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I takt med at dagene bliver kortere 
og vejret mere ustadigt afsluttes de 
udendørs aktiviteter. 
Fodboldholdene har traditionen tro 
haft afslutning med pizza, sodavand 
og kage, hvilket børnene også har glæ-
det sig til. Her bliver der ikke pralet 
med hvor mange mål, der er scoret, nu 
handler det om hvor mange stykker 
pizza, hver enkelt har spist. 
Det er skønt at se, at der hele sæsonen 
er mange spillere, der prøver kræfter 
med bolden, alle de a-ha oplevelser 
spillerne og især de små får, når træ-
nerne giver dem et kyndigt råd. 
Når de udendørs aktiviteter drosler 
ned, gearer de indendørs op. Her er 
det jo især håndbold der trækker, hvor 
børnene allerede har været til de før-
ste turneringer. 
På denne front har de 4 klubber KIF, 
GUI, HOG og SGF forenet kræfterne 
i TFH (Team Favrskov Håndbold). 
Dette har været et langt og sejt  træk 
og den nedsatte styregruppe har lagt 
rigtig mange resurser i dette ambi-
tiøse projekt. 
Der er mange ting der skal tages hånd 
om, lige fra samling af fælles rekvi-
sitter til de mere formelle linjer om 
hvilken retning TFH skal bevæge sig 
mod eller hvilken vej (veje), der skal 
betrædes. 
For nu er det jo ikke længere 4 mindre 
klubber, men én stor klub. Det er et 
flot stykke arbejde der er udført og 
man kan kun beundre og have stor 
respekt herfor. 

Det bliver spændende at følge dette 
samarbejde fremover og se de nye 
muligheder det giver.   
I de respektive moderklubber er der 
taget stilling til; hvordan integreres 
det nye samarbejde, hvordan bevares 
tilhørsforholdet til sin egen klub, hvor-
dan finder vi en fælles platform og 
hvordan bindes økonomien i holdsam-
arbejdet sammen. I skrivende stund 
vurderer jeg, at der er lavet nogle 
fornuftige rammer som alle accepterer 
og er enige om. Dette bliver også en 
spændende udvikling at følge frem-
over. 
Vi tror og håber også, at der på øko-
nomisiden vil være en positiv synergi 
ved holdsamarbejdet, som der i sidste 
ende kommer spillerne til gode.   
En anden indendørs aktivitet, der 
lever en mere tilbagetrukket tilvæ-
relse p.t. er badminton, her kniber 
det med at holde tidligere aktivitets-
niveau. Så hvis I hører om nogle, der 
gerne vil spille og ikke mindst give et 
nap med på trænersiden, så prik dem 
på skulderen og bed dem rette henven-
delse til bestyrelsen.  
Slutteligt vil jeg nævne at renoverin-
gen af klubhuset er færdigt. Hermed 
er klubhuset også opgraderet til tidens 
krav, med solceller på taget og varme-
pumpe som supplement til opvarm-
ning af vand og fællesrum. 
Alt i alt er det blevet ganske godt. 

/Gunner Holm

Formanden mener
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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
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Den mørke tid er godt på vej og vinte-
ren venter forude. Udendørs fodbold-
sæsonen er overstået for de fleste. Det 
er kun Oldboys og senior der træner 
endnu. 
For ungdomsholdene er der mulighed 
for at tilmelde sig indendørs stæv-
ner, som vi får mange invtationer til. 
Spillerne får besked fra træneren, 
hvis de skal spille i løbet af vinteren. 
Nogle hold har også besluttet bare at 
gå i vinterhi.
Det har i år været et formidabelt vejr, 
det er meget få gange fodbolden er 
blevet generet af regn, så i stedet har 
solen skinnet, ikke mindst til glæde 
for tilskuerne.
I 2013 har der været lidt skift af træ-
nere hos U13 pigerne. Der er også et 
par forældre, som har valgt at hjælpe 
til, hvilket er super dejligt. Det bety-
der, at der bliver mindre pres på den 
enkelte træner, jo flere der er. Vi kan 
dog godt bruge flere, da der til foråret 

blandt andet kommer til at mangle 
trænere til de kommende nye U5 spil-
lere og dem der var U5 i år. 
Vi kan også bruge hænder til det mere 
praktiske, som oprydning, flytning 
af mål før græsklipning, hjælp ved 
forskellige arrangementer, hegnsklip-
ning, nedtagning og opsætning af net 
og meget mere. Så kan du afse lidt tid 
til at hjælpe til, så kontakt enten en 
træner eller en fra fodboldudvalget, du 
kan finde os bagest i KIFFEN.
Forårs sæsonen starter for senior til 
februar. For ungdomsholdene bliver 
det omkring 1. april, men hold øje 
med hjemmesiden www.korsholm-if.
dk , hvor vi fortæller mere præcist om 
sæsonstart.
Til slut vil vi fra fodboldudvalget 
takke spillere og trænere for indsat-
sen og forældrene for deres opbakning.
Vi ses til foråret.
Med venlig hilsen
Fodboldudvalget

Nyt fra fodboldafdelingen

Det nye kuld i 2013
Det har været en fornøjelse at træne 
de nye u5 spillere, det er nogle liv-
lige drenge, som gerne vil have sjov i 
gaden. 
Der var lidt mandefald i efteråret, 
hvilket er ærgerligt, men de som hang 
ved, gjorde hvad de kunne for at holde 
træneren beskæftiget.
Jeg håber I har haft nogle fornøjelige 
timer, hvor der er blevet leget, trænet, 
drillet, pjattet og holdt pauser med 
vanddrikning, jeg har i hvert fald 
moret og hygget mig.
Forhåbentlig ser vi jer igen til foråret, 

men det bliver med en anden træner, 
som vi endnu ikke ved hvem bliver. 
Det kan være, i kan lokke et par af 
jeres forældre til at træne jer.
Tak til jer alle for en god sæson
Hilsen Dan
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OLD BOYS FODBOLD
Mandag den 2. december 2013 kl. 19.00

Holder vi vores traditionsrige spil om ænder
Bindende tilmelding til holdlederne senest mandag den 25. november 2013

Den 16. december serveres der gløgg og æbleskiver efter træningen.

Holdlederne for oldboys

Jan                                Jens
86 98 82 63                    86 98 56 93

Husk
Fodboldafdelingen afholder Five a Side turne-

ring for seniorer.
Den afvikles lørdag den 7. december 2013 kl. 13.00

Først spiller vi en lille turnering og dernæst slutter vi af med 
suppe og

ønsker hinanden god jul og godt nytår.

Hilsen Fodboldudvalget

Husk at tjekke på hjemmesiden  
www.korsholm-if.dk for ændringer.
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Så er endnu en fodboldsæson gået på 
hæld og sikke en af slagsen. Foråret 
blev uden undertegnede som træner, 
da jeg tillod mig at tage 5 måneder 
på Højskole. Derfor fik jeg Thomas 
& Hans til at træne disse fantastiske 
tøser og det gik forrygende. Vi vandt 
en masse kampe og pigerne hyggede 
sig både udenfor og inde på banen.
   Vi var til ”Madsbypigecup” d. 31/5-
2/6. Et super fedt stævne med masser 
af kampe. Vi spillede nogle rigtig gode 
kampe om lørdagen, men spillede også 
imod nogle rigtig gode modstandere, så 
det blev til 3 nederlag. Det betød dog 
ikke at vi var færdige i turneringen 
og skulle ud i D-slutspil om søndagen. 
Her blev det til 2 uafgjorte kampe som 
vi ligeså godt kunne have vundet. Vi 
hyggede os helt vildt under hele stæv-
net og det var også det vi var kommet 
for. En fantastisk weekend sluttede vi 
af med en is og forældrene fik en flok 
trætte piger hjem til Norring.
   Ugen efter var vi igen til stævne og 
denne gang tog vi til ”Djurs Cup”. Et 
super godt stævne hvor man spiller 3 
kampe om formiddagen og derefter i 
Djurs Sommerland. I år blev vi forskå-
net for regnbyger (vi var ved at drukne 
sidste år) og vi havde en fantastisk 
dag derude. Vi havde lejet en bus og 
inviteret 2001 drengene med på tur. 
Det var nemlig sidste år at 2001´erne 
kan være med til dette stævne, da de 
bliver for ”gamle” til næste år. Det var 
en super dejlig dag med masser af grin 
og sus i maven.

   Da vi havde holdt en lang og vel-
fortjent sommerferie vendte jeg til-
bage som træner for pigerne. 2 af 
pigerne havde ikke længere tid til 
at spille både fodbold og håndbold. 
Heldigvis fik vi en ny pige (Pernille) 
ind i truppen og vi var 12 friske tøser. 
Resultatmæssigt har det ikke været 
nogen god sæson, men vi har spillet 
masser af gode tætte kampe og udvik-
let os meget. Det skyldes bl.a. at Troels 
Lysdal har fået tid til at hjælpe med at 
træne ”Korsholms Bedste Piger”. Vi 
har kun vundet 1 kamp og spillet 1 
uafgjort. Vi har været mega uheldige 
i mange af kampene og manglet lidt 
skarphed når bolden skulle puttes i 
kassen. I tager det heldigvis ikke så 
tungt når vi taber.
    Vi har været 12 piger til rigtig 
mange af vores træninger og ellers 
kun manglet 1 eller 2. Det er super 
lækkert og vi håber at alle piger fort-
sætter når den nye udendørssæson 
starter op i Marts. Vi kommer til at 
træne hele vinteren om torsdagen kl. 
17,30 – 18,45 nede på skolen og vi vil 
forsøge at komme til nogle indendørs 
stævner i løbet af vinteren.
   Hele fodboldåret 2013 runder vi af 
med en mega feeeeed afslutning inden-
for den nærmeste fremtid. Tak for 
godt samarbejde til Troels, Marianne, 
Thomas, Hans & forældrene til disse 
skønne tøser. Tak til støttevennerne/
klubben for jeres støtte i 2013. 
Hold jer muntre.
Heinrich 

”Korsholms Bedste Piger” 
2013
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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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Så er fodbold efteråret gået, og dermed 
også tid for trænerne at gøre status
For årgang 2002 og 2003 har efter-
året været et af de bedre af slagsen. 
Drengene har virkelig gået til den 
til træning, og været flittige med at 
komme med højt humør og lyst til at 
spille og hygge sig. Der er på dette 
hold et stærkt sammenhold, og dren-
gene har gennem hele sæsonen udvik-
let sig enormt inde på banen. 
Hold 1 er gået gennem efteråret med 
18 point ud af 18 mulige, og har samti-
dig en målscore på imponerende 58-22. 
Holdet spillede deres absolut bedste 
kamp på udebane mod Hornslet. Her 
vandt de 7-6 efter at have været bagud 
2-6. Men med en helhjertet fighter 
indsats fik de vendt kampen, og gik en 
stor erfaring og med nogle trætte ben 
sejrsrige hjem. 
Hold 2 er også gået ubesejret gen-
nem efteråret. Holdet har 6 sejre og 
2 uafgjorte, og en målscore på 32-9 - 
meget imponerende. Her har især det 

defensive arbejde udviklet sig, hvilket 
også kan ses på, at der kun er scoret 
9 mål mod os i 8 kampe. Holdet har 2 
gange i sæsonen spillet mod Søften, 
og har begge gange vundet (og det 
er jo vigtigt i disse lokal derbys) Den 
første gang vi spillede mod Søften, var 
drengene foran 2-0. Søften fik udlig-
net til 2-2, men med 2 mål i de sidste 
minutter lykkedes det holdet at hive 
en vigtig sejr hjem. Anden gang var 
der ikke meget spænding da drengene 
vandt hele 7-1
Således må sæsonen for begge hold 
vist siges, at være mere end godkendte 
på kamp og point kontoen. 
En stor tak til forældrene som gennem 
hele sæsonen været gode til at bakke 
op om holdet, og det var også med for-
ældre hjælp, at holdet igen i år afslut-
tede sæsonen med fællesspisning i 
klubhuset.

På trænernes vegne
Christian Krabbe Poulsen

Tak for i år
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Nyt fra 
håndboldafdelingen

Håndboldsæsonen i det nye holdfæl-
lesskab Team Favrskov Håndbold, 
som er et holdfællesskab af de 4 klub-
ber GUI, HOG, SGF og KIF, er nu godt 
i gang.
Nogle af holdene startede sæsonen 
med håndboldstævnet til KIF som-
merfesten, hvor TFH var flot repræ-
senteret med 10 hold. Derudover del-
tog hold fra Harlev og Skovbakken. 
Der blev kæmpet og spillet masser af 
fantastisk håndbold på græs og i strå-
lende solskin. Tak til alle, som gav en 
hånd med, og gjorde det muligt igen i 
år at holde håndboldstævne til som-
merfesten.

De fleste af holdene i  Team Favrskov 
Håndbold (TFH) er startet op med 
træningen i løbet af august og septem-
ber og enkelte hold i oktober, så der er 
fuld gang i træningen i hallerne. 
Rigtig mange hold fra U-10 til U-14 
har i starten af sæsonen været til 
opstartsstævner, hvor holdene kunne 
blive rystet godt sammen i det nye 
holdfællesskab. Der har været hold 
afsted dels til Viborg Cup og dels til 
SUS Cup i Svendborg. Begge var over-
natningsstævner med rig mulighed 
for, at spillerne i TFH kunne lære hin-
anden bedre at kende.
For Mini-mix, U-10 og U-12  afholder 
JHF kreds 5 som vanligt stævner. Der 
afholdes Mini-Mix stævne for U-6 og 
U-8 i Præstemarkshallen d. 23 novem-
ber.

Første halvdel af turneringen er nu 
godt i gang. Jysk Håndbold Forbund 
(JHF) har lavet en ny turnerings-
struktur for ungdomsrækkerne. Med 
den nye turneringsstruktur ligger tur-
neringen senere end den plejer og der 
spilles forturnering i alle rækker. 
JHF har lavet en forældrefolder, som 
beskriver, hvad den nye turnerings-
struktur betyder for U-10 og U-12 
holdene. Folderen er lagt ud på TFH´s 
hjemmeside og er værd at læse. I 
folderen står bl.a. nogle gode bud på, 
hvordan man som forældre kan bakke 
sit barn og holdet op, så det er sjovt at 
spille håndbold.

Udover at spille turnering er der også 
mange af holdene i TFH fra U-12 til 
U-18, som er tilmeldt Kreds Cup 4,5,6 
Ungdom, så der er fuld gang i aktivite-
terne i det nye holdfællesskab.

TFH har fået eget klubmodul med 
tilhørende hjemmeside, hvor tilmel-
dingen til hold foregår, og hvor man 
kan se en oversigt over, hvornår de 
enkelte hold træner. På hjemmesiden 
kan man også holde sig orienteret om 
aktiviteter og nyheder i TFH.
Adressen på hjemmesiden er www.
teamfh.dk  På KIF´s hjemmeside 
under håndbold findes også et link til 
TFH´s hjemmeside.

Jette Schacksen
Håndbold.
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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

Team Favrskov Håndbold
U12 drenge årg. 2001
Efter en succesfuld sæson 2012/2013 
under navnet SmallStars var dren-
gene fra HOG og KIF klar til at udvi-
de selskabet med drengene fra GUI 
og SGF i Team Favrskov Håndbold 
(TFH). 
Og det er altid spændende når man 
skal lære nogle nye at kende. Fra 
august måned har vi trænet sammen 
hver tirsdag, hvor vi med 37 drenge 
i begge Rønbæk haller har haft gode 
muligheder for at ryste grupperne 
sammen. Efter første runde i turnerin-
gen er det en fornøjelse at se,hvordan 
drengene trives sammen. 
Vi stiller tre hold til turneringen og 
der er drenge fra alle moderklubber på 
alle tre hold. Med et hold i A-rækken 
og to hold i B-rækken er der lagt op til 
mange gode og spændende kampe.

Det har været en spændende proces, 
at følge overgangen til TFH. Der har 
været stor opbakning fra forældrene 
og vi har kunnet mærke, at drengene 
var klar til, at lære hinanden at kende. 
Her i opstarten spiller vi stadig i de 

gamle klub farver, da ikke alle nye 
grønne spillersæt er leveret. Egentligt 
havde vi håbet på, at have grønne trø-
jer og sorte shorts til alle inden turne-
ringsstarten, men set i bakspejlet, så 
ville jeg nødigt have undværet, at se 
den blanding at spillere, spillertrøjer 
og trænere, som har deltaget i stæv-
ner og for-turneringer. Det har været 
et billede på, at alle byder ind og vi er 
fælles om at gøre TFH til en succes.

SUS Cup var valgt som opstarts stæv-
ne. Vi sendte 120 glade håndbold spil-
lere og 20 trænere af sted til Ullerslev 
på Fyn. U12 drengene årg. 2001 havde 
et hold med i A-rækken.  Og drengene 
fra Køge, Rødovre og Svendborg måtte 
sande at de havde mødt overmag-
ten, da de blev besejret med mange 
overskydende mål. Team Favrskov 
Håndbold er ikke et navn de lige glem-
mer på de kanter..
Med ønsker om en god håndbold sæson 
og på vegne af hele træner gruppen

Jeppe Andersen
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Tak til alle besøgende, revyfolk, hjælpere og alle sponsorerne
Ved KIF`s årlige sportsfest

Endnu engang har vi været heldige at 
have en rigtig god sommerfest, med 
et pænt overskud som går til sports-
udøverne i klubben. Festudvalget 
havde sammensat et fint program for 
dagene i august, vi 
var i år heldige at 
blive velsignet med 
godt vejr. Vi havde 
en fantastisk lørdag 
aften, med en rigtig 
god revy og  med op 
mod 150 til spisning, 
det gav en rigtig god 
stemning til ud på 
de små timer. Årets 
sportsfest var endnu 
engang en stor suc-
ces og dette skyld-
tes udelukkende dig, 
der kom og besøgte 
os, tak for det.
Her skal også lyde en rigtig fantastisk 
stor tak til alle sponsorere, revyfolk  og 
hjælpere og som altid vil jeg her sige, 
at vi ikke kunne afholde sportsfesten 
uden jeres hjælp. Vi håber, at revyfol-
kene vil være med igen næste år.
Det var dejligt, at der var flere, der 
havde givet tilsagn om at hjælpe ved 
opsætning og nedtagning af telt, scene, 

dansegulv og bar m.v. Det var heldig-
vis fint vejr søndag, så vi kunne tage 
teltet ned, få tingene lagt på plads og 
få afleveret de lejede ting. 
Lørdag formiddag var der 20 hånd-

boldhold og om 
eftermiddagen var 
der en del hold til 
gadefodboldgadefod-
bold. 
Vi havde orkester på 
både fredag og lør-
dag aften. Det var 
dejlig at se mange 
ude på dansegulvet 
lørdag aften.
Jeg vil ønske, at der 
er et par stykker, 
der vil melde sig til 
at være med i fest-
udvalget til at lave 
sportsfest næste år, 

vi trænger nok til lidt fornyelse.
Tak til samtlige sponsorer, revyfolk og 
hjælpere der har hjulpet til med at få 
arrangementet til at blive en succes. 
En særlig tak skal lyde til de 22 land-
mænd i området for den flotte hoved-
gevinst samt til de andre sponsorer 
som har ydet flotte bidrag til poselot-
teriet. Vi håber på at ses igen i 2014.



13

Tak til alle besøgende, revyfolk, hjælpere og alle sponsorerne
Ved KIF`s årlige sportsfest

Hovedpræmien en kroferie for to inkl. Lommepenge, værdi 4200 kr. blev skæn-
ket af: 

Bent Braad Nielsen - Erik Mortensen - Daniel Møller - Finn Møller Hansen 
- Hanne og Jørgen Pedersen - I/S Mariehøj - I/S Nørreriis - Jens Hedegaard - 
Jens Ole Pedersen - Jens Tilma - Jens Vestergaard - Jonna Knudsen - Jørgen 
Knudsen - Jørgen Møller - Knud Simonsen -  Lennart Nielsen - Niels Engdal - 
Niels Møller - Niels Peter Jensen - Ole Sejr Hansen 

Øvrige Præmier er skænket af:

AN planteservice - Arlafoods Brabrand mejeri, -  Bakkegårdens Møbler - 
Bagergården Hinnerup, -  Bøger og papir, Hinnerup -  Bûlow Duus Glaspusteri 
- Clemensgaard foder Søften -  Dagli'brugsen Sabro -  Danske Bank Hinnerup 
- Din Tøjmand, Hinnerup – Ditte Svendsen -  Djemisa -  Elektriker Per Viftrup 
Hinnerup – Elplus/Lysmesteren - Engdal Byg -  Fiduz  - Foldby murerfor-
retning -  Foldby VVS og Smedeforretning -  Frisør "Hair News" Hinnerup  
- Frisør ”HairFair” Hinnerup -  Gartneriet Knud Jepsen A/S -  H.Hofmann 
Andersen -  Hinnerup Blomster -   Hinnerup ure, guld og sølv -  Idè binde-
riet -  Imerco,  Hinnerup - Junges auto Hinnerup -  Jysk Tagteknik Hinnerup  
-  Jytte Kristensen -  Kiwi, Hadsten -  Keramiker Gitte Jensen - KV varme-
service - Malerfirmaet Renè Mikkelsen -  Ni-ca Hinnerup -  Nordea Hinnerup 
-  NYMODE -   PB Transporten – Refshøjsgaard Landbutik RGD Revision 
-  Sparekassen Kronjylland -  Sperling -  Sport Direct -  Sportigan, Hinnerup  - 
Tages Multiservice – Vognmand Morten Nørgaard - XL Byg Søften. 

KIF siger mange tak for støtten.
Med sportslig hilsen
Festudvalget i KIF.



14

TFH indtog
Viborg Cup 2013

Så har TFH været til sit første offi-
cielle stævne. Det var til Viborg Cup i 
weekenden den 21. og 22. september. 
Vi har haft en super fed weekend. Vi i 
TFH havde en gang på Handelsskolen 
helt for os selv. Så der er virkelig hyg-
get igennem på kryds og tværs. Da 
det var TFH's første officielle stævne 
deltagelse, var det jo vigtigt, at vi også 
markerede os sportsligt. Det gjorde vi 
ved at komme i finalen i alle rækker, 
som vi stillede op i. Og lad mig bare 
afsløre det med det samme. Vi tog også 
guldet i alle 3 rækker. SUPER SEJT !

Første finale kamp var U12 drengene. 
De vandt en spændende finale med et 
mål. 
Men troede vi den første finale var 
spændende, så tog vi helt fejl. For i 
U10 pigernes finale, var det intet min-
dre end to hold fra TFH der mødtes. 
Efter en super kamp med masser af 
fight og hvor føringen skiftede flere 
gange undervejs, måtte der forlænget 
spille tid til. Men holdene spillede igen 
lige op og herefter skulle det afgøres 
på grusomste vis. Straffekast konkur-
rence. Flot finale. Vinderne:
Stævnet afsluttende kamp var U14 

pigernes finale mod Viborg 1. Og her 
var der igen drama for alle pengene. 
TFH tilskuerne skabte en fantastisk 
ramme og publikumsmæssig hjem-
me bane hele kampen igennem. Men 
Viborg strittede godt imod. Igen måtte 
kampen i forlænget spilletid og igen 
var det heller ikke nok. Holdene skulle 
i straffekast konkurrence for at afgøre 
kampen. Men her slog Dronningen 
af Viborg Cup til. Cause tog ganske 
enkelt tre ud af tre straffekast - høj 
høj KLASSE ! Og så kunne TFH hæve 
endnu en pokal !
Så tre A guldmedaljer ud af tre mulige 
og en enkelt sølv. Det kan jo ikke gøres 
bedre :-)
Tak til alle for en pragtfuld weekend 
og tak for kæmpe stor forældre opbak-
ning.
 
René

Badminton
Så startede den nye badminton sæson 
op. Dog med nogle ændringer. 
Der er ikke længere unge mennesker, 
som spiller badminton i KIF. Det har 
ikke været muligt at finde en træner, 
så spilletiden de havde om tirsdage 
er nu lavet om til, at motionister også 
kan spille den dag, så er der nogle, der 
gerne vil spille tirsdag fra 18.30 til 
20.00 så kontakt mig.
Jeg ved godt at vi er lille klub, men 
det er meget ærgerligt. De unge men-
nesker har nu søgt andre klubber. Jeg 
håber at det i næste sæson igen bliver 
muligt for dem at spille i KIF.
 
Venlig hilsen Susanne
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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
Jette Schacksen, Bondagervej 3 3585111  jette.schacksen@gmail.com
Dan Gripping, Damsbrovej 49 8691 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:
Jette Schacksen, Bondagervej 3 (Koordinator) 3585111 jette.schacksen@gmail.com

Badmintonudvalg:
Susanne Andersen, Tinningvej 10, 31 22 32 43 kagekone77@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



 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 

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

Statsautoriseret revisionspartnerselskab

Torben Bruun Madsen
Tage Bundgaard

Morten Ryberg
Sten Platz


