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Kiffen udgives af 
Korsholm Idrætsforening.

Bladet omdeles gratis til husstande
i Norring, Riisbakken, Korsholm, 
Foldby og Tinning.

Oplag: 600 stk. 4 gange årligt.

REDAKTION:
Jens Toftum, Toftegårdsvej 6,
Foldby, 8382 Hinnerup
Tlf. 86 98 56 93
jenstoftum@gmail.com
(ansvarshavende)

NÆSTE NUMMER AF KIFFEN 
UDKOMMER
Ultimo april 2018
Stof til dette nummer skal
være redaktionen i hænde
senest den 10/4 2018.

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.

Varmeservice ApS

Varmeanlæg store og små
Olie-, kul-, træpille-, rapsolie-, og sværoliefyr

Tlf. 20 66 65 14

Salg og Service  -  Døgnvagt

Untitled-1   1 03-08-2006   09:13:03

Støt vore 
annoncører.

De støtter os!
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KIF Årsberetning 2017
Godt nytår. 

Endnu et år er gået og overordnet set 
har 2017 været et positivt år, der er 
selvfølgelig mange udfordringer hen 
over året men de er løst på fornuftig 
vis. Konkurrencen fra de store nabo-
klubber, der har en større aktivitets 
pallette er der stadigvæk, men alt 
andet lige så klarer KIF sig fornuftigt 
og vi må nok forvente at de mindre 
årgange på Korsholm skole også kan 
ses på medlemssiden.  Friskolen der 
i mod ser ikke ud til at opleve samme 
nedgang så herfra forventes status 
quo på medlemssiden. 

Fodbold
Fodboldafdelingen har haft et fint år 
med fremgang på nogle områder og til-
bagegang på andre. Strategien med at 
satse på de helt unge ser ud til at være 
rigtig. Heldigvis fylder KIF meget i 
nærområdet, det er vores styrke og det 
skal vi værne om. Hen over sæsonen 
er holdene tilmeldt lokale turnerin-
ger, det giver masser af liv oppe på 
banerne.   
På seniorsiden går det godt der er 
kommer flere nye spillere til og flere 
af dem er meget aktive oppe i klub-
ben, det er super. Fodboldudvalget er 
gode til at spotte de ekstra kræfter og 
udnytte de muligheder det giver.     

Håndbold
På håndboldsiden går det godt, der 
kan stilles hold i alle årgange og der er 
virkelig rift om haltimerne, især har 

kollapset af hallen i Rønbæk idræts-
center givet TFH store udfordringer og 
de har været nødt til at benytte sig af 
træningstider bl.a. i Hadsten. Det er 
ikke optimalt og der er langt at køre 
for de unge mennesker. TFH glæder 
sig derfor over seneste udmelding fra 
Favrskov kommune, at hallen forven-
tes klar i april 2018. 
TFH har løbende gang i mange nye 
tiltag herunder kan nævnes, at der er 
lavet en aftale med DGI hvor der er 
lavet en plan med kursus for alle træ-
nere og ungdomsårgangene. Gennem 
hele sæsonen er der også afholdt mål-
mandskurser for alle hold. TFH arbej-
der også med at tiltrække de mindste, 
hvor de tilbyder håndbold for sjov hvor 
forældre også tiltager.    
På resultat siden skal nævnes at u18 
piger har spillet som senior og er ryk-
ket op i serie 1 og håber på at de yder-
ligere kan avancere til jyllandsserien.

Badminton
Badmintonafdelingen kører stabilt, 
hvor der satses på motionisterne, vi 
har ikke kapacitet til at løbe en ung-
domsafdeling i gang, men vi har hel-
digvis mange motionister så der er 
god udnyttelse af de haltimer vi råder 
over.

Krolf
Krolfafdelingen spiller det meste af 
året, dog har efterårets meget regn 
resulteret i færre spilledage. Måske 

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 22 22 69 02
Der er åbnet for at at blive medlem for sognets beboere 

ved at købe et andelsbevis á kr 100,00 om året.
Henvendelse kan ske til forsamlingshuset tlf. 22 22 69 02

Husk vi har banko hver torsdag kl. 19.15
Bestyrelsen
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det kan give en god start på året med 
mindre regn. Krolfafdelingen ligger 
stabilt på medlemssiden med ca. en 
snes medlemmer.  

Sportsfesten
Årets sportsfest var ikke mindre end 
en succes, efter flere års dødvande 
oplevede vi fornyet interesse omkring 
Sportsfesten. Til en vellykket fest 
hører alle de sportslige traditioner 
fodbold håndbold og ikke mindst hop-
pepuden, der flittigt 
blev brugt alle dagene, 
og til de voksne hører 
god mad og lidt til at 
slukke tørsten. Der 
blev indført en ny tra-
dition i år; spaghetti 
og kødsovs før cykel-
løbet for dagplejebørn 
og efter sponsorcykel-
løbet for deltagere for-
ældre m.v., det blev en 
bragende succes, stor 
tak til festudvalget for dette initiativ. 
Festudvalget har også lagt mange 
kræfter i sportsfesten og har formå-
et at vende udviklingen, fra et stort 
underskud i 2016 til et pænt overskud 
i 2017, det er ikke så ringe. Det skal 
nok også i den forbindelse nævnes at 
vi havde fint vejr alle dagene kun gan-
ske lidt regn, hvilket har stor påvirk-
ning af omsætningen oppe i baren.

Støttevennerne
Vi vil gerne sige tak til Støttevennerne 
for de økonomiske bidrag klubbens 
medlemmer har modtaget i løbet af 
året. Støttevenner er gode til at lave 
større eller mindre arrangementer i 
løbet af året til glæde for KIF’s med-
lemmer.

KIF generelt
I 2017 har KIF også haft et godt 
samarbejde med naboklubberne HOG, 
HGS, GUI og SGF. Vi mødes 2 gange 
om året hvor vi vender stort og småt. 
Første gang vi mødes i 2017 var det 
største emne, at hallen i Rønbæk 
Idrætscenter kollapsede i november 
2016, hvilket berørte alle indendørs 
aktiviteter. Husker at der på mødet 
var stor optimisme angående hvor 
hurtigt hallen kunne genopbygges. 

Vi havde alle en for-
ventning til at hallen 
var klar til brug senest 
efter sommerferien men 
desværre opstod der 
mange bump på vejen. 
Seneste nyt er at hallen 
forventes klar til brug i 
april 2018. 
KIF har også deltaget i 
en lille arbejdsgruppe, 
hvor der er arbejdet 
med selvstyre i hallerne 

i Hinnerup-området, et spændende 
projekt og jeg glæder mig til at se hvor 
langt det er muligt at nå. 

Vi vil også gerne takke klubbens spon-
sorer på spilletrøjer klubdragter mm. 
og naturligvis også alle der har done-
ret gaver til årets sportsfest. 
Sidste men ikke mindst vil vi også 
gerne takke alle ledere, trænere og 
hjælpetrænere igen i år har I ydet en 
stor indsats for klubben og jeg for-
nemmer en spirende optimisme og er 
sikker på at vi går en spændende tid 
i møde. Tak for et godt samarbejde i 
2017.   

/ Gunner Holm
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OLD BOYS FODBOLD
Spillermøde

Mandag den 5. februar 2018

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 23.januar onsdag den 28. februar og tirsdag den 
20. marts, alle dage kl. 18.30.

 SANGAFTEN i Foldby Forsamlingshus
Onsdag den 7. februar, onsdag den 7. marts og  

onsdag den 4. april, alle aftener  kl.19.30.
Hyggelig fællessang under ledelse af Ove Rosenkvist og  pia-
nist Kaj Mørk. De vil fortælle lidt om sangene, vi skal synge, 

så det kan blive nogle hyggelige aftener.
Pris incl. kaffe/te eller sodavand/øl og kage kr. 40.-

Foreningfællesskabet
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Kom til Generalforsamling i KIF
Onsdag d. 21. 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.
Vi vil 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 JensToftum@gmail.com

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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Nu siger kalenderen 2018, og en ny 
sæson er lige på trapperne!
Hvornår de enkelte hold starter, er 
endnu ikke fastlagt. Men følg med på 
vor hjemmeside, og på Facebook, 
hvor de enkelte hold har 
deres egen side!  I er også 
velkommen til at kontak-
te fodbold-udvalget eller 
trænerne! alle telefonnr. 
Kan findes på www.
Korsholm-if.dk eller 
bagerst i KIFFEN

Vi forventer samme antal 
hold som sidste år, men vi har 
skam plads til at nye hold kan tilmel-
des. Så hvis der er nogle børn, foræl-
dre eller andre, der gerne vil  spille 
fodbold, og vi ikke har hold pt., så ring 
eller skriv til os, så kan vi snakke om 
hvordan vi skal gribe det an! 

I en lille klub som Korsholm lever kun 
fordi frivillige tager del i arbejdet i 
klubben. Der være sig  trænere, hold-
ledere, bestyrelse, forældre, sponsorer 

m.m. Fodboldudvalget vil gerne takke 
alle, der har deltaget i klubbens arbej-
de for hjælpen i 2017.

MEN vi har brug for mange 
flere hænder til de opgaver 

der er. Vi har flere ting i 
støbeskeen med hensyn 
til klubhus og områder-
ne omkring klubhuset. 
Derfor får vi brug for 
hjælp en aften eller en 
dag i en weekend !

Vi vil slå det op på 
Korsholm IF´s facebook-

side, så man kan tilmelde sig 
her. 

Tak til alle de, der på den ene eller 
anden måde har hjulpet med at holde 
Korsholm IF kørende i 2017

Vi ønsker jer alle et Godt Nytår, og 
vi håber at I alle vil få nogle gode og 
sjove oplevelser i 2018!

Fodbold Udvalget

Fodbold 2018

Thomas Eriksen 
tlf: 40 56 74 84

email:
thomaseriksen@yahoo.dk

Gråstenvej 3, Søften
8382 Hinnerup
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TV2 følger vores dygtige 
U18/senior spillere

Hvert år afvikles pokal cup’en (Santander Cup) hvor senior hold kæmper mod 
hinanden i knald eller fald kampe. Sidste år gik det rigtigt godt for vores dygtige 
3. divisions herrer, som først blev besejret, da Aalborg Håndbold ligaholdet med 
Sander Sagosen i spidsen, kom på besøg i Søften Kultur og Idrætscenter. Det var 
et brag af en kamp, som vi kommer til at huske længe.
I denne sæson er det vores dygtige piger som tager overskriften. De unge piger, 
som egentligt skulle spille U18 valgte at tage forskud på senior karrieren. 
Allerede i første halvdel af sæsonen sikrede de i suveræn stil oprykning til serie 
1 og målet er at nå Jyllandsserien i forårssæsonen. Pigerne deltager også i 
Santander Cup’en blev med sejr over Gødvad vinder af 3. runde og det hold som 
TV2 nu følger indtil de taber..
Næste kamp (4. runde) er tirsdag d. 16 januar, hvor Østbirk IF kommer til på 
besøg… Så kom og hep på pigerne i Søften Kultur og Idrætscenter…
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Team Favrskov Håndbold arrangerer håndbold for alle børn imellem 3 og 5 år. 

Er du mellem 3-5 år. Så kom og vær med til ”Håndbold for sjov” sammen med far/mor 
el. bedsteforældre. Vi står klar til at give jer en god oplevelse i hallen, hvor håndbold og 
leg er i centrum. 

Følgende lørdage i SKIC (Søften) er programmet
kl. 11.00-12.00 Håndbold for Sjov for 3-5 år. 

Lørdag den 16. September
30. September
4. November
25. November
16. December

HÅNDBOLD 
FOR SJOV. 

16. December
6. Januar
20. Januar
3. Februar
10. Marts

Generel tilmelding foregår på www.teamfh.dk. – Første gang er gratis. Kontaktemail: olebuskhenriksen@gmail.com
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Her kommer lidt fra nogle af holdene
U12 drenge var med til RørCup. Hold 
1 vinder A finalen og Hold 2 vinder 
B finalen. En spændende dag med 
kampe som blandt andet endte ud i 
forlænget spilletid. Fantastisk tur for 
drengene.

U12 drenge hold 2 vinder B-rækken

U12 drenge hold 3

Team Favrskov Håndbold 
til Julestævner

Efter at alle ungdomsspillere havde været til juleafslutning i Søften Kultur og 
Idrætscenter i december tog mange hold afsted til jule stævner og vi klarede os 
rigtigt godt.
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U12 drenge hold 1 vinder A-rækken

U16 piger

Alt malerarbejde udføres af

MALERFIRMAET
Réne Mikkelsen

Tinningvej 17, Foldby
8382 Hinnerup

Ring til:
29 27 32 91
86 91 16 31

U16 Pigerne deltog i elitestævnet 
Skjern Cup. Pigerne tabte B finalen til 
Skjern til Skjern Cup. Men fik masser 
af kamptræning - 6 kampe og maksi-
mal spænding i semifinalen med en 
udligning få sekunder før tid og efter-
følgende sejr i straffekast konkurrence



14

I/S Foldby Vandværk

www.foldbyvand.dk
E-mail: foldby-vandv@mail.dk

Formand 
Tonni Ellehøj Jensen
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

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Skanderborgvej	  202,	  Norring,	  8382	  	  Hinnerup	  	  

www.	  refshoejgaard.dk	  

telefon	  Birgit	  Bak:	  4085	  1822	  	  

 

	  

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

info@vittengrafisk.dk - www.vittengrafisk.dk

 Ring 87 57 60 00
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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
Susanne Andersen, Tinningvej 10 3122 3243 kagekone77@gmail.com
Sara Hougaard, Postvej 33B, 2380 0832, sarah_hougaard@hotmail.com

Fodboldudvalg:
Jan Frier (formand), Postvej 6, 8698 8263, jfs@hin.dk
Dan Gripping, Damsbrovej 49, 3136 1180, dan.fodbold@gmail.com 
Mikael Hansen (Ungdom), Fusagervej 9, 8618 3262, mikael.hansen2@skolekom.dk
Rasmus Schøler, Lykkekærvej 2. 2537 9199, Rasmus_schoeler@hotmail.com
Mikkel Mulvad, Damsbrovej 47, 2611 9915, Mikkel@Mulvad.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 
Benita Christensen, Bredgårdsvej 1, 2383 2959, benitachr@gmail.com
Line Skjøde, Damsbrovej 41, 2088 8360, linehorup@gmail.com
Dennis Jacobsen, Søftenvej 11, Århus 8623 1858 Dennis.g.jacobsen@gmail.com

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

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


