfter i at lave nogle dejlige og spændende dage. Se det fantastiske program 
inde i bladet. 
 
Sensommeren byder også på et andet spændende arrangement i klub regi. 
Lokalrådet laver en inspirationsdag hvor vi bl.a. diskuterer hvordan vi (KIF og 
Lokalrådet) kan hjælpe hinanden med at sikre fremtiden for KIF, se annoncen 
inde i bladet.

 /Gunner Holm  

Sommerhilsen
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Smukkere blomster...

...ganske enkelt

Queen® er smukke og holdbare afskårne blomster og potteplanter af kalanchoe i et væld af farver. Dansk producerede og forfinede siden 1939. 
Kendt for det smukke ydre og den lange holdbarhed. Forhandles i havecentre og supermarkeder eller online på queen.dk, afhentes eller leveres til døren.

queen.dk

www.byg-mal.dk

86 98 78 50
Fax 86 91 18 45

A/S
Omega 1, Søften . 8382 Hinnerup

Lej forsamlingshuset til fester og lignende på tlf 22 22 69 02
Der er åbnet for at at blive medlem for sognets beboere 

ved at købe et andelsbevis á kr 100,00 om året.
Henvendelse kan ske til forsamlingshuset tlf. 22 22 69 02

Husk vi har banko hver torsdag kl. 19.15
Bestyrelsen
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Forårssæsonen 2017 - sådan gik det

Alle vore turneringshold har 
klaret sig fornuftigt. Der har 
været gode kampe, og min-
dre gode kampe.  Men selvom 
man ikke har vundet, så har 
holdene altid hygget sig efter 
kampene. Vi er en klub der sætter 
det sociale i højsædet. Der skal være 
plads til alle, og vi HAR plads til alle! 
Om du er nybegynder, tidligere spiller, 
eller pro er ikke vigtig. Det vigtigste 
er at vi har det godt sammen, og kan 
grine af de fejl vi laver! 

Vor klub bygger også på frivilligt 
arbejde, og der er en del der trækker 
et stort læs!
Det ville være rart om flere ville del-
tage i det, at få en forening til at køre! 
Jo flere hænder vi er, jo mindre skal 
den enkelte lave.
Derfor vil vi torsdag d. 10.8 prøve at 
få sat skik på områderne omkring 
klubhuset, og rengøre klubhuset ind-
vendig! Der vil komme et opslag om 
dette på vor Facebook side!
Efter arbejdet får vi en pølse og en 
vand/øl, som tak for hjælpen!

Sølvnål til Jens Toftum
Korsholm IF har aldrig været 
god til at hylde dem der gør 
en forskel. Det prøver vi at 

lave om på nu.! DBU har ind-
stiftet en sølvnål med diplom, 

som kan søges til en person, der 
igennem min.15 år har været træner, 
holdleder, bestyrelsesmedlem, eller på 
anden vis tjent fodbolden i klubben! 
Vi har valgt at første modtager i 
Korsholm, skulle være Jens Toftum.
Jens trådte ind i bestyrelsen første 
gang i 1963, og har siden bestridt 
mange poster som kasserer, formand, 
holdleder, festudvalgsformand, osv.! 
I dag er Jens kasserer og holdleder 
for Old Boys +60, og spiller selvfølge-
lig stadig på holdet selvom han har 
passeret de 70! Jens arbejder altid 
målrettet og 100% for at gøre det 
bedste arbejde i den position han nu 
repræsenterer!  Vi er i fodbold-udval-
get glade for at kunne hylde en klub 
koryfæer på denne måde!

Med sportslig hilsen
Fodbold-udvalget

Thomas Eriksen 
tlf: 40 56 74 84

email:
thomaseriksen@yahoo.dk

Gråstenvej 3, Søften
8382 Hinnerup
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KORSHOLM IF 
MANGLER DIG!

Senior-fodboldholdet i Korsholm IF søger nye spillere til 
den igangværende sæson. Vil du være med?

Vi søger spillere som:
- Er klar på at træne én gang om ugen + kamp
- Er klar på at være en aktiv del af 3. halvleg

- Vil være med i en forening, som er vigtig for det lokalom-
råde, som du bor i.

Alle er velkomne - din alder er underordnet og det samme 
er dine fodboldmæssige kvaliteter. 

Vi træner som udgangspunkt hver mandag fra kl. 19.00

Skriv eller ring til

Rasmus Schøler på 25 37 91 99

Vi glæder os til at byde dig velkommen!
Se mere på www.korsholm-if.dk eller Facebookgruppen 

Korsholm IF
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En del af fællesskabet

Status

Korsholm IF’s senior-
afdeling har er for-
ankret i nærmiljøet omkring 
Foldby, Korsholm og Norring. 
Fælles for byerne er, at det 
er i Korsholm IF, at man kan 
møde sine (kommende?) ven-
ner, bekendte og naboer til 
en omgang fodbold.

Seniorafdelingen skal 
og bør være den betyd-
ningsbærende del af et aktivt lokal-
samfund - og vi vil gerne invitere dig 
med. Lige så vigtig Korsholm IF er for 
sit nærområde - lige så vigtig er, eller 
kan, du blive. Skal vores lokalområde 
være præget af liv og initiativ, skal vi 
alle give en hånd med. Fodboldholdet 
er et samlingspunkt for alle mænd 
i Foldby, Korsholm og Norring som 
gerne vil mødes til en hyggelig omgang 
fodbold med særligt fokus på 3. halv-
leg. I Korsholm mødes vi ikke kun for 

at vinde vores kampe 
inden for kridtstregerne 

- men lige så ofte de relatio-
nære, de hyggelige, venskabe-
lige og fællesskabende uden for 
kridtstregerne.  

Hvis du kunne tænke dig at blive en 
del af dit lokalmiljø - både til for-
del for dig selv og dine nærmeste 
- så vil vi rigtig gerne byde dig 
velkommen. Seniorholdet kan 

altid bruge nye spillere! 
Vi træner som udgangspunkt én gang 
om ugen og spiller også kamp. Du 
skal blot kontakte Rasmus Schøler på 
tlf. 25 37 91 99, så kan vi finde ud af, 
hvornår du kan møde dine nye hold-
kammerater.

Husk - alle er velkomne uanset alder 
og niveau.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Nye vinde blæste på KIF’s hjemme-
bane i starten af foråret. Nye spil-
lere, nye initiativer og til tider godt spil 
prægede starten af 2017, hvor Matin 
Lauritsen og Asbjørn Aaes stod i spid-
sen for seniorholdet. Begge har nu valgt 
at lade stafetten gå videre. På vegne 
af hele seniorafdelingen vil vi gerne 
sige mange tak for indsatsen. Rasmus 
Schøler er ny træner for den kommende 
sæson og Mikkel Mulvad er holdleder. 

I løbet af foråret fandt nye, såvel som 
gamle, spillere sammen på 7-mands-
banen i Korsholm og leverede en hel-
hjertet fight. Jonathan Spørring og 
Rasmus Schøler delte prisen som årets 
spiller. Særligt Jonathan skal have 
stor ros for sin indsats i år - 7 mål i 5 
kampe blev det til. 

Med venlig hilsen
Seniorholdet i Korsholm IF
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I HINNERUP
ELEKTRIKEREN

NMT SMEDEGAARD
el-service aps STUDSTRUP EL-SERVICE

Tlf. 86 22 15 69 Tlf. 86 98 64 74Tlf. 86 17 43 19

NMT EL-SERVICE
Arresøvej 11A . 8240 Risskov
Tlf. 86 17 43 19 . Fax 86 17 38 75

www.nmt-el.dk
nmt.elservice@mail.dk

U 11 holdet har gennem hele foråret 
kæmpet super godt, og holdet har været 
gennem en stor udvikling. Vi har i denne 
sæson rykket en række op, og har dette 
til trods fået nogle super flotte resulta-
ter. Drengene sluttede sæsonen af med 
en meget solid 3-1 sejr, og kan dermed 
gå på en velfortjent sommerferie.

Efter ferien trænes der igen hver tirs-
dag og torsdag fra kl. 17-18.15. Vi 
håber, at der kunne være flere drenge 
der har lyst til at komme og være med. 

Hilsen
Christian Poulsen

Fodbold U11
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Sportsfest
Kære alle KIFFERE og andre sæt allerede nu X i kalenderen  

torsdag den 24. august, fredag den 25. august og ikke mindst lørdag 
den 26. august. 

Om programmet kan vi her løfte sløret for tre dage  med mange spændende ting 
bl.a.– oppustelig fodboldbane - det fantastiske sponsorcykelløb, som KIF’s støtte-
venner arrangerer –Spisning i forbindelse med cykelløb -  Nyt det sjove stafetløb 
arrangeret af Støttevennerne - firmafodbold – gadefodbold -  gratis morgenmad 
lørdag – loppemarked –hoppepude – mad – bar – ikke mindst fodbold i rå mæng-
der – poselotteri- slå søm i. Fredag er der firmafodbold og vi gentager succesen 
med damefrokost igen i år bliver det i teltet, vi har udvidet antallet af pladser, så 
flere kan være med. Vi deler teltet op i 2 dele og i den anden del bliver der plads 
til mandehørm. Bibi og Sniff spiller fredag aften. Lørdag er der fodbold og gade-
fodbold og afslutter med fest med spisning: Grillstegt gris med tilbehør (husk 
tallerken og bestik), hvis man ikke skal have mad vil entreen være 25 kr. og vil 
man have mad med, fås dette for en samlet pris af 175 kr. Det er den samme som 
sidste år, der leverer grisen, så vi ved, at den smager fantastisk. Efter spisningen 
spiller de lokale Ane Stürup, Bjarne Andersen, Dennis Jacobsen, Dines Barsøe 
og Jacob Brinch Nielsen, tag dine naboer med og tag del i festlighederne, så vi 
kan få en fantastisk fest, jo flere vi er, jo sjovere har vi det. Der er plads til alle 
Tilmelding til Damefrokost fredag senest tirsdag den 15. august på mobilepay 
2984 9377. Og lørdag senest tirsdag den 22. august på Korsholm-if.dk event for 
medlemmer eller på toftum@pc.dk. Betaling senest den samme dato på mobile-
pay 2984 9377

Velkommen på boldbanerne Riisvej 6B, Norring  
den 24.- 25. og 26. august.

Med venlig hilsen KIF’s festudvalg



10

Program til Korsholm Idrætsforenings  
By- og Sportsfest 2017 

Støttevennerne opstiller hoppepude og fodboldbane.  Husk poselotteriet, der er gevinster for 
ca. 45.000 kr. Der er omtale af de enkelte aktiviteter i KIFFEN. 

Torsdag den 24. august 
Kl. 16.30 indskrivning 

 
Kl. 17.30 Start 

Støttevennerne afholder 
Sponsorcykelløb med mange 
præmier, der er pigehold og 

drengehold se omtale. 
Husk tilmelding til spisning og 
betaling senest den 20. august. 

 
Kl. 19.00 

KIF damer – VRI 
 

Kl. 19.15 
Uddeling af præmier 

 
Kl. 20.00 – 23.00 

Hygge i teltet 
 
          
  Teltet lukker kl. 23.00 
 
 

Fredag den 25. august. 
Kl. 18.00 

Firmafodbold 
 

Damefrokost 
Tilmelding og betaling senest den 

15. august på  
mobilepay 29849377 . 

Mandehørm i teltet. 
 

Kl. 18.30 
Showkamp 

KIF Old Boys – gamle KIFFER 
 
 

Kl. 21.00 
Country duoen Bibi og Sniff 
Syng med og fis og ballade 

 
           Teltet lukker kl. 01.00 

 
Teltet er røgfrit alle dage. 

 

Lørdag den 26. august 
Kl. 9.00 

Morgenmad/v KIFs Bestyrelse 
Kl. 10.00 

Børnefodbold turnering 
Børnehåndbold turnering 

Loppemarked – salgsboder 
 

Kl.13.00 – 15.00 
Gadefodbold 

Kl. 16.30 – 18.30 
Teltet er lukket. 

Kl. 19.00 
Fest m/ fællesspisning 

Grillstegt gris med tilbehør, skal 
bestilles senest den 22.8 for 
medlemmer på Korsholm-IF.dk 
event andre på toftum@pc.dk 
betaling på mobilepay  29849377. 

Kl. 21.30 
De lokale Ane Stürup, Bjarne 

Andersen, Dennis Jacobsen, Dines 
Barsøe og Jacob Brinch Nielsen  

spiller 
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Den årlige KIF sommerfest skydes igen i år i gang med et sponsor cykelløb 
arrangeret af KIFs Støttevenner. 

Cykelløbet afvikles torsdag den 24. august 2017 på sportspladsen i Norring.
Der er indskrivning fra kl. 16:30. Løbet skydes i gang kl. 17:30 og der cykles i 1
time på en ca. 1,5 kilometer lang aflukket strækning ved sportspladsen.

Der er præmier, til de 3 cykelryttere, der kører flest sponsorpenge ind samt 
præmier i alle 3 startgrupper til de cykelryttere, der har kørt flest omgange. 
Ligeledes vil der også i år, blive uddelt mange gaver til de øvrige cyklisterne. 
Dette er muligt, idet vores sponsorer igennem mange år igen i år vist deres vilje 
til at støtte os. 

Så kære cyklister kontakt allerede nu dine sponsorer og få gang i dine sponsor-
aftaler. Måske du kan lave en god sponsoraftale med dine forældre, bedsteforæl-
dre, rige tanter & onkler, festlige fætre & kusiner og gode naboer.

Reglerne er simple; Rytterne kan melde sig i 3 forskellige aldersgrupper. Der er 
separate grupper for piger og drenge. Dine sponsorer betaler 5 kr. eller 10 kr. 
eller 20 kr. for hver kilometer du cykler. Dog minimum 50 kr. Der er naturligvis 
også mulighed for at aftale et maksimumbeløb for den enkelte sponsor. 

Efter løbets afvikling, modtager alle sponsorer en opkrævning på det indkørte 
beløb. Der kan også betale på aftenen kontant eller via MobilePay.

NYT
Mulighed for

aftensmad!

SPONSOR-CYKELLØB
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Tilmeldingsblanketter er i KIFFEN, men vil også være tilgængelige på
sportspladsen. Du må gerne tage kopier af blanketterne fra KIFFEN.

Der vil som noget nyt i år være mulighed for at spise aftensmad i teltet, mens vi 
tæller hvor mange omgange cykelrytterne har kørt.
Aftensmaden er gratis for alle cykelryttere. Øvrige familiemedlemmer kan købe 
aftensmad for 25 kr. per person. Af hensyn til planlægningen skal aftensmad 
bestilles – gælder også cykelrytterne - og betales forud. senest den 20. august. 

Hvis kun cykelrytter skal spise sendes sms til 29 84 93 77 med teksten:
MAD CYKELLØB_Navn på cykelrytter

Hvis cykelrytter og øvrige familiemedlemmer skal spise betales via MobilePay 
til 29 84 93 77 med teksten: MAD CYKELLØB_Navn på cykelrytter_Antal

Præmieoverrækkelsen igangsættes kl. ca. 19:15. 

Fortæl gerne om dette hyggelige arrangement til dine nye naboer,
klassekammerater og venner. Vi håber at se mange til dette hyggelige lokale
arrangement. Glæd jer, det gør vi. Vi ses på sportspladsen.

Med venlig hilsen – KIFs Støttevenner

Tilmeldingsblanket på næste side 

NYT
Mulighed for

aftensmad!

SPONSOR-CYKELLØB
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Tilmeldingsblanket til Sponsor-Cykelløb: 
 

 
Navn på 
cykelrytter: 

 

Aldersgruppe 
(Sæt x) 

 0-6 år  □ 7-10 år  □ 11-15 år  □                     

Cykelrytters 
adresse: 

 

 
Min(e) sponsor(er) er: 

Navn på Sponsor:  
Sponsors Adresse:  
Sponsors E-mail:  Sponsors 

telefon: 
 

Sponsorbeløb 
(Sæt x) 

 5 kr. per km  
□ 

10 kr. per km  □ 20 kr. per  km  
□                     

Evt. Maximum beløb kr.: 
Minimum sponsorbeløb er 50 kr. 
 
Min(e) sponsor(er) er: 

Navn på Sponsor:  
Sponsors Adresse:  
Sponsors E-mail:  Sponsors 

telefon: 
 

Sponsorbeløb 
(Sæt x) 

 5 kr. per km  
□ 

10 kr. per km  □ 20 kr. per  km  
□                     

Evt. Maximum beløb kr.: 
Minimum sponsorbeløb er 50 kr. 
 
Min(e) sponsor(er) er: 

Navn på Sponsor:  
Sponsors Adresse:  
Sponsors E-mail:  Sponsors 

telefon: 
 

Sponsorbeløb 
(Sæt x) 

 5 kr. per km  
□ 

10 kr. per km  □ 20 kr. per  km  
□                     

Evt. Maximum beløb kr.: 
Minimum sponsorbeløb er 50 kr. 
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GADEFODBOLD 2017 
 

Lørdag den 26. 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. 
• 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 25. 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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Nu er det på tide, at vi kvinder skal finde vores  
høje hæle og vores pæne hatte frem og  

tage en veninde under armen for nu holdes der

Damefrokost 
I KIF’s sportsfest

Fredag den 25. august kl 18.00

Vi skal i teltet i år, så husk at tage en trøje med…
Menuen bliver ikke tapas i år,  

men noget mere mættende.

Pris pr. person 200,-  
og det er incl. velkomst-drink og snacks

Drikkevarer skal købes i baren.

Reserver bord i god tid og senest den15. august 
ved at betale via mobilepay til 2984 9377.

Vi ses til en sjov damefrokost.
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Lørdag den 26. august 2017 kl 11:00 går starten til et nyt initiativ  
i forbindelse med KIF Sommerfesten:

Det Sjove
Stafetløb

Det er et løb hvor alle kan være med – ung som gammel – og kræver 
ikke forudgående træning.

Et hold består af 4 deltagere. Hvert hold skal gennemføre 10 omgange på en ca. 
500 m bane på sportspladsen.

Hvem af de 4 ”løbere” der løber hvilke omgange er op til det enkelte hold at 
bestemme. Dog skal alle 4 ”løbere” mindst gennemføre en omgang. Deltageren 
med depechen er den løber der noteres for omgangen.

Holdet skal have et kendetegn – f.eks. en rød T-shirt, en stråhat, gule gummi-
støvler, et sort pandebånd, en prinsessekjole eller lign. som identificerer at de 4 
deltagere er på samme hold.

De 10 omgange kan gennemføres ved normalt løb, mens man dribler med en 
bold, på stylter, i baglæns løb, i trillebør eller lign. – lad fantasien få frit løb.

Det er gratis at deltage og der er præmier til holdet med den mest kreative gen-
nemførelse og til holdet med det bedste kendetegn.

Tilmelding af hold til ”Det Sjove Stafetløb” sker via  
SMS til 41 62 44 94 skriv: STAFETLØB_dit navn.

Tilmelding skal ske senest fredag den 25 august 2017.

Så rusk op i naboen, bedstefar, fodboldvennen og eller moster og kom og få en 
sjov formiddag på sportspladsen.

Vi håber, at rigtig mange vil deltage i ”Det Sjove Stafetløb” og husk vi har også 
brug for tilskuere der hepper.

Kreative hilsner fra – KIFs Støttevenner.
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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

Bibi og Sniff er lokale kendt fra 
Korsholm skole, som er gode til at 
sætte stemning med fællessang og fis 
og ballade
Bibbi & Snif er samtidig et af lan-
dets mest erfarne, rutinerede og sam-
menspillede countrybands. 100-vis af 
koncerter og fester er det blevet til; 
På festivaler, i klubber, på spillesteder, 
til fødselsdage, på countrymesser, i 
udlandet.

De spiller til sports-
festen

Vi er meget heldige med, at vi har fået 
Local Heroes: Ane Stürup, Bjarne 
Andersen, Dennis Jacobsen, Dines 
Barsøe og Jacob Brinch Nielsen til at 
spille for os lørdag aften. Det bliver 
en fantastisk oplevelse, så det er bare 
med at få bestilt mad og bord til lørdag 
aften senest den 22. august
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					FIRMAFODBOLD	2017		 	
Fredag	den	25	.	August	fra	kl	18-21	

	

KIF	 Festudvalg	 er	 glade	 for	 igen	 i	 år	 at	 invitere	 til	 den	 traditionsrige	
Firmafodbold	turneringen	ved	den	lokale	By-	og	Sommerfest.	Inspireret	
af	FOLDBY	VVS	gode	initiativ	sidste	år,	vil	der	i	år	være	mulighed	for	at	
bestille	Smørrebrød	til	efterfølgende	spisning	i	teltet.		

Henvendelse	til	Dennis	Jacobsen	for	nærmere	oplysning	vedr.	priser	etc.	

	

Turneringsform	:	Et	hold	består	af	5	spillere	+	udskiftere	og	der	spilles	
5-mandsbaner	(50	x	30	m)	med	håndboldmål.		

Hvert	hold	spiller	3-4	kampe	+	evt	finale	

	

Tilmelding	:	Det	koster	100	kr.	at	deltage	og	tilmeldingen	skal	ske	til		

Dennis	Jacobsen	:	26713818	eller	mail	:	dennis.g.jacobsen@gmail.com	

Nikolaj	Buchhave	:	30958722	eller	mail	:		nikolajbuchhave@gmail.com	
	

Efter	afviklingen	af	turneringen	vil	der	være	hygge	i	teltet	og	sammen	
med	den	 sideløbende	damefrokost	 skal	 der	 nok	 blive	 god	 stemning	 i	
teltet,	 hvor	 den	 kendte	 Countryduo	 ”Bibi	 og	 SNIF”	 underholder	med	
masser	af	”syng-med-numre”	krydret	med	en	masse	fis	og	ballade	med	
publikum	J	

Vi	glæder	os	til	en	fornøjelig	aften,	og	forventer	selvfølgelig	igen	i	år,	at	
turneringen	vil	blive	gennemført	i	en	hyggelig	atmosfære		

KIF	FESTUDVALG	
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Folkemøde på Bornholm? Næ, men mindre kan også gøre det. I anledning 
af at Korsholm IF holder sportsfest, og gør en masse for at sætte rammer 
op, til områdets beboeres glæde. Har vi i Foldby Norring lokalråd, set det 
som en god anledning til at holde:

Vi vil stå for en aften hvor højsædet, bliver fokus på "fremtiden for vores 
lille oase" udenfor Århus. Vi inviterer alle som har lyst til at blive "skubbet 
lidt til", alle som har en holdning, alle som bare gerne vil være nysgerrig. 
Så vi tror vi bliver mange.

Vi ses
Foldby Norring Lokalråd

Programmet:

19.00 Velkomst, bagtanker & baren er åben fra 18.30

19.15 Muligheder i fremtidens landsby

 Indledende oplæg ved Kim Bisgaaard fra Innovation lab 
om mulig- og friheder i den moderne landsby.

20.00 Udfordringerne i det lokale foreningsliv 

 Gruppesnak: Vores udfordringer

20.20 Kortlægning af fælles resourcer, skal der samarbejdes 
om noget konkret ?

20.40 Opsamling, og bolden er nu tilbage hos Lokalrådet.

21.00 Tak for nu.

Folkemøde i teltet
Onsdag d. 23. august
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 Seniorfællesspisning
Tirsdag den 26.september tirsdag den 31. oktober  
og onsdag den 29. november, alle dage kl. 18.30.

SANGAFTEN
Onsdag den 13. september, onsdag den 4. oktober  
og onsdag den 8. november, alle aftener  kl.19,30.

Hyggelig fællessang under ledelse af Ove Rosenkvist og pianist Kaj Mørk. 
De vil fortælle lidt om sangene, vi skal synge,  

så det kan blive nogle hyggelige aftener.

Pris incl. Kaffe/te eller sodavand/øl og kage kr. 40.-

Arrangør: Foreningfællesskabet

Hundeskidning forbudt på alle arealer omkring klubhus og 
på banerne. Hunde skal føres i snor.

På én dag var der 5 efterladenskaber på krolfbanen.
FY FY FY hund og ejer!!!

Det sker i Forsamlingshuset

BANKO Hver torsdag kl. 19.15
Arrangør: Støtteforeningen
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U16 tur til Balaton Füred Cup
U16 drenge og piger havde en dejlig 
tur til Balaton Füred Cup i Ungarn. 
Pigerne tog flotte sølvmedaljer 
og pokal med hjem til klubskabet. 
Efter finalespillet med et nederlag 
til Bjerringbro på 17-9, men sejr over 
Tapolka på 11-19 og Team Helsinge på 
11-14 var 2. pladsen i hus. Derudover 
blev Bjerringbro's målmand kåret til 
turneringens bedste og vores egen 
søde, kække og dejlige Ida Aalykke 
blev turnerings bedste spiller. Det er 
heller ikke en titel hun er kommet 
let til. Den har krævet blod og ikke 
mindst sved. Hele holdet skal roses 
for en kæmpe fight, virkelig god bold 
og disciplin, som kun glippede en gang 
(og så snakker vi ikke mere om det)

Drengene sluttede turneringen med 2 
vundne kampe. 14-8 mod Billund efter 
en fremragende start, hvor de bragte 
os foran 7-0 efter 10 min. Derefter 
satte drengene cruise control på og 
anden halvleg blev på det jævne. Kamp 
2 dagen før, var mod holdet fra Ungarn 
som vi havde mødt 2 gange tidligere. 
Her blev det til en sejr på 32-9.
Turen til Ungarn er ikke kun hånd-
bold, men også social hygge og samvær 
i sommervarmen. Der er masser af tid 
til at bade og tage på ture. Alle spil-
lerne var f.eks i år på tur til Budapest.
Jeres trænere er virkelig STOLTE og 
det er en fantastisk afslutning inden 
de fleste af jer drager på efterskole.
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U16 drenge
Ida blev  

turneringens 
spiller

U16 piger
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TFH til Partille Cup
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Skanderborgvej	  202,	  Norring,	  8382	  	  Hinnerup	  	  

www.	  refshoejgaard.dk	  

telefon	  Birgit	  Bak:	  4085	  1822	  	  

 

	  

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

info@vittengrafisk.dk - www.vittengrafisk.dk

 Ring 87 57 60 00

Partille Cup er verdens 
største og mest interna-
tionale håndboldturnering 
for unge. Eventet foregår 
i Göteborg i uge 27 hver 
sommer.
TFH har været med flere 
gange, og det er altid en 
kæmpe oplevelse for delta-
gerne.
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Motionsbadminton 
vinteren 2016/2017

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

Tilmelding skal ske på hjemmesiden Korsholm-if.dk under badminton.
Tilmeldte i 2015/2016 har fortrinsret til de samme tider, som sidste år. 
Tilmeldingen skal ske senest den 1. september, herefter gives tilmeldingen fri.
Nye tilmeldinger til holdet torsdag kl. 19.00 – 20.30 kan kun ske ved henven-
delse til enten Søren Schou eller Jens Toftum.
Træningen starter torsdag den 31. august.
Prisen er som sidste år kr. 800.- pr. bane

Badmintonudvalget v/Jens Toftum
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Bestyrelsen:
Formand Gunner Holm, Mølbækvej 2, 8698 6538, lillevorbjerg@gmail.com
Kasserer Jens Toftum, Toftegårdsvej 6, 8698 5693, jenstoftum@gmail.com
Sekretær Louise Dam, Fusagervej 41, 8174 0531, famwdam@hotmail.com
Jeppe Andersen (TFH), Fusagervej 17, 8698 6807, jeppe@birkandersen.dk
Jan Frier, Postvej 6, 8698 8263 jfs@hin.dk
Susanne Andersen, Tinningvej 10 3122 3243 kagekone77@gmail.com
Sara Hougaard, Postvej 33B, 2380 0832, sarah_hougaard@hotmail.com

Fodboldudvalg:
Jan Frier (formand), Postvej 6, 8698 8263, jfs@hin.dk
Dan Gripping, Damsbrovej 49, 3136 1180, dan.fodbold@gmail.com 
Mikael Hansen (Ungdom), Fusagervej 9, 8618 3262, mikael.hansen2@skolekom.dk

Håndboldudvalg:
Jeppe Andersen (TFH), Fusagervej 17, 8698 6807, jeppe@birkandersen.dk

Badmintonudvalg:
Jens Toftum, Toftegårdsvej 6, 8698 5693, jenstoftum@gmail.com

Festudvalg:
Brian Wissendorf Dam, Fusagervej 41, 5230 3381, famwdam@hotmail.com
Jens Toftum, Toftegårdsvej 6, 8698 5693, jenstoftum@gmail.com 
Benita Christensen, Bredgårdsvej 1, 2383 2959, benitachr@gmail.com
Line Skjøde, Damsbrovej 41, 2088 8360, linehorup@gmail.com
Dennis Jacobsen, Søftenvej 11, Århus 8623 1858 Dennis.g.jacobsen@gmail.com

Krolfudvalg:
Grethe Madsen, Tinningvej 19, 8698 7983, grethemadsen@gmail.com
Niels Erik Knudsen, Thiesensvej 7, 8698 6646, niels-erik_knudsen@live.dk
Jytte Kristensen, Riisvej 6, 8698 6439
Jens Toftum, Toftegårdsvej 6, 8698 5693, jenstoftum@gmail.com 

KIF’s Støttevenner:
Formand: Benita Christensen, Bredgårdsvej 1, 2383 2959, benitachr@gmail.com
Kasserer: Jette Schacksen, Bondagervej 5, 2160 1158 jette.schacksen@gmail.com
Sekretær/Presse: Lotte Kaster, Kildeagervej 2, 4162 4494, kaster@godmail.dk
Medlem: Mikael Hansen, Fusagervej 9, 2984 6283, mikael.hansen2@skolekom.dk

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

Vi kører også naturgasservice og årligt eftersyn

r e d m a r k . d k

Sommervej 31C · DK-8210 Aarhus V · Tlf. +45 86 13 31 00          Aalborg | Aarhus | København

Morten Ryberg & Sten Platz

Vi står til regnskab

HINNERUP HVIDEVARER
& BELYSNING A/S

HINNERUP SAMSØVEJ 13, BAG FALCK TLF.: 86 98 76 22 


