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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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Endnu et år er gået og hvor vi de 
tidligere år nogenlunde har kunnet 
opretholde medlemstallene har vi i 
2015 set et lille fald. Det understre-
ger at vi som lille klub skal hænge i 
for at klare os, vi skal værne om nær-
miljøet og de store fordele dette giver. 
Vi har brug for at der er flere, der 
giver en hjælpende hånd, vi kan ikke 
fortsætte med, at vi ved hver general-
forsamling, bliver nødt til at ændre 
vedtægterne, så en stadig mindre 
antal bestyrelsesmedlemmer kan 
tegne KIF’s bestyrelse. Jeg vil derfor 
opfordre til, at man møder op til den 
kommende generalforsamling og være 
med til at gøre en forskel. Husk på 
at ekstra hænder giver flere og nye 
muligheder til gavn for byens børn og 
unge. 
Vi står også med udfordringen, at 
der de kommende år er færre elever i 
årgangene på Korsholm skole, vi skal 
derfor være mere aktive for at være 
sikker på at vi ikke bliver valgt fra.

Fodbold
I fodboldafdelingen har vi i 2015 
set en lille tilbagegang. De yngste 
årgange ligger stabilt og det er vi 
naturligvis glade for, udfordringen 
for vores lille klub er, at fastholde de 
unge spillere længst muligt i KIF. For 
de yngste årgange vægter tryghed 
samt, at det er ens skolekammera-
ter, man spiller sammen med. Det er 
KIF’s styrke. 

Når spillerne bliver lidt ældre og 
gerne vil have flere udfordringer, er 
mulighederne ikke så store i KIF, det 
er der ikke noget nyt i og vi glæder os 
over, at vi kan være med til at lægge 
grundstenene for dygtige og gode spil-
lere. 

Nyt i fodboldafdelingen er, at der til 
den kommende sæson er trykt en 
velkommen i klubben folder, der skal 
uddeles på skolen og andre udvalgte 
steder i byen. Nyheder vil fremover 
også blive publiceret på lokalrådets 
Facebook side.   

Senior siden går godt, de har fundet 
et fornuftigt leje og det er jo skønt at 
se, at flere af de unge kommer tilba-
ge, når de er blevet +20 eller ++20.

Håndbold
TFH er ved at være veletablerede og 
der er generalforsamling først i året, 
hvor TFH konstitueres formelt. TFH 
ejes af de 4 moderklubber HOG, SGF, 
GUI og KIF.

I håndboldafdelingen har der også 
været en lille tilbagegang i med-
lemstallet og som modtræk til dette 
har TFH gjort nogle nye tiltag bl.a. 
er Dick Glineborg, repræsentant fra 
GUI kommet med i styregruppen og 
qua sit daglige arbejde som leder af 

KIF Årsberetning 2015

fortsættes side 5
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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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Sabro skole, er der taget kontakt til 
Præstemarksskolen, Rønbækskolen 
og Haldum Hinnerupskolen med 
henblik at tilbyde en træner- og dom-
meruddannelse som supplement til 
8. klassernes idrætsfag, der efter den 
nye skolereform er blevet et eksa-
mensfag. Super spændende og godt 
initiativ der forhåbentlig munder ud 
i øget interesse for håndbold og flere 
medlemmer. 

Der ud over har TFH 
også startet en ny 
turnering Favrskov 
mesterskabet, hvor de 
bedste hold fra alle 
rækker og årgange 
i Favrskov kom-
munes håndboldaf-
delinger inviteres. 
Arrangementet afhol-
des i april måned og 
tanken er, at klubber-
ne i Favrskov holder 
det på skift én gang 
om året. Idéen er lånt 
hos badmintonafde-
lingen, hvor lignende 
arrangementer har 
været afholdt de 
senere år.

Slutteligt skal nævnes at TFH vir-
kelig glæder sig til at den nye hal i 
Søften bliver taget i brug i starten af 
april måned, da der er et enormt pres 
på de nuværende haller TFH benyt-
ter. 

Badminton
I 2015 har det heller ikke været 
muligt at starte hold med ungdoms-
spillere, vi mangler både trænere og 

spillere, og i den sammenhæng kan 
vi jo stille os selv spørgsmålet, hvem 
kom først hønen eller ægget…
Motionisterne er heldigvis meget 
stabile og vi er endda lidt flere end 
sidste år.

Krolf
Krolfafdelingen kører godt, den har 
fundet et fornuftigt leje, men der er 
naturligvis plads til nye medlemmer. 

Der spilles krolf ca. 9 
måneder om året hvis 
vejret ellers tillader 
det. 

KIF generelt
Kif har også i det for-
gangene år haft et godt 
samarbejde med nabo-
klubberne HOG, HGF, 
SGF og GUI. Vi mødes 
på skift i klubberne 2 
gange om året, hvor vi 
fortæller, hvad der er 
sket i klubberne siden 
sidst. Det er vigtigt at 
vi værner om dette og 
at vi kan stå sammen 
og gøre fælles front, 
hvis der kommer for-

slag eller ændringer fra de offentlige 
myndigheder. 

I 2015 er det lykkes at lave en fæl-
les tøjsponser aftale indgået mel-
lem HOG, GUI, KIF og Sportmaster 
Storcenter Nord. TFH er naturligvis 
også dækket af aftalen. 
Aftalen løber over 5 år og vi er alle 
rigtig godt tilfredse med den, herved 

fortsættes næste side
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OLD BOYS FODBOLD
Spillermøde

Mandag den 1. februar 2016

Kl. 19.00 Træning
Kl. 21.00 Spillermøde i klubhuset

Herefter er klubben vært ved en gang suppe. Vi fortsætter træningen
hver mandag kl. 19.00. Såvel gamle som nye spillere er velkomne.

Holdlederne

vi kan give vores medlemmer adgang 
til de nyeste kollektioner til yderst 
konkurrencedygtige priser.  

Årets sportsfest gik fornuftigt i år, 
dog kneb det en smule med tilmeldin-
ger til fællesspisning lørdag aften. 
Vejret der imod var rigtig fint i år og 
de sportslige aktiviteter kunne der-
for udføres tørskoet til stor glæde for 
alle. 

Sommerfesten løber over 3 dage. 
For at dette kan lade sig gøre er der 
rigtigt mange frivillige, der gør et 
kæmpe arbejde og ikke mindst fest-
udvalget, der virkelig lægger mange 
timer før, under og efter festen. 
Derfor en stor tak til alle, der er med 
til at videreføre denne årlige fest. 

KIF´s støttevenner afholdte også igen 
i år cykelsponsorløb, hvor der også i 

år var tilmeldt mange ivrige små og 
unge cykelryttere. I år var der også 
flotte præmier til de 3 øverste pladser 
og der blev trukket lod om de reste-
rende præmier til stor glæde for de 
mange cykelryttere.

Jeg vil også gerne takke KIF´s støtte-
venner for alle de økonomiske bidrag, 
klubbens medlemmer kan søge. 

Jeg vil også gerne takke alle sponso-
rer til træningsdragter, spilledragter 
og præmier til poselotteriet m.v..

Sidst men ikke mindst vil vi takke 
alle ledere, trænere og hjælpetrænere 
for den indsats I har ydet i 2015 uden 
Jeres engagement kan vi ikke fast-
holde byens børn og unge.

/ Gunner Holm
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Kom til Generalforsamling i KIF
Tirsdag d. 23. februar kl. 19.30

i Klubhuset i Norring

Aftenen starter med generalforsamling i støttevennerne kl.19.30 og 
derefter generalforsamling i Korsholm Idrætsforening.
Man kan roligt møde op uden frygt for, at man bliver valgt ind i 
bestyrelsen, hvis man ikke er interesseret.
Men vi håber fra bestyrelsens side, at det kommer mange med gode 
ideer til, hvordan vi kan gøre tingene bedre i fremtiden.
Som noget nyt vil vi efter generalforsamlingen servere ost og rødvin.
Tilmelding senest den 19. februar til.
Gunner Holm, tlf. 8698 6538 mail lillevorbjerg@gmail.com eller
Jens Toftum tlf. 8698 5693 mail Toftum@pc.dk

Venlig hilsen
Korsholm IF

KIF’s Støttevenner

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af forslag til ændring af vedtægterne
6. Behandling af eventuelt indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 2 suppleanter
9. Valg af 2 revisorer
10. Evt. valg af udvalg
11. Eventuelt
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Nyt fra KIF støttevenner
KIF støttevenner har i det forløbne år 
fået mange ansøgninger fra ungdoms-
afdelingen til sociale arrangementer, 
afslutninger og stævner. Vi er rigtig 
glade for, at trænerne bruger os, så vi 
kan støtte det lokale ungdomsarbejde, 
så bliv endelig ved med det.

Sponsorcykelløbet var igen i år en 
succes, og vi vil gerne sige stor tak for 
den store lokale opbakning til arran-
gementet.
Der var tilmeldt 53 cyklister til spo-
sorcykelløbet med deltagere fra alle 
tre aldersgrupper. Vi var heldige med 
et fantastisk vejr, og de tilmeldte cyk-
lister cyklede godt til og kørte rigtig 
mange kilometer. Stor ros til cykli-
sterne, som kørte penge ind til støtte 

for vores lokale ungdomsarbejde.

Efter løbet var der chips og frugt til 
alle cyklister. Igen i år var der mange 
præmier til cyklisterne.
Der var præmier til de cyklister, som 
havde kørt flest omgange. Derudover 
blev der trukket lod om præmier, så 
der vist blev en lille præmie til alle 
deltagende cyklister.

De cyklister, som kørte flest sponsor-
penge ind blev.
1 pladsen.
Cecilie Brun, som vandt 300 kr.
2 pladsen:
Jonathan Christensen, som vandt 200 kr.
3 pladsen:
Aske Duus, som vandt 100 kr.

Sponsorcykelløbet ved KIFs sportsfest var en stor succes med opbakning fra 53 deltagere 
og et væld af sponsorer.
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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

Så en opfordring til cyklisterne om 
også til næste år at deltage i cykellø-
bet og finde en masse sponsorer.

Vi vil også gerne sige stor tak til vore 
sponsorer, som har sponsoreret præ-
mier til cyklister og gaver til cyklister-
nes sponsorer. 
Der er blevet trukket lod om gaver til 
cyklisternes sponsorer, og de heldige 
vindere var.
Inger Søndergaard, som vandt Salt 
og pebersæt fra Glaspusteriet Bullow 
Duus. 
Christian Krabbe, Carina Bjerregaard, 
Mathias Erneberg og Lotte kaster, som 
alle vandt en skål fra glaspusteriet 
Bullow Duus. Anne sofie Olrik, som 
vandt gavekort til Sabro Kro og Ellen 

Jepsen, som vandt gavekort til Foder 
Engros i Foldby. 
Præmier til cyklisterne var sponsore-
ret af Foldby VVS og Smedeforretning, 
Rema 1000 Sabro, Den Jyske 
Håndværkerskole, Foldby Spisehus og 
Martingruppen og Systemfrugt.

Til orientering til medlemmerne af KIF 
støttevenner, vil kontingent til KIF 
støttevenner fremover skulle betales 
via klubmodulet. Medlemmerne vil få 
brev om, hvordan tilmelding og beta-
ling via klubmodulet foregår inden 
opkrævning af kontingent næste gang.

Hilsen.
KIF Støttevenner.
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Så blev 2015 til 
2016, og et nyt 
fodbold år skal 
snart til at star-
te. Men selvom 
kalenderen siger 
det er vinter, så er der 
stadig gang i den udendørs 
fodbold med hygge-træning 
hver mandag kl. 19:00, for 
Old Boys 60, Old Boys 45 og 
senior-herre!  Så går der nogen 
og tænker på at starte med 
at spille fodbold, så mød 
endelig op en mandag! 
Børne-holdene træ-
ner indendørs i 
Friskole-hallen 
indtil udendørs-
sæsonnen starter, 
så hvis dit barn har lyst til at 
prøve, så kontakt Dennis Højsgaard 
eller Dan Gripping. Telefonnumre og 
mail adresser kan du finde på WWW.
KORSHOLM-IF.DK! 
For sæsonen 2016 forventer vi samme 
antal hold, dog har vi brug for hjælp.  
Det kan være at du har lyst til at være 
træner for et børnehold, hold-leder, 
eller bare hjælpe til med træningen. 
Har du lyst så kontakt enten under-
tegnede eller en af de nuværende  
trænere. 
Hver sæson er rimelig planlagt, men 
vi kan jo altid gøre noget bedre eller 
andeledes, så har du en ide, skynd dig 
at kontakte en fra Fodbold-udvalget, 
se kontakt-info bagerst i KIFFEN. Vi 
er meget åbne overfor ideer, nye tiltag, 
og lign.

Til slut vi jeg gerne 
takke alle de , der 

har bidraget 
med  at gøre 

Korsholm IF til 
et samlingssted i 

lokalsamfundet. Tak 
til trænerne for al den tid 
i lægger i arbejdet. Uden 

jer kunne vi ikke drive 
klubben.

Tak til Fodbold-udvalget 
for at hjælpe med at få 

tingene til at køre! Tak til 
forældre for hjælp til træning, 
kørsel, hjemmebag og meget, 

meget mere! 

Jan Frier, Fodboldformand

Nyt fra Fodboldafdelingen

Støt vore
annoncører

- de støtter os...	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Skanderborgvej	  202,	  Norring,	  8382	  	  Hinnerup	  	  

www.	  refshoejgaard.dk	  

telefon	  Birgit	  Bak:	  4085	  1822	  	  
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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

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 26. januar, onsdag den 24. februar og tirsdag den 16. marts 
alle dage kl. 18.30.

 SANGAFTEN i Foldby Forsamlingshus
Onsdag 3. februar, onsdag 2. marts, onsdag 6. april, alle aftner kl. 19.30

Hyggelig fællessang under ledelse af Ove Rosenkvist og Kaj Mørk.
Der kan købes kaffe, kage, øl og vand

.Foreningfællesskabet
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Der er fuld gang i 2. runde af håndbold turneringen og mange TFH hold har 
benyttet pausen til at deltage i Jule stævner. Her er et uddrag af de historier og 
billeder holdene har lagt på vores Facebook gruppe..
Følg os online på www.facebook.com/teamfavrskovhaandbold/

TFH U12 piger vinder 
Skjern Cup med 12-11 
over lokalrivalerne fra 
Hammel. Dermed 6 sejre 
ud af 6 kampe. En finale 
der kunne have gået til 
begge sider men med en 
suveræn Maria i målet 
gik det vores vej. Maria 
blev udnævnt til kampens 
spiller og fik overrakt 
præmie af Skjerns liga-
spiller Bergholt.

U14 drengene spillede 
sig i dag i finalen til 
RørCup.
Det blev til en flot 
anden plads efter en 
dag med masser af 
håndbold. Godt gået 
drenge !!!!!
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Succes til Skovbakken 
cup for TFH. Både u10 
piger og drenge vandt. 
Her ser i drengene efter 
medaljeoverrækkelse…

U-14 pigerne deltog 
mandag i Rosendal 
Julecup.
Vi havde to hold med 
i række 2 og et hold i 
række 3. Begge de to 
hold i række 2 vandt 
deres to indledende 
kampe og mødtes der-
for i finalen, som hold 
1 vandt, mens hold 2 
fik en fornem anden 
plads. Hold 3 gik ligele-
des sejerrigt ud af alle 
dagens kampe, og kunne 
således bringe endnu 
en pokal med hjem til 
klubben.
Super flot piger !!!
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NYTÅRSKONCERT
Foldby Forsamlingshus søndag den 31. januar kl. 15

Det er den nytilflyttede operasangerinde Pernille Stolting-Madsen, som i sam-
arbejde med Foreningsfællesskabet, håber at bringe den wienerske tradition for 
nytårskoncerter til Foldby.

Pernille arbejder til daglig på Den Jyske Opera, og har mødt pianisten Olivera 
Marinkovic samme sted, og det er Olivera man kan høre akkompagnere til 
nytårskoncerten. De to musikere har trukket på deres netværk, så Foldby 
Forsamlingshus får ved denne lejlighed besøg af hemmelige gæster fra den 
Jyske Opera og fra den Københavnske jazzscene.

Programmet bliver et fejende, festligt champagnesprudlende festfyrværkeri af 
kendte og elskede operettemelodier fra bl.a. Lehárs ”Den Glade Enke”, Strauss 
”Flagermusen”, Loewes ”My Fair Lady”, sange af Kai Norman Andersen vil også 
kunne høres. Nytårsgallakoncerten falder i 2 dele af 40 min, med 20 minutters 
pause, så der vil være rig lejlighed til at få talt med sidemanden, ønske godt 
nytår og nyde et glas ”champagne”.

Entre 100 kr.incl.1 glas champagne. 

Vil man være sikker på at få en plads, kan billetter reserveres på mail Toftum@
pc.dk, betalingen sker ved indgangen.
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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

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 | Aarhus | København

Morten Ryberg & Sten Platz

Vi står til regnskab


