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Kiffen udgives af 
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Bladet omdeles gratis til husstande
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
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Tinningvej 17, Foldby
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Endnu en sæson for de udendørs aktiviteter er gået. Børneholdene har afholdt 
deres afslutning og mange er samtidig startet op på de indendørs aktiviteter.  
På fodboldsiden håber senior og oldboys at efterår og vinter bliver mindre 
regnfuld end sensommeren har været, banerne har ofte været meget våde og 
sumpede. 
Håndbold og de øvrige indendørs aktiviteter ser også frem til færdiggørelsen 
af den kollapsede hal i Rønbæk Idrætscenter og hvis alt forløber planmæssigt 
forventes hallen færdig til årsskiftet.   

Årets sportsfest forløb helt fantastisk. 
I lighed med tidligere år blev sportsfesten afholdt over 3 dage faktisk 4 dage i 
år, da Foldby-Norring lokalråd havde et arrangement onsdag aften, hvor vi bl.a. 
kunne høre om byudvikling. 
Vi ved jo alle at det danske vejr er meget omskifteligt og når man evaluerer på 
vejret denne sommer var det fantastisk, at vi kunne få 3 dage næsten uden regn. 
Ud over det gode vejr så havde festudvalget virkelig skabt rammerne; pasta og 
kødsovs til alle cykelrytterne m.fl. om torsdagen, damefrokost i teltet om freda-
gen for at nævne nogle af de nye tiltag. 

Rundt om klubhuset bliver de gamle fliser skiftet, de gamle fliser er nærmest 
smuldret væk, dette giver helt sikkert også et kæmpe løft og et flot nyt look 
omkring klubhuset. 
Nede på boldbanen ved siden af den eksisterende container, hvor alt til sportsfe-
sten opbevares opstilles der endnu en container, til opbevaring af bolde mm. - og 
ikke mindst kridtmaskinen. Kridtmaskinen sviner en del så det bliver dejligt at 
få den ud af klubhuset.

 /Gunner Holm  

Formanden mener

Thomas Eriksen 
tlf: 40 56 74 84

email:
thomaseriksen@yahoo.dk

Gråstenvej 3, Søften
8382 Hinnerup
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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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FODBOLD - U12 drenge (årg 2006)

Så er der gået endnu en fantastisk 
fodboldsæson for U12 drengene. For at 
give drengene noget mere modstand 
havde vi i år tilmeldt holdet i en højere 
række. Det er (på trods et stort spil-
lerfrafald inden sæsonstart) gået over 
alt forventning. Vi har spillet nogle 
meget tætte og intense kampe stort 
set hver gang, og hvor de i foråret 
oftest faldt ud til vores fordel, har 
de oftest faldt ud til modstandernes 
fordel her i efteråret.. Det har dog 
(efter kort tid...) ingen betydning for 
drengenes humør efter kampene, hvor 
der altid højt humør under 3 halvleg i 
omklædningsrummet - skønt !

Drenge giver den “fuld kaffe” til træ-
ning, og tager super imod den træning 
og de udfordringer vi giver dem. De har 
sprudlet af spillelyst og der er blevet 
trænet rigtig godt - koncentreret og med 

god energi - og stemningen i omklæd-
ningsrummet efter træning er altid fuld 
af hygge og højt humør - dejligt

Et af sæsonens højdepunkter var vores 
deltagelse i HOG Cup. En skøn week-
end med masser af gode udfordringer 
på banen og ikke mindst nogle skønne, 
sjove og hyggelige timer i KLUBBEN 
hvor vi overnattede og hyggede os i 
timerne udenfor banen.

Vi fortsætter med at træne en gang 
om ugen i løbet af vinteren og skal 
desuden 4 gange af sted til kunstgræs-
stævner - Det glæder vi os til :-)

Tak til drenge og forældre for en super 
sæson.

På vegne af trænerteamet - Dennis 
Jacobsen
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OLD BOYS FODBOLD
Mandag den 4. december 2017 kl. 18.45

Holder vi vores traditionsrige spil om ænder.
Bindende tilmelding til holdlederne senest mandag den 27. november 2017.

Den 18. december serveres der gløgg og æbleskiver efter træningen.
Bindende tilmelding til holdlederne senest den mandag den 11. december 2017.

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 2. december 2017 kl. 13.00
Først spiller vi en lille turnering og dernæst slutter vi af med 

suppe og ønsker hinanden god jul og godt nytår.
Pris kr. 30.-.

Hilsen Fodboldudvalget

Husk at tjekke på hjemmesiden  
www.korsholm-if.dk for ændringer.

Senior-fællesspisning
Onsdag den 29.november 2017 

Kl. 18.30
i Foldby Forsamlingshus

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

Foreningsfællesskabet

HUSK
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Korsholm IF’s seniorhold bød endnu 
engang sine modstandere op til dans 
- og i den nu afsluttede efterårssæ-
son gav det sig til udtryk ved 5 sejre 
ud af 8 mulige. Bronzemedaljerne i 
C2-rækken blev sendt til Riisvej 6, 
hvor træneren kunne konstatere at vi 
i denne sæson lykkedes med mange 
ting.

Sæsonrekord
Hen over sommeren kunne vi ugent-
ligt byde velkommen til nye spillere 
- og det endte med, at vi i slutningen 
af september var 22 mand til træ-
ning. Det gør træningen sjovere og 
kvaliteten af den, bliver bedre. Det 
er afgørende - både for resultaterne 
på banen, men også for den positive 
kultur, at vi prioriterer træningen og 
fællesskabet. Tak til alle, som er mødt 
op til træning i år - uanset vejrguder-
nes luner.
Bronzemedaljer
Årets startede ud med en sikker 3-0 
sejr over Kristrup og sluttede med en 
sikker 8-0 sejr over IF Midtdjurs. I 
den mellemliggende periode tabte vi 
til de to tophold, Romalt og Aarhus 
Juniors, men endte sæsonen med 15 
point. 5 flere end sidste sæson - og 
med to kampe færre! En af grundende 
til at vi kunne trække point hjem til 
Korsholm, var i høj grad pga. årets 
spiller; Christian Esman. 8 mål og et 
utal af gule kort blev det til - men alt 
sammen i holdets tjeneste og med det 
fortjente resultat, at han blev både 
årets spiller og årets topscorer. Med 
hæderen følger også et interview, hvor 

I kan blive lidt klogere på den lokale 
helt herunder.

Vil du være med?
Hvis du sidder og læser dette og tæn-
ker, at du gerne ville være med - både 
til træning, kamp eller 3. halvleg, så 
kan du altid kontakte træner Rasmus 
Schøler på tlf. 25 37 91 99.
Vi er altid åbne for at folk, som vil være 
med til at bidrage til den gode stem-
ning og fodboldspil på alle niveauer.

Seniorholdet - status

Alder: 29 år.
Tidligere klubber: Skive IK, Røde 
Stjerne Skive, FC Engelunden. 
Position: Central midt eller højre 
fløj. 
Favoritklub: Brøndby IF. 
Bedste øjeblik: Da vi vandt 8-0 ude 
over Midtdjurs, og fejrede det med 
en stor omgang pølsemix!  
Hvorfor Korsholm If: Vi er en klub, 
som er inde i en rigtig god posi-
tiv udvikling: Der kommer utrolig 
mange til træning, vi spiller og 
kæmper godt i kampene, også er vi 
ved at blive rigtig gode til at hygge 
os inden og efter kamp.

Christian
Esman Pedersen
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Så er sæsonen 2017 spillet færdig og 
vinteren står for døren!

Dog fortsætter Oldboys og senior 
med at træne/spille, hver mandag kl. 
19:00!
Og vi tager gerne imod nye spillere!

Desuden er der indendørs træning 
for børn i Friskolens hal hver tirsdag 
fra kl. 17-19!
Her er alle børn under 14år velkom-
men til at komme og prøve at spille 
fodbold!

Vi har i år haft følgende hold i tur-
neringer, Drenge U12, Drenge U14 
i samarbejde med Søften GF, Senior 
7-mands, Dame +29, Oldboys +45 og 
Oldboys +60år! Desuden har vi U7 og 
U6, som dog kun har trænet!

Mådderbold (Dame +29) har haft en 
rigtig fin sæson, med rigtig mange til 
træning. Og man kan se at det hjæl-
per på resultaterne. Godt nok er der 
ikke vundet kampe i efteråret, men 
3 uafgjorte og 8 mål scoret i 8 kampe 
er godkendt! Samtidig er der kommer 
flere spillere, hvilket er meget positivt, 
så vi håber at alle disse nye spiller 
fortsætter i 2018!

Senior 7-mands har virkelig fået 
gang i den. Der er kommet en del nye 
spillere til, og det har resulteret i at 
de slutter på en flot 3 plads i deres 
række! Rigtig flot af nogle der kun har 

spillet sammen kort tid. Vi håber fra 
klubbens side, at vi kan fastholde alle 
disse nye spillere, så 2018 kan blive en 
endnu større succes!

Oldboys +45 har haft en sæson på 
det jævne, og sluttede midt i rækken. 
Efter 2 sejre og en uafgjort, så tabte 
man de sidste 4 kampe. Men 3. halvleg 
er altid en sikker sejr. Uanset hvordan 
det går i kampene, så sørger vi for at 
hygge os med mad efter de fleste hjem-
mekampe!

Oldboys +60 har haft en sæson med 
mange problemer, hvilket har resulte-
ret i, at man ligger sidst i rækken. Dog 
er humøret altid højt, og man hygger 
sig selvom resultaterne ikke står mål 
med indsatsen!

Drenge U14 endte på en fornem 3. 
plads i deres række. De spiller faktisk 
en rigtig god gang fodbold, både tek-
nisk og taktisk, selvom det er første år 
de spiller 11-mands!

Drenge U12 endte midt i rækken. 
Men det har været nogle fantastiske 
kampe med mange mål! Resultater 
som 10-9, 5-4, 7-6 tyder jo på nogle 
spændende og sjove kampe!

Lørdag d. 2.12 kl. 13:00 afholder vi 
FIVE-A-SIDE turnering for senior, 
Oldboys og Dame-holdet. Vi spiller 
som sædvanlig om ænder og rødvin. 
Og vi trækker lod om holdene, så de 

Vinterhilsen fra  Fodboldudvalget
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bliver godt blandet. Det skal nok blive 
sjovt! Se annonce i bladet! 
PS: deltagelse koster kr. 30,- , som 
betales kontant inden vi starter!

En klub som Korsholm har brug for 
frivillige hænder, Ikke kun i forbin-
delse med Sportsfesten, men hele året! 
Enten som træner, holdleder, beskæ-
ring af buskads, opkridtning af baner, 
isætning af nye målnet, vedligehold 
af udendørs arealerne, hovedrengø-
ring af klubhus m.m. så har du lidt 
tid i overskud, så kontakt gerne en 
fra fodbold-udvalget! Vi planlægger 
en arbejdsdag/aften i løbet af foråret. 
Følg med på Facebook, der vil vi opslå 

dato og hvad vi påtænker at få lavet! 
Klubben sørger for at der er øl og 
vand, og efter arbejdet, griller vi lidt 
pølser!

Til slut vil vi fra Fodbold-udvalget 
gerne takke alle der har hjulpet os 
med at få det til at fungere i 2017!
Uden jer spillere, forældre, trænere, 
holdledere, kridtmand, og alle andre 
der har lagt lidt tid i Korsholm IF,
ville det ikke være muligt at drive 
klubben!

Med sportslig hilsen
Fodbold udvalget

Vinterhilsen fra  Fodboldudvalget
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Nytårskoncert 
i Foldby
Forsamlingshus

Igen er det den Foldbyske operasan-
ger Pernille Stolting-Madsen og pianist 
Olivera Marinkovic, der tager musikal-
ske gæster med til forsamlingshuset. 
I år vil vi kunne bade os i smægtende 
tenor-arier fra den britiske operasan-
ger Michael Robert Bracegirdle og stor 
og varm stemmepragt fra den danske 
mezzosopran Lise Christensen. Når de 
to sangere ikke optræder på Det kgl. 
Teater, Den Jyske Opera eller farer 

verden rundt som operasolister, fun-
gerer de som henholdvis direktør og 
kunstnerisk leder ved Søholm Opera på 
Samsø. Sidst, men ikke mindst skal vi 
le og græde sammen med den spanske 
prisbelønnede klovn Marta Carbayo, 
som man bla. har kunnet opleve på 
Den Jyske Opera, og som nogle måske 
også kender fra hospitalsverdenen.

Foreningsfællesskabet inviterer, traditionen tro, til 
nytårskoncert i Foldby Forsamlingshus

Pernille Stolting-Madsen Olivera Marinkovic
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Nytårskoncert 
i Foldby
Forsamlingshus

Lise Christensen

Marta Carbayo

Programmet bliver et fejende, champag-
nesprudlende festfyrværkeri af kendte 
og elskede opera- og  operettemelodier, 
duetter, revyviser og fællessang. 

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”.
      

Koncerten finder sted søndag den 
7/1 kl 15 i Foldby Forsamlingshus,
Kirkevej 1, 8382 Hinnerup.

Pris 125 kr. inklusive et glas bobler. Vil 
man være sikker på at få en plads, kan 
billetter reserveres på mail Toftum@
pc.dk eller sms til 40343334 og betales 
ved indgangen.

Michael R. Bracegirdle
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Den 24 august 2017 gik det igen 
løs med Sponsorcykelløbet. Vejret var 
perfekt denne torsdag aften – let over-
skyet, svag vind og tørvejr resulterede 
i super veloplagte cykelryttere på en 
tør cykelbane.

63 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 ryt-
tere, 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 loka-
le opbakning til arrangementet ikke 
mindst til sponsorerne. Der skal også 
lyde en kæmpe ros til cykelrytterne, 
som kørte et overskud på ca. 7.100 kr. 
ind til støtte for vores lokale ungdoms-
arbejde.

Efter løbet var der som noget nyt i 
år gratis aftensmad for alle cykelryt-
tere. Øvrige familiemedlemmer kunne 
købe aftensmad. Aftensmaden var en 
kæmpe succes og vil blive gentaget i 
2018.
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 sponsor-
penge ind blev:
1 pladsen:  Sean France, som 
vandt 300 kr.
2 pladsen:  Mike France, som 
vandt 200 kr.
3 pladsen:  Christian Korsgaard, 
som vandt 100 kr.

Årets sponsorer der sponserede præ-
mier til cyklister og gaver til cyklister-
nes sponsorer var:
• Foldby VVS og Smedeforretning
• Den Jyske Håndværkerskole 
• Foldby Spisehus & Pizzabar
• Djurslands Banken – Hinnerup
• Hinnerup Guld Sølv & Ure
• Queen

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 23 83 29 
59 (Benita Christensen) med oplys-
ning om Sponsor ID nr.
I 2017 arrangerede vi en vinsmagning 
med Skovgaard Vine. Dette blev en 
stor succes, så i 2018 vil der blive et 
lignende arrangement. Mere om dette 
senere. 
Fra februar 2018 mangler vi frivillige 

Nyt fra KIF støtte venner
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Nyt fra KIF støtte venner
til KIF Støttevenner – alle er velkom-
ne. Husk at du som frivillig er med til, 
at rejse økonomiske midler, der alle 
går ubeskåret til KIFs børne- og ung-
domsspillere. Endvidere er du med til 
at opretholde fællesskabet i vores lille 
lokalsamfund. Kontakt Benita på 23 
83 29 59 for en uforpligtigende snak. 
Vi har brug for dig!
Husk at vi har en åben Facebook grup-
pe - KIF Støttevenner – støt op om de 
lokale initiativer og bliv medlem.

KIF Støttevenner

Støt vore 
annoncører.

De støtter os!

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

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

Åbningstider:
25-26 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 eller MobilePay.

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

Niels Christiansen, tlf: 2119 6940.
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Dette års by- og sportsfest har været en KÆMPE SUCCES…. Der har været 
masser af mennesker på pladsen alle dage, og der har været en kanon god og 
positiv stemning. 

Fællesspisningen torsdag aften var et Kæmpe Hit med deltagelse af mere end 
225 - Firmafodbold med det højeste deltagerantal i mange mange år - Endnu 
en vellykket og festlig  Damefrokost - Et velafviklet håndboldstævne. ”Bibbi og 
SNIFF”, Søren Fischer og ikke mindst ”Local Heroes” leverede musikalsk under-
holdning i topklasse, hvilket medførte at vi kunne slutte dagene af med ”et brag 
af en afslutning” på festdagene og den bedste teltfest i adskillige år !!!

Vi har modtaget masser af positive tilkendegivelser fra publikum og mange har 
ytret deres villighed til at hjælpe til næste års fest…. Den gode energi og posti-
tive stemning skal selvfølgelig udnyttes til at gøre næste års fest endnu bedre, 
og det skal bæres med ind i forberedelserne allerede.
”Byen” har i hvert fald bevist et der et kæmpe potientiale og villighed til at 
bakke op om vores fælles fest når ”programmet” og forberedelserne er til det.

SÆT allerede nu X i KALENDEREN til næste års FEST
23-24-25 AUGUST 2018

TAK til ALLE jer der kom og bidrog til den gode stemning - Vi glæder os til at 
se jer næste år

KIF FESTUDVALG

Tak for en god sportsfest!
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Tusind tak til alle sponsorer 
og hjælpere til sportsfesten.

Tak for de mange flotte gevinster til poselotteriet. 
Hovedpræmien en kroferie for to inkl. Lommepenge, værdi 3400 kr. blev skæn-

ket af: 

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

– Jens Vestergaard - Jonna Knudsen - Jørgen Knudsen –Kasper Møller - 
Knud Simonsen -  Niels Møller - Niels Peter Jensen - Ole Sejr Hansen – René 

Mikkelsen

 
Øvrige Præmier er skænket af:

AN planteservice – Anette Hansen - Arlafoods Brabrand mejeri, -  Autohuset 
Hinnerup -  Bagergården Hinnerup, - B.S.M. Bjerringbro – Center Mode - 

Christina F, Hinnerup -   Dagli'brugsen Sabro -  Din Tøjmand, Hinnerup – De 
grønne busser - Ditte Svendsen -  Djurslands Bank -Erik Schøler - Hinnerup 
Hvidevarer & Belysning - Engdal Byg – Eriksens Tømrerforretning – Foldby 
Fysioterapi -  Foldby VVS og Smedeforretning -  Foldby Autoteknik - Foder 

en gros - Frisør "Hair News" Hinnerup  - Frisør ”HairFair” 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 varme-
service – Living4you - Malerfirmaet Renè Mikkelsen -  Glaspuster Mette Duus 
– Loucon - Ni-ca Hinnerup -  Nordea Hinnerup -  NYMODE -   PB Transporten 

– Refshøjsgaard Landbutik- Redmark -    Sperling -  tømrer U.Løw-Larsen - 
Vitten Grafisk- Vognmand Morten Nørgaard - XL Byg Søften. 

KIF siger mange tak for støtten.
Med sportslig hilsen
Festudvalget i KIF.
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Så har vi passeret uge 42 og har lagt efterårsferien bag os. Håndbold sæsonen 
er i fuld gang og alle vores turneringshold spiller hver weekend.. Der er masser 
at følge med i, så besøg vores FaceBook side https://www.facebook.com/teamfavr-
skovhaandbold/ og følg med i alle aktiviteterne..

Inden turneringsstarten har de fleste hold været til opstartsstævner og vores 
U10 til U14 hold deltog i SUS Cup ved Ullerslev på Fyn. Det var et fantastisk 
godt stævne, hvor der samtidig med sportslige udfordringer også var god tid til 
at være sammen socialt. En helt optimal start på håndbold sæsonen..

U10 piger

Støt vore annoncører.
De støtter os!
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U10 piger

U10 piger
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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



19

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

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

Boli
ga

fka
lke

r Anoder

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 


