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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
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Formanden mener

Nu nærmer efteråret sig og dermed 
stopper fodbold træningen på 
ungdomssiden, og holdene har afholdt 
sæsonafslutning. Old boys træner hele 
året hvis vejret ellers tillader det. 
I år har vi oplevet en lille tilbagegang 
på ungdomssiden, der er rigtig mange 
tilbud til de unge mennesker og vi 
må som lille klub nok acceptere at 
medlemstallene går lidt op og ned. 
Indendørs aktiviteterne kører for fuld 
kraft. TFH er i fuld gang med sæsonen 
og de er dygtige til at komme med nye 
tiltag bl.a. har de fat i kommunens 
skoler for at gøre håndbold mere 
synlig.
Badminton er også kommet i gang og 
her satser KIF på motionisterne.

Årets Sportsfest i august bød også i år 
på 3 dages program med hoppeborg, 
oppustelig fodboldbane med mere 
omkring teltet. Ude på banerne blev 
der spillet fodbold for både de små 
årgange og for old boys. Støttevennerne 
arrangerede også sponsorcykelløb med 
stor opbakning fra byens børn. 
Om aftenen kunne man nyde mad, 
musik og underholdning i teltet. Ja 
mange kan sikket huske det endnu… 
- men desværre her i sandhedens 
time må vi konstatere at Sportsfesten 
har været en dårlig forretning for 
klubben. Hele arrangementet har ikke 

givet noget overskud, selv om hele 
Sportsfesten er drevet af frivillige 
kræfter.
Jeg er ikke i tvivl om, at det virkelig 
piner festudvalget at det ikke længere 
er muligt at lave en Sportsfest, der 
kan give et pænt overskud. Hvad 
løsningen bliver fremover er der 
endnu ikke noget bud på og hvis der 
blandt læserne sidder nogle med gode 
idéer må i endelig skrive til os. Mail 
adresser på bestyrelse og festudvalget 
kan I finde bagerst i bladet.   
Til sidst vil jeg gerne sige tak til 
alle de frivillige der bl.a. hjælper til 
Sportsfesten, trænerhjælp mm oppe 
i klubben. Også en tak til børn og 
trænere der hjælper med salg af 
poselodder og afvikling af de sportslige 
aktiviteter. 

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

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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U14 drenge
- Puljevinder 2016 !!!

”Korsholm bedste drenge” har haft en 
super sæson. Vi sluttede efteråret af 
med at vinde vores pulje, da vi efter 
at have tabt 1 kamp, vandt 7 kampe 
i streg og sluttede fuldt fortjent som 
puljevindere. Vi sikrede os puljesejren 
på hjemmebanen i sidste runde, hvor 
vi efter en flot indsats vandt 7 - 0 
og kunne lade champagnepropperne 
springe, og lade os hylde af de 
mange fremmødte forældre. Det var 
kulminationen på et meget flot efterår, 
hvor vi spillemæssigt lagde nye lag på 
kamp efter kamp, og hvor vi i stigende 
grad fik udbytte af den teknisk og 
særligt taktiske træning vi lagde på 
træningsbanen i foråret…..

Da vi startede træningen i foråret 
var det vores ambition at skabe 
”Kommunens bedste træningskultur”..  
Vi skulle have vendt sidste efterårs 
mange store nederlag og store frafald. 
Præmissen for at det skulle lykkes 
var at drengene efter hver træning og 
kamp skulle kunne kigge hinanden i 
øjnene og sige at vi har ydet så tæt på 
100% som muligt på dagen.  

Drengene har taget rigtig godt 
imod træningen, og der er lige fra 
første træning blevet lagt et stort og 
dedikeret arbejde på træningsbanen.  
Vi havde i foråret et meget flot 
træningsfremmøde, og der blev 
arbejdet godt og som oftest med 
stor intensitet i træningen, selvom 
træningen var meget anderledes og 

kravene til indsatsen store. Indsatsen 
kunne stadig være svingende, men støt 
har drengene højnet  niveauet og det 
kulminerede i næstsidste spillerunde, 
hvor vi var i Vorup og spillede 
sæsonens bedste kamp. Vorup stillede 
til kampen med 4 bærende spillere 
(+ 3 boblere) fra deres suveræne 
mesterrækkehold for at sætte en 
stopper for vores sejrsstime - Vi vandt 
fuld fortjent kampen med 4-2 efter en 
meget dedikeret holdindsats krydret 
med mange flotte og gennemspillede 
angreb/mål.

Missionen er langt hen ad vejen 
lykkedes - Drengene har udviklet sig 
flot gennem sæsonen og er blevet 
meget bedre ”holdspillere”, der 
arbejder hårdt for hinanden og spillet 
på banen ser rigtig fornuftigt ud… 

Desværre har vi ikke fået stoppet 
”spillerflugten” så vi er nu nede på 
en 10-11 spillere. Derfor skal der nok 
fremadrettet arbejdes på at lave et 
holdsamarbejde med Søften for at 
holdet kan fortsætte.

Tak for i år og særligt for jeres 
super gode humør udenfor banen. 
Der er altid rigtig god stemning i 
omklædningsrummet, og det har 
været en fornøjelse at være sammen 
med ”Korsholms bedste drenge” 

Alexander, Heinrich og Dennis
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OLD BOYS FODBOLD
Mandag den 5. december 2016 kl. 19.00

Holder vi vores traditionsrige spil om ænder.
Bindende tilmelding til holdlederne senest mandag den 28. november 2016.

Den 19. december serveres der gløgg og æbleskiver efter træningen.
Bindende tilmelding til holdlederne senest den mandag den 12. december 2016.

Holdlederne for oldboys
Jan                                Jens

86 98 82 63                    86 98 56 93

Fodboldafdelingen afholder Five a Side 
turnering for seniorer.

Det afvikles lørdag den 3. december 2016 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.

Senior-fællesspisning
Tirsdag den 29. november 2016

Kl. 18.30
i Foldby Forsamlingshus

Tilmelding på mail: jenstoftum@gmail.com
eller tlf. 86 98 56 93 og 86 98 66 32.

HUSK
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Så er der gået endnu en fantastisk 
fodboldsæson i KIF, og for u10-11 
holdet har det været en af de særdeles 
gode - både til træning og kamp.
Årgangene har i hele dette år trænet 
sammen, og det har været til stor 
gevinst for begge årgange. 
Drengene har gennem hele sæsonen 
været meget flittige til træning, og til 
kampene har der været gået til den 
hver gang.

Ud over ros til de meget dygtige 
fodboldspillere, skal der også lyde en 
stor tak til forældrene, som har været 
en meget trofaste til kampene.

Efter denne sæson har Steffen valgt 

at stoppe på trænerposten. Mange 
tak til ham for det gode arbejde med 
drengene. 

Der vil i år være mulighed for at spille 
udendørs fodbold hver tirsdag fra kl. 
17-18 på banerne - her står Dennis for 
træningen.

Desuden er drengene tilmeldt 
den årlige indendørs turnering i 
Tungelundhallen- som spilles 4 gange 
i løbet af vinteren.

Tak for en super sæson.

På trænernes vegne.
Christian Krabbe Poulsen

Fodbold årgang 2006-07

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

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

Åbningstider:
19-20 november og efterfølgende 
lørdage - søndage indtil jul. 
Alle dage kl 10 til 16.
Øvrige dage vil jeg tilstræbe at være 
til stede ved træerne, dog kan jeg altid 
træffes på tlf: 2119 6940.

Pris:
150 / 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.

Årets sommerfest startede med 
godt vejr og god tilmelding til 
sponsorcykelløb, som noget nyt var 
der lavet et halvtimes motionsløb. 
Fredag var der tilmeldt over 50 til 
damefrokost virkelig flot. I år foregik 
det i teltet og vi havde nok givet dem 
for meget plads, for det kneb med 
plads i den anden ende. 
Herudover var der 
firmafodbold og gamle 
KIFFERE mod unge 
old boys. Syndens Hule 
leverede god musik 
til underholdning. 
Det blev lidt koldt om 
aftenen, så der var 
ikke så meget gang 
i fadølsanlæggene. 
Lørdag startede 
med morgenkaffe og 
børnefodboldstævne. 
Der skulle have været 
et stort loppemarked, 
men det blev ikke 
til noget på grund af 
vejret, idet det småregnede det meste 
af dagen. Om eftermiddagen var der 
gadefodbold og enkelte motorcykler 
og biler, men her var der heller ikke 
så mange på grund af vejret. Aftenen 
startede med spisning, hvor maden 
var grillstegt gris med tilbehør. Maden 
blev rost i høje toner af deltagerne. 
Som noget nyt, havde vi fået fat i 
Daniel Buch stand-up som gjorde det 
rigtig fint og fik mange roser. Aftenens 
orkester var Hat, Stokvad og Tønne 

med lokalt islæt af Søren Tønnesen, de 
spillede rigtig godt, men som mange 
orkestre spillede de for højt, så det 
var umuligt at sidde og snakke. Efter 
spisningen plejer der at komme en 
del mennesker, så teltet bliver fuldt, 
men i år kom der ikke så mange, 
måske på grund af vejret og også at 

vi havde været nødt til 
at ændre tidspunktet 
til uge 32, som var 
lige efter Smukfest i 
Skanderborg. 
Det manglende salg, 
gjorde at der ikke blev 
noget overskud i år. 
Årets sportsfest var  
god uden den helt store 
succes, men tak til dem 
der kom og besøgte os. 

Her skal også lyde en 
rigtig fantastisk stor 
tak til alle sponsorer  og 
hjælpere og som altid 
vil jeg her sige, at vi 

ikke kunne afholde sportsfesten uden 
jeres hjælp. Det var dejligt, at der var 
flere, der havde givet tilsagn om at 
hjælpe ved opsætning og nedtagning 
af telt, scene, dansegulv og bar m.v. 
Det var heldigvis godt vejr søndag, så 
vi kunne tage teltet ned. Alting går 
meget nemmere når det er godt vejr. 
Det er nødvendigt, at der er et par 
stykker, der vil melde sig til at være 
med i festudvalget til at lave sportsfest 
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 . En særlig tak skal lyde til de 17 landmænd 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 2017.

Hovedpræmien en kroferie for to inkl. Lommepenge,  
værdi 3400 kr. blev skænket af: 

Bent Braad Nielsen - Erik Mortensen - Daniel Møller - Finn Møller Hansen 
- Hanne og Jørgen Pedersen -  I/S Nørreriis - Jens Hedegaard - - Jens Tilma - 

Jonna Knudsen - Jørgen Knudsen –Kasper 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, -  
Autohuset Hinnerup - Bakkegårdens Møbler - Bagergården Hinnerup, 

- Christina F, Hinnerup -   Dagli'brugsen Sabro -  Danske Bank 
Hinnerup - Din Tøjmand, Hinnerup – De grønne busser - Ditte Svendsen 
-  Djemisa– Hinnerup Hvidevarer & Belysning - Engdal Byg – Eriksens 

Tømrerforretning – Foldby Fysioterapi -  Foldby VVS og Smedeforretning -  
Foder en gros - Frisør "Hair News" Hinnerup  - Frisør ”HairFair” Hinnerup 
-  Frisør Hair Trend, Hinnerup - Gartneriet Knud Jepsen A/S -  Gartneriet 

Rosa - H.Hofmann Andersen -  Hinnerup Blomster -   Hinnerup ure, guld og 
sølv -  Idè binderiet -  Imerco,  Hinnerup - Junges auto Hinnerup – Juulsbo 
-  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 -    Sperling -  Vitten Grafisk- 

Vognmand Morten Nørgaard - XL Byg Søften.

KIF siger mange tak for støtten.
Med sportslig hilsen
Festudvalget i KIF.
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Nyt fra KIF støttevenner
I august måned gik det igen løs med Sponsorcykelløbet. Vejret var perfekt 
denne torsdag aften – let overskyet, svag vind og tørvejr resulterede i super 
veloplagte cykelryttere på en tør cykelbane. 47 cykelryttere stillede til start 
i 5 startgrupper. Der var højt humør blandt cykelrytterne og der blev cyklet 
igennem i alle aldersgrupper. Rytterne blev bakket op af de mange fremmødte 
tilskuere – med klapsalver, tilråb og lidt forsyninger undervejs. Det var dejligt at 
observere, at de fleste ryttere, til trods for de hårde strabadser, havde overskud 
til at sende tilskuerne nogle dejlige smil.

Vi kan konkludere, at Sponsorcykelløbet igen i år var en succes, og vi vil gerne 
sige stor tak for den store lokale opbakning til arrangementet ikke mindst til 
alle sponsorerne. Der skal også lyde en kæmpe ros til cykelrytterne, som kørte 
14.810 kr. ind til støtte for vores lokale ungdomsarbejde.

Efter løbet var der drikkedunke, chips og frugt til alle rytterne. Tilskuerne 
havde før, under og efter løbet mulighed for at nyde en gratis kop kaffe eller 
lignende fra den opstillede sponsor kaffevogn. Igen i år var der mange præmier 
til rytterne. Der var præmier til de ryttere der kørte flest omgange og derudover 
blev der trukket lod om præmierne, så alle ryttere endte med at få en præmie. 

De ryttere, der kørte flest sponsorpenge ind blev:
1 pladsen:  Christian Thomasen som vandt 300 kr.
2 pladsen:  Oskar Jepsen, som vandt 200 kr.
3 pladsen:  Sean France, som vandt 100 kr.

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
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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

Årets sponsorer der sponserede præmier til cyklister og gaver til cyklisternes 
sponsorer var:

• Foldby VVS og Smedeforretning
• Rema 1000 Sabro
• Den Jyske Håndværkerskole 
• Foldby Spisehus & Pizzabar
• Martin Gruppen 
• System Frugt A/S
• Hadsten Biograf
• Djurslands Bank – Hinnerup
• Hinnerup Guld, Sølv & Ure
• Queen
• Sabro Kro
• Foder Engros, Foldby

Der er fortsat nogle af cykelrytternes sponsorer, der mangler, at indbetale det 
beløb der blev tilkendegivet på løbsdagen. Dette er blot en venlig reminder. 
Beløb kan indbetales på Danske Bank reg. nr: 3648 konto nr: 8037124 eller via 
Mobile Pay 23832959 (Benita Christensen) med oplysning om Sponsor ID nr.
I 2017 vil der i forbindelse med Sponsorcykelløbet også blive arrangeret et løb 
for voksne og vores unge mennesker. Det vil sandsynligvis blive et stafetløb på 
en mindre rute. Mere om dette senere.
I 2016 arrangerede vi en vinsmagning med Skovgaard Vine. Dette blev en 
succes, så vil i 2017 arrangere et lignende arrangement med Skovgaard Vine 
(Portvin, Champagne, Gin eller lign.) Sæt derfor allerede kryds i kalenderen 
fredag den 24. marts 2017.

Husk at vi har en åben Facebook gruppe - KIF Støttevenner – støt op om de 
lokale initiativer og bliv medlem.

KIF Støttevenner
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Fuld fart på håndbold 
sæsonen!!

Håndbold sæsonen er nu i fuld gang og Team Favrskov håndbold har i år drenge 
og pige hold i alle aldersgrupper. Så har du lyst til at starte eller starte op igen, 
så er du meget velkommen.
Nyt i denne sæson…
Trænere og holdledere er hele krumtappen i vores forening og uden dem ville 
vi ikke kunne lave de mange tilbud til vores børn og unge. For at understøtte 
de mange frivilliges arbejde har vi ansat træner konsulent Lennart Mogensen. 
Og Lennart er allerede i fuld gang med at lave aktiviteter for både trænere 
og spillere. Der er holdt et inspirationskursus for trænere, hvor fokus var 
på fløjtræning, men de var også forbi opvarmning, målvogter, spiløvelser, 
kommunikation, daglige udfordringer og meget, meget mere.

I November og December er der i fællesskab med JHF kreds 5 og 6 planlagt 
målmands kursus for U10, U12, U14 og U16. Kurset afholdes i Søften kultur og 
Idrætscenter og der kommer trænere og målmænd fra hele Østjylland.
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Håndbold for sjov…
Succesen med Håndbold for sjov for de helt små børn fortsætter. Har du lyst 
til at se om håndbold er noget for dig? Eller har du bare lyst til en rigtig sjov 
formiddag? Så kom og vær med til Håndbold for sjov med far/mor.

Vi står klar til at give jer nogle hyggelige formiddage, hvor legen er i centrum.

Lørdag d. 10/9 RIC 1 kl. 12-13
Lørdag d. 1/10 SKIC 2 (ny) kl. 11.00-12.00
Lørdag d. 29/10 SKIC 1 (gl.) kl. 11.00-12.00
Lørdag d. 26/11 SKIC 1 (gl.) kl. 11.00-12.00

Det koster 100 kr. og så får du din egen skumbold. 
Tilmelding på www.teamfh.dk

1. Oktober var en virkelig fed dag i hallen med Håndbold for Sjov ungerne. 
Der blev grint og fjollet og leget sømænd på piratskibet. Der blev også tid til 
at spille håndboldkamp hvor hænderne kunne nå til skyerne og skoene ikke 
måtte træde ind i feltet hvor den varme lava ligger. Herunder er nogle af de små 
verdensstjerner  

Minimix spillerne (årg. 2008 til 2011) er også i fuld gang med træningen. Har du 
lyst til at være med, så se de mange hold på www.teamfh.dk eller kontakt Jeppe 
Andersen på jeppe@birkandersen.dk

Alle minimix holdene samles flere gange i sæsonen til en fælles TFH håndbold 
dag og vi tager til stævner hvor vi spiller mod hold fra andre klubber…

Se mere på www.teamfh.dk eller 
https://www.facebook.com/teamfavrskovhaandbold/



14

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 badminton. Der er kun motionsbadminton 

torsdag fra Kl. 18 til 21.30 i Friskolehallen.
Vi har stadig en enkelt tid kl. fra kl. 20.30 – 21.30.

Vi har plads til en eller 2 fra kl. 19.00 – 20.30.

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, jenstoftum@gmail.com
Sekretær Louise Dam, Fusagervej 41, 8174 0531, famwdam@hotmail.com
Jeppe Andersen (TFH), Fusagervej 17, 8698 6807, jeppe@birkandersen.dk
Jan Frier, 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, 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, jenstoftum@gmail.com

Festudvalg:
Brian Wissendorf Dam, Fusagervej 41, 5230 3381, famwdam@hotmail.com
Jens Toftum, Toftegårdsvej 6, 8698 5693, jenstoftum@gmail.com 
Heinrich Jacobsen,  2031 0971, heinrichjac@gmail.com
Dennis Højsgaard, Damsbrovej 29, 2120 9849 damsbrovej 29@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, jenstoftum@gmail.com 

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
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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 


