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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
jenstoftum@gmail.com
(ansvarshavende)

NÆSTE NUMMER AF KIFFEN 
UDKOMMER
Primo august 2017
Stof til dette nummer skal
være redaktionen i hænde
senest den 26/6 2017.

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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Her i skrivende stund er det svært 
helt at få øje på foråret, mon ikke det 
er på trapperne.  
Nedbøren har denne vinter ligget ca. 
20% under normal og derfor er baner-
nes tilstand ganske god.

Badminton afslutter i år en sæson, 
hvor motionisterne har haft spilleti-
derne. Vi har en trup der er stabil og 
spiller hver sæson.

Håndbold afslutter en god sæson, det 
går godt for TFH, de har løbende gang 
i mange aktiviteter, der gerne skal 
munde ud i at der er flere der får inte-
resse for håndbold og det sociale sam-
vær. Uheldigvis kollapsede den nye 
Rønbækhal i november måned hvilket 
resulterede i store udfordringer på 
trænertiderne. 

Fodbold er i fuld gang, der var opstart i 
starten af april, dog startede de mind-
ste hold først op ca. 1 måned senere. 
Sidste sæson oplevede KIF en lille 
fremgang på spillersiden super dejligt. 
Det er for tidligt at spå om hvordan 
denne sæson kommer til at se ud, men 
vi er super optimister.  På trænersiden 
har vi et godt team der glæder sig til 
at modtage alle de mange børn.  
 
Krolf har også med længsel ventet på 
at foråret kommer. Det er svært at 
holde gejsten i rusk hagl og regn. 
 

Tirsdag den 22. februar blev 
der afholdt generalforsamling. 
Generalforsamlingen blev som tidli-
gere år afholdt sammen med støtte-
vennerne og traditionen tro blev der 
serveret rødvin og ost. Vi havde en fin 
og dejlig aften. I år var Louise Dam, 
Jan Frier og Jens Toftum på valg og 
alle 3 modtog genvalg, tak for det. 
Susanne Andersen, der tidligere har 
været medlem af bestyrelsen og Sarah 
Mia Hougård stillede også op og begge 
blev valgt til bestyrelsen. Efter flere år 
med tilbagegang i bestyrelsen oplever 
vi igen fremgang, det glæder vi os over. 

Allerede nu vil jeg gerne reklamere 
for klubbens næste store begivenhed, 
årets sportsfest. Festudvalget er ved 
at få grå hår over, at det er så svært at 
få økonomi i denne, syntes vi, dejlige 
begivenhed. Ud over at vi rigtig gerne 
vil have tørvejr så er vi jo afhængige 
af at alle bakker op omkring sportsfe-
sten og nu hvor vi er så heldige at der 
kommer mange nye til byen så skal 
vi huske at invitere dem med op på 
banerne. Hvis vi alle husker at sige 
det til både nye og gamle naboer så er 
det muligt igen at få sportsfesten på 
ret kurs.
Som altid modtager vi gerne for-
slag til hvordan festen bliver endnu 
bedre, forslag sendes til festudvalget 
eller bestyrelsen. Kontakt info findes 
bagerst i Kiffen.
 
/Gunner Holm  

Formanden mener
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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 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 forsamlingshuset tlf. 20 53 78 99

Husk vi har banko hver torsdag kl. 19.15
bestyrelsen
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Vi startede onsdag efter påske i køligt vejr, 
men derfor kan man godt spille krolf og kaffen 
kan indtages indendørs, så man kan få varmen 
igen inden den sidste runde.

Vi har plads til flere, så kom bare ud af 
busken og mød op onsdag kl. 13.30 
ved klubhuset. 

Vi har køller og kugler til låns kaffen 
eller sodavanden skal man selv have 
med.

Krolfudvalget

Krolf

Efter mange overvejelser har bestyrelsen besluttet, at vi afholder sportsfesten 
i uge 34 fra torsdag den 24. august  til og med lørdag den 26. august.

Vi er allerede gået i gang med alle forberedelserne og der vil i juli nummeret af 
KIFFEN være et fyldigt program.
Så reserver allerede nu dagene i kalenderen.
Vi vil stadigvæk gerne have gode ideer til noget nyt.

God sommer
Festudvalget

Sportsfest
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Gunner Holm
Formand, medlem af forretningsud-
valg 
Mølbækvej 2, 86 98 65 38
Lillevorbjerg@gmail.com
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, festudvalg, krolfudvalg og for-
mand for badminton
Toftegårdsvej 6, 86 98 56 93
Jenstoftum@gmail.com
Står for kontingent, refundering af 
udlæg, indberetninger til kommune, 
DGI mv. Ansvar for regnskab og øko-
nomisk overblik. 

Louise Dam
Sekretær, medlem af aktivitetsudvalg 
og sponsorudvalg
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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Jan Frier Sørensen
Formand for fodboldudvalget
Postvej 6  8698 8263 jfs@hin.dk

Susanne Andersen
Medlem af aktivitetsudvalget
Tinningvej 10, 3122 3243 
Kagekone 77@gmail.com

Sara Hougaard, 
Medlem af fodboldudvalget og aktivi-
tetsudvalget
Postvej 33B, 2380 0832,
sarah_hougaard@hotmail.com

Præsentation af  bestyrelsen i KIF
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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 lokalområde, 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
Martin Lauritsen på 28 35 98 30

Asbjørn Aaes på 29 29 10 69

Vi glæder os til at byde dig velkommen
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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

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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En lille klub som 
Korsholm burde 
være samlings-
punkt for lokal-
samfundet, men 
er vi det?
Ikke umiddelbart. Vi har pro-
blemer med at få børn til at 
spille fodbold, og vi har pro-
blemer med at få forældre til 
at være trænere. Vi har ikke 
et 11-mands seniorhold, pt. 
kun 7-mands.

Vi har en velfun-
gerende  OldBoys/
Girls afd., men det 
er jo ikke dem vi skal 
bygge fremtiden på!

Til vor generalforsamling kommer 
reelt kun bestyrelsen + bestyrelsen 
for støttevennerne, og 3-5 andre.

Hvordan kommer vi videre, og får 
Korsholm IF på ”banen” igen ?

Personligt ser jeg 
meget gerne at der 
kommer nye kræf-
ter til, som har 

nye ideer, og som 
har børn !

Jeg har været medlem af 
KIF siden 1970, og er en del 
af historien. Men jeg er jo 
ikke fremtiden på længere 

sigt. Det er her, jer med børn, 
skal træde til og forme hvordan I 

gerne ser KIF i fremtiden. Det 
er her I kan gøre en forskel i 
lokalsamfundet. Det er her 
I har mulighed for at gøre 
noget godt for jeres børn og 

børnebørn!

Er der nogen der har ideer, gerne vil 
hjælpe, eller gøre noget andet, så er I 
meget velkommen til at kontakte mig. 

Med sportslig hilsen
Jan Frier, Fodboldformand

Korsholm IF 
– en klub i krise 

eller…..?
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HÅNDBOLD SOMMERTRÆNING
Kom og spil med os!!

Vi sommertræner i maj og juni måned, så kom og vær med
Alle aktive håndbold spillere og alle der måtte have lyst til at prøve  

at spille håndbold er velkomne.
	

	

	

Årgang	 Træningstider	
U10	Piger	(årg.	08+07)	 Onsdag	kl.	16.45	til	18.00	i	Søften	Kultur-	og	Idrætscenter	hal	

1+2	
U10	Drenge	(årg.	08+07)	 Torsdag	kl.	17.00	til	18.15	i	Søften	Kultur-	og	Idrætscenter	hal	1	
U12	Piger	(årg.	06+05)	 Tirsdag	kl.	17.00	til	18.30	i	Søften	Kultur-	og	Idrætscenter	hal	1+2	

Onsdag	kl.	17.00	til	18.30	i	HH-Hallen	
Fredag	kl.	16.00	til	17.30	i	Søften	Kultur-	og	Idrætscenter	hal	1	

U12	Drenge	(årg.	06+05)	 Onsdag	kl.	18.00	til	19.30	i	Søften	Kultur-	og	Idrætscenter	hal	
1+2	
Torsdag	kl.	18.00	til	19.30	i	Rønbæk	Idrætscenter	hal	2	

U14Piger	(årg.	04+03)	 Tirsdag	kl.	18.30	til	20.00	i	Søften	Kultur-	og	Idrætscenter	hal	1+2	
Onsdag	kl.	18.00	til	19.30	i	Rønbæk	Idrætscenter	hal	2	
Torsdag	kl.	18.15	til	19.45	i	Søften	Kultur-	og	Idrætscenter	hal	
1+2	

U14	Drenge	(årg.	04+03)	 Mandag	kl.	17.30	til	19.00	i	Søften	Kultur-	og	Idrætscenter	hal	
1+2	

U16	Piger	(årg.	02+01)	 Mandag	kl.	19.00	til	20.30	i	Søften	Kultur-	og	Idrætscenter	hal	2	
Tirsdag	kl.	18.00	til	19.30	i	Rønbæk	Idrætscenter	
Torsdag	kl.	17.00	til	18.15	i	Søften	Kultur-	og	Idrætscenter	hal	1	

U16	Drenge	(årg.	02+01)	 Mandag	kl.	19.00	til	20.15	i	Søften	Kultur-	og	Idrætscenter	hal	1	
Onsdag	kl.	19.30	til	21.00	i	Søften	Kultur-	og	Idrætscenter	hal	2	

U18	Piger	(årg.	00+99+98)	 Torsdag	kl.	19.45	til	21.45	i	Søften	Kultur-	og	Idrætscenter	hal	2	
U18	Drenge	(årg.	
00+99+98)	

Torsdag	kl.	19.45	til	21.45	i	Søften	Kultur-	og	Idrætscenter	hal	1	

Dame	Senior	 Torsdag	kl.	19.45	til	21.45	i	Søften	Kultur-	og	Idrætscenter	hal	2	
Herre	Senior	 Torsdag	kl.	19.45	til	21.45	i	Søften	Kultur-	og	Idrætscenter	hal	1	
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Kan du lide at lege med bolde?
Elsker du at være sammen med andre?

Har du lyst til noget rigtigt sjovt? 

Så kom og vær med til ”Håndbold for sjov” sammen med far/mor, 
bedsteforældre – det er op til jer!
Vi står klar til at give jer en god oplevelse i hallen, hvor håndbold 
er i centrum. (Alder 3-5 år)

Vi mødes næste gang…..
Lørdag den 10. Juni kl.11-12.00 i SKIC - Søften

Tilmelding foregår på www.teamfh.dk. Det koster kun 100 kr. at være med. 

HÅNDBOLD 
FOR SJOV

Håndbold
for sjov!
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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

Med udgangen af april var det slut med badminton i foråret.
Det har været en god sæson med mange gode og tætte kampe.
Vi starter op igen torsdag den 31. august. Tilmelding kan ske fra først i august 
for nuværende spillere.
Vi forventer, at der bliver enkelte tider til nye spillere.
God sommer
Badmintonudvalget

Badminton

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

info@vittengrafisk.dk - www.vittengrafisk.dk

 Ring 87 57 60 00
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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 


