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Sommerhilsen fra 
formanden

Fodbold er kommet godt gennem første 
halvdel af sæsonen og har afholdt 
afslutning, hvor de ivrige spillere har 
berettet om sejre og hvad de skal se og 
opleve i sommerferien.

De indendørs aktiviteter som håndbold 
og badminton har jo lavsæson men det 
er stadigvæk muligt at træne for dem, 
der ikke spiller fodbold. 

Mere om det sportslige inde i bladet.

Årets sportsfest er ved at være på 
plads. Det bliver som tidligere år et 
3 dages arrangement, hvor der bliver 
underholdning for alle aldre. 

Støttevennerne arrangerer også 
i år sponsorcykelløb. Så hermed en 

opfordring til alle friske drenge og 
piger, husk at pumpe cyklen der er 
flotte præmier på spil til de hurtigste 
og mest udholdende, plus at der 
trækkes lod om mange flere flotte 
præmier.

På det sportslige er der også 
arrangeret håndbold og fodboldkampe 
og naturligvis også gadefodbold hvor 
rivaliserende veje bravt dyster mod 
hinanden og her er det æren står på 
spil.

Mens de voksne dyster er der masser 
af aktiviteter for børn og barnlige 
sjæle, så vi håber igen i år at se rigtigt 
mange oppe på boldbanerne.  

Gunner Holm
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Skanderborgvej	  202,	  Norring,	  8382	  	  Hinnerup	  	  

www.	  refshoejgaard.dk	  

telefon	  Birgit	  Bak:	  4085	  1822	  	  
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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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Fodbold forår

Foråret er nu slut for fodbold. 
Ungdomsholdene har klaret sig rigtig 
godt. Det er overvejende positive ting, 
som trænerne beretter om.

Dog er vi, som mange andre klubber, 
ramt af antallet af medlemmer 
i de enkelte årgange. Vi har derfor 
besluttet, at i stedet for enkelt årgange, 
U7 – U8 – U9 osv., ændre det tilbage 
til det gamle system med 2 årgange pr. 
hold, som fx U8 – U 10 – U12. Dette 
skulle gøre det lettere for trænerne at 
stille hold. Samtidig lægger vi op til, 
at forældrene deltager mere aktivt i 
træning, som holdleder ved kampe, 
kørsel osv.! Vi håber dette tiltag vil 
blive taget godt imod, da vi mener at 
jo flere hænder der bærer byrden, jo 
lettere er den! Dermed ikke sagt at 
man er tvunget med hver gang, men 
at man deltager i den udstrækning det 
er muligt, og der er behov for. Alt dette 
sker i samarbejde med trænerne. Og 
fra klubbens side håber vi at alle vil 
bakke om dette.

Senior startede ud med 2 hold, da vi 
kunne tælle 28 spillere til træning i 
opstarten. Desværre måtte vi trække 
det ene hold grundet frafald og mange 
afbud! Men nu ser det fornuftigt ud. 
Dog må de gerne vinde nogle flere 
kampe! 

Måtterholdet har desværre også mistet 
nogle spillere, men klarer alligevel at 

stille hold. Men uanset resultat, så ser 
de ud til at hygge sig vældigt.

Oldboys +45 har haft en sæson hvor 
det er tydeligt at vi ikke kan score mål. 
Eller rettere, modstanderne scorer 
flere mål end vi gør. Spillet er fint, men 
der mangler lige det sidste. Heldigvis 
har vi vore hjemmekampe hver anden 
mandag, hvor vi spiser sammen efter 
kampen, og hvor drillerierne fyger på 
kryds og tværs af bordet! Så er det 
hyggeligt at gå til bold!

Oldboys +60 har haft en fin sæson. De 
har vundet flere kampe end set i flere 
år, og det er imponerende at de kan 
blive ved! 

Fodbold afd. inviterede på vinsmagning  
for spillerene d. 3. juni. Det var en stor 
succes, selvom fremmødet godt kunne 
have været større. Skovgaard Vine 
kom med 8 top-vine. 1 hvid, 6 røde 
og 1 portvin. Vi havde så arrangeret 
et ostebord fra Lading Mejeri! Vi 
havde en rigtig hyggelig aften, med 
sjove historier, anekdoter, diskutioner 
om vine osv. Og Skovgaard Vine var 
også rigtig godt tilfredse, de gik fra 
smagningen med ordre på godt kr. 
20.000,- ! Og det er ikke sidste gang vi 
laver sådan et arrangement!

Fodboldudvalget
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Traditionen tro afholdt vi 
ungdomsafslutning d. 13. juni! I år 
havde vi gjort det lidt anderledes. Vi 
havde valgt at få DGI til at komme og 
hjælpe med sjove øvelser og redskaber.
Øvelser der alle gik ud på at have 
det sjovt med fodbold, men samtidig 
havde øvelserne også  lidt læring ! Bl.a  
hvor hårdt man kunne skyde, hvor 
præcist man kunne skyde, er du god til 

at drible, m.m. I alt var der 6 øvelser, 
samt en oppustelig boldbane til kampe 
3 mod 3. 
Trænerne stod for hver deres station, 
og så gik børnene fra station til station.
Efter 3 øvelser var der en pause på 15 
minutter til at spise lidt frugt, kage og 
drikke lidt saftevand, så man kunne 
klare de næste øvelser. 
Efter de sidste øvelser var der igen 

Fodboldafslutning



7

muligt for at få fyldt depoterne med 
frugt, pølsehorn, og saftevand, inden 
den længe ventede kamp imellem 
trænere og  forældre mod børnene! 
Der blev virkelig gået til vaflerne i 
kampene. Det var en fornøjelse at se, 
at de børn der mødte frem så ud til 
at have det rigtig sjovt. Heldigvis var 
Winnie France så venlig at tage nogle 
billeder fra kampene, hvor man kan se 
at der bliver kæmpet om hver en bold!

Der skal også lyde en stor tak til 
alle de forældre der bidrog med kage, 

frugt, pølsehorn, m.m., uden jeres 
hjælp vil en lille klub som vores have 
svært ved at eksistere. Og en særlig 
tak til Christian, Mikkel, Dan, Dennis, 
Heinrich, Lee, Mikael, Alexander og 
Camilla , der bruger en del af deres 
fritid på at være træner/holdleder, og 
som lægger et stort arbejde i Korsholm 
IF!

På fodboldudvalgets vegne
Jan Frier
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Igen i år har det været en rigtig 
hyggelig tur til Partille cup i Sverige 
for piger årgang 2000. 
 
Partille Cup er verdens største 
håndbold turnering, hvor der i år har 
været tæt på 21.000 deltagere fra 43 
forskellige lande fordelt på 1.035 hold. 
Der er afviklet 3.631 kampe fordelt på 
60 baner.

Vi tog afsted mandag den 29. juni 
2015 fra morgenstunden, hvor 
vi kørte til Fr.Havn for at tage 
færgen til Göteborg. Vi var særdeles 
heldige med vejret. Der var op 29 
grader, og solen har skinnet fra en 
skyfri himmel hver dag. Det var 

været en rigtig god tur med en flot 
åbningsceremoni. Vi var også en tur 
i Liseberg tivoli. 

Rent sportsligt vandt vi vores pulje 
og gik i A-slutspillet, hvor vi vandt 
den første cup-kamp. 1/16 finalen blev 
herefter endestationen, hvor vi efter 
en hård fight, med både rødt kort, 
skader og sygdom, tabte til et stærkt 
svensk hold fra HK Silwing/Troja med 
14-15. Efter kvartfinale pladser de 
sidste par år, havde vi håbet på lidt 
mere. Men HK Silwing/Troja nåede 
til semifinalen. I G15 rækken deltog 
i alt 116 hold fra 13 forskellige lande. 
Undervejs nåede vi også at møde et 
indisk hold. 

Partille Cup - Håndbold
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Undervejs har der også været masser 
af tid til hygge, afslapning og masser 
af vandkampe i det gode vejr.

Efter 5 overnatninger på en skole 
returnerede vi igen til Danmark. Vi 

var hjemme natten mellem lørdag og 
søndag ved 01.30 tiden.

Tak for en super tur ☺
Med håndbold hilsner
René
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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 er forårs sæsonen slut for U6 og 
U7 spillerne. Vi har haft et forår med 
mange gode træninger, og spændende 
kampe. Vi deltog i Hinnerup Minicup 
hvor vejret var perfekt til leg 
og boldspil, og vi har være ude til 
turneringskampe 3 gange. Vi har tabt, 
vundet og spillet uafgjorte kampe, 
men vi har altid hygget os uanset 
resultatet. Sæsonen blev afsluttet med 
en hyggeaften i klubhuset, med pizza, 
slik og film på storskærm. Efter ferien 
rykker begge hold en årgang op og 
hedder derefter U7 (årgang 2009) og 

U8 (årgang 2008), og U8´erne skal til 
at træne med U9 holdet, som trænes 
af Mikkel Düring. Jeg vil gerne derfor 
takke de spillere, som jeg ikke skal 
træne fremadrettet, for mange gode 
timer på og uden for træningsbanen. 
Og de nye U7 skal træne med det helt 
nye U6 hold årgang 2010´er.
Ønsker alle spillere og forældre en god 
sommer, og på gensyn efter ferien til 
træningsopstart mandag d 10. august.
Sol hilsner 

Dennis Højsgaard

U6 og U7 drenge
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Sportsfest
Kære alle KIFFERE og andre sæt allerede nu X i kalenderen:

torsdag den 20. august, fredag den 21. august 
og ikke mindst lørdag den 22. august.

Om programmet kan vi her løfte sløret for tre dage  med mange 
spændende ting bl.a. det muntre køkken – oppustelig fodboldbane - 
det fantastiske sponsorcykelløb som KIF’s støttevenner arrangerer  
– firmafodbold – gadefodbold – gratis morgenmad lørdag – 
loppemarked – mc og biludstilling – hoppepude – mad – bar – ikke 
mindst håndbold og fodbold i rå mængder – poselotteri – slå søm i. 
Fredag er der firmafodbold og vi gentager succesen med 
damefrokost, vi har udvidet antallet af pladser, så flere kan være 
med. Syndens Hule med 4 lokalkendte musikere spiller fredag aften. 
Lørdag er der håndbold og gadefodbold og afslutter med fest med 
spisning: 2 retter mad/tag selv mad med (husk tallerken og bestik), 
hvis man ikke skal have mad vil entreen være 25 kr. og vil man have 
mad med, fås dette for en samlet pris af 150 kr, efter spisningen 
spiller Smokin’Trends, 4 mands orkester der både spiller gamle 
og nye klassikere, så kære venner mød op i disse tre dage, tag din 
nabo med og tag del i festlighederne, så vi kan få en fantastisk fest, 
jo flere vi er, jo sjovere har vi det. Der er plads til alle. Tilmelding 
til mad fredag senest den 16. august på famwdam@hotmail.com. 
Og lørdag senest fredag den 14. august på Korsholm-if.dk event for 
medlemmer eller på toftum@pc.dk.

Velkommen på boldbanerne Riisvej 6B, Norring 
den 20. -21. og 22. august.

Med venlig hilsen KIF festudvalg: 
Brian, Jan, Sanne, Henning, Heinrich, Karsten, Heidi og Jens.
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Program til Korsholm Idrætsforenings  
Sportsfest 2015 

Støttevennerne opstiller oppustelig hoppepude og fodboldbane. Der er også Det muntre 
køkken. Der er omtale af de enkelte aktiviteter i KIFFEN. 

Torsdag den 20. august 
Kl. 17.00 indskrivning 

Kl. 18.00 Start 
 

Støttevennerne afholder 
Sponsorcykelløb med mange 
præmier, der er pigehold og 

drengehold 
 
 

Kl. 19.05 
S6 Korsholm - Farrekif 

 
 

Kl. 20.00 
Uddeling af præmier 

 
Kl. 21.00 – 23.00 

Hygge i teltet 
 
           Teltet lukker kl. 23.00 
 

 
 

Fredag den 21. august. 
Kl. 18.00 

Firmafodbold 
 

Damefrokost 
Tilmelding senest 16.august  
på famwdam@hotmail.com 

 
Kl. 19.45 

Showkamp 
 

Kl. 21.30 
Syndens Hule underholder 

 
           Teltet lukker kl. 01.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lørdag den 22. august 
Kl. 9.00 

Morgenmad/v KIFs Bestyrelse 
Kæmpe håndbold turnering 

  
Kl. 11.00 

Loppemarked – salgsboder 
 

Kl.13.00 – 15.00 
Gadefodbold 

Motorcykler og biler 
Kl. 16.30 – 18.30 
Teltet er lukket. 

Kl. 19.00 
Fest m/ fællesspisning 

2 retter mad, skal bestilles 
senest den 14.8 for medlemmer  

  på Korsholm-IF.dk event 
andre på toftum@pc.dk 

Kl. 22.00 
Smokin’Trends  

    2 Sangere 1 Guitar 1 trommeslager 
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Nu er det på tide, at vi kvinder skal finde vores høje 

hæle og vores pæne hatte frem og tage en veninde 

under armen for nu holdes der 

Damefrokost 
I KIF’s sportsfest

Fredag den 21 august kl 18.00.

Pris pr. person 150,-

Der vil blive serveret lækker mad udefra.

Drikkevarer skal købes i baren.

Reserver bord i god tid på Famwdam@hotmail.com

senest den16. august. (begrænset antal pladser)
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SPONSOR-CYKELLØB
Traditionen tro vil KIFs Støttevenner også i år arrangere Sponsor-Cykelløb i 

forb. m. KIFs sommerfest.

Det sker torsdag den 20. august på sportspladsen i Norring. 

Der er indskrivning fra kl. 17,00. Løbet skydes i gang kl. 18,00 og der cykles i 1 
time på en ca. 1,5 kilometer lang aflukket strækning ved sportspladsen. 

Kontakt allerede nu dine forældre, bedsteforældre, rige tanter & onkler, festlige 
fætre & kusiner og lav en god sponsoraftale med dem.  Reglerne er simple; Man 
kan melde sig i 3 forskellige alders-grupper. Der er separate grupper for piger 
og drenge. Dine sponsorer betaler 5 kr. eller 10 kr. eller 20 kr. for hver kilometer 
du cykler. Dog minimum 50 kr.. Og der er naturligvis også mulighed for at aftale 
et maksimumbeløb for den enkelte sponsor.  Efter løbets afvikling, modtager alle 
sponsorer et girokort på det indkørte beløb. Man kan også betale på aftenen, i 
”computer-bilen”.

Der er præmier, til de 3 cykelryttere, der har kørt flest sponsorpenge ind. Og 
selvfølgelig præmier i alle 3 aldersgrupper.

Tilmeldingsblanketter er i KIFFEN, men vil også være tilgængelige på 
sportspladsen. Du må gerne tage kopier af blanketterne fra KIFFEN.

Vore sponsorer og samarbejdspartnere igennem mange år har også i år vist 
deres vilje til at støtte os. Der vil derfor også i år være masser af gaver og 
præmier til såvel cyklister som deres sponsorer. 

Fortæl gerne om dette hyggelige arrangement til dine nye naboer, 
klassekammerater og venner. Vi håber at se mange til dette hyggelige 
arrangement. Glæd jer, det gør vi. Vi ses på sportspladsen.

Med venlig hilsen – KIFs Støttevenner
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Tilmeldingsblanket til Sponsor-Cykelløb: 
 
DELTAGER / CYKELRYTTER: 
   
Aldersgruppe:         0 –6 7 – 10 11 - 15  
 
Navn: 
 
Adresse: 
 
****************************************************************************************** 
 
Min(e) sponsor(er) er: 
 
Navn: 
 
Adresse:     
Telefon: 
  
Sponsorbeløb: 5 Kr per km                    10 Kr per km                    20  Kr per km 
 
   
Maximum beløb:    Minimum beløb er Kr 50 !!!! 
 
****************************************************************************************** 
 
Min(e) sponsor(er) er: 
 
Navn: 
 
Adresse:     
Telefon: 
  
Sponsorbeløb: 5 Kr per km                     10 Kr per km                    20  Kr per km  
   
 
Maximum beløb:    Minimum beløb er Kr 50 !!!! 
 
****************************************************************************************** 
 
Min(e) sponsor(er) er: 
 
Navn: 
 
Adresse:     
Telefon: 
  
Sponsorbeløb: 5 Kr per km                    10 Kr per km                    20  Kr per km 
 
Maximum beløb:    Minimum beløb er Kr 50 !!!! 
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GADEFODBOLD 2015 
 

Lørdag den 22. august afholdes den traditionsrige gadefodboldturnering. 
Der var en fantastisk god opbakningen sidste år, og vi håber at flere i år 
har lyst til at stille op til denne hyggelige eftermiddag.  
 
Det kræver ingen fodboldmæssige kundskaber at deltage, og man behøver 
ikke absolut at være en hel gade/vej – man kan også stille op sammen med 
naboen, et hold venner el.lign. 
 
Turneringsreglement: 
• Der dystes på en håndboldbane og målmanden må IKKE parere 

bolden med hænderne. 
• Der skal være 3 damer eller børn under 13 år. Dog min. en af hver. 
• Derudover 2 spillere af frit valg 
• Vi spiller for sjov, og det forventes at der tages hensyn til 

hinanden…!  
• Tacklinger, hensynsløs adfærd og hvis bolden pareres med 

hænderne, medfører udvisning til næste scorede mål og straffespark. 
(uanset hvor på banen forseelsen sker….!) 

 
Der må IKKE benyttes aktive seniorspillere. 
 
Tilmelding senest fredag den 21. august kl. 18.00 til: 
• Kristian Holten tlf. 2022 2296 eller holtenkristian@yahoo.dk 

 
Tilmeldingsgebyr : 100 kr. ( der er max. Præmie til 10 spillere) 
 

Vi glæder os til at se jer til en hyggelig og fornøjelig eftermiddag. 
 

KIF – Festudvalg 
 
 

HUSK AT MEDBRINGE ET TALSTÆRKT HEPPEKOR….! 
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 Seniorfællesspisning
i Foldby  Forsamlingshus

Tirsdag den 29. september, onsdag den 28. oktober 
og tirsdag den 24. november, alle dage kl. 18.30.

SANGAFTEN
i Foldby  Forsamlingshus

Onsdag den 16. september, onsdag den 7. oktober og 
onsdag den 4. november, alle aftener  kl.19.30.

Tidligere højskoleforstander fra Hadsten Højskole Ole Brundsbjerg samt 
pianist Kaj Mørk, vil fortælle lidt om sangene, vi skal synge, så det kan blive 

nogle hyggelige aftener. Der kan købes kaffe, kage, øl og vand.

 Foreningfællesskabet

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

De spiller til 
sportsfesten

Syndens Hule er et akustisk band 
fra Aarhus med lokalt islæt, der 
både spiller gamle klassikere og nye 
radiohits fra Danmark og udland. 
Bandets repertoire inkluderer bl.a. 
The Beatles, Elvis, Michael Jackson, 
TV2, Oasis, Suede, Rolling Stones, 
Robbie Williams, Bee Gees, Katy 

Perry, George Michael og mange flere. 
Bandet spiller ørehængere, der får folk 
til at synge med og svinge træbenet på 
dansegulvet.  
 
Smokin’Trends er et band fra 
Aarhus, der både spiller gamle og 
nye klassikere. Bandets repetoire 
inkluderer bl. a. Ricky Nelson, 
Smokey, Elvis Presley, Shadows, Big 
Fat Snake, Rolling Stones, Shu-Bi-
Dua, Kim Larsen, Gasolin, Box Tops, 
Willie Nelson, Johnny Cash og mange 
flere
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Firma/sponsor fodbold
En dag med kollegialt samvær.

Vi håber mange vil tilmelde sig, så vi kan få en hyggelig aften. Jo 
flere, jo sjovere.

Ideen er at skabe og afvikle en venskabelig dyst mellem firmaer, 
institutioner og virksomheder i Hinnerup og omegn. Det forventes 
at man tager hensyn til hinanden. (Ingen voldsomme tacklinger)
Mød op med dine kollegaer, venner, familie og tilbring en hyggelig 
aften i godt selskab. 

Da det gælder om at få en hyggelig aften, opfordres I til at 
medbringe eget heppekor (kollegaer, ægtefæller og kærester m.m. ).
Baren vil naturligvis være åben hele aftenen og ”Esben B” 
underholder i teltet.
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Tid og Sted:
Fredag d. 21 august på Norring Stadion kl. 18.00

Tilmelding:
Tilmelding sker på mail eller telefonisk til Heinrich Jacobsen
Holdgebyret er på 100 kr. pr. hold.
Betaling skal ske inden start ved dommerbordet.
Sidste frist for tilmelding er torsdag d. 20. august

Præmier:
De vindende hold får tildelt en pokal og en mindre personlig præmie.
Der vil være præmie til bedst udklædte hold.

Kontaktpersoner:
Heinrich Jacobsen 2031 0971 heinrichjac@gmail.com
Dennis Jacobsen    2671 3818 dennis.g.jacobsen@gmail.com 

Turnering:
Der spilles fodbold i 2 rækker.
Herrehold og mix-hold.

På mix-hold skal der være 5 spillere, mindst 2 damer på banen af 
gangen. I rækken med mix-hold spilles uden tacklinger.
Mix-hold spiller på håndboldbane.
På herrehold er der 5 spillere på banen ad gangen.
Herrehold spiller på 5-mandsbaner.

Der må kun spilles i tennissko i begge rækker. Dvs. ingen 
fodboldstøvler !
Der må max. Være 8 spillere pr. hold.
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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

Motionsbadminton
vinteren 2015/2016
Tilmelding skal ske på hjemmesiden Korsholm-If.dk under badminton.
Tilmeldte i 2014/2015 har fortrinsret til de samme tider, som sidste år. 

Tilmeldingen skal ske senest den 1. september, herefter gives tilmeldingen fri.
Nye tilmeldinger til holdet torsdag kl. 19.00 – 20.30 kan kun ske ved 

henvendelse til 

enten Søren Schou eller Jens Toftum.
Træningen starter torsdag den 3. september.

Prisen er som sidste år kr. 800.- pr. bane

Badmintonudvalget
Jens Toftum
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OPSTART SÆSON 2015-16
Trænerne er klar til den nye håndbold sæson 

og du kan finde info om netop dit hold på:
WWW.TEAMFH.DK

Klik på hold tilmelding for at finde dit hold, trænere og træningstider
Er du nyt medlem skal du oprettet en profil og tilmelde dig et hold. 

Har du derimod været aktiv i sidste sæson, så sker din tilmelding automatisk. 
Du bliver dog varslet på mail og SMS inden kontingentet bliver trukket.

Vi glæder os meget til at se dig i hallen i den kommende sæson.

Med sportslig hilsen
Team Favrskov håndbold, Styregruppe

Kære alle TFH Medlemmer.
Tak for den flotte deltagelse og dermed 
høje svar procent på spørge skema 
undersøgelsen. Det har givet os et 
indblik i hvad vi kan gøre endnu bedre 
i TFH i den kommende sæson. Vi vil 
arbejde med en række fokuspunkter. 
Vi har påbegyndt dette arbejde og vil 
intensivere det efter sommerferien. 
Der vil også tilgå yderligere info på 
det tidspunkt.
En af de positive ting vi allerede nu 
har opnået er, at mange har meldt sig 
til at hjælpe med div. opgaver i TFH. 
Det er en meget stor hjælp, når der er 
flere om de mange opgaver i TFH. De 
personer vil også blive kontaktet efter 
sommerferien. Men der er stadig plads 

til flere. Så tøv endelig ikke, hvis du 
har mod på at hjælpe med såvel små 
og store opgaver.
Blandt alle udfyldte spørge skemaer 
har vi trukket tre vindere, der hver 
modtager et gavekort på 500 kr. De tre 
vindere er:
• Clara Englyst Kjeldmann
• Isabella Sofie Povlsen
• Caroline Bækmann Jeppesen
Da der lige nu er ved at blive forhandlet 
nye aftaler til den kommende sæson 
på plads med sportsbutikker vender 
vi tilbage til de tre vindere, så snart 
vi kan.
God sommer.
Med håndbold hilsner
TFH Styregruppen
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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
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
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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 
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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


