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i Norring, Riisbakken, Korsholm, 
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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
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Olie-, kul-, træpille-, rapsolie-, og sværoliefyr

Tlf. 20 66 65 14
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Endnu et år er gået og heller ikke i 
år har det været muligt at opretholde 
medlemstallene. Vi er som lille klub 
i stærk konkurrence med de større 
naboklubber. Vi skal blive bedre 
til udnytte de muligheder vi har i 
nærmiljøet. 
Igen i år vil jeg gerne opfordre til at 
støtte op om klubben, vi kan kun lige 
tegne bestyrelsen med mindst muligt 
antal medlemmer og jeg vil derfor 
opfordre til, at der er flere af dem som 
har børn i klubben eller selv spiller, 
der møder op til generalforsamlingen.

Fodbold
Fodboldafdelingen har i 2016 noteret 
en lille tilbagegang og det har derfor 
også været nødvendigt at slå nogle 
årgange sammen (org. 06/07 & org. 
10/11) for at skabe mere dynamik 
i træningen. Missionen er lykkes 
til fulde, til stor glæde for begge 
årgange en rigtig fin løsning på denne 
udfordring. 
De store drenge u14 har haft en super 
god sæson og er blevet puljevinder, det 
er dejligt når noget lykkes og fælles 
mål bliver indfriet. 
Seniorer og old boys har også haft en 
fin sæson og de er dygtige til at krydre 
hjemmekampe med efterfølgende 
spisning, det giver virkeligt et godt 
sportsligt og socialt sammenhold. 
Mutterbold gør det også godt det er 

stærkt at vores lille klub også har 
dette tilbud.  

Håndbold
TFH gør det godt der er rigtigt mange 
tilbud til de unge mennesker bl.a. har 
det været muligt at starte både drenge 
og pigehold i alle årgange. 
Et nyt tiltag er Favrskov 
Mesterskaberne, ud over TFH deltog 
Hadsten SK, Hammel GF og Thorsø- 
Tungelund IF. Mesterskabet er årlig 
tilbagevendende begivenhed, der skal 
gå på skift klubberne imellem. 
Et andet tiltag er håndbold for sjov, 
hvor alle interesserede kan møde op 
og prøve kræfter med bolden. 
En stor begivenhed for TFH er 
naturligvis den nye hal der er kommet 
i Søften, det har givet nye og flere 
muligheder for alle spillerne.   

Badminton
Afdelingen kører fornuftigt, hvor det 
er motionisterne, der udgør kernen, 
det har ikke været muligt at starte 
nogle ungdomshold i 2016. 

Krolf
Krolfafdelingen spiller det meste af 
året, det er kun når banen bliver alt 
for sumpet, at der holdes en pause. 
Det kniber desværre lidt med at holde 

KIF Årsberetning 2016

fortsættes side 5
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Smukkere blomster...

...ganske enkelt

Queen® er smukke og holdbare afskårne blomster og potteplanter af kalanchoe i et væld af farver. Dansk producerede og forfinede siden 1939. 
Kendt for det smukke ydre og den lange holdbarhed. Forhandles i havecentre og supermarkeder eller online på queen.dk, afhentes eller leveres til døren.

queen.dk

www.byg-mal.dk

86 98 78 50
Fax 86 91 18 45

A/S
Omega 1, Søften . 8382 Hinnerup

Lej forsamlingshuset til fester og lignende på tlf 20 53 78 99
Der åbnet for at at blive medlem for sognets beboere 

ved at købe et andelsbevis a, kr 100,00 om året.
Henvendelse kan ske til forsamlingshuset tlf. 20 53 78 99

Husk vi har banko hver torsdag kl. 19.15
bestyrelsen
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medlemstallene og afdelingen har 
noteret en lille tilbagegang. 

Sportsfesten
Årets sportsfest blev også i år hold over 
3 dage, hvor der var mange aktiviteter 
for børn og unge. Til sportsfesten hører 
mange traditioner og en af de nyeste 
der er kommet til er Damefrokosten, 
der er virkelig mange der har taget 
godt imod dette tilbud. Det er ikke 
nok kun, at holde 
ved traditionerne vi 
bliver også nødt til at 
udvikle konceptet bag 
festen. Det arbejdes 
der på i festudvalget 
og de første møder 
er allerede afholdt, 
men skulle der blandt 
læserne være nogle, der 
sidder med nogle gode 
idéer så skriv endeligt 
til festudvalget eller 
KIF´s bestyrelse.    

Sportsfesten hviler 
på mange frivillige 
hænder, og ud over 
festudvalget og 
klubbens trænere er 
der mange fra byen, 
der giver en hjælpende 
hånd, derfor er det 
også frustrerende at 
vi i år har haft et alt 
for stort underskud på ca. 25.000 kr. 
Men vi vælger at se fremad og vi tror 
på at vi sammen med festudvalget kan 
vende underskud til overskud.

Støttevennerne
Igen i år vil vi gerne sige tak til 
Støttevennerne for alle de økonomiske 

bidrag klubbens medlemmer kan søge. 
Støttevennerne og også vigtige for 
vores klub og over de økonomiske 
medlemmerne kan søge bidrager de 
også omtale af klubben og er et vigtigt 
aktiv for vores Sportsfest. 

KIF generelt
KIF har også i 2016 haft et godt 
samarbejde med naboklubberne 
HOG, HGF, GUI og SGF. Vi mødes 

2 gange årligt, hvor 
vi fortæller hvad der 
er sket i klubberne 
siden sidst. Møderne 
handler naturligvis 
mest om det sportslige, 
hvilke afdelinger der 
er i fremgang og hvem 
der oplever vigende 
medlemstal. 
På møderne drøfter vi 
også hvis der er kommet 
nye muligheder forslag 
eller lignende fra de 
offentlige myndigheder.  

Vi vil gerne takke alle 
klubbens sponsorer, 
herunder klubdragter, 
spilletrøjer og 
naturligvis også 
alle præmierne til 
poselotteriet.  
Sidst men ikke mindst 
vil vi takke alle vores 

dygtige og engagerede ledere, trænere 
og hjælpetrænere uden Jeres indsats 
vil vi ikke have en klub i vores lille 
landsby. Tak for godt samarbejde i 
2016.

/ Gunner Holm
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OLD BOYS FODBOLD
Spillermøde

Mandag den 6. februar 2017

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

Seniorfællesspisning i Foldby 
Forsamlingshus:

Tirsdag den 31. januar, tirsdag den 28. februar og onsdag den 
29. marts, alle dage kl. 18.30.

 SANGAFTEN i Foldby Forsamlingshus
Onsdag den 8. februar, onsdag den 8. marts og onsdag den 5. 

april, 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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Kom til Generalforsamling i KIF
Onsdag d. 22. 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 21. 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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Thomas Eriksen 
tlf: 40 56 74 84

email:
thomaseriksen@yahoo.dk

Gråstenvej 3, Søften
8382 Hinnerup

Sidste år afholdt vi sportsfesten i uge 
32, som var ugen efter smukfest og det 
resulterede i et stort underskud.
Vi har store udfordringer i år, idet 
smukfest er rykket til uge 32, i uge 33 
har Søften GF sportsfest og i uge 34 
starter Århus festuge. 
Der er evt. mulighed for at rykke den 
til før sommerferien, men det kan give 
os nogle problemer med at få det hele 
på plads.

Vi har i festudvalget aftalt at 
mødes her i januar for at gentænke 
sportsfesten og her vil vi meget gerne 
have nogle flere til at komme med 
gode ideer. Meld dig derfor enten 
til Brian Wissendorf på famwdam@
hotmail.com eller til Jens Toftum på 
jenstoftum@gmail.com.

Godt nytår
Festudvalget

Hvad nu med 
sportsfesten?
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NYTÅRSKONCERT
Foldby Forsamlingshus søndag den 19. februar kl. 15

Lokale kræfter inviterer igen til Nytårskoncert i Foldby Forsamlingshus 

Foreningsfællesskabet, operasangerinde Pernille Stolting-Madsen og pianist 
Olivera Marinkovic, gentager, på utallige opfordringer, traditionen for 
nytårskoncerter i Foldby Forsamlingshus.

 De to musikere trækker igen på deres musikalske netværk, så i år vil vi, 
foruden Pernilles sang og Oliveras fantastiske klaverspil, kunne varme os ved 
operasanger Morten Wangs  imponerende dybe bastoner, jazz-saxofonist Thomas 
Stoltings kendte og fyrige toner, akkompagneret af den nordjyske guitarist 
Jesper Christiansens forrygende spil.
        
Programmet bliver et fejende, champagnesprudlende festfyrværkeri af kendte 
og elskede opera- og  operettemelodier, duetter, revyviser, fællessang og kendte 
jazz-toner. 

Nytårskoncerten 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 over et glas 
”champagne”.

Entre 125 kr.incl.1 glas bobler. 

Vil man være sikker på at få en plads, kan billetter reserveres på mail Toftum@
pc.dk og betales ved indgangen. TILMELDINGEN ER BINDENDE.
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Så starter en ny sæson i KIF.  På trods 
af at kalenderen 
siger det er vinter, 
så spilles der 
stadig fodbold 
på klubbens 
baner i Norring!  O m 
søndagen bliver der ofte 
trænet/spillet fodbold af 
børn og forældre. Følg med 
på Facebook, der spørges 
tit om der kommer nogen til 
bold. OldGirls træner hver 
mandag kl. 18:30, og
der er et fint fremmøde! 
OldBoys og senior 
træner også hver 
mandag, men kl. 
19:00!
Så vil du gerne i 
gang med at spille fodbold, så mød bare 
op, eller kontakt en af trænerne, 
holdlederne eller fodboldudvalget, se 
navne på www.Korsholm-if.dk
Hvornår holdene starter op for alvor, 
oplyses senere på hjemmesiden!
Korsholm er en lille klub, og vi prøver 
hele tiden på at fordele opgaverne på 
de  hænder der tilbyder sig. Men det 
sker, at selv det største klub-hjerte 
bliver træt, og trænger til hvile. Så 
hvis du har lyst til at hjælpe med til 
at gøre det sjovt og spændende at 
spille fodbold i Korsholm, så hører vi 
gerne fra dig!  Det er meget vigtigt 
for klubben med forældrenes frivillige 
deltagelse, da det er den arbejdskraft 
der holder klubben kørende! Opgaverne 
kan være mangeartede, fra små lette 
opgaver til de større som træner, 

b e s t y r e l s e s m e d l e m /
u d v a l g s m e d l e m ! 

Jo flere hænder 
vi er til at løfte 
opgaverne, jo 
mindre skal den 

enkelte lave!
 Vi vil også lave endnu 

en oprydningsdag, i og 
omkring klubhuset. 
Hvornår der bliver er ikke 
fastlagt endnu, men det 

bliver i løbet af foråret! Så 
hold øje med Facebook siden, 
der opslår vi tidspunktet!

Er du allerede nu interesseret 
i at hjælpe, så kontakt en 
af fodboldudvalget, du kan 
finde os bagerst i KIFFEN!

Tak til alle de, der på den ene 
eller anden måde har hjulpet med at 
holde Korsholm IF kørende i 2016

Vi ønsker jer alle et Godt Nytår, og 
vi håber at I alle vil få nogle gode og 
sjove oplevelser i 2017!

Fodbold Udvalget

Nyt fra Fodboldafdelingen

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Skanderborgvej	  202,	  Norring,	  8382	  	  Hinnerup	  	  

www.	  refshoejgaard.dk	  

telefon	  Birgit	  Bak:	  4085	  1822	  	  
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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

Trænere søges:
Da Dennis Højsgaard og Steffen Fischer gerne vil holde en pause 
med træner-gerningen, søger vi  træner til U9, U8 og U7 drenge!

Så har du lyst til at bruges lidt af din fritid på at træne nogle 
friske drenge, så kontakt undertegnede

hurtigst muligt!

Jan Frier 
Fodboldformand
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Sæsonstart 
2. halvdel

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

info@vittengrafisk.dk - www.vittengrafisk.dk

 Ring 87 57 60 00

Så er anden halvdel af håndbold sæsonen sat i gang 
og de næste tre måneder er vores 30 turneringshold 
i kamp de fleste weekender. Efter et turbulent efterår 
med sammenstyrtet hal i Rønbæk Idrætscenter har 
holdene fundet rytmen igen. Den manglende hal har 
betydet, at mange hold må dele haltider og flere har fået 
reduceret deres træningstider. Men vi er heldige, at vores 
dygtige trænere stadig lykkedes med at levere træning af 
høj kvalitet. 
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Julestævner
Flere hold har været til stævne i juledagene og haft nogle fantastiske oplevelser..

Veloverstået Julestævne i Hobro for U14-drengene. Det blev til en fin 2. plads:-)

U16 piger til julecup i Skjern. Flotte kampe og vinder af B-finalen



14

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

Afslutningsstævne
Til april skal alle hold fra U10 til U16 til SvaneCup i Aalborg. Det er det mest 
populære stævne blandt spillerne og vi forventer at sende 21 hold afsted (mere 
end 200 deltagere). Det giver et fantastisk sammenhold og de spillere som 
tidligere har været afsted, ser frem til denne tur hele sæsonen.

Følg med i det hele
Vi du følge med i hvordan vores håndboldhold klarer sig og få alle de gode 
historier med det samme, så følg os på Facebook. På www.facebook.com/
teamfavrskovhaandbold/ Vi ligger løbende billeder og historier om vores 
aktiviteter og giver informerer også når der er kampe i hallerne..



15

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

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 


