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Kiffen udgives af 
Korsholm Idrætsforening.

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

Oplag: 575 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 august 2015
Stof til dette nummer skal
være redaktionen i hænde
senest den 26/6 2015.

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
Igen i år kan vi glæde os over at vi haft 
en mild vinter, dog blev der ikke som 
sidste år sat nogle varme rekorder.
Når foråret kommer, nærmer de inden-
dørs aktiviteter sig deres sæsonafslut-
ning og de udendørs starter op på ny.

Badminton afslutter i år en sæson, 
hvor motionisterne har haft alle spil-
letiderne, det har desværre ikke været 
muligt, at stille nogle ungdomshold, 
da vi har mangel på trænerkapacitet. 

Håndbold afslutter en sæson hvor de har 
haft en medlemsfremgang. Det må være 
bekræftende for TFH, at børnene igen 
vender tilbage til banerne og det sociale 
samvær sporten giver. Som tidligere 
nævnt så kan nye tiltag virke skræm-
mende i starten og måske afholde nogle 
for at kaste sig over udfordringen, men 
der er igen fornyet optimisme og især de 
større børn kan se mulighederne i TFH.

Fodbold er i fuld gang, de fleste hold 
er startet op omkring påske. Banerne 
er tørre og gode at spille på. Det er 
tydeligt at mange af børnene virkeligt 
har glædet sig til at komme i gang, 
hvor tricks og finter der er øvet hele 
vinteren skal prøves / afpudses. Nogle 
af dem snyder modstanderen og andre 
snyder både modstanderen og en selv.

Alle årgange er besat dog med undtagelse 
af pigeholdet, hvor det ikke har været 
muligt at finde en træner. Vi har derfor 
været nødt til at henvise pigerne til nabo-
klubberne. En lille trøst er, som vores 
træner af dameholdet (mutterbold) siger, 
de kommer tilbage når de bliver ældre.

Old boys spiller hele året, men lur mig 
de ser også frem til sommersæsonen 
for det er jo noget sjovere at grille, 
efter en fortjent sejr vundet på hjem-
mebane, om sommeren.

Krolf er også så småt startet op, her 
nyder man også at foråret er kommet 
og ser frem til de mange dyste i løbet 
af sæsonen.

Den 24. februar holdt klubben gene-
ralforsamling. Generalforsamlingen 
blev, som tidligere år, holdt sammen 
med støttevennerne og som noget nyt 
bød klubben på ost og rødvin. Vi havde 
for øvrigt en dejlig aften.
Dan Gripping og Susanne Andersen 
valgte at træde ud af bestyrelsen. Vi 
har været glade for den store indsats 
og det gode samarbejde. Tak for det.
Jan Frier, der tidligere var suppleant 
kom med i bestyrelsen og vi byder 
Jan velkommen og ser frem til et godt 
samarbejde.
Bestyrelsen blev reduceret med én 
person og det lykkes desværre ikke at 
finde nye suppleanter.

Næste store begivenhed i klubben er 
årets sommerfest og en god fest består af 
mange ting. Den skal rumme nogle til-
bagevendende traditioner som børnene 
sætter pris på, den skal også indeholde 
noget nyt for vi vil jo også gerne over-
raskes. 
Vi modtager gerne forslag, der bedes 
sendt til festudvalget eller bestyrelsen. 
Kontakt info finder I bagerst i KIFFEN.

/Gunner Holm
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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...

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 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
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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

Så ruller boldene atter på Norring 
Stadion.

Alle hold er godt i gang med træning 
og kampe.
Dog har vi et problem med mangel på 
spillere årgang 2007, så er der en gut 
der gerne vil trille med en fodbold, 
så træner de mandag fra 17:00 til 
18:00! Og så mangler vi en træner til 
årgang 2010, som vi håber at kunne 
starte op omkring 1. maj! Så er du en 
forælder der gerne vil hjælpe klub-
ben og børnene, så sig endelig til. Vi 
skal nok hjælpe dig i gang, og vore 
ungdomstrænere er rigtig gode til at 
snakke sammen og hjælpe hinanden. 
Så du skal ikke være bange for at stå 
alene med ansvaret. Vi er alle kun 
interesseret i, at så mange som muligt 
får mulighed for at spille fodbold. Og 
opleve hvor hyggeligt det kan være, at 
spille i en klub som Korsholm IF!
Poul Rasmussen er tiltrådt som ny 
træner for vor senior afdeling. Poul er 
en ”gammel” KIF-dreng, der har spil-
let i klubben siden han kunne binde 

sine første fodboldstøvler, og som sta-
dig spiller på vort OldBoys 45-års 
hold. Der er tilmeldt 2 senior-hold, et 
11-mands og et 7-mands. Dette for at 
alle har mulighed for at komme til at 
spille kampe. Det er jo trods alt derfor 
vi træner!
Sidste år startede Louise Dam et 
”Mådder-hold” for kvinder +28, og det 
ser heldigvis ud til at det fortsætter! 
De hygger sig rigtig efter kampene, 
uanset resultatet! Og jeg tror der er 
plads til et par ekstra, så har du lyst 
til at spille, så ring til Louise!
Alle trænere og træningstiden kan du 
finde på vor hjemmeside, samt hvad 
det koster at spille fodbold i Korsholm 
IF. Og vort kontingent er yderst rime-
ligt, så hold dig endelig ikke tilbage! 
Du kommer kun til at møde en masse 
hyggelige mennesker, og deltage i en 
social klub !

Fodbold-udvalget
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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 myndigheder. Deltager i for-
mandsmøder med 4 andre klubber i 
omegnen

Jens Toftum
Kasserer, medlem af forretningsud-
valg, festudvalg, krolfudvalg og for-
mand for badminton
Toftegårdsvej 6, 86 98 56 93
toftum@pc.dk
Står for kontingent, refundering af 
udlæg, indberetninger til kommune, 
DGI mv. Ansvar for regnskab og øko-
nomisk overblik. 

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

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

Jan Frier Sørensen
Formand for fodboldudvalget
Postvej 6  8698 8263 jfs@hin.dk

Præsentation af  bestyrelsen i KIF

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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Thomas Eriksen 
tlf: 40 56 74 84

email:
thomaseriksen@yahoo.dk

Gråstenvej 3, Søften
8382 Hinnerup

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

info@vittengrafisk.dk - www.vittengrafisk.dk

 Ring 87 57 60 00

ÅRGANG 2006

Så er vi igen kommet i gang med fod-
boldsæsonen. For årg. 2006 betyder 
det, at der hver tirsdag kommer ca. 
15 friske fodboldspillere og giver den 
fuld gas. 
Vi begynder som noget nyt fra i år at 
træne 2 gange om ugen (tirsdag og 
torsdag fra 17-18).
Drengene er tilmeldt den alm. turne-
ring, og skal desuden også til Hinnerup 
cup (vi satser på SOL- SEJR og måske 
en IS)
Årgangen har i løbet af efteråret og 
vinteren spillet indendørs fodbold 
nogle gange, og har bl.a. været med til 
Regnbue-turneringen i Thorsø.

På billedet ses Emil, Mike, Rasmus og 
Sean- som leverede en rigtig mand-
folke præstation - til de sidste kampe 
i Thorsø.

På trænernes vegne
Christian Poulsen
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02-03 drenge 
Opstart 2015

Så er fodboldsæsonen 2015 skudt i 
gang og vi startede op med en gang 
træning om ugen i starten af marts 
(efter påske er vi gået op på 2 gange 
om ugen) . Vi har 15 skønherlige knej-
ter under ”vores vinger” og tjuhej hvor 
det går ☺ Desværre er vi i skrivende 
stund startet ud med at tabe de 2 før-
ste kampe i turneringen, men der skal 
nok komme nogle sejre gutter. Der var 
i hvert fald meget bedre takter i 2. 
kamp imod RK03 som vi burde have 
vundet, men bolden VILLE bare ikke 
ind over stregen og deres målmand 
stod godt. Sådan er det og vi tror på 
mange lige tætte kampe her i foråret. 
Der er 10 kampe og vi spiller hver uge 
indtil 15 Juni ☺
 Så der er altid fodbold Man, Ons & 
Torsdag og der er træning de 2 dage 
hvor der ikke er kamp fra 17-18,15. 
Vi vil gerne at vi får ”opdraget” jer 
til at sende en sms når I har afbud 
til træning. Derudover har vi aftalt 
med jeres forældre, at I skal i bad 
efter kampene og også efter træning, 
men det er frivilligt om man vil efter 
træning. Der er nu ikke noget bedre 
end et dejligt varmt bad når man har 
”givet den gas” nede på fodboldbanen ☺
 Det er fedt at træne jer ! og vi håber 
at vi kan være mange til træning hver 
gang.  Vi er tilmeldt Hinnerup Cup i 
Kr. Himmelfartsferien og vi skal da 
også til ”Djurs Cup” i starten af Juni ☺
I håbet om et forår med masser af 
gode oplevelser !

Alexander & Heinrich 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Skanderborgvej	  202,	  Norring,	  8382	  	  Hinnerup	  	  

www.	  refshoejgaard.dk	  

telefon	  Birgit	  Bak:	  4085	  1822	  	  

 

	  

Sommer- 
fest

Så er vi gået i gang med planlægnin-
gen af sommerfesten. Den afholdes fra 
torsdag den 20. august til lørdag den 
22. august.
Vi har noget på plads, men vi vil gerne 
have nogle nye ting med i sommerfe-
sten og her kunne vi  godt bruge et par 
kreative hoveder, som har nogle ideer, 
der ikke koster alt for mange penge.
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.
Skriv datoerne ind i kalenderen. Vi 
håber, at der er rigtig mange, der vil 
bakke op omkring sommerfesten, det 
gælder også vore medlemmer, der spil-
ler under Team Favrskov håndbold.

God sommer
Festudvalget
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Ungdomsafslutning
Vores ungdomsafdelingen afsluttede 
i år sæsonen på vanlig vis med delta-
gelse i afslutningsstævner. Det stør-
ste stævne var igen i år Svane cup 
hvor Team Favrskov Håndbold havde 
tilmeldt 219 spillere og 44 trænere 
fordelt på 23 hold i årgangene U10 til 
og med U16. Alle vores hold boede på 
samme skole, så der var rig mulighed 
for at pleje det sociale og kombinere 
det med konkurrencerne i hallerne. 
Og der blev spillet rigtigt meget hånd-
bold de tre dage stævnet varede og 
mange hold kom hjem med medaljer 

om halsen. Enkelte hold måtte deltage 
i andre afslutningsstævner, da skoler-
nes lejrskoler desværre faldt sammen 
med Svane Cup. Også her blev der 
høstet medaljer, da både U14 piger og 
U14 drenge endte øverst på skamlen 
til henholdsvis Vojens Cup og Kempa 
Cup i Kolding. 
Som noget nyt blev der afholdt fæl-
les afslutning for alle hold i årgangen 
U10 til U16. Alle spillere var inviteret 
til arrangement i Præstemarkshallen 
hvor trænerne fik muligheden for at 
holde en lille tale om hvordan sæsonen 
var gået og udnævne Årets kammerat 
på hvert hold. Den udvalgte spiller 
kan i den kommende sæson bære en 
T-shirt på trykt Årets kammerat.

Leder afslutning

Alle seniorer, U18 spillere, trænere, 
ledere og udvalgsmedlemmer var lør-
dag d. 18 april inviteret til afslut-
ningsfest i Præstemarkshallen. 
Festen blev arrangeret af senior 
spillerne og senior udvalget og 
der var tænkt på det hele. Senior 
afslutning har været en tradition 
i flere af moderklubberne, med det 
var første gang at blev holdt i Team 
Favrskov Håndbold. Og der var også 
noget at fejre, for vores senior afdeling 
stod for ikke mere end fire opryknin-
ger. Alle oprykninger er vigtige, men 
især en har haft særlig fokus i år. 
Herre senior rykkede op i 3. division 
efter et enkelt år i Jyllandsserien. 
Afslutningen og kampen om opryk-
ning kunne ikke havde været mere 
spændende. Efter at have spillet 23-23 
i første kamp på hjemmebane skulle 

vores hold til Tornby (ved Hirtshals) 
og kun en sejr med mere end 23 
udebanemål var nok. Efter ordinær 
spilletid i Tornby var stillingen 23-23 
og da holdene var færdig med den 

forlængede spilletid stor de stadig 
lige. 5 straffekast til hver hold og 
stadig lige. Så kom forløsning på 
6 straffekast og Team Favrskov 
Håndbold var tilbage i 3. division. 
Næste sæson forstærkes holdet 

med flere unge spillere og med Søren 
Jensen på trænerbænken bliver det 
spændende at følge det hold.

Team Favrskov Håndbold opstart-
stævner
I weekenden d. 21 – 23 august bli-
ver der håndbold for alle. I forbin-
delse med KIF sportsfest vil der blive 
afholdt håndbold kampe lørdag. Husk 
at sætte kryds i kalenderen !!
Jeppe Andersen



11

Bestyrelsen:
Formand Gunner Holm, Mølbækvej 2, 8698 6538, lillevorbjerg@gmail.com
Kasserer Jens Toftum, Toftegårdsvej 6, 8698 5693, toftum@pc.dk
Sekretær Louise Dam, Fusagervej 41, 8174 0531, famwdam@hotmail.com
Jan Frier, Postvej 6, 8698 8263 jfs@hin.dk
Jeppe Andersen (TFH), Fusagervej 17, 8698 6807, jeppe@birkandersen.dk

Fodboldudvalg:
Jan Frier (formand), Postvej 6, 8698 8263, jfs@hin.dk
Dan Gripping, Damsbrovej 49, 3136 1180, dan.fodbold@gmail.com 
Martin B. Thomsen, Damsbrovej 52, 8618 9826, baymlerthomsen@gmail.com
Heinrich Jacobsen (Kampford. og baner), Postvej 36, 2031 0971, heinrichjac@gmail.com
Mikael Hansen(Ungdom), Fusagervej 98, 8618 3262, mikael.hansen2@tilst-skole.dk

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

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

Festudvalg:
Brian Wissendorf Dam, Fusagervej 41, 3071 6992, famwdam@hotmail.com
Jens Toftum, Toftegårdsvej 6, 8698 5693, toftum@pc.dk 
Heinrich Jacobsen, Postvej 36, 2031 0971, heinrichjac@gmail.com
Brian Wissendorf Dam, Fusagervej 41, 3071 6992, famwdam@hotmail.com
Susanne og Jan Poulsen, Bredgårdsvej 3,2231 5373 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:
Formand: Benita Christensen, Bredgårdsvej 1, 2383 2959, bentorchr@gmail.com
Kasserer: Anita Roest, Damsbrovej 59, 6128 5523, rovemo59@gmail.com
Sekretær: Tom Kaster, Korsagervej 13, 4193 0441, kaster@fiberhjem.dk
Medlem: Mikael Hansen, Fusagervej 9, 2984 6283, mikael.hansen@skolekom.dk
Suppleant: Jette Schacksen, Bondagervej 5, 2160 1158 jette.schacksen@gmail.com
Suppleant: Peter Østberg, Nyager 4, 2777 4141, peter.oestberg@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 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


