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Kiffen udgives af 
Korsholm Idrætsforening.

Bladet omdeles gratis til husstande
i Norring, Riisbakken, Korsholm, 
Foldby og Tinning.

Oplag: 600 stk. 4 gange årligt.

REDAKTION:
Jens Toftum, Toftegårdsvej 6,
Foldby, 8382 Hinnerup
Tlf. 86 98 56 93
toftum@pc.dk
(ansvarshavende)

NÆSTE NUMMER AF KIFFEN 
UDKOMMER
PRIMO primo august 2014
Stof til dette nummer skal
være redaktionen i hænde
senest den 27/6 2014.

EFTERLYSNING:
Vi mangler stadigvæk kreative
mennesker, som vil være med
til at skrive i KIFFEN.

Har du lyst til at være med,
så henvend dig til Jens.

Alt malerarbejde udføres af

MALERFIRMAET
Réne Mikkelsen
Tinningvej 17, Foldby

8382 Hinnerup
Tlf. 29 27 32 91 / 86 91 16 31

Varmeservice ApS

Varmeanlæg store og små
Olie-, kul-, træpille-, rapsolie-, og sværoliefyr

Tlf. 20 66 65 14

Salg og Service  -  Døgnvagt
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Formanden mener

Foråret er kommet!

I år efter en mild vinter præcist den 5. 
varmeste vinter i dansk vejrhistorie.
 
Det betyder også at de indendørs akti-
viteter nærmer sig sæsonens afslut-
ning.
Badminton afslutter en meget stille 
sæson, og håber på, at der for den 
kommende sæson kan skabes mere 
opmærksomhed om denne dejlige 
sportsgren, så der igen kan komme 
fuld belægning på banerne.
Håndbold afslutter deres første sæson 
efter dannelsen af Team Favrskov 
Håndbold (TFH). Det har vi i klubben 
fulgt meget med i, og det indgyder stor 
respekt, alt det arbejde styregruppen 
har lagt i dannelsen af TFH.
Som meget andet i livet kan opstart 
af nye tiltag / muligheder virke lidt 
skræmmende for nogle, til det, vil jeg 
sige snør skoende og kom afsted der er 
plads til alle.   
 
Når de indendørs aktiviteter afslut-
tes betyder det også at de udendørs 
begynder.  
Fodbold er i fuld gang og der er liv 
oppe på banerne de fleste af ugens 
dage. De små og mellemstore spillere 
gir den virkelig gas på boldbanerne. 
De større drenge der tidlige kunne 
spille i 4 stars har ikke længere denne 
mulighed da HOG er trådt ud af dette 

samarbejde. Heldigvis er der tilbud til 
drengene både i Søften og i Hinnerup.
På fodboldsiden gælder samme motto 
snør støvlerne og kom afsted også her 
er der plads til alle.
 
Den 25. februar afholdte klubben 
generalforsamling, der traditio-
nen tro bliver holdt sammen med 
Støttevennerne. Generalforsamlingen 
lever et stille liv uden større bevågen-
hed.
Jette Schacksen valgte at træde ud af 
bestyrelsen med tak for indsatsen og 
det gode samarbejde.
 
Jeppe Andersen blev valgt ind i besty-
relsen og Jan Frier som suppleant, vi 
ønsker Jer velkommen i bestyrelsen 
og ser frem til et godt samarbejde.
 
 
I klubben er der mange traditioner, det 
er grundlæggende godt, det giver en 
vis ro og stabilitet. Én af traditionerne 
er den årlige sommerfest, der også 
har nogle tilbagevendende aktiviteter 
børnene sætter stor pris på……. men 
vi vil jo gerne alle sammen også over-
raskes, så hvis der sidder nogle med 
én eller flere idéer vil vi meget gerne 
høre om dem, kontakt endelig enten 
festudvalget eller en fra bestyrelsen. 
Kontakt info finder I bagerst i Kiffen.
 
/Gunner Holm
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Parallelvej 57
8380 Trige

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

Årg 2006
Så er sæsonen begyndt for årgang 
2006. Der er 10 friske spillere der 
kommer til træning hver tirsdag kl 
17-18 på banerne i Norring.

Spillerene går virkelig til den, og der 
bliver kæmpet og knoklet på med godt 
humør. Holdet skal i foråret ud at 
spille 4 kampe/stævner, og er desuden 
tilmeldt Hinnerup Cup.

Skulle der være flere der har interes-
set i at komme og træne med, er i 
naturligvis velkomne.

På trænernes vegne

Christian Poulsen

U12 Drenge
 
NU er det alvor. Vi er i gang med de 
”rigtige” kampe.
Desværre sluttede første kamp med 
et nederlag på 2-4 , MEN vi er fra 
trænerteamet fuldt ud tilfredse med 
indsatsen fra samtlige spillere.
Drengene havde den helt rigtige ind-
stilling og gav den fuld gas. Så kan vi 
som trænere ikke ønske os mere.
Vi tabte første halvleg 0-3 , men vandt 
anden halvleg med 2-1, vi viste fint 
spil , og kom igennem til rigtig mange 
gode chancer. Hadsten havde desværre 
en stor og rigtig dygtig målmand..
Vores forsvar fungerede rigtig godt, 
Thor viste rigtig fint spil i målet, og 
havde ikke mange chancer ved de  4 
mål. Midtbanen løb og løb,  vi viste stor 
farlighed når vi gik direkte mod mål, 
så alt i alt en rigtig fin kampJ
 
Vi spiller vores 2 kamp Søndag den 27 
april…Hvor vi har vores nye spiller-
sæt på…Kan vi nå at få et hold billede 
med , hvis vi sender det til dig Søndag 
eftermiddag?
 
Mvh Kim Sjøgren
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Sommerfest
Så er vi gået i gang med planlægningen af sommerfesten. Den afholdes fra tors-
dag den 21. august til lørdag den 23. august.

Vi har en del på plads, men vi vil gerne have nogle nye ting med i sommerfesten 
og her kunne vi  godt bruge nogle kreative hoveder, som har nogle ideer, der ikke 
koster alt for mange penge.

Vi laver igen det muntre køkken, men hertil skal vi bruge nogle gamle tallerk-
ner, underkopper desserttallerkner og kopper m.v . Så har I nogle på lager, så 
ring venligst til undertegnede, så kan vi afhente dem.
Vi håber, at de der var med til at sætte telt op og tage telt ned m.v  vil hjælpe til 
igen i år – det gik jo fantastisk godt sidste år. Er der andre der gerne vil hjælpe 
til med det , så ring.

Vi kommer også til at mangle nogle, der vil hjælpe i baren ca. 2-4 timer.

God sommer
Jens Toftum
Festudvalget

KROLF
Vi er startet på Krolf og spiller hver 
onsdag kl. 13.30 ved klubhuset i 
Norring.

Vi spiller ca. 1½ time med en hyg-
gepause. Alle kan deltage, det er ikke 
særligt krævende, men meget hyg-
geligt. 
Kontingentet er meget rimeligt, da det 
kun koster 100 kr. om året.
Venlig hilsen

Krolf udvalget
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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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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

Støt vore
annoncører

- de støtter os...
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Gunnar Holm
Formand, medlem af forretningsud-
valg 
Mølbækvej 2, 86 98 65 38
Gunner@queen.dk
Står for kontakt til kommunen og 
andre myndighe¬der. Deltager i for-
mandsmøder med 4 andre klubber i 
omegnen

Jens Toftum
Kasserer, medlem af forretningsud-
valg og festudvalg
Toftegårdsvej 6, 86 98 56 93
toftum@pc.dk
Står for kontingent, refundering af 
udlæg, indberetnin¬ger til kommu-
ne, DGI mv. Ansvar for regnskab og 
øko¬nomisk overblik. 

Susanne Andersen
Bestyrelsesmedlem, sekretær og med-
lem af forretningsudvalget
Tinningvej 10, 31 22 32 43
Kagekone77@gmail.com
Står for mødeindkaldelser og udfærdi-
gelse af  referater

Præsentation af  bestyrelsen i KIF
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Dan Gripping
Bestyrelsesmedlem og formand for 
fodboldudvalget
Damsbrovej 49, 31 36 11 80
Dan.fodbold@gmail.com

Louise Dam
Bestyrelsesmedlem, formand for bad-
minton 
Fusagervej 41, 81 74 05 31
famwdam@hotmail.com

Jeppe Andersen
Håndboldformand og medlem styre-
gruppen i Team Favrskov Håndbold
Fusagervej 17, 86 98 68 07
Jeppe@birkandersen.dk

Præsentation af  bestyrelsen i KIF
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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

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Skanderborgvej	  202,	  Norring,	  8382	  	  Hinnerup	  	  

www.	  refshoejgaard.dk	  

telefon	  Birgit	  Bak:	  4085	  1822	  	  
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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
Jeppe Andersen, Fusagervej 17 (formand og Team Favskov Håndbold), 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, 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

Badmintonudvalg:
Louise Dam, Fusagervej 41, 81 74 05 31 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, 8200 Århus N 8623 1858 dennis.g.jacobsen@gmail.com
Susanne og Jan Poulsen, Tovhøjvej 6, 8381 Tilst ubehage@newmail.dk
Henning Christensen, Damsbrovej 17, 2248 0661 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
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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

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


