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KIF Årsberetning 2014
Et tilbageblik på 2014 fortæller om et 
godt år for KIF. Klubben har formået 
at opretholde basis aktiviteterne med 
cirka samme medlemstal. Dette er vi 
glade for, men samtidig kan vi også 
se at verdenen omkring os flytter sig. 
Vi må konstatere at naboklubberne 
har flere resurser både økonomiske og 
menneskelige. Jeg vil derfor opfordre 
til, at man kommer til årets general-
forsamling.

Håndbold
I håndboldafdelingen går det godt. I 
2013 oplevede man en tilbagegang i 
TFH, dengang håbede man, at dette 
kun var nogle krusninger i overfladen 
på grund af opstart af det nye sam-
arbejde med de 4 klubber (Hinnerup, 
Søften, Grundfør og Korsholm). Nu 
har det vist sig at man vurderede 
rigtigt og det er ikke kun KIF’s andel, 
hvor der har været en lille fremgang 
det er det samlede TFH.
Vi fornemmer også en vis stolthed 
over, at der i samtlige årgange kan 
præsenteres minimum 2 hold både 
i pige og drenge rækkerne. Det har 
været en af grundpillerne i samarbej-
det, at man på den måde kunne skabe 
større brede i spillet og spillerne der-
med kan placeres på de hold, hvor de 
lærer mest. 

Nyt i år er håndbold fitness, der hen-
vender sig til de voksne og nøgleor-
dene her er puls, power og play. Dette 
nye tilbud er der mange, der har taget 
godt imod. Det er skønt, når eksiste-
rende og nye medlemmer benytter sig 

af nye tilbud. 

Fodbold
I fodboldafdelingen går det også godt. 
Her ligger medlemstallene stabile. 
Der er rigtig god tilslutning på de 
yngste årgange, her har vi en styrke 
i nærvær, tryghed og sammenhold. 
Her er holdkammeraterne primært 
ens klassekammerater. For de yngste 
årgange handler det om at lære spil-
let, have det sjovt og naturligvis også 
at vinde. 
Når spillerne bliver lidt ældre U10 
- U12 begynder der at være nogle spil-
lere, der ønsker større udfordringer 
end vi kan tilbyde dem i KIF, det er 
der ikke noget nyt i og vi må som 
en lille klub acceptere dette. Vi skal 
glæde os over de muligheder, vi kan 
give børnene.

På Senior siden startede sæsonen ud 
med 2 hold, super godt. Men det har 
været lidt svært at holde det kørende 
hele sæsonen, da det var betinget af at 
der blev spillet fuldtalligt hver gang. 
For den kommende sæson er udgangs-
punktet derfor 1 hold.

Badminton
Det er ikke rigtigt lykkedes at få star-
tet nogle hold med unge spillere. Vi 
mangler trænere på dette område, så 
hvis vi skal have gang i denne sport 
igen, har vi brug for 2-3 personer på 
denne front. 

Motionisterne er nogenlunde status 
quo, men der er stadigvæk ledige tider, 
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så hvis nytårsforsættet er at spille 
badminton, vil vi gerne hjælpe med at 
opfylde dette ønske.

Krolf  
Krolfafdelingen kører godt, men også 
her er der plads til flere medlemmer, 
her taler vi om det mere modne pub-
likum. 
Men der er nok at se til, der skal spil-
les 2 runder med indlagt kaffepause 
på i alt ca. 1½ time.  Krolf spilles det 
meste af året, hvis vejret ellers tillader 
det.

KIF generelt
KIF har også i år haft et godt samar-
bejde med naboklubberne HOG, HGF, 
SGF og GUI. Vi har i KIF et stort 
udbytte af de halvårsmøder vi har 
rundt i klubberne. Det er vigtigt at vi 
kan stå sammen og gøre fælles front 
når / hvis der kommer forslag eller 
ændringer fra de offentlige myndig-
heder.  

År tilbage havde vi i KIF et spon-
sor udvalg der gjorde et flot arbejde, 
det styrkede klubbens økonomi og 
vi kunne derigennem give klubbens 
medlemmer nogle fordele, vi ikke helt 
kan løfte i dag. 
Hvis der er nogle blandt læserne, der 
finder denne udfordring spændende, 
vil jeg opfordre til at komme til gene-
ralforsamlingen.  

Årets sommerfest forløb planmæssigt 
og vejret var nogenlunde, typisk dansk 
sensommervejr med lidt sol, regn og 
blæst.

KIF´s støttevenner afholdt igen i år 
sponsorcykelløb med mange ivrige 

små og unge cykelryttere.
De 3 øverste placeringer fik en flot 
præmie og de øvrige deltagere deltog 
i lodtrækning om de resterende præ-
mier. 

Sommerfesten strækker sig over 3 
dage og der er rigtigt mange frivil-
lige og især festudvalget ligger mange 
kræfter i denne fest. Uden deres hjælp 
var det ikke muligt. 
Derfor er det også skuffende, at festen 
kun lige løber rundt. Derfor er nye 
forslag / idéer meget velkommende. 
Igen vil jeg opfordre til, at møde op på 
generalforsamlingen. 

Jeg vil gerne takke alle sponsorer til 
cykelløb og poselodder, I er også med 
til at gøre en forskel.

Slutteligt skal der også lyde en kæmpe 
tak til alle trænere, hjælpetrænere 
og ledere, I er jo fundamentet i vores 
klub, uden Jeres hjælp og engagement 
havde vi jo ikke noget at tilbyde byens 
børn og unge. 

/Gunner Holm
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OLD BOYS FODBOLD
Spillermøde

Mandag den 2. februar 2015

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

Julefodbold.
Lørdag d. 27. december holdt årgang 2006 juleafslutning. Drengene startede 
med en indendørs minifodbold-turnering, og derefter var der sammenskuds-
gilde. Det var en super hyggelig dag, og der blevet gået til såvel fodbolden som 
frikadellerne bagefter.

Drengene har i vinteren øvet sig nogle gange i Friskolens hal, ligesom de har 
været tilmeldt en indendørs turnering i Thorsø. Der har de spillet nogle meget 
fine kampe, og er efterhånden ved at komme efter denne lidt anderledes måde 
at spille fodbold på. 
Turneringen fortsætter med 2 turneringsgange i starten af 2015.

Drengene skal have stor ros for deres måde at være sammen på - her hjælper 
man gerne en kammerat der lige har slået sig, men jubler også i bedste Messi-
stil, når der bliver scoret

Med venlig hilsen (samt med håbet om et godt fodboldår)
Christian Krabbe Poulsen
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Kom til Generalforsamling i KIF
Tirsdag d. 24. februar kl. 19.30

i Klubhuset i Norring

Aftenen starter med generalforsamling i støttevennerne 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.
Som noget nyt vil vi efter generalforsamlingen servere ost og rødvin.
Tilmelding senest den 20. februar til:
Gunner Holm, tlf. 8698 6538 mail lillevorbjerg@gmail.com eller
Jens Toftum tlf. 8698 5693 mail Toftum@pc.dk

Venlig hilsen
Korsholm IF

KIF’s Støttevenner

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne 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. Evt. valg af udvalg
11. Eventuelt
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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

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

Thomas Eriksen 
tlf: 40 56 74 84

email:
thomaseriksen@yahoo.dk

Gråstenvej 3, Søften
8382 Hinnerup
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Nyt fra Fodboldafdelingen
Vinteren er over os og selvom vejret 
er mildt, er der et stykke tid til flotte 
grønne plæner til at spille fodbold på. 
Det varer nogen tid, inden det bliver 
aktuelt. 
Der er stadig nogle, som spiller uden-
dørs. Oldboys og nogle seniorspillere 
træninger vinteren igennem, men 
selvom det kun er den hårde kerne, 
der møder op, så er der stadig 10 – 15 
spillere pr. gang. Det er rigtig flot.

Der er også gang i indendørs trænin-
gen henholdsvis i HH-hallen og på 
Friskolen, hvor der trænes på en noget 
anden måde end udendørs. Dette skul-
le gerne give pote, når der deltages i 
indendørsturneringerne og her er det 
bl.a. turneringen i Tungelund-hallen 
i Thorsø, hvor flere hold er tilmeldt og 
de har stadig nogle spilledage inden 
turneringen er færdig i marts.

Hvornår holdene starter forårssæso-
nen bliver oplyst senere, hvor vi anbe-
faler at holde øje med info på hjemme-
siden www.korsholm-if.dk .
Hver sæson er rimelig planlagt med 
træning og turneringer plus det løse, 
men hvis du sidder med en god ide til 
noget vi kan gøre i klubben, så hører 
vi gerne fra dig. Du kan kontakte 
trænerne eller en fra fodboldudvalget, 
eller skrive en mail til korsholmif@
gmail.com.
Du kan se, hvem udvalget er bagerst 
i Kiffen. 
Med disse ord, vil vi i fodboldudvalget 
ønske alle et rigtig godt nytår og håber 
på at se alle børn og voksne på idræts-
anlægget i 2015.

Med venlig hilsen

Fodboldudvalget.
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Operationen lykkedes - men 
patienten har det skidt…

Som tidligere skrevet her i KIFFEN 
var seniorafdelingen ved at lukke 
efter forårssæsonen 2011 - men efter 
en ihærdig indsats fra ”den gamle 
garde” og med udsigten til det første 
”kuld” af oprykkede ungdomsspillere 
i 15 år, lykkes det at skabe et grund-
lag for, at der fortsat kunne tilbydes 
seniorfodbold i KIF. Faktisk lykkedes 
det at tiltrække så mange nye spillere, 
at der nu var grundlag for igen at have 
to hold, og efter en suveræn forårssæ-
son 2013, kunne ”det nye Korsholm” 
fejre deres første oprykning.
En masse nye unge spillere var kom-
met til klubben, ja sågar var nogle af 
de der havde forladt skuden tidligere 
vendt tilbage. Truppen var krydret 
med nogle meget talentfulde ungse-
niorer, som efter nogle års pause igen 
havde fået lyst til fodbold, og så nogle 
lidt mere rutinerede, men stadig unge 
kulturbærere. Så det tegnede så småt 
til, at der var ved at være skabt 
et godt fundament for seniorfodbold, 
med en god træningskultur, en ung 
og talentfuld trup og et godt socialt 
sammenhold med bl.a. månedlige fæl-
lesspisninger efter træning.

Sæsonen 2014 
har desværre ikke kunne følge op på 
dette og været fuld af udfordringer. 
Stort set hele den rutinerede garde 
stoppede i vinterpausen, flyttede klub 
eller var på anden måde forhindret i at 
kunne spille regelmæssigt. Vi havde hel-
ler ingen målmand længere, så det var 
med lidt bekymrede miner, at vi tog hul 

på opstarten. Vi fik dog tilgang af et par 
profiler til 1. holdet og endnu en gang 
et kuld af nye unge spillere, så efter 
træningsturneringen havde vi haft en 
32-34 forskellige til træning, og tilmeld-
te derfor to hold igen. Sportsligt kom 
begge hold flot fra land, men efter kort 
tid var mange af de nye nu ikke læn-
gere til rådighed. Da vi kom ind i maj, 
skulle flere af vores unge spillere til at 
læse op til deres studentereksamen, og 
måtte nedprioritere fodbolden.  Alt dette 
betød at det blev sværere og sværere at 
stille hold, og træningsfremmødet blev 
halveret og humøret til kampene dalede 
… Møgærgerligt for på papiret havde vi 
stadig en stærk og talentfuld start 11, 
men med de tiltagende mange afbud 
hver weekend, manglede  der bredde 
og kontinuitet på 1. holdet, mens serie 
6 løb ind i et par gevaldige øretæver…
En ond cirkel var startet og vi blev 
enige om kun at have et hold i efteråret, 
og så forsøge os med et 7-mandshold i 
stedet som supplement. Da vi stod over-
for 1 turneringskamp havde der kun 
været 10 mand til træning - stort set 
alle vores profiler fra foråret var enten 
stoppet eller flyttet klub og mange af 
de nyudsprungne studenter havde fået 
butiksjob eller nyt studie udenbys og 
kunne derfor heller ikke længere afse 
tid til fodbold….
Vi forsøgte at gennemføre 11 mands-
turneringen ved hjælp af et holdsam-
arbejde med Søften - Det var et godt 
forsøg og vi fik spillet 3 gode kampe, 
men måtte opgive at stille hold til 
resten.
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 7-mands fodbold har været et positivt 
bekendtskab med nogle gode og tætte 
kampe, hvor vi oplevede at være de 
boldbesiddende og styrende, hvilket 
også kastede sejr af sig i halvdelen af 
kampene.
Træningsfremmødet og humøret har 
været højt hele efteråret, på trods af vi 
kun er en 12-14 spillere. Så stor ros for 
det og tag det med til den nye sæson.

KIF senior 2015….?
Mht fremtiden tænker jeg det er posi-
tivt at holdet nu må ned og vende i 
serie 6. De sportslige udfordringer i 
serie 5 er markant større, og truppen 
har brug for at komme ned og få nogle 
succesoplevelser. Der er stadig gode 
muligheder for at skabe et godt og 
attraktivt tilbud i Korsholm med de 
tilbageværende spillere. Det kræver 
at spillerne  ”rykker sammen i bussen” 

og klubben/bestyrelsen går proaktivt 
ind i denne proces. Det er stadig sjovt 
at spille fodbold i Korsholm, og facili-
teterne og muligheder er til stede.
Denne proces bliver dog ikke med mig 
ved roret. Det har været en spæn-
dende proces at være en del af det 
nye Korsholm , men efter 3,5 år som 
træner må der nye kræfter og ideer til. 
Jeg vil gerne sige tak til alle de spillere 
jeg har trænet igennem sæsonerne, og 
særligt til den ”gamle garde” som har 
hjulpet os når det har knebet. Særlig 
tak til Frisko for hjælp både på og 
udenfor kridtstregerne, og selvfølgelig 
til brormand for den store indsats du 
yder som holdleder og ”klubhus-chef”.

Med tak for nu og de bedste ønsker 
for KIF

Dennis Jacobsen

 Seniorfællesspisning
i Foldby  Forsamlingshus

Onsdag den 28. januar, onsdag den 25. februar og 
tirsdag den 24. marts alle dage kl. 18.30..

SANGAFTEN
i Foldby  Forsamlingshus

Onsdag den 4. marts og onsdag den 8. april, 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.

 Foreningfællesskabet
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Fastelavn for
alle TFH Minimix 

spillere
Vi vil gerne invitere alle U6 ogU8 til 

fastelavnshygge lørdag den 21. februar
kl. 14.30-16.30 i Haldum-Hinnerup Hallen.

Vi skal slå katten af tønden, spise fastelavnsboller og kåre den, der 
er bedst udklædt. Så sæt gang i fantasien. Tag mor, far eller dine bed-
steforældre med og få et par hyggelige timer sammen - også med dine 
kammerater. Tilmelding foregår på www.teamfh.dk – under fanebladet 
’Event’ og det koster 40 kr. pr. deltager, som dækker kaffe/saft og faste-

lavnsbolle. 

Kiosken vil være åben, hvis sulten ikke er stillet.
Venlig hilsen

Aktivitetsudvalget i Team Favrskov Håndbold
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For 1½ år siden stod det klart, at Team 
Favrskov Håndbold var en realitet 
og alle håndbold hold i Hinnerup, 
Grundfør, Søften og Korsholm skulle 
tilmeldes under fælles fane. Dengang 
var vi meget spændte på 
hvordan denne store for-
andring ville blive modta-
get. Kunne vi fastholde alle 
spillere og ville det være 
muligt at bibeholde den 
store lokale forankring de 
fire moderklubber stod for i 
hvert deres nær miljø?
Starten blev ikke helt som 
vi håbede på. Sammenlagt 
lå det samlede medlems-
tal 12% lavere i den første 
sæson end hvad den havde gjort året 
før. Så skulle der analyseres og det 
blev der. Alle scenarier blev gennem-
gået og der blev sat øget fokus på de 
aldersgrupper som var hårdest ramt.
Allerede inden den første sæson var 
afsluttet var medlemstallet begyndt 
at stige igen. I indeværende sæson 
har der været ekstra fokus på, at få de 
helt små spillere med i hallen og spille 

bold. Der er arrangeret ”Håndbold for 
sjov” for dem som gerne ville prøve 
kræfter med håndbolden (se mere på 
www.teamfh.dk) og det er lykkedes at 
få hal tid, som blandt andet børnene i 

Korsholm området har fun-
det attraktive. Det ekstra 
arbejde har båret frugt og 
medlemstallet er øget med 
7%. 
Jeg tror, at der er endnu 
flere børn og unge, som vil 
spille håndbold og jeg tror 
at det er realistisk at vi kan 
få dem i gang. Den optimis-
me bygger jeg på de mere 
end 100 frivillige trænere 
og ledere der hver eneste 

dag gør et kæmpe stykke arbejde for 
vores medlemmer. Med dem i ryggen 
kan vi udvikle nye tiltag, som gør det 
endnu sjovere både at være spiller og 
træner.

På vegne af Team Favrskov 
Styregruppe

Jeppe Andersen

Team Favrskov Håndbold 
knækker kurven.

Støt vore
annoncører

- de støtter os...
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FØLG MED I TEAM FAVRSKOV 
HÅNDBOLD

Der er altid noget at følge med i og der er masser af infor-
mationer at finde www.teamfh.dk

På vores hjemmeside finder du selvfølgelig informationer om 
hold, trænere, udvalg, økonomi med mere.

Men du finder også alle de spændende historier fra holdenes 
færden rundt i landets håndbold haller.

Hver weekend og på flere hverdage er der hjemmestævner i 
Rønbæk og Præstemarkhallen

På hjemmesiden finder du link, så du hurtig kan få overblik 
over hvor og hvornår der spilles kampe.

Følg os også på Facebook
www.facebook.com/teamfavrskovhaandbold

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

info@vittengrafisk.dk - www.vittengrafisk.dk

 Ring 87 57 60 00

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Skanderborgvej	  202,	  Norring,	  8382	  	  Hinnerup	  	  

www.	  refshoejgaard.dk	  

telefon	  Birgit	  Bak:	  4085	  1822	  	  
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Bestyrelsen:
Formand Gunner Holm, Mølbækvej 2, 8698 6538, lillevorbjerg@gmail.com
Kasserer Jens Toftum, Toftegårdsvej 6, 8698 5693, toftum@pc.dk
Louise Dam, Fusagervej 41, 8174 0531, famwdam@hotmail.com
Jeppe Andersen, Fusagervej 17, 8698 6807, jeppe@birkandersen.dk
Dan Gripping, Damsbrovej 49, 3136 1180, dan.fodbold@gmail.com
Susanne Andersen, Tinningvej 10, 31 22 32 43, kagekone77@gmail.com

Fodboldudvalg: 
Dan Gripping, (Formand), Damsbrovej 49, 3136 1180, dan.fodbold@gmail.com
Martin B. Thomsen, Damsbrovej 52, 8618 9826, baymlerthomsen@gmail.com
Jan Frier (Materiel), Postvej 6 8698 8263 jfs@hin.dk
Heinrich Jacobsen (Kampfordeler og baner), Postvej 36, 2031 0971 heinrichjac@
gmail.com
Mikael Hansen (Ungdom), Fusagervej 9, 8618 3262, mikael.hansen2@tilst-skole.dk

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

Badmintonudvalg:
Louise Dam, Fusagervej 41, 8174 0531, famwdam@hotmail.com

Festudvalg:
Jens Toftum, Toftegårdsvej 6, 8698 5693, toftum@pc.dk
Heinrich Jacobsen, Postvej 36, 2031 0971, heinrichjac@gmail.com
Dennis Jacobsen, Søftenvej 11, Aarh. N, 8623 1858, dennis.g.jacobsen@gmail.com
Susanne og Jan Poulsen, Bredgårdsvej 3, Foldby, ubehage@newmail.dk
Henning Christensen, Damsbrovej 17, 2248 0661, hcdamsbro@ofir.dk
Heidi og Karsten Kristensen, Solkærvej 22, 2427 7767

Krolfudvalg 
Grethe Madsen, Tinningvej 19, 8698 7983 grethemadsen@gmail.com
Niels Erik Knudsen, Thiesensvej 7 8698 6646
Jytte Kristensen, Riisvej 6 8698 6439
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, mail eike@mail.dk
Kasserer: Anita Roest, Damsbrovej 59, 6128 5523 rovemo59@gmail.com
Mette Duus Toftegårdsvej 4, 8691 1864  Mette@bulow-duus.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

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 HVIDEVARER
& BELYSNING A/S

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

r e d m a r k . d k

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

Torben Bruun Madsen · Tage Bundgaard · Morten Ryberg · Sten Platz

Vi står til regnskab


