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Formanden mener
Nu er vi tilbage på vintertid igen, det 
betyder også at fodboldtræning har 
afholdt sæson afslutning på nær old-
boys, der spiller hele året hvis vejret 
ellers tillader det. Ungdomsdelen har 
haft en god sæson hvor de har prøvet 
kræfter mod naboklubberne. Vi har i 
år desværre oplevet en lille tilbage-
gang på medlemssiden. 

Når de udendørs aktiviteter drosler 
ned starter de indendørs aktiviteter 
for alvor op igen. TFH er i fuld gang 
med sæsonen og vi håber at senere 
års tilbagegang kan vendes til en lille 
fremgang.

Badminton er også startet på en ny 
sæson men igen i år er det kun for 
motionister, da det er svært at hamle 
op med de tilbud, de større naboklub-
ber kommer med. 

Vi er taknemmelige for, at der i vores 
lille by er så mange trænere og hjælpe-
trænere, der bakker op omkring klub-
bens arbejde til stor glæde for byens 
børn og unge, uden denne hjælp var 
det ikke muligt at drive klubben.

Årets sportsfest gik godt. Om torsdagen 
afholdt Støttevennerne sponsor cykelløb 
og som tidligere år bakkede byens børn 
virkelig op omkring denne aktivitet.
Fredag stod i fodboldens tegn hvor 
tidligere og nuværende oldboys spil-
lede mod hinanden. De spille en rigtig 
fin kamp og det bliver helt sikkert en 
tilbagevendende begivenhed.
Lørdag bød på masser af underhold-

ning især håndbold, hvor der om for-
middagen blev spillet mod naboklub-
berne. Om eftermiddagen blev der 
igen spillet fodbold her blev der spillet 
firma - og gadefodbold. 
Vi oplevede i år kun lille tilslutning til 
spisning lørdag aften, men heldigvis 
kom der mange mennesker efter spis-
ning og resten af aftenen. 
Forslag til ændringer / forbedringer 
af sportsfesten er meget velkomne, 
kontakt endelig bestyrelsen hvis der 
er en eller flere, der sidder med nogle 
gode idéer.
Samtidig skal der lyde en stor tak til 
alle de frivillige, der giver en hjæl-
pende hånd uden denne hjælp ville det 
ikke være muligt at lave denne type 
arrangementer. 

KIF har sammen med HOG og GUI 
indgået en flerårig fælles tøj sponsor 
aftale med Sportmaster, vi forventer 
os meget af denne aftale og vi kan her-
ved tilbyde vores medlemmer sports-
tøj m.v. til yderst konkurrencedygtige 
priser.

/Gunner Holm
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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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Nyt fra Fodboldafdelingen

Udendørs fodboldsæsonen er overstået for 
de fleste. Udover Oldboys og senior er 
der også nogle ungdomshold der træner 
endnu, så længe vejret tillader det. 
For ungdomsholdene er der igen i år inden-
dørs træning. Vi har fået samme tider på 
friskolen som sidste år, nemlig tirsdage fra 
18 – 20, hvor trænerne deler tiden mellem 
holdene.  Hvis du ikke har hørt fra din 
træner om indendørs træning, så tag fat 
i ham.
Der er selvfølgelig også mulighed for at 
tilmelde sig indendørs stævner, som vi får 
mange invitationer til. Disse invitationer 
sendes videre til trænerne, som så kan 
tage stilling til om det enkelte hold skal 
tilmeldes stævnet.
Når året er omme plejer vi at gøre status 
over, hvilke trænere der fortsætter til for-
året. Heldigvis ser det ud til, at styrken 
af trænere er den samme, når vi kommer 
til foråret 2016. Der bliver måske skiftet 
lidt ud eller byttet rundt, men ellers er det 
stort set de samme, hvilket er glædeligt. 
Dog kommer vi til at mangle træner til de 
nye små u5 spillere (4 årige) til foråret. 
Her ”plejer” det jo at være et par foræl-
dre, som tager tjansen, med lidt hjælp fra 
klubben til at starte med. Dette vil vi følge 
op på efter vinter. Opstart for de nye er 
ca. 1. maj, men det kommer der info om i 
Kiffen, på hjemmesiden og som opslag ved 
børnehaven.
I Korsholm iF kan vi altid bruge eks-
tra hænder til de mange opgaver i klub-
ben. Det kan være praktiske opgaver som 
oprydning, flytning af mål før græsklip-

ning, hjælp ved forskellige arrangementer, 
hegnsklipning, nedtagning og opsætning 
af net og meget mere. Der er også den 
mere administrative side som at planlæg-
ge, hvad der skal ske i klubben og hvilke 
tiltag der måske skal gøre o.s.v. Så kan du 
afse lidt tid til fordel for vores børn og unge 
i området, så kontakt enten en træner 
eller en fra fodboldudvalget, du kan finde 
os på hjemmesiden.
Se annoncer om Five a side og old boys 
fodbold.
Forårs sæsonen starter for senior til 
februar. For ungdomsholdene bliver det 
omkring 1. april, men hold øje med hjem-
mesiden www.korsholm-if.dk , hvor vi for-
tæller mere præcist om sæsonstart.
Til slut vil vi fra fodboldudvalget takke 
spillere og trænere for indsatsen og foræl-
drene for deres opbakning.
Vi ses til foråret.

Med venlig hilsen
Fodboldudvalget

Tilbygning
Ombygning
Reparation

Foldby Murerforretning

Murermester
Hans Peter Andersen
Fusagervej 30, Foldby

8382 Hinnerup

Telefon: 2277 5734 / 8698 5625
foldbymurerforretning@gmail.com
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OLD BOYS FODBOLD
Mandag den 30. november 2015 kl. 19.00

Holder vi vores traditionsrige spil om ænder
Bindende tilmelding til holdlederne senest mandag den 23. november 2015

Den 14. december serveres der gløgg og æbleskiver efter træningen.
Tilmelding mandag den 30. november 2015

Holdlederne for oldboys

Jan                                Jens
86 98 82 63                    86 98 56 93

Husk
Fodboldafdelingen afholder Five a Side 

turnering for seniorer.

Det afvikles lørdag den 5. december 2015 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 der gået endnu en fantastisk 
fodboldsæson. For årgang 2006 har 
det været en god en af slagsen. Holdet 
har givet den gas til træning, og der 
har hver gang været mellem 12-16 
friske drenge. Drengene har udviklet 
sig enormt i deres tekniske kunnen 
og spilforståelse. Kammeratskabet på 
holdet er stadig en af hjørnestenene, 
og derfor er drengene stadig sammen 
på 2 blandede hold til kampe. Her har 
vi været tilmeldt den alm. turnering 
samt været til to stævner i løbet af 
året. I vores turnering er det gået over 
alt forventning, og der er blevet spillet 
nogle meget tætte og intense kampe. 

I sidste runde sluttede begge holdene 
af med at gøre rent bord, hvilket betød 
at 4 ud af 4 kampe blev vundet (og 
til og med, med en sejr over rivalerne 
fra HOG på 3-1). Det er en flok meget 
stolte trænere, der går på vinterfe-
rie, og som glæder sig til, at græsset 
igen bliver grønt. Mens vi venter på 
det, er der træning hver 2. tirsdag i 
Friskolehallen.
Der skal også lyde en stor tak til for-
ældrene, som har bakket godt op om 
holdet, med bl.a. stor deltagelse til 
såvel kampe som stævner.
På trænernes vegne
Christian Poulsen

Fodbold årgang 2006

Køb juletræer og støt KIF
Nordmannsgran - fældet eller fæld selv. 

Der er også store træer, der er velegnet til terrassen.

Åbningstider:
21 – 22 i nov.
samt lør/søn og 22-23 i dec. 
Alle dage kl 10 til 16.
Øvrige dage kan jeg træffes på tlf: 
2119 6940.

Pris:
200 kr pr træ, hvoraf 20 kr går til Korsholm idrætsforening.

Betaling kontant, MobilePay eller Swipp.

Adresse:
Røjen 1, 8382 Hinnerup (900 m nord for lyskrydset i Korsholm)

Niels Christiansen, tlf: 2119 6940.
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Tak til alle besøgende, hjælpere og alle sponsorerne
ved KIF`s årlige sportsfest.

Endnu engang har vi været heldige at 
have en rigtig god sommerfest, med et 
mindre overskud som går til sportsud-
øverne i klubben. Festudvalget havde 
sammensat et fint 
program for dage-
ne i august. Vejret 
var godt med sol 
dog blev det lidt 
koldt om aftenen. 
Vi havde en god 
lørdag aften, med 
et  rigtig godt 
orkester, der var 
dog kun ca. 50 
til spisning, men 
bagefter kom der 
rigtig mange men-
nesker, som skab-
te en  rigtig god 
stemning til ud 
på de små timer. 
Årets sportsfest 
var endnu engang 
en stor succes og 
dette skyldtes ude-
lukkende dig, der kom og besøgte os, 
tak for det.
Her skal også lyde en rigtig fantastisk 
stor tak til alle sponsorere  og hjæl-
pere og som altid vil jeg her sige, at vi 

ikke kunne afholde sportsfesten uden 
jeres hjælp. Vi kunne desværre heller 
ikke i år stable en revy på benene.
Det var dejligt, at der var flere, der 

havde givet til-
sagn om at hjæl-
pe ved opsætning 
og nedtagning af 
telt, scene, danse-
gulv og bar m.v. 
Det var heldigvis 
godt vejr søndag, 
så vi kunne tage 
teltet ned. Alting 
går meget nemme-
re når det er godt 
vejr. 
Lørdag formiddag 
var der 12 hånd-
boldhold og om 
eftermiddagen var 
der en del hold til 
gadefodbold. 
Fredag aften 
havde vi Syndens 
hule til at spille 

med flere lokale musikere.
Det er nødvendigt, at der er et par 
stykker, der vil melde sig til at være 
med i festudvalget til at lave sports-
fest næste år, vi trænger til fornyelse.
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Tak til alle besøgende, hjælpere og alle sponsorerne
ved KIF`s årlige sportsfest.

Tak til samtlige sponsorer og hjælpere der har hjulpet til med at få arrangemen-
tet til at blive en succes. En særlig tak skal lyde til de 20landmænd i området for 
den flotte hovedgevinst samt til de andre sponsorer som har ydet flotte bidrag 
til poselotteriet. Vi håber på at ses igen i 2016.

Hovedpræmien en kroferie for to inkl. Lommepenge, værdi 4000 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 Tilma - Jens Vestergaard - Jonna Knudsen - Jørgen Knudsen – Grethe  
Møller - Knud Simonsen -  Lennart Nielsen - Niels Engdal - Niels Møller - Niels 
Peter Jensen - Ole Sejr Hansen 

Øvrige Præmier er skænket af:

AN planteservice – Anette Hansen - Arlafoods Brabrand mejeri, -  Bakkegårdens 
Møbler - Bagergården Hinnerup, - Christina F, Hinnerup - Clemensgaard 
foder Søften -  Dagli'brugsen Sabro -  Danske Bank Hinnerup - Din Tøjmand, 
Hinnerup – De grønne busser - Ditte Svendsen -  Djemisa– Hinnerup Hvidevarer 
& Belysning - Engdal Byg - Foldby VVS og Smedeforretning -  Foder en gros - 
Frisør "Hair News" Hinnerup  - Frisør ”HairFair” Hinnerup -  Frisør Hair Trend, 
Hinnerup - Gartneriet Knud Jepsen A/S -  H.Hofmann Andersen -  Hinnerup 
Blomster -   Hinnerup ure, guld og sølv -  Idè binderiet -  Imerco,  Hinnerup 
- Junges auto Hinnerup -  Jysk Tagteknik Hinnerup  -  Jytte Kristensen -   
Keramiker Gitte Jensen – Kollegiebutikken -  KV varmeservice - Malerfirmaet 
Renè Mikkelsen -  Ni-ca Hinnerup -  Nordea Hinnerup -  NYMODE -   PB 
Transporten – Refshøjsgaard Landbutik- Redmark -  Sparekassen Kronjylland 
-  Sperling -   Vognmand Morten Nørgaard - XL Byg Søften. 

KIF siger mange tak for støtten.
Med sportslig hilsen
Festudvalget i KIF.
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Støt Korsholm IF hver gang 
du bruger dit dankort

Tænk hvis du kunne støtte aktivite-
terne i Korsholm I.F. uden, det kostede 
dig en krone. Det kan du nu. Korsholm 
I.F. er nemlig blevet en del af KlubLiv 
Danmark, som er en ny sponsormo-
del udviklet af DGI. Modellen byg-
ger på, at medlemmerne af KlubLiv 
Danmark – det vil sige dig – optjener 
MikroSponsorater til os, hver gang 
de bruger Dankort i en butik, der er 
KlubLiv Sponsor. 
Derfor vil vi gerne opfordre dig til at 
tilmelde dig KlubLiv Danmark i dag. 
Så støtter du allerede næste gang, du 
bruger dit Dankort.

Hvad koster det mig? 
Med KlubLiv Danmark optjener du 
støtte til klubben, du selv vælger, hver 
gang du bruger dit Dankort. Og det 
koster dig ikke en krone. Løsningen er 
udviklet af DGI og kører via Nets, som 
blandt andet håndterer Dankortet. 
Derfor er dit Dankort også dit med-
lemskort. Når du bruger dit Dankort i 
en butik, der er Klubliv Sponsor, optje-
ner du MikroSponsorater til klubben 
– nemmere kan det ikke være. 

Hvad er et mikrosponsorat? 
Støtten kaldes for MikroSponsorater. 
Det fungerer på den måde, at butik-
ker og andre erhvervsdrivende, der 
har meldt sig som KlubLiv Sponsorer, 
giver en procentdel af dine køb som 
KlubLiv Medlem. Det er butikken der 
betaler, men dig som vælger hvil-

ken klub som skal modtage støtten. 
Og vi vil selvfølgelig gerne have, at 
du vælger netop [Korsholm I.F. som 
modtager af de MikroSponsorater du 
optjener. 

Hvor længe er jeg bundet? 
Det er gratis for dig at blive og være 
medlem af KlubLiv Danmark. Der er 
ingen forpligtelser og du kan selvføl-
gelig også altid melde dig helt ud. Du 
styrer det hele selv via din profil på 
klublivdanmark.dk.

Hvordan gør jeg? 
Meld dig ind i dag på klublivdan-
mark.dk og begynd at optjene 
MikroSponsorater med det samme. 
Det er nemt, sikkert og gratis – og 
gør en kæmpe forskel for det daglige 
arbejde i Korsholm I.F. 

Klubliv danmark er nonprofit
Klubliv Danmarks eneste formål er at 
gøre de økonomiske vilkår bedre for 
landets klubber og foreninger. Målet 
er at skabe de rammer, der styrker 
klublivet og sikrer optimale, sociale og 
sportslige muligheder for børn, unge 
og voksne.
KlubLiv Danmark modellen skaffer 
nye sponsorkroner hver måned med 
Dankortet som omdrejningspunkt. 
Enkelt, sikkert og til glæde for alle. 

Læs mere på:
www.klublivdanmark.dk
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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

Senior- 
fællesspisning
Tirsdag den 24. november 2015

Kl. 18.30
i Foldby Forsamlingshus
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Kære medlemmer i Team Favrskov 
Håndbold !!

Her kommer første nyhedsbrev i 
sæson 2015/16
Styregruppen i TFH planlægger frem-
over at udsende 3-4 nyhedsbreve pr. 
sæson, hvor vi vil informere om de 
aktiviteter vi aktuelt er i gang med, 
samt hvad vi har på programmet 
fremadrettet.

Sæson opstart
Alle hold er nu i fuld gang med tur-
neringerne og mange hold har de 
sidste måneder kæmpet om pladser 
i divisionerne og været til opstarts-
stævner. Den største af aktiviteterne 
var opstartsstævnet SUS-Cup, hvor 
vi deltog med 148 ungdoms spillere 
og 30 trænere. Seniorerne har også 
været samlet afsted til opstartsstævne 
i Viborg med 2 damehold og 1 her-
rehold. Inden sæsonen for alvor gik i 
gang var alle trænere inviteret til træ-
nermøde med styregruppen. Her blev 
der informeret om de tiltag vi plan-
lægger fremadrettet og vores udvalg 
var repræsenteret, så alle input og 
spørgsmål kunne bliver besvaret.

Samlet set har vi nu 6 seniorhold, 28 
ungdomshold og 9 minimix trupper 
fordelt ud på alle haller…

Som noget helt nyt tilbyder vi nu med-
lemskab til spillere der er på eftersko-
le. Det betyder, at de har muligheden 
for at spille med i TFH, i de weekender 
de er hjemme. De og vi har derved 
mulighed for at holde kontakten ved 
lige i de år hvor mange unge er på 
efterskole.

RAW-Milk
Sommerens forbrugerundersøgelse 
har været grundlag for nogle af de 
aktiviteter styregruppen har planlagt. 
Et aktuelt punkt har været mere syn-
lighed og information, hvilket dette 
nyhedsbrev blandt andet er et resultat 
af. Undersøgelsen har givet os meget 
input og samlet set givet os et godt 
billede af, hvad I som medlemmer lig-
ger vægt på og hvad vi skal blive bedre 
til. En helt håndgribelig gevinst ved 
undersøgelsen var, at der var ni som 
meldte sig som hjælpere til afgrænse-
de opgaver. Dem er vi nu i dialog med 
og håber at kunne koordinere deres 
indsats under et aktivitetsudvalg. Vi 
vil gerne have mange flere hjælpere, 
så skulle du være interesseret i at 
være registreret som hjælper, så send 
dine kontaktoplysninger på mail.

Minimix
Minimix har altid været vores hjerte-
blod. De yngste årgange der kaster sig 

Nyhedsbrev Oktober 2015
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ubekymret ud i hånd-
boldspillet kan kun give 
forældre og trænere smil på 
læben. Vores ni minimix trup-
per er i gang med træningen 
og det er muligt at være med i 
alle haller. Alle er velkomne!! Og 
vil man gerne prøve et par gange 
for at se om det er noget, så møder 
man bare op. Vi har i år fået endnu 
flere ungdomsspillere med som hjælpe 
trænere. Og alle steder de deltager, 
er der begejstring fra både spillere, 
forældre og ungdomsspillerne selv. 
Mange af dem har selv spillet med fra 
de mindste minimix årgange. Og nu 
er det dem helt naturligt at give noget 
tilbage, så de kommende årgange kan 
få de samme gode oplevelser de selv 
har fået i håndbold hallen.

Sidste år blev der som noget helt nyt 
uddelt T-shirt til alle minimix spillere. 
T-shirts som de skulle bruge når de 
var til træning og kamp. Dette har vi 
ønsket at gennemføre igen i år, men 
denne gang skal det ikke være en 
bomuld t-shirt, men en rigtig spiller 
trøje som ”de store” også spiller i. I 
alt skal der indkøbes tøj til 120 spil-
lere og det er en stor udgift. Derfor 
er vi på udkig efter sponsorer, som 
vil støtte TFH og samtidig have deres 
tryk på maven af spillerne. Så ønsker 

dit firma eller din arbejdsgi-
ver at støtte minimix, så 
kontakt vores materiale 

udvalg.

TFH WebShop
I forbindelse med at vi har 
fået nye tøj leverandører, 
er der nu mulighed for 
at købe håndboldudstyr 

til fordelagtige priser. Du 
kan gå ind på WebShoppen 

via www.teamfh.dk Se i 
øverste menu bjælken. 
Samtidig med at du kan 

handle til gode priser, så 
kommer det også TFH til gode i form 
af sponsorpenge. Jo mere vi handler, 
jo flere sponsorpenge. Til nytår bliver 
shoppen udvidet, så der både kan 
handles ved Sport24 og SportMaster 
og vi vil løbende få flere håndbold 
varer lagt ind. Se allerede nu den nye 
klubdragt mm, hvor du udover klublo-
go på brystet også får navn på ryggen.

Husk at du altid kan følge os på
www.teamfh.dk og
www.facebook.com/teamfavrskov-
haandbold



14

Støt vore
annoncører

- de støtter os...

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
Vi er kommet godt i gang med bad-
minton.
Der er kun motionsbadminton torsdag 
fra kl. 18 til 21.30 i Friskolehallen.
Vi har stadig en enkelt tid kl. 18 – 19 
og 2 tider fra kl. 20.30 – 21.30.

Er du interesseret henvend dig til 
Jens Toftum tlf. 8698 5693.
Badmintonudvalget
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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 
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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


