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Et tilbageblik på 2012 som det er for-
løbet i KIF, afslører et år, der både har 
været præget af gode og traditionsrige 
begivenheder, men som også har båret 
præg af nytænkning og fremdrift. Man 
har dermed opretholdt de kendte og 
vellykkede traditioner, og samtidig for-
søgt at opfinde nye veje, hvilket jo indi-
kerer en forening i god balance mellem 
gammelt og nyt.
En forening bør altid være i bevægelse 
mod noget nyt, hvis ikke den skal gro 
fast. Tempoet kan naturligvis altid dis-
kuteres, men angsten for det ukendte 
må aldrig stå i vejen for nye tiltag. 
Sådanne tiltag har medlemmerne af 
KIF i den forgangne år kunnet opleve i 
bl.a. håndbold- og krolfafdelingen.

Håndbold
Håndboldafdelingen har nemlig haft et 
særdeles begivenhedsrigt år, da man 
efter en længere forberedelsesfase 
sammen med vores naboklubber GUI, 
HOG og SGF har søsat et projekt, hvor 
man har etableret en ny håndboldklub, 
der stadig har rødder tilbage i moder-
klubberne, men som har egen økonomi 
og styregruppe med deltagelse af Rene 
Jensen og Jeppe Andersen fra KIF. 
Baggrunden for dette tiltage er dels at 
opnå en større selvstændighed i forhold 
til moderklubberne, når der skal træf-
fes beslutninger i den daglige drift, 
og samtidig en ambition om, at man 
med flere spillere under samme klub 
vil kunne tilbyde håndbold på flere 
niveauer, samt bedre vil kunne udnytte 
trænerressourcer, haltider, materialer/

bolde o.l. Dette er et meget spændende 
projekt, der eventuelt vil kunne danne 
spydspids for et styrket samarbejde 
inden for andre idrætsgrene klubberne 
imellem.
Derudover har håndboldåret budt på 
nogle af de årligt tilbagevendende suc-
ceser, så som håndboldskolen, der med 
deltagelse af 71 børn og 40 frivillige 
unge og voksne altid er garant for en 
fantastisk oplevelse for alle parter. Det 
er i håndboldskolens 8 årige levetid 
blevet en årlig tradition, som alle ser 
frem til, og som ser ud til at have 
mange år foran sig.
Det sammen kan siges om Svane 
cup’en, der afholdes i Aalborg i april. 
Her deltog KIF, HOG og Fourstars med 
i alt 190 spillere og ledere, hvor KIF 
var flot repræsenteret med 6 ”rene” 
KIF hold, hvoraf U12 pigerne og U14 
Fourstars klarede sig rigtig flot med 
plads i henholdsvis semifinale og fina-
le. Foruden håndbolden er Svane cup 
jo også et socialt arrangement, der med 
gode faciliteter, overnatning og et kæm-
pediskotek lørdag aften er med til at 
ryste spillerne godt sammen. Som med 
alt klubbens arbejde, kan dette arran-
gement også kun lade sig gøre pga. den 
enorme indsats fra trænere, ledere og 
forældre. Tak for det.
Generelt er der en god stemning i 
håndboldafdelingen, lige fra minimix 
årgangen, der hygger sig om fredagen i 
Friskolens hal til de lidt ældre årgange, 
hvor man hos U10 pigerne og U12 
drengene har søgt et tæt samarbejde 
med vores naboklubber under navne 

KIF Årsberetning 2012
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som ”3Stars” og ”Small Stars”. Det er 
glædeligt, at man kan holde samarbej-
det i lokalområdet, så man ikke skal 
søge alt for langt væk.

Fodbold
Vores fodboldafdeling har haft et rigtig 
godt år med medlemstilgang på næsten 
alle årgange. Dog kunne de ældste old-
boys godt bruge et par ekstra spillere, 
hvilket vil gøre det en smule lettere at 
stille hold til alle kampe.
Seniorerne er med tilgangen af nye 
spillere ved at spille et godt hold sam-
men, der forhåbentlig kan udgøre en 
stabil trup igennem en længere årræk-
ke.
På ungdomssiden, har der været lidt 
trænerudskiftning, hvilket heldigvis er 
sket glidende og uden problemer, så 
ingen hold har stået uden træner. Bl.a. 
har træneren for vores U 12 piger, 
Heinrich Jacobsen, måtte sige farvel 
til sit hold (muligvis kun for en kortere 
periode), da han tager på højskoleop-
hold.
Stemningen i fodboldafdelingen er rig-
tig god, hvilket afspejles i, at man 
foruden bedrifterne på banen også har 
fejret store sociale triumfer uden for 
banen. Dette kunne man bl.a. konsta-
tere ved børneholdenes store fællesaf-
slutning op til sommerferien, hvor 67 
børn, og mange forældre, deltog i de 
mange aktiviteter, der var arrangeret 
på tværs af årgangene, og hvor man 
sluttede dagen af med en hyggelig 
fællesspisning på terrassen. Den gode 
stemning børnene imellem, samt den 
store forældreopbakning synes at være 
gennemgående, når man færdes på 
banerne. Dette er naturligvis meget 
glædeligt, da begge dele udgør en 
væsentlig forudsætning for at kunne 

fastholde vores spillere og samtidig 
tiltrække nye spillere og trænere til 
klubben.
Apropos nye kræfter, er fodboldudval-
get blevet en smule amputeret, hvor-
for der skal lyde en opfordring til 
at melde sig under fanerne, så vores 
hårdtarbejdende fodboldformand, Dan 
Gripping, også kan stille med fuldt hold 
på udvalgssiden.
Badminton
Status vedrørende motionister er sort 
set uændret, hvor der er fyldt godt op. 
Interesserede kan dog altid kontakte 
vores badmintonformand, og høre om 
der skulle være en ledig bane.
Vores U13 hold består af 8 spillere, 
hvilket er et fint antal til Friskolens 3 
baner. Der er en fin stemning på holdet, 
hvor der er plads til både sjov og seriø-
sitet. Der trænes flittigt og udbydes 
stævner til de interesserede.
Desværre er det tidligere U15 hold 
opløst, da det ikke har været muligt at 
skaffe en træner til disse drenge. 
Vi har derimod et håb om at starte et 
nyt hold op for de mindre årgange, da 
et muligt træneremne har meldt sig på 
banen. Såfremt det lykkedes, vil det 
blive slået op I Kiffen og på skolen, så 
nye medlemmer kan tilmelde sig.

Krolf
Klubbens mindste afdeling, krolfafde-
lingen, så dagens lys i starten af juni 
i år, da banen ved klubhuset blev ind-
viet. Der er nu ca. 20 - 25 medlemmer, 
der spiller hver onsdag. Et par runder 
med indlagt kaffepause og hyggesnak 
tager ca. 1½ time. Der spilles hele året, 
hvis vejret tillader det, og der er stadig 
plads til nye medlemmer. 
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Klubben generelt
KIF har også i det forgangne år haft 
et godt og tæt samarbejde med vores 
naboklubber HOG, HGS, GUI og SGF.
Dette betyder i praksis, at vi har haft 
en tæt dialog omkring etableringen 
af det styrkede håndboldsamarbejde. 
Endvidere har klubberne dannet fæl-
les front i forhold til den nye halgebyr 
ordning, der er iværksat af Favrskov 
Kommune. Vi har således i fælles-
skab bedt det Kommunale Tilsyn om 
at foretage en vurdering af, hvorvidt 
ordningen er i strid med gældende lov-
givning. Om Tilsynet vil optage sagen 
til behandling, og hvad udfaldet i givet 
fald måtte blive er naturligvis usikkert, 
men da gebyrordningen har væsentlig 
økonomisk betydning for klubberne, 
har vi vurderet, at det er vigtigt at få 
prøvet ordningens gyldighed.
Det er af stor vigtighed, at vi har et 
godt forhold til vores naboklubber, både 
når det gælder praktiske forhold som 
aftaler om halfordeling, fælles træ-
ning mv., men særligt når det kommer 
til større problemstillinger i forhold 
til offentlige myndigheder og øvrige 
klubber og foreninger i kommunen, 
er det en stor styrke, at vi kan drøfte 
disse problematikker med vores nære 
naboklubber, og ofte har fundet fælles 
fodslag i disse spørgsmål.
En anden positiv begivenhed er den 
årlige sportsfest, der bortset fra den 
traditionelle og usvigeligt sikre regn-
byge, forløb rigtig godt, med et flot 
fremmøde og en genopstanden gadefod-
boldturnering. Der var heldigvis også i 
år mange, der havde meldt sig til,for at 
hjælpe med alt det praktiske. Tak for 
det, og meld jer meget gerne igen til 
næste år, hvor der helt sikkert også er 
brug for jeres hjælp. Jo flere hænder jo 

lettere glider det hele.
Takket været vores sponsorer og de 
mange frivillige, gav sportsfesten igen 
i år et fornuftigt overskud til gavn for 
klubbens medlemmer.
I løbet af året har bestyrelsen, udval-
gene m.fl. jo beskæftiget sig med et 
væld af større og mindre opgaver. 
Herunder kan nævnes anskaffelse af 
en FitlightTrainer til en værdi af ca. 
22.500 kr. der er skaffet til klubben 
delvis via midler fra 1. Maj Fonden i Gl. 
Hinnerup Kommune.
Vi har oprettet en ny hjemmeside via 
Klubmodul og det gør det væsentligt 
nemmere at tilmelde sig hold. Vi arbej-
der stadig videre med at forbedre hjem-
mesiden, at vedligeholde klubhus og 
baner, og generelt på, at få alle hjulene 
i klubben, til at glide bedst muligt med 
de ressourcer, vi nu engang har til 
rådighed.
Vi er en lille klub, der er meget afhæn-
gig af al den frivillige hjælp vi kan få 
fra forældre o.a. brugere af klubben. 
Jeg skal derfor kraftigt opfordre til, at 
alle giver en hånd med i det omfang 
man formår, så vi også i årene fremover 
kan tilbyde vores børn og voksne et 
lokalt idrætsliv.
Idet jeg som afgående formand hermed 
skriver min sidste årsberetning, vil jeg 
gerne benytte lejligheden til at takke 
alle vores sponsorer, Støttevennerne, 
vores trænerer og ledere, samt alle de 
øvrige flittige hænder, der har været 
med til at bære KIF igennem et godt 
2012. Mange tak for det.
Afslutningsvis skal jeg gøre opmærk-
som på, at klubben til maj 2013 kan 
fejre sit75 års jubilæum, hvilket natur-
ligvis vil blive fejret på behørig vis.

/Martin Thomsen
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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
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Kom til Generalforsamling i KIF
Onsdag d. 27. februar kl. 19.30

i Klubhuset i Norring

Aftenen starter med generalforsamling i støttevenner-
ne kl.19.30 og derefter generalforsamling i Korsholm 
Idrætsforening.
Man kan roligt møde op uden frygt for, at man bliver 
valgt ind i bestyrelsen, hvis man ikke er interesseret.
Men vi håber fra bestyrelsens side, at det kommer 
mange med gode ideer til, hvordan vi kan gøre tingene 
bedre i fremtiden.
Der vil være kaffe og brød til sidst.

Venlig hilsen
Korsholm IF

KIF’s Støttevenner

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det foreløbne år til godkendelse.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af forslag til ændring af vedtægterne.
6. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af 2 suppleanter.
9. Valg af 2 revisorer
10. Eventuelt valg af udvalg.
11. Eventuelt.
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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...

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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Old boys Fodbold
Spillermøde 

Mandag den 4. februar 2013

Kl. 19.00 Træning
Kl. 21.00 Spillermøde i klubhuset

Herefter er klubben vært ved en gang suppe. Vi fortsætter træningen
hver mandag kl. 19.00. Såvel gamle som nye spillere er velkomne.

Bestyrelsen

Vinteren er over os og trods det for øje-
blikket milde vejr, er det ikke lige til at 
forestille sig flotte grønne plæner til at 
spille fodbold på. Det varer nogen tid 
inden det bliver aktuelt. 
Trods vinterens kulde fortsætter 
Oldboys træningen vinteren igennem, 
selvom det kun er den hårde kerne 
der møder op, så er der stadig 10 – 15 
spillere pr. gang. Det er rigtig flot, men 
man skal passe på sig selv banen er til 
tider hård og glat.
Hvornår holdene starter forårssæ-
sonen bliver oplyst senere, hvor vi 
anbefaler at holde øje med info på 
hjemmesiden www.korsholm-if.dk  og 
lokalavisen.
I fodboldudvalget prøver vi hele tiden 
at fordele opgaverne på alle hænder, 

men nogle af hænderne ønsker at blive 
udskiftet, så hvis dine hænder har lyst 
til at hjælpe i fodboldudvalget med at 
gøre det sjovt, spændende og udvik-
lende at spille fodbold i Korsholm IF. 
Det er meget vigtigt for klubben med 
forældrenes frivillige deltagelse, da 
det er den eneste arbejdskraft, der hol-
der klubben kørende. Det er ikke vold-
somme mængder af arbejde, så længe 
vi har hænder nok. Er du interesseret 
så kontakt en fra fodboldudvalget. 
Du kan se, hvem de er bagest i Kiffen. 
Med disse ord, vil vi i fodboldudvalget 
ønske alle et rigtig godt nytår og håber 
på en masse gode timer for børn og 
voksne på idrætsanlægget i 2013.
Med venlig hilsen
Dan Gripping

Nyt fra
Fodboldafdelingen
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Badminton

Ungdomsspillerne har været til sæso-
nens første stævne - Clausholm Cup 
den 1.
december.
Her fik Casper Græsdal Thomsen en 
medalje for 5. plads i herre single. Og
sammen med Daniel Brinck Nielsen 
blev det til en medalje for en
flot 2. plads i herre double.
Julie Kynde Birk fik også medalje for 
en 5. plads i dame single.

Flere stævner venter i foråret 2013.

Har du lyst til at spille på motionist-
plan, så er der stadig mulighed for at
booke en bane om torsdagen fra kl. 
20:30-21:30.

Carina

Ny hjemmeside til 
Korsholm IF

Efter at vi i 2012 gik over til 
online betaling af kontingenter via 
Klubmodulet, som man skulle tilgå 
via vores hjemmeside, har bestyrelsen 
i løbet af året besluttet, at droppe den 
hidtidige hjemmeside platform og lagt 
det hele over på Klubmodulet, som nu 
er vores hjemmeside. 
Hjemmesiden hedder stadig www.
korsholm-if.dk, men har fået et lidt 
andet udseende. 
Flytningen er sket pr. 28/12-2012, så 
vi arbejder stadig på, at få den sat op 
med nyheder, holdinfo og meget mere.
Kontingentindbetalingen er intakt og 
eneste forskel er, at det nu foregår på 
vores egen hjemmeside.
Den nye hjemmeside er enklere at 
vedligeholde og skulle gerne medføre, 
at der kommer mere info på siden, 
samt at den  bliver opdateret hurti-
gere.
Hvis du har gode ideer eller kom-
mentarer til hjemmesidens indhold, 
må du endelig skrive til os på info@
korsholm-if.dk.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Skanderborgvej	  202,	  Norring,	  8382	  	  Hinnerup	  	  

www.	  refshoejgaard.dk	  

telefon	  Birgit	  Bak:	  4085	  1822	  	  
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Nyt fra håndboldafdelingen
Vi er nu ved at være halvvejs igennem 
håndboldsæsonen, og jeg vil gerne sige 
en stor tak til alle trænerne for deres 
store arbejde og engagement med hol-
dene gennem første del af sæsonen.
Håndbold har i nuværende sæson 143 
spillere i KIF fordelt på 14 håndbold-
hold og et all ball hold. Her i første 
halvdel af sæsonen har mange af hol-
dene deltaget i stævner og trænings-
kampe, og nogle af holdene skal til 
stævne mellem jul og nytår. Holdene 
fra U-10 og opefter er ved at være 
halvejs gennem turneringen.

Mini-Mix- holdene årgang 2004-2005 
har været til stævne og spillet træ-
ningskampe. Som noget nyt i denne 
sæson har Mini-Mix årgang 2004, for 
at få halfordelingsplanen til at gå op, 
spillet i Friskolehallen og nydt godt af 
de gode faciliteter her, men også sav-
net samværet med de andre KIF hold.
For U-10 pigerne har KIF  i år haft et 
samarbejde med HOG og GUI  kaldet 
3 Stars. KIF har 7 U-10 pigespillere, 
og det er lige i underkanten til et hold 
og kun en KIF træner. I holdsamarbej-
det har U-10 pigerne været fordelt på 
tre hold. Andenårs spillerene årgang 
2002 er blevet trænet af Rene fra KIF 
og har deltaget i en del stævner og har 
spillet turnering, hvor de har været 
tilmeldt A-rækken.
KIF har i år 14 U-10 drenge, som alle 
spiller sammen på et hold. De har også 
spillet turnering, hvor de har været 
tilmeldt med et hold i B-rækken.
U-12 drengene har i denne sæson 
været en del af et holdsamarbejde med 
SGF og HOG kaldet Small Stars, for 

at give et optimalt tilbud til alle spil-
lerne. KIF har i alt 21 U-12 drenge. 
Spillerne har været delt i 1 og 2 års 
spillere, hvor 1 års spillerne har været 
samlet med kendte trænere og spil-
lere, og 2 års spillerne har været sam-
let med både kendte og nye spillere og 
trænere.
U-12 pigerne har 18 spillere, fordelt på 
to hold. Et hold i A-rækken og et hold i 
B-rækken i turneringen. De har været 
til stævner og spillet mange trænings-
kampe. 
U-14 og U-16 drenge -og pigeholdene 
samt Senior Damer indgår i Fourstars 
samarbejdet.
KIF har ikke så mange spillere på de 
fire ungdomshold, så her nyder vi godt 
af samarbejdet i Four Stars. Senior 
Damerne har tre hold i Four Stars, 
hvoraf KIF udgør ca. et hold.

KIF har i denne sæson haft meget 
holdsamarbejde med de andre klubber 
i 8382 området, og fremover vil der 
være endnu mere fokus på holdsam-
arbejdet.
Som allerede tidligere beskrevet i 
KIFFEN, har der det sidste års tid 
været arbejdet på at samle hånd-
boldaktiviteterne i de fire klub-
ber (Hinnerup, Søften Grundfør og 
Korsholm). 
Der arbejdes på, at dette udvidede 
holdsamarbejde kan træde i kraft fra 
den kommende sæson 2013-2014.
Argumenterne for et udvidet samar-
bejde i de fire klubber er dels, at give 
et bedre tilbud til spillerne (ved at 
være flere spillere kan der tilbydes 



12

Yes, så lykkedes det endelig.....!
Kryds i kalenderen  

fredag d. 5. April 2013.:

 Marie Frank
kommer til Foldby forsamlingshus og holder koncert. 

Detaljer følger..

Hilsen KIF’s støttevenner.
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håndbold på flere niveauer, så alle kan 
finde et niveau, som passer den enkel-
te), dels en bedre udnyttelse af res-
sourcer i form af trænere, holdledere 
og bestyrelser, og dels en bedre udnyt-
telse af haltider og materiel (bolde og 
andre træningsmaterialer).

I det indledende samarbejde mellem 
klubberne har der været arbejdet med 
en overordnet model for et klubfæl-
lesskab, som der kan arbejdes videre 
med, og som ser således ud.

- De 4 moderklubber består og 
leverer medlemmer til klubfællesska-
bet.
- Klubfællesskabet får tildelt 
økonomiske midler fra moderklubber-
ne efter driftsbudgetter og aktivitets-
rapporter.
- Klubfællesskabet har egen 
styregruppe og økonomi.
- Spilleren er i centrum og træ-
neren skal kunne koncentrere sig ude-
lukkende om at træne.
- Aktivere forældre til støtte for 
træneren med administrative og prak-
tiske opgaver.
- Coaches til trænerne.
- Samarbejdet skal gælde alle 
hold dvs et navn og samme trøjer. Ved 
de mindste hold skal der dog tages 
geografiske hensyn.

D. 27. oktober 2012 blev der afholdt 
stormøde for trænere, holdledere og 
andre ildsjæle, hvor modellen blev 
præsenteret, som en mulig ramme 
for samarbejdet. Der blev afholdt 
Workshops, hvor der blev diskuteret 
begrænsninger og muligheder ved det 
kommende samarbejde, og de frem-
mødte kunne melde sig til arbejds-

grupper, som skulle arbejde videre 
med projektet.
Der er sidenhen blevet nedsat en sty-
regruppe, som arbejder videre med 
at koordinere indputtet fra stormø-
det og aktivere arbejdsgrupperne. 
Styregruppen består af 2 repræsen-
tanter fra hver moderklub og en kon-
sulent i form af Jan Rohwedder.  Rene 
Jensen og Jeppe Andersen repræsen-
terer KIF i styregruppen.

I denne sæson er der blevet introduce-
ret et nyt træningsredskab i KIF. 
KIF har været så heldige, at Charlotte 
Holleufer har skaffet sponsor penge fra 
1. maj Fonden i Hinnerup Kommune, 
til at kunne købe en Fitlight Trainer. 
Fitlight Traineren består af en con-
troler og 8 lampeenheder, og er et 
system til at automatisere trænings-
øvelser for idrætsudøvere, således at 
træningssituationer kan simuleres og 
trænes. Flere af håndboldholdene har 
allerede haft glæde af at anvende den  
i træningen. En stor tak til Charlotte 
for at have skaffet Fitlight Traineren 
til KIF.

Som led i halharmoniseringen i 
Favrskov Kommune vil der pr. 1.1.2013 
blive pålagt et gebyr på 50 kr pr hal-
time. Det betyder en merudgift på ca. 
20.000 kr for KIF Håndbold, som skal 
dækkes gennem kontingentet, så det 
bliver svært at komme udenom en 
kontingentforhøjelse fra næste sæson. 
Det er en ærgerlig og uheldig måde 
at ramme det frivillige arbejde og for-
eningsliv på.

Jette Schacksen
Håndbold.
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Utroligt som tiden flyver. Så er vi 
kommet halvvejs gennem sæso-
nen 2012/13. Vi er 19 spillere til to 
hold. Et hold i A-rækken og et hold i 
B1-rækken. 19 spillere er ikke mange 
til to hold. Men det har fungeret super 
godt. Der har kun været særdeles få 
afbud. Så det er en fornøjelse. 
Træningsindsatsen har også været 
rigtig god. Der er altid rigtig mange 
til træning. Og der bliver gået rigtig 
meget til den. Der er ingen tvivl om, at 
træningsindstillingen også er blevet 
bedre gennem sæsonen. Det er årgang 
2000 og 2001 der træner sammen. Og 
alle fungerer fint sammen og der er 
masser af godt humør.
A’erne fik en hård start på sæso-
nen, hvor det kun blev til tre point i 
de første 5 kampe. Men herefter var 
formkurven opadgående. Det eneste 
hold vi ikke formåede at slå var Odder, 
der endte som nummer to. Efter en 
fin slutspurt med sejr i de tre sidste 
kampe, så blev det til en fornem 3. 
plads. Så holdet har virkelig udviklet 
sig. I Kredscup’en blev det til en enkelt 
sejr inden CIF stoppede for vores vide-
re deltagelse. A’erne fortsætter således 
i A-rækken efter nytår. Her bør vi 
stræbe efter en topplacering. Det har 
holdet i hvert fald kvaliteterne til.
 B’erne består udelukkende af første 
års spillere. Og der har virkelig været 
nogle gode (og store) piger i deres 
række. Men det blev til en fin 4. plads. 
Også her har der været en rigtig fin 
udvikling. Der har været mange nye 
ting at vænne sig til. Specielt viljen 
til at fighte videre er blevet væsentlig 
bedre. Det er også den måde, hvor man 

bedst udvikler sig. I Kredscup’en blev 
det til nederlag i første kamp med et 
enkelt mål efter, at vi ellers havde 
ført hele kampen.  Holdet fortsætter i 
B-rækken efter nytår. Puljen er svær 
at vurdere, men vi skal i hvert fald 
AIA Tranbjerg, som vi har slået til 
stævne i Skovbakken.
Ved siden af turneringen har vi også 
været med til et lokalt arrangeret 
mini stævne. Her var begge hold til-
meldt. Det blev lidt af en udfordring, 
da rigtig mange spillere fik omgangs-
syge i løbet af dagen/natten inden. 
Men alle tog det med super fint. Og 
med  hjælpe fra syge piger, U10 piger 
og piger der spillede 4 kampe, blev 
der spillet en masse håndbold kampe, 
hvor vi faktisk præsterede at vinde 3 
ud af 4 kampe. Herligt og sikke en flot 
indstilling ☺
Ellers har A-holdet været til overnat-
nings stævne i Skjern. Se spiller refe-
rat andetsteds. Her fik vi værdifuld 
træning, da vi mødte tre AA-hold. Vi 
slog det ene og havde to tætte kamp 
mod de to andre. Og vi var ganske tæt 
på en finaleplads. Der har for A’erne 
også være arrangeret en video-dag, 
hvor vi sammen så og analyserede 
kampen mod topholdet AGF, som vi 
naturligvis vandt….. Det var uden 
tvivl sjovt og lærerigt at se sig selv på 
video ☺
B-holdet var til 1-dags stævne i 
Skovbakken. Her blev der spillet 3 
gode kampe, hvor vi vandt den ene, 
spillede en uafgjort og så tabte den 
sidste.
Vi har meldt os til Svane Cup i April. 
Samtlige piger på nær én enkelt har 

KIF håndbold U12 Piger - Halvvejs status
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meldt sig til. (Her kunne vi ikke kon-
kurrere med en Justin Bieber koncert 
☺). Dejligt og det bliver en super tur !
Til sidst vil jeg benytte lejligheden 
til at sige tak for den store forældre 
opbakning. Dejligt at se, hvor mange 
der følger med og kommer til kam-
pene. Det betyder meget for pigerne. 
René

Ingen skildpadder i 
friskolehallen

Hvad er det, der bevæger sig stille og 
roligt, uden sved på panden?

Det er i hvert tilfælde ikke KIFs U8 
håndboldspillere. For fredag eftermid-
dag i friskolehallen er der fart over 
feltet, når 15 drenge og piger mødes til 
en times håndbold. I løbet af efteråret 
har vi været med til en hel del stævner 
og har selv arrangeret træningsturne-
ringer mod GUIs U8 spillere. Vi har 
to pigehold i let øvet rækken samt 
et drengehold i øvet rækken, og alle 
holdene har klaret sig rigtigt godt i 
kampene. 

Til foråret skal vi spille mange kampe, 
både til stævner og i samarbejde med 
vores naboklubber. Fx. skal vi d. 16. 
marts til medaljestævne i Hammel, 
og vi skal også prøve at spille på den 
store bane i løbet af foråret. 
Vi håber, at både børn og forældre vil 
bakke lige så godt op om både træning 
og kampe, som i efteråret, og glæder 
os til at se mere super-U8 håndbold i 
foråret.

Mange hilsner,
Marianne, Carina, Bjarne og Berit

KIF U12 Piger
Overnatnings-   

stævne i Skjern.
Spillerberetning fra Mie.
D.27.-28. december 2012 var mig og 
mit håndboldhold KIF til FA cup i 
Skjern. Det har været rigtig sjovt og 
hyggeligt, men det har også været 
meget spændende. Den første dag spil-
lede vi fire kamp og ud af dem vandt vi 
tre og tabte en. Vi var godt trætte efter 
at have spillet fire kampe, men vi var 
ikke for trætte til at hygge os med at 
spille stikbold, lege mørkegemme og 
spille en slags rundt om bordet med 
en håndbold. Der var kun to ud af ti 
der var på diskotek. Den anden dag 
spillede vi kun to kampe. Vi tabte den 
første og vandt den anden, så vi var 
kun en sejr fra at komme i finalen. 

KIF Håndboldskole 
2012 og 2013

I sommers blev der afholdt håndbold-
skole for børn fra årgang 2001 - 2004 
med stor succes. I løbet af efteråret 
er regnskabet gjort op og i år var 
der et meget lille overskud på grund 
af en række faktorer, bl.a. lidt færre 
deltagere, indkøb af større ting til 
aktiviteter og mest af alt ændrede 
tilskudsregler. 
Lige nu overvejes forskellige model-
ler for håndboldskole 2013, blandt 
andet samarbejde med nogle af vores 
naboklubber omkring arrangementet. 
I starten af det nye år kommer der 
mere information om håndboldskole 
2013.
Charlotte og Berit
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Parallelvej 57
8380 Trige

Tel 86 23 16 22
www.bakkegaardens-moebler.dk

3 Stars håndbold U10 Piger
halvvejs status

U10 pigerne er en del af et samarbejde 
mellem Grundfør, Hinnerup og KIF. 
Jeg har selv fornøjelsen af at stå for 
andenårs spillerne. Så dette indlæg 
omhandler dem.
Som det første vil jeg nævne, at jeg 
stadig er imponeret over, hvor godt 
pigerne fungerer sammen socialt. De 
er hurtigt blev en velfungerende grup-
pe, hvor alle har det godt med hinan-
den. 
Vi har deltaget i A-rækken. Og der 
har vi været over matchet. Specielt 
i første halvdel af efterårssæsonen, 
fik vi nogle rigtig store øretæver. I de 
senere kampe, har vi i store perioder 
faktisk kunnet matche mange af hol-
dene. Og så fik vi vores sejr over AGF, 
så vi undgik sidste pladsen. Men stor 
ros til pigerne for at knokle på. Også 
selv om det rent resultat mæssigt så 
håbløst ud. Men det har helt sikkert 
rykket pigernes niveau meget i den 
rigtige retning ☺ Efter nytår fortsætter 
vi i A-rækken, men de 4 bedste hold 
fortsætter i AA-rækken. Så nu ser vi 
frem til nogle mere lige kampe og for-
håbentlig mange sejre ☺
For at fortsætte den gode udvikling 
har vi valgt at ændre på trænings-
strukturen. Det betyder, at anden-
årspigerne kommer til at træne med 
HOG drengene en dag om ugen og 
med GUI drengene den anden dag om 
ugen. Vi har lige nået at tage hul på 
det inden vi gik på juleferie. Og det er 

virkelig startet lovende. 
Vi har holdt en video-dag, hvor vi så 
vores egen kamp mod HEI. Det var 
lidt underligt for pigerne at se sig selv 
i kamp. Men jeg tror helt sikkert, at 
det har givet stof til eftertanke ☺
Vi har meldt os til Svane Cup i April. 
Samtlige piger har meldt sig til. Dejligt 
og det bliver en super tur !
Jeg ser frem til resten af sæsonen og 
følge med i jeres fortsatte super gode 
udvikling.
Til sidst vil jeg benytte lejligheden 
til at sige tak for den store forældre 
opbakning. Dejligt at se, hvor mange 
der følger med og kommer til kam-
pene. Det betyder meget for pigerne.
René



17

Smallstars U12 drenge

SmallStars har været et fælles sam-
lingspunkt for alle U12 håndbold 
drenge i SGF, HOG og KIF i denne 
sæson. I alt har 5 SmallStars hold 
været tilmeldt turneringen og ca. 50 
drenge har været aktive turnerings-
spillere.
Trænere fra alle moderklubber er 
enige i, at holdsamarbejdet allerede 
nu kan kaldes en succes. Vi har med 
glæde kunne se, at drengenes har 
taget godt imod hinanden både på og 
uden for banen. 
Sportsligt har vi i efterårs sæsonen 
kunnet tilbyde håndbold på 4 niveau-
er og i forårs sæsonen på 5 niveauer. 
Vi har hjulpet hinanden til turne-
ringskampene, vi har trænet sammen 
og vi har været til stævner sammen. 
Og jo mere vi har praktiseret det, jo 
lettere bliver det.
Fremadrettet er det svært at forestille 

sig, at vores samarbejde ikke skal fort-
sætte ud over denne sæson. Og med de 
fremskredne planer om et stort hånd-
bold klubfællesskab, så ser vi meget 
positivt på fremtiden. Vi håber, at alle 
andre aldersgrupper også kan få de 
samme fordele i et samarbejde som vi 
har fået med SmallStars. 

Nu glæder vi os til en forårssæson 
med nye udfordringer. Forhåbentligt 
kan vi klare os ligeså godt som i efter-
året og slutte sæsonen af med en tur 
til Svanecup i Ålborg.

Tak til alle de forældre, håndboldud-
valg, trænere og ledere som har bak-
ket os i efteråret. Vi ønsker Jer alle et 
rigtigt godt nytår..

Mvh
Jeppe Andersen

Thomas Eriksen 
tlf: 40 56 74 84

Steen Billes Gade 7B, 1. tv
email: thomaseriksen@yahoo.dk

8200 Aarhus N
fax: 78 78 18 68
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Navne og  adresser

Bestyrelsen:
Formand Martin B. Thomsen,Damsbrovej 52 8618 9826 baymlerthomsen@gmail.com
Sekretær Gunner Holm Mølbækvej 2, 86 98 65 38 Gunner@queen.dk
Kasserer Jens Toftum, Toftegårdsvej 6 8698 5693 toftum@pc.dk
Jette Schacksen, Bondagervej 3 3585111  jette.schacksen@gmail.com
Carina Bjerregaard, Engholmen 3 8610 1703 carina.bjerregaard@gmail.com
Dan Gripping, Damsbrovej 49 8691 1180 gripping@os.dk
Rene Jensen, Mølagervej 14 2759 1524 rj@loucon.dk

Fodboldudvalg: 
Dan Gripping, Damsbrovej 49(formand) 8691 1180 gripping@os.dk
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
Fredrik Schrøder, Rødtjørnvej 15,Sabro(senior) 2815 9464 (Senior) fredrikschroeder@hotmail.com

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, Mølagervej 14 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) 32151277  nikolajbuchhave@gmail.
com
Stine Freund, Riisbakken 20 (Materiel Rønbæk) 86243635 krabbefreund@mail.dk
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Navne og  adresser

Badmintonudvalg:
Carina Bjerregaard, Engholmen 3 8610 1703 carina.bjerregaard@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
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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
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Tlf.: 86 98 76 22 

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