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Formanden mener
Fodbold er igen i år kommet godt igen-
nem første halvdel af sæsonen og har 
holdt fælles afslutning, hvor der bl.a. 
ønskes god sommerferie og på gensyn.
Håndbold starter op med sommer-
træning, så det er muligt at holde sit 
niveau ved lige. 

Badminton har også holdt afslutning 
og starter op igen efter sommerferien. 
Meget mere om sporten inde i bladet, 
hvor enkelt afdeling skriver om, hvad 
der er sket siden sidst. 
Årets sportsfest er også ved at være 
på plads, festudvalget knokler på for 
at levere 3 dage med masser af sjov 
og underholdning for alle aldre. Vi har 
plads til alle så inviter endelig venner 
og bekendte med til nogle hyggelige 
dage.    

Støttevennerne arrangerer sædvanen 
tro sponsorcykelløb og vi håber igen, 
at der er stor opbakning til de mange 
unge cykelryttere, der nærmest utræt-
teligt kører omgang efter omgang. 
Hver cykelrytter må gerne have mere 
end 1 sponsor. 
Til de hurtigste og de mest udhol-
dende er der flotte præmier plus at 
der trækkes lod om mange flere flotte 
præmier, der uddeles lige efter løbet. 
Pengene går ubeskåret til støtteven-
nerne og klubbens medlemmer kan 
efterfølgende søge om tilskud til bl.a. 
stævner sæsonafslutning mm. 
 Inde i bladet kan i læse mere om hvad 
der sker i løbet af de 3 dage.  

KIF har lige inden sommerferien sam-
men med en gruppe lokale deltaget 
i en workshop om Foldby-Korsholm-
Norrings fremtid. Initiativet er taget 
af vores lokalråd og Favrskov kom-
mune. Vi havde en super god aften 
og det er dejligt at se, at der ligger 
konkrete og visionære planer for vores 
lille landsby. 

Som i det berømte ordsprog; Når det 
regner på præsten drypper det på deg-
nen. Jeg er overbevist om, at planerne 
vil gøre området mere synligt og så er 
det jo  op til os (KIF) at udnytte dette 
og de muligheder det afføder til, at 
udvikle og fremtidssikre klubben.  
Lokalrådet følger processen og afhol-
der et borgermøde til efteråret, hvor 
der præsenteres et udkast til helheds-
planen. 

Gunner Holm
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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

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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KontaKt os

Adresse : Ådalsvej 100 

8382 Hinnerup

Email : info@tfh.dk

Tlf: +45 86 98 78 09

vElkommEn Til
team favrsKov håndbold
DET PERFEKTE HÅNDBOLDFÆLLESSKAB

team favrsKov håndbold
DET PERFEKTE HÅNDBOLDFÆLLESSKAB

Er du til boldspil, fuld fart, gode oplevelser og masser af kammeratskab, så er håndbold 
måske noget for dig.

Team Favrskov Håndbold er håndbold for alle og fællesskabet samler den største ungdoms-
afdeling i Østjylland. vi bringer børn og unge sammen fra hele 8382 området, så de gennem 
glæden til sporten kan understøtte deres relationer til hinanden på tværs af skoler distrikter.

med ca. 500 aktive spillere og mere end 100 trænere og ledere er målet at skabe et sted 
hvor alle har mulighed for at udøve håndbolden på det niveau de ønsker.

vil du gerne i gang og se om håndbold er noget for dig, så kontakt os. vi er i gang hele året 
og du er meget velkommen !!

se mere på 
WWW.TEAmFH.Dk EllER www.facebook.com/teamfavrskovhaandbold

Kontaktpersoner:  Rene Jensen, rjmail@fiberhjem.dk
                     Jeppe Andersen, jeppe@birkandersen.dk

Kom oG sPIl håndbold med os !!!
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Så er forårs sæsonen forbi for fodbold. 
Alt i alt en rigtig fin sæson.
Ungdoms afd. kører der ud af, takket 
være trænerne, og forældrene. 
Der skal lyde en stor tak til Dan, 
Bjarke, Steffen, Christian, Mikael, 
Dennis, Alexander, Dennis og Heinrich 
for at få alt til at fungere. Og for at 
sikre fremtiden for klubben!
Uden det arbejde I lægger i klubben, 
ville  vi ikke kunne  fungere!

I er også blevet dygtige til at lægge bil-
leder og resultater op på Korsholm IF 
´s facebook side.
Rigtig dejlig at se alle de glade, seje 
ungdomsspillere der findes i KIF
Og der skal også lyde en stor tak til 
forældrene, der altid støtter op om 
holdene, og hjælper  trænerne, hvis 
det behøves!

Vor senior afd.  lider desværre under 

Fodbold
sommerpause

Billeder fra ungdomsholdenes sommerafslutning. Trænerne havde arrangeret en supersjov 
vifte af aktiviteter, som spillerne prøvede på omgang.
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mangel på spillere i alderen 18-35 
år. For at kunne stille hold, har nogle 
af OldBoys +45 spillerne spillet med 
på serie 6 holdet. Men desværre har 
træningsindsatsen  ikke stået mål 
med hverken trænerens eller klubben 
ønsker, så træner Poul Rasmussen har 
desværre opsagt jobbet. Hvad vi gør i 
efteråret er ikke fastlagt i skrivende 
stund, men vi håber på at senior kan 
fortsætte i en eller anden form. Som 

klub er vi meget interesseret i at 
hjælpe holdet, og støtte op om det, men 
vi kan jo ikke tvinge noget til at spille 
for os!

Vor Oldgirls hold for spillere +28, 
fungere fint. De ser i alt fald ud til 
at hygge sig, selvom de ikke vinder 
mange kampe. Og det er faktisk ikke 
let at tabe så mange kampe og bevare 
gejsten som de gør! Så klubben har 
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stor respekt for de piger der deltager 
på dette hold. Og vi kan faktisk se 
store fremskridt i jeres spil, fra da I 
startede! Så klø på, så skal sejrene nok 
komme!

OldBoys afd. består af 2 hold: +45 
og +60. OB+45 sluttede som nr. 1 i 
en meget tæt pulje, hvor kun 5 point 
skilte nr. 1 fra nr. 5. Desværre tabte de 
1. semifinale mod nr. 4 med 4-3, så der 
skal spilles om 3-4pladsen!
Med det er voldsomt fremskridt fra 
sidste år, hvor de tabte mange kampe 
med  1 mål, og sluttede som 3 sidst i 
puljen.  OB+60 har egentlig haft en 
OK sæson. Holdet har spillet nogle 
lige kampe som både er vundet og 
tabt. Også er man også løbet ind i et 
par nederlag. Men der er imponerende  

at en klub som Korsholm er i stand til 
at stille med et hold i den aldersklasse. 
Også med et spring i aldersklasse fra 
55-77år, hvor alle har det godt med 
hinanden! Alle OLD holdene  er gode 
til at hygge efter kampene. Ofte med 
mad på programmet. Stegt flæskesteg 
er et sikkert hit, men vi griller også 
pølser, steaks, m.m. Og ingen af hol-
dene er så lukkede, at man ikke taget 
godt imod nye spillere! Så har du lyst 
til at spille fodbold i KIF, og samti-
dig lære nye mennesker at kende, så 
kontakt holdlederen for det hold du 
finder interessant, alle kontakt-data 
kan findes på vor hjemmeside  www.
Korsholm-if.dk

Tak for et godt forår!
Fodbold-udvalget
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U9-U10

U10 drengene til EM i Hinnerup

Vi har i denne sæson trænet sammen, 
da U9 drengene er en mindre flok på 
6 spillere. Det har betydet, at vi har 
været helt op til 22 til træning sam-
men, og KIF står med en stor og meget 
stærk flok unge mennesker, der kæm-
per og yder deres bedste til træning 2 
gange om ugen. 

På kampplan har det været en 
meget god sæson, hvor der har været 
meldt 3 hold til for disse to årgange. 
Resultaterne har generelt været gode, 
med plads til et mindre nederlag i ny 
og næ.
Desuden har drengene været meldt 
til Hinnerup cup. Det resulterede i 

en 1 plads i B-rækken for det ene af 
holdene. 

Forældreflokken til denne flok er af 
topklasse og er desuden meget loyale 
heppere til kampene på den opmun-
trende og positive måde. Dette kunne 
bl.a. ses til Hinnerup cup, hvor vi en 
våde regnvejrsdag havde forældre der 
kom med en pavillion- og lavede en 
super fælles tørvejrsplads for spillere 
og forældre.

På trænernes 
Christian Poulsen

U10 drengene har haft en fantastisk 
sæson, og sluttede af med at del-
tage i deres første 8mands turnering 
i Hinnerup. Det blev en stor succes, 
og drengene fik med stor fightervilje 
kæmpet sig frem til en 3. plads, bl.a. 
på baggrund af en super 3-1 sejr over 
værterne fra HOG.  

Vejen var dog lang, og undervejs måtte 
drengene kæmpe hårdt for det.
Efter en velfortjent sommerferie skal 
deres spilles mere fodbold på den store 
8mands bane.

Hilsen
Christian Poulsen



10

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

 Seniorfællesspisning
i Foldby  Forsamlingshus

Tirsdag den 27 september, onsdag den 26. oktober  
og tirsdag den 29. november, alle dage kl. 18.30.

SANGAFTEN
i Foldby  Forsamlingshus

Onsdag den 7. september, onsdag den 5. oktober  
og onsdag den 9. november, alle aftener kl.19.30.

Hyggelig fællessang under ledelse af Ove Rosenkvist og  
pianist Kaj Mørk. De vil fortælle lidt om sangene,  

vi skal synge, så det kan blive nogle hyggelige aftener.
 Der kan købes kaffe, kage, øl og vand.

Foreningfællesskabet
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Sportsfest
Kære alle KIFFERE og andre sæt allerede nu X i kalenderen  

torsdag den 11. august, fredag den 12. august og ikke mindst lørdag 
den 13. august. 

Om programmet kan vi her løfte sløret for tre dage  med mange spændende ting 
bl.a. det muntre køkken – oppustelig fodboldbane - det fantastiske sponsorcykel-
løb, som KIF’s støttevenner arrangerer – nyt motionsløb - firmafodbold – gade-
fodbold -  gratis morgenmad lørdag – loppemarked – mc og biludstilling – hop-
pepude – mad – bar – ikke mindst fodbold i rå mængder – poselotteri- slå søm i. 
Fredag er der firmafodbold og vi gentager succesen med damefrokost i år bliver 
det i teltet, vi har udvidet antallet af pladser, så flere kan være med. Vi deler 
teltet op i 2 dele og i den anden del bliver der plads til mandehørm. Syndens 
Hule med Jeppe K Christensen, Søren Bundgaard, Thomas Kragelund og Emil 
Hansen,  spiller fredag aften. Lørdag er der fodbold og gadefodbold og afslutter 
med fest med spisning: Grillstegt gris med tilbehør (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 ca.150 kr.(pris meddeles senere) Efter spisningen 
kommer Stand Up komikeren Daniel Buch og underholder, herefter spiller Hat, 
Stokvad og Tønne (Søren Tønnesen kendt af mange i Foldby), 3 mands orkester 
der elsker at sætte gang i en fest, så kære venner mød op i disse tre dage, tag 
dine naboer 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 1. august på famwdam@hotmail.com. Og lørdag senest søndag den 7. 
august på Korsholm-if.dk event for medlemmer eller på toftum@pc.dk.

Velkommen på boldbanerne Riisvej 6B, Norring  
den 11.- 12. og 13. august.

Med venlig hilsen KIF’s festudvalg: 
Brian, Jan, Sanne, Henning, Heinrich, Karsten, Heidi, Dennis og Jens.
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Program til Korsholm Idrætsforenings  
Sportsfest 2016 

Støttevennerne opstiller hoppepude og fodboldbane. Der er også Det muntre køkken.  Husk 
poselotteriet, der er gevinster for 45.000 kr. Der er omtale af de enkelte aktiviteter i KIFFEN. 

Torsdag den 11. august 
Kl. 17.00 indskrivning 

 
Kl. 18.00 Start 

 
Støttevennerne afholder 

Sponsorcykelløb med mange 
præmier, der er pigehold og 

drengehold 
 

 19.10 – 19.40 
Motionsløb tilmelding kl. 18.30. 
Præmier både til damer og herrer 

 
Kl. 20.00 

Uddeling af præmier 
 

Kl. 21.00 – 23.00 
Hygge i teltet 

 
           Teltet lukker kl. 23.00 
 

 
 

Fredag den 12. august. 
Kl. 18.00 

Firmafodbold 
Damefrokost 

Tilmelding senest 1.august  
på famwdam@hotmail.com 

Mandehørm i teltet. 
 

Kl. 18.30 
Showkamp 

Old Boys KIF - HOG 
45 år 

 
 

Kl. 21.30 
Syndens Hule underholder 

 
           Teltet lukker kl. 01.00 

 
Teltet er røgfrit alle dage. 

 
 
 

Lørdag den 13. august 
Kl. 9.00 

Morgenmad/v KIFs Bestyrelse 
Kl. 10.00 

Børnefodbold turnering 
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 

Grillstegt gris med tilbehør, skal 
bestilles senest den 7.8 for 
medlemmer på Korsholm-IF.dk 
event andre på toftum@pc.dk 

Kl. 21.00 
Stand-up v/Daniel Buch 

Kl. 21.30 
Hat, Stokvad og Tønne  

underholder 
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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 12. august kl 18.00

Vi skal i teltet i år, så husk at tage en trøje med…
Menuen bliver ikke tapas i år,  

men noget mere mættende.

Pris pr. person 200,-  
og det er incl. velkomst drink og snacks

Drikkevarer skal købes i baren.

Reserver bord i god tid på Famwdam@hotmail.com
senest den 1. august.

Vi ses til en sjov damefrokost.
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SPONSOR-CYKELLØB
Traditionen tro vil KIFs Støttevenner også i år arrangere Sponsor-Cykelløb i

forbindelse med KIFs sommerfest.

Det sker torsdag den 11. august 2016 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. Der er naturligvis 
også mulighed for at aftale et maksimumbeløb for den enkelte sponsor. Efter 
løbets afvikling, modtager alle sponsorer en opkrævning på det indkørte beløb. 
Man kan også betale på aftenen kontant eller via mobilePay.

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 sports-
pladsen. 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 præ-
mier til såvel cyklister som deres sponsorer.
Fortæl gerne om dette hyggelige arrangement til dine nye naboer, klassekam-
merater 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 sæt kryds:  0 – 6  7 – 10  11 – 15

Navn: ______________________________________________________________
Adresse: ______________________________________________________________

*************************************************************************
Min(e) sponsor(er) er:
Navn: ______________________________________________________________
Adresse: ______________________________________________________________
E-mail: ______________________________________________________________
Telefon: ______________________________________________________________

Sponsorbeløb sæt kryds:  5 Kr. per km  10 Kr. per km  20 Kr. per km
Maximum beløb kr.: _____________           Minimum beløb er kr. 50 !!!!
*************************************************************************
Min(e) sponsor(er) er:
Navn: ______________________________________________________________
Adresse: ______________________________________________________________
E-mail: ______________________________________________________________
Telefon: ______________________________________________________________

Sponsorbeløb sæt kryds:  5 Kr. per km  10 Kr. per km  20 Kr. per km
Maximum beløb kr.: _____________           Minimum beløb er kr. 50 !!!!
*************************************************************************
Min(e) sponsor(er) er:
Navn: ______________________________________________________________
Adresse: ______________________________________________________________
E-mail: ______________________________________________________________
Telefon: ______________________________________________________________

Sponsorbeløb sæt kryds:  5 Kr. per km  10 Kr. per km  20 Kr. per km
Maximum beløb kr.: _____________           Minimum beløb er kr. 50 !!!!
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GADEFODBOLD 2016 
 

Lørdag den 13. 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 12. 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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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

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.  
 
Hat, Stokvad & Tønne er et band fra 
Thorsø, med 3 garvede musikere der 
elsker at lave en fest. Bandets repe-
toire giver god mulighed for at synge 
med og skabe god stemning. Tønne 
eller Søren Tønnesen er født og opvok-
set i Foldby og kendt af mange.

Daniel Buch er en af de mindste 
komikere i kongeriget Danmark, men 
han er stadig ikke til at overse. Han 
er charmerende, positiv og selvironisk. 
Det bliver han også nød til at være, 
når man ligner en lille dreng, der har 
ramt puberteten for tidligt. Men lad 
jer ikke snyde, for Daniel er udstyret 
med kvikt hoved og med sin energiske 
stil samt finurlige iagttagelse under-
holder han publikummet, som om han 
ikke havde lavet andet.  
Daniel kan finde på at snakke om:
Familie, damer, hverdagens mærkvær-
digheder m.m

De underholder til 
sportsfesten
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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 med-
bringe eget heppekor (kollegaer, ægtefæller og kærester m.m. ).
Baren vil naturligvis være åben hele aftenen og ”Syndens hule” 
underholder i teltet.
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Tid og Sted:
Fredag d. 12 august på Norring Stadion kl. 18.00

Tilmelding:
Tilmelding sker på mail eller telefonisk til Dennis Jacobsen
Holdgebyret er på 100 kr. pr. hold.
Betaling skal ske inden start ved dommerbordet.
Sidste frist for tilmelding er torsdag d. 11. august

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

Kontaktpersoner:
Dennis Jacobsen    2671 3818 janniefischer@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 fodbold-
støvler !
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

Badminton
Meld dig til motionsbadminton vinteren 2016/2017
Tilmelding skal ske på hjemmesiden Korsholm-If.dk under badminton.
Tilmeldte i 2015/2016 har fortrinsret til de samme tider, som sidste år. 
Tilmeldingen skal ske senest den 1. september, herefter gives tilmeldin-
gen fri.
Nye tilmeldinger til holdet torsdag kl. 19.00 – 20.30 kan kun ske ved hen-
vendelse til enten Søren Schou eller Jens Toftum.

Træningen starter torsdag den 1. september.

Prisen er som sidste år kr. 800.- pr. bane
Badmintonudvalget
Jens Toftum
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Støt vore annoncører
- de støtter os...

Sæson 2016 – 2017

Team favrskov håndbold har i den kommende sæson 
2016 – 2017  

hold i alle årgange for både piger og drenge.

Du kan finde info om hold og træningstider  
på vores hjemmeside:

www.teamfh.dk

Rigtig god sommer til alle



23

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
Jeppe Andersen (TFH), Fusagervej 17, 8698 6807, jeppe@birkandersen.dk
Jan Frier (Materiel), Postvej 6, 8698 8263 jfs@hin.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 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, toftum@pc.dk

Festudvalg:
Brian Wissendorf Dam, Fusagervej 41, 5230 3381, famwdam@hotmail.com
Jens Toftum, Toftegårdsvej 6, 8698 5693, toftum@pc.dk 
Heinrich Jacobsen, Postvej 36, 2031 0971, heinrichjac@gmail.com
Dennis Jacobsen, Søftenvej 11, 8200 ÅN, 8623 1858 dennis.g.jacobsen@gmail.com
Susanne og Jan Poulsen, Bredgårdsvej 3, 2231 5373 ubehage@live.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, niels-erik_knudsen@live.dk
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, 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
Medlem: 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

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 


