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Et tilbageblik på 2013 fortæller om et 
begivenhedsrigt år for KIF. Dels har 
klubben opretholdt basis aktiviteterne 
med nogenlunde samme medlemstal, 
hvilket er flot når man ser på alle de 
tilbud vores børn i dag ellers har at 
vælge imellem. 
Det forpligter også klubben til at være 
i konstant udvikling og bevægelse. 
Eksempelvis er der sket meget på 
håndboldsiden.

Håndbold
I håndboldafdelingen har 2013 været 
et meget travlt år, især for styre-
gruppen. Hele håndboldsamarbejdet 
mellem de 4 klubber HOG, SGF, GUI 
og KIF er nu en realitet og den nye 
håndboldklub er døbt Team Favrskov 
Håndbold (TFH). 

Det er virkeligt et flot stykke arbejde 
der er begået. Der har været mange 
ting, der skulle tages stilling til, her 
kan bl.a. nævnes farve på spillersæt 
og udseende på træningsdragter. Der 
skal også tages stilling til og planlæg-
ges hvordan udnyttes de nye mulighe-
der samarbejdet giver, hvordan skal 
vores profil være ud af til, der skal 
udarbejdes budget og meget meget 
mere. 
Det har uden tvivl været en stor opga-
ve og vi skal alle huske på, at den er 
løftet af frivillige hænder, af ildsjæle, 
der brænder for sporten og ser en 
glæde ved at skabe noget vores børn 

vil gå til og derigennem skabe deres 
egen identitet. 

TFH har stadigvæk rødder tilbage i de 
enkelte moderklubber, derved bevarer 
vi den lokale forankring. Det er vigtigt 
at børnene og forældre bevarer dette 
tilhørsforhold, hvilket også er med til 
at styrke lokalsamfundet. 

Det bliver spændende at følge når 
TFH begynder at høste alle de positi-
ve synergier holdsamarbejdet vil give 
både socialt, men mest på det sports-
lige. 

Sportsmæssigt har det også været et 
rigt år. 
Til Svane Cup har der i år været mere 
end 20 tilmeldte hold, det er virkeligt 
flot. Svane Cup er jo ganske særligt 
for børnene idet det ikke kun er et 
sportsligt arrangement det rummer 
også et socialt aspekt, overnatning 
diskotek mm.

Julemåneden har også været travl på 
håndboldsiden bl.a. med Skovbakken 
Julestævne og Skjern Cup Julestævne.

Fodbold
Fodboldafdelingen har igen haft et 
godt år. Det er dejligt når medlemstal-
lene ikke kun opretholdes men stiger.  
Der er startet et nyt U5 hold, hvor de 
enkelte børn skal prøve kræfter med 
boldens uforudselige retning efter et 

KIF Årsberetning 2013
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ellers nøje plan,- og tilrettelagt skud. 
Her er kaos et must. 

De øvrige årgange har også haft en 
god sæson De har været tilmeld lokale 
stævner og turneringer. Det er igen-
nem sæsonen blevet til mange sejre 
nogle større end andre og det er også 
blevet til bedre held næste gang. 

Four stars har i år kun U17 og U18 
piger og det kniber på trænersiden. 
Dette resulterede i at 3 hold U17 blev 
til 2 hold med samlet 45 spillere.
Dette er også kulmineret i at HOG har 
trukket sig fra Four Stars samarbej-
det. Hvordan samarbejdet bliver frem-
over er der pt. ikke klarhed omkring. 

Senior og Old boys kører godt der er et 
stabilt medlemstal. Deres sæson har 
været over middel så optimismen er 
i top. Der trænes hele året hvis vejret 
ellers tillader det.  

Badminton
Badmintonafdelingen lever et mere 
stille liv, her kniber det med at holde 
medlemstallene.
Det ville være skønt om vi kunne finde 
1 – 2 personer på trænerfronten, så vi 
igen kunne få gang i børnene.

Motionisterne holder nogenlunde 
stand, men også her er der plads til 
flere medlemmer.

Krolf
Krolfafdelingen har fundet sit leje 
med ca. 20 – 25 medlemmer, men der 
er stadigvæk plads til nye medlemmer. 
Der spilles hver onsdag og uden at 

fornærme nogle, så taler vi her om det 
mere modne publikum, hvor der under 
spillet er indlagt kaffepause. 
Der spilles det meste af året hvis 
vejret tillader det. Der spilles et par 
runder og det tager ca. 1½ time.

KIF generelt
KIF har også i 2013 haft et godt 
samarbejde med naboklubberne HOG, 
HGF, SGF og GUI.
2013 har været et spændende år idet 
der i forbindelse med etablering af 
TFH har været flere punkter der skul-
le findes en fælles løsning på.

Vedr. halgebyret så er der endnu ikke 
truffet en afgørelse på dette område og 
de enkelte klubber har derfor måttet 
afregne gebyret. Dette har naturlig-
vis belastet økonomien og har derfor 
resulteret i betydelige kontingentstig-
ninger.  

Det er vigtigt at vi har et godt samar-
bejde med naboklubberne især hvis / 
når der kommer forslag eller ændrin-
ger fra offentlige myndigheder. Så 
er det vigtigt at stå sammen og gøre 
fælles front. 

Som alle kan se så er der sket meget 
ved klubhuset, der er bl.a. tyndet ud i 
buske og træer hvilket har givet meget 
mere luft og lys. Der er også kommet 
nyt tag på klubben, hvor på, der er 
monteret solceller. Der er også kom-
met nye døre og vinduer i. Indendørs 
er de gamle el radiatorer udskiftet 
og i fællesrummet er der installeret 
en varmepumpe. En flot og tiltrængt 
renovering og opdatering af klubhu-
set. 
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Der har været syn på klubhuset og i 
den forbindelse har vi søgt kommunen 
om, at få malet fællesrummet og lagt 
nyt tag på terrassen. 

I Maj måned holdt klubben 75 års 
jubilæum, der blev markeret med en 
reception oppe på banerne. Her blev 
der serveret pølser og lidt til ganen. 
En kæmpe succes for børn og voksne.

I løbet af eftermiddagen blev der spil-
let både håndbold,-  og fodboldkampe 
på banerne også her deltog både børn 
og voksne fra KIF og naboklubberne 
med et fælles mål nemlig at vinde. 

Klubben fik i den anledning også 
mange flotte gaver, tusind tak for 
disse.
Et forsigtigt skøn ligger på ca. 250 
børn og voksne, der var med til at give 
KIF en fantastisk eftermiddag. 

Årets Sommerfest blev igen i år en 
succes, dog måtte vi i år undvære tidli-
gere års monsun regn, det tror jeg godt 
vi kan vende os til. 

Traditionen tro afholdt Støttevennerne 
sponsor cykelløb med mange små og 
unge ihærdige cykelryttere.
De tre øverste placeringer fik en flot 
præmie. De øvrige deltagere deltog i 
lodtrækning om de resterende præ-
mier.

Et andet trækplaster var underhold-
ning lørdag aften, hvor lokale skue-
spillere spillede revy virkeligt under-
holdende, et lille ønske herfra er, om 
det kunne blive en tradition. 

Det er flot at et lille lokalsamfund som 

vores kan lave en fest i denne stør-
relse, men det er også kun muligt tak-
ket være alle de frivillige kræfter, der 
støtter op om festen og ikke mindst 
festudvalget der samler alle trådene 
tak for det.

Takket være sponsorer og de mange 
frivillige gav sportsfesten også i år et 
pænt overskud til gavn for klubben.

De forskellige udvalg og ikke mindst 
de mange trænere har gennem året 
lagt mange timer oppe på banerne og 
i hallerne, de er grundstenene i vores 
klub uden Jeres hjælp og engagement 
havde vi ikke nogen klub. 

Vi er jo en lille klub så vi er også 
afhængige af den frivillige hjælp, der 
kommer fra forældre og andre, jeg vil 
derfor opfordre alle til at give en hånd 
i det omfang man formår. Så vi i årene 
fremover også har en god og velfunge-
rende klub til gavn for alle.

/Gunner Holm

Parallelvej 57
8380 Trige

Tel 86 23 16 22
www.bakkegaardens-moebler.dk
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Vinteren er over os og trods det milde 
vejr, er det ikke lige til at forestille sig 
flotte grønne plæner til at spille fod-
bold på. Det varer nogen tid inden det 
bliver aktuelt. 
Trods vinterens kulde og lige nu fug-
tige vejr, fortsætter Oldboys og nogle 
seniorspillere træningen vinteren 
igennem. Selvom det kun er den hårde 
kerne, der møder op, så er der stadig 
10 – 15 spillere pr. gang. Det er rigtig 
flot, men man skal passe på sig selv, 
især når frosten sætter ind og banen 
bliver hård og glat.
Hvornår holdene starter forårssæso-
nen bliver oplyst senere, hvor vi anbe-
faler at holde øje med info på hjemme-
siden www.korsholm-if.dk .
I fodboldudvalget prøver vi hele tiden 
at fordele opgaverne på alle hænder, 
men nogle af hænderne bliver trætte 
ind imellem, så hvis dine hænder har 

lyst til at hjælpe i fodboldudvalget med 
at gøre det sjovt, spændende og udvik-
lende at spille fodbold i Korsholm IF, 
så hører vi gerne fra dig. 
Det er meget vigtigt for klubben med 
forældrenes frivillige deltagelse, da 
det er den eneste arbejdskraft, der hol-
der klubben kørende. Det er ikke vold-
somme mængder af arbejde, så længe 
vi har hænder nok, det kan være små 
afgrænsede opgaver til større som del 
af udvalget eller træner. 
Er du interesseret så kontakt en fra 
fodboldudvalget. 
Du kan se, hvem vi er bagest i Kiffen. 
Med disse ord, vil vi i fodboldudvalget 
ønske alle et rigtig godt nytår og håber 
på en masse gode timer for børn og 
voksne på idrætsanlægget i 2014.
Med venlig hilsen

Fodboldudvalget.

Nyt fra Fodboldafdelingen

Old boys Fodbold
Spillermøde 

Mandag den 3. februar 2014

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.

Bestyrelsen
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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

Al vognmandskørsel - Affaldscontainere

Sand - Sten - Grus - Krankørsel - Distribution

Tlf. 86 98 52 22
Navervej 7, 8382 Hinnerup
Claus Bil 20 91 52 22

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

info@vittengrafisk.dk - www.vittengrafisk.dk

 Ring 87 57 60 00

www.byg-mal.dk

86 98 78 50
Fax 86 91 18 45

A/S
Omega 1, Søften . 8382 Hinnerup
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Kom til Generalforsamling i KIF
Tirsdag d. 25. februar kl. 19.30

i Klubhuset i Norring

Aftenen starter med generalforsamling i støttevenner-
ne 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.
Der vil være kaffe og brød til sidst.

Venlig hilsen
Korsholm IF

KIF’s Støttevenner

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det foreløbne 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. Eventuelt valg af udvalg.
11. Eventuelt.
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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

Nyt fra håndboldafdelingen
Vi er nu ved at være halvvejs igennem 
håndboldsæsonen i Team Favrskov 
Håndbold (TFH). 
År 2013 blev året, hvor  håndboldafde-
lingen i KIF indgik i et holdsamarbej-
de med vore naboklubber SGF, GUI og 
HOG i Team Favrskov Håndbold. Der 
har gennem længere tid været arbej-
det på et udvidet holdsamarbejde med 
vore naboklubber, og fra sæson 2013-
2014 blev samarbejdet en realitet. 

Holdsamarbejdet i TFH er kommet godt 
i gang. Det er en process at få et så stort 
holdsamarbejde med omkring 50 hold 
til at fungere, og vi har fået nogle erfa-
ringer, som vi kan arbejde videre med 
i 2014, så der kan skabes endnu bedre 
rammer for trænere og spillere i TFH. 
Jeg vil gerne sige en stor tak til trænere 
og frivillige for deres store arbejde og 
engagement og en tak til trænere, spil-
lere, frivillige og forældre for at have 
taget godt imod og bakket op om det nye 
udvidede holdsamarbejde.

Første halvdel af turneringen er ved at 
være slut. Der er ombrydning i uge 3 og 

4. Anden halvdel at turnerigen starter 
søndag i uge 4. 3 runde af Kreds Cup 
turneringen spilles i januar. 
Der har været afholdt JHF Mini-Mix 
stævne i Præstemarkshallen d 23 
november.
En del hold har været afsted til jule-
stævne mellem jul og nytår. 12 hold 
har været til Skovbakken Julestævne 
og 7 hold har været til Skjern Cup 
Julestævne.

D. 19 november var en stor flok spille-
re, trænere og forældre fra TFH i NRGI 
Arena og se Herre liga kampen mel-
lem Århus Håndbold og Bjerringbro-
Silkeborg. TFH havde fået fribilletter 
til kampen og 237 spillere, trænere og 
forældre tog imod dette tilbud om en 
fælles håndboldoplevelse.

På Team Favrskov Håndbolds hjem-
meside www.teamfh.dk kan man læse 
mere om nyheder og aktiviterer i TFH.

Fra håndboldafdelingen ønskes et rig-
tigt godt nytår til alle.
Venlig hilsen Jette Schacksen
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Flot sølvmedalje
TFH U12Piger hold 5 havde succes til 
Skjern Cup.
 
Vi tog afsted meget tidligt lørdag 
morgen kl. 06.25 fra Korsholm skole. 
Førstedagen endte med en enkelt sejr 
og dermed B-slutspillet. Og en flok 
meget trætte spillere. Så efter den sid-
ste kamp var der hygge og ro allerede 
kl. 22. 
 
Søndag bød først på en spændende 
kvartfinale, der blev vundet med 1 
mål. Herefter en sindssygt spændende 
semifinale. Vi var bagud det meste af 
anden halvleg og da dommeren til-
lod vores modstandere rigtigt lange 
angreb, var det noget af en tålmodig-
hedsprøve. Vi fik dog udlignet til sidst 

og kampen skulle afgøres i straffekast 
konkurrence. Hvert hold skulle udvæl-
ge 3 skytter. Da Freja havde taget to 
straffekast i den ordinære spilletid, 
var oddsene gode, men der var store 
nerver på. Freja tog da også 2 af 3 
forsøg. Da Emma og Sara flot modstod 
presset og begge scorede, så var finale 
pladsen i hus og en voldsom jubel 
kunne bryde ud - dejligt at opleve  
 
I finalen mødte vi et rigtigt godt hold 
og tabte. Men en flot sølvmedalje. 
Tillykke med den og tak for en god 
tur til 
Skjern. 
 
Godt Nytår
 René
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TFH – U12 håndbold piger – Hold 5
Vi har haft en god første halv sæson. 
Vi er spillere fra tre af de gamle 
moderklubber fordelt på to årgange. 
Og der er gået noget tid med at få 
integreret pigerne med hinanden. En 
del har også været nervøse for denne 
sammen lægning. Men mit indtryk er, 
at vi er nået rigtigt langt i denne pro-
ces. Pigerne virker efterhånden glade 
for hinanden og glade for at komme til 
håndbold. Måske bedst udtrykt under 
Skjern Cup den 28. december, hvor en 
af spillerne fik ros for sin fightervilje 
og gåpåmod. Her var svaret, at det 
gjorde hun, fordi hun var glad for hen-
des hold. Virkelig en dejlig udmelding. 

Der er generelt flot fremmøde til de 
to ugentlige træninger. Ikke mange 
benytter sig af muligheden for også 
at træne en 3. gang om mandagen. 
Træningsintensiteten er også blevet 
bedre og bedre gennem sæsonen. Det 
var lidt svært i starten at adskille 
pjank og træning. Men vi har efter-
hånden fundet en rigtig fin balance og 
der bliver også gået til den til træning.

Resultatmæssigt havde vi en svær 
periode, men vandt så de sidste to 
kampe. Og er pludselig med i striden 
om andenpladsen. Det kunne være 
sejt at nappe den. Det der haltede 
var at modstå modgang i en kamp 
situation, når noget blev lidt svært, 
både som hold og individuelt. Men 
det arbejder vi videre med. Det bliver 
uden tvivl bedre og bedre efterhånden, 
som hele holdet og trænerne lærer 
hinanden bedre at kende. Individuelt 
er der også sket store fremskridt. 
Og nogle af ”vores” spillere har også 

hjulpet andetholdet og har været i 
spil til kampe for førsteholdet. Det er 
naturligvis et stort skulderklap, at der 
bliver set mod vores hold, dejligt.

Selv om vi nu er halvvejs igennem 
sæsonen, så har vi stadig rigtig meget 
at se frem til. Først og fremmest den 
kontinuerlige faste træning, som hele 
tiden gerne skulle flytte vores niveau. 
Det er det allervigtigste, at alle er 
gode til at passe træningen. På den 
måde er der ingen tvivl om, at vi vil 
forbedre os både rent håndboldmæs-
sigt, men også individuelt/personligt 
og ikke mindst som hold. Der er stadig 
meget at arbejde med. Og vi har en 
rigtig spændende anden halvsæson at 
se frem til:
- Vi skal til jule/nytårsstævne
- Vi skal se, om vi kan nappe anden-
pladsen i turneringen i de sidste 2 
kampe
- Vi skal fortsætte de gode turnerings-
takter. Det bliver formodentlig stadig 
i B-rækken
- Afslutningsstævne – Svane Cup 
(Hvor 11 har tilmeldt sig. Signe har 
meldt fra og Kristine mangler at give 
svar)
Så er det også en kæmpe fornøjelse 
med den forældre opbakning, der er 
omkring holdet. Det sætter vi stor pris 
på og det betyder også rigtigt meget 
for pigerne. Tak for det.
Vi ser frem til at arbejde videre med 
pigerne. Både rent håndboldmæssigt, 
men også fordi det virkelig er en flok 
søde piger at være sammen med. Tak 
for mange gode timer i første halv 
sæson.

René
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Vi har haft en rigtig god og mere 
end godkendt første halv sæson. Vi 
er spillere fra årgang 2000 fra tre af 
de gamle moderklubber, men det er 
gået hurtigt med at integrere pigerne 
og samtidig få nogle gode sportslige 
resultatet.

Der er generelt flot fremmøde 
til de tre ugentlige træninger. 
Træningsintensiteten er også god. Der 
er en god balance mellem seriøsitet og 
også have det sjovt. Og pigerne har vir-
kelig rykket sig! Vi nåede højdepunk-
tet i de to kampe mod Skovbakken og 
AIA, hvor der virkelig blev fightet og 
spillet flot håndbold og hvor samtlige 
spillere bød ind. Det var virkelig en 
fornøjelse. Og det betyder, at vi lige nu 
er på en flot flot  flot andenplads. Kan 
vi holde den, så er det et rigtigt flot 
resultat som førsteårs. Oplevelsen er 
også, at pigerne fungerer rigtig godt 
sammen socialt, hvilket også er et 
afgørende aspekt, når de tilbringer så 
meget tid sammen og en kæmpe for-
del, når kampene spidser til.

Selv om vi nu er halvvejs igennem 
sæsonen, så har vi stadig rigtig meget 
at se frem til. Først og fremmest den 
kontinuerlige faste træning, som hele 
tiden gerne skulle flytte vores niveau. 
Det er det allervigtigste, at alle er rig-
tig gode til at passe træningen. På den 
måde er der ingen tvivl om, at vi vil 
forbedre os både rent håndboldmæs-
sigt, men også individuelt/personligt 
og ikke mindst som hold. Der er stadig 
meget at arbejde med. Og vi har en 
rigtig spændende anden halvsæson at 
se frem til:

- Vi skal forsvare vores anden plads i 
turneringen i de sidste 2 kampe
- Vi er stadig med i kredscup’en, hvor 
vi nu er blandt de 16 sidste og møder 
Ørum i næste runde
- Vi skal fortsætte de gode turne-
ringstakter. Enten ved at fortsætte i 
A-rækken eller rykke i 2. division. Det 
bliver afgjort primo januar
- Afslutningsstævne i AGF (Hvor alle 
piger har tilmeldt sig)
- Og ikke mindst en tur til Sverige for 
at deltage i Partille Cup

Lidt vildt så mange spændende opga-
ver der venter forude. Det bør kunne 
give kæmpe motivation til os alle.

Så er det også en kæmpe fornøjelse 
med den forældre opbakning, der er 
omkring holdet. Det sætter vi stor pris 
på og det betyder også rigtigt meget 
for pigerne. Tak for det.

Vi ser frem til at arbejde videre med 
pigerne. Både rent håndboldmæssigt, 
men også fordi det virkelig er en flok 
søde piger at være sammen med. Tak 
for mange gode timer i første halv 
sæson.

René

TFH – U14 håndbold piger – Hold 2
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Efter at vi i 2012 gik over til 
online betaling af kontingenter via 
Klubmodulet, som man skulle tilgå 
via vores hjemmeside, har bestyrelsen 
i løbet af året besluttet, at droppe den 
hidtidige hjemmeside platform og lagt 
det hele over på Klubmodulet, som nu 
er vores hjemmeside. 
Hjemmesiden hedder stadig www.
korsholm-if.dk, men har fået et lidt 
andet udseende. 
Flytningen er sket pr. 28/12-2012, så 
vi arbejder stadig på, at få den sat op 
med nyheder, holdinfo og meget mere.

Kontingentindbetalingen er intakt og 
eneste forskel er, at det nu foregår på 
vores egen hjemmeside.
Den nye hjemmeside er enklere at 
vedligeholde og skulle gerne medføre, 
at der kommer mere info på siden, 
samt at den  bliver opdateret hurti-
gere.
Hvis du har gode ideer eller kom-
mentarer til hjemmesidens indhold, 
må du endelig skrive til os på info@
korsholm-if.dk.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Ny hjemmeside til Korsholm IF

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

Seniorfællesspisning
i Foldby  Forsamlingshus

Tirsdag den 28. januar, onsdag den 26. februar (Gule ærter) og tirsdag den 25. 
marts alle dage kl. 18.30.

SANGAFTEN
i Foldby  Forsamlingshus

Onsdag den  5. februar, onsdag den 5. marts og  
onsdag den 2. april, alle aftener  kl.19,30.

Tidligere højskoleforstander fra Hadsten Højskole Ole Brundsbjerg samt  pianist 
Kaj Mørk, vil fortælle lidt om sangene, vi skal synge, så det kan blive nogle hygge-

lige aftener.
Der kan købes kaffe, kage, øl og vand.

 Foreningfællesskabet
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Bestyrelsen:
Formand Gunner Holm Mølbækvej 2, 86 98 65 38 lillevorbjerg@gmail.com
Kasserer Jens Toftum, Toftegårdsvej 6 8698 5693 toftum@pc.dk
Louise Dam, Fusagervej 41 81 74 05 31 famwdam@hotmail.com
Jette Schacksen, Bondagervej 3 3585111  jette.schacksen@gmail.com
Dan Gripping, Damsbrovej 49 8691 1180  dan.fodbold@gmail.com
Susanne Andersen, Tinningvej 10, 31 22 32 43 kagekone77@gmail.com

Fodboldudvalg:
Dan Gripping, Damsbrovej 49(formand) 31 36 11 80 dan.fodbold@gmail.com 
Martin B. Thomsen,Damsbrovej 52 8618 9826 mbt@juridiskafdeling.dk
Jan Frier, Postvej 6 (Materiel) 8698 8263 jfs@hin.dk
Heinrich Jacobsen, Postvej 36(Kampfordeler og baner) 2031 0971 heinrichjac@gmail.com
Mikael Hansen, Fusagervej 9(Ungdom) 8618 3262 mikael.hansen2@tilst-skole.dk

Håndboldudvalg:
Jette Schacksen, Bondagervej 3 (Koordinator) 3585111 jette.schacksen@gmail.com

Badmintonudvalg:
Susanne Andersen, Tinningvej 10, 31 22 32 43 kagekone77@gmail.com
Martin B. Thomsen,Damsbrovej 52 8618 9826 baymlerthomsen@gmail.com 

Festudvalg:
Jens Toftum, Toftegårdsvej 6 8698 5693 toftum@pc.dk 
Heinrich Jacobsen, Postvej 36 2031 0971 heinrichjac@gmail.com
Dennis Jacobsen, Søftenvej 11,8200 Århus N 8623 1858 dennis.g.jacobsen@gmail.com
Heidi og Karsten Kristensen, Solkærvej 22 2427 7767
Susanne og Jan Poulsen, Tovhøjvej 6,8381 Tilst ubehage@newmail.dk
Henning Christensen, Damsbrovej 17 24 28 90 29 hcdamsbro@ofir.dk

Krolfudvalg:
Annette Munk, Nøragervej 8, 8698 7144, amunk50@gmail.com
Grethe Madsen, Tinningvej 19, 8698 7983 grethemadsen@gmail.com
Niels Erik Knudsen, Thiesensvej 7 8698 6646
Jens Toftum, Toftegårdsvej 6 8698 5693 toftum@pc.dk

KIF’s Støttevenner
Formænd: Rikke Marie Thomasen, Markvænget 3, 2396 4490 rcthomasen@gmail.com og
Eike Fahrman, Thisensvej 1, 2348 3481 og mail eike@mail.dk
Kasserer: Anita Roest, Damsbrovej 59, 6128 5523 rovemo59@gmail.com
Mette Duus Toftegårdsvej 4, 8691 1864  Mette@bulow-duus.dk
Christina Jepsen, Postvej 48, 5328 7813 jepsen.christina@gmail.com
Michael Lyngkilde, Parketten 12,2 tv,8362 Hørning 8698 6826 Mlyngkilde@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 SamSøvej 13, bag falck  
Tlf.: 86 98 76 22 

Samsøvej 16, 8382 Hinnerup, Telefon 86 98 71 99, E-mail: hinnerup@rgdrevision.dk

Statsautoriseret revisionspartnerselskab

Torben Bruun Madsen
Tage Bundgaard

Morten Ryberg
Sten Platz


