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Meget kan man sige om vejret, men i 
år syntes foråret at lade vente på sig. 
Heldigvis lader det ikke til, at påvirke 
klubbens børne- og ungdomsfodbold-
spillere, det er tydeligt, at de alle har 
set frem til opstart efter den lange 
vinter. Nedbøren har også været noget 
under gennemsnittet for perioden og 
træningsbanerne er derfor stadigvæk 
i fornuftig stand. 
På Håndboldsiden nærmer sæsonen 
sig sin afslutning og som tidligere år 
er der rigtig mange, der har deltaget 
i Svanecup og her prøvet kræfter mod 
spillere fra hele landet. 

På årets generalforsamling valg-
te følgende at træde ud af besty-
relsen: Martin B. Thomsen, Carina 
Bjerregaard og René Jensen med tak 
for indsatsen og det gode samarbejde. 

Følgende blev valgt ind i bestyrelsen: 
Susanne Andersen og Louise Dam, 
velkommen i bestyrelsen og vi ser alle 
frem til et godt samarbejde.

I løbet af vinteren er der lavet en 
del forbedringer på Klubhuset. Der 
er bl.a. lagt nyt tag på og der bliver 
installeret solceller. De gamle vinduer 
skiftes til nye og inde har badefacilite-
terne fået et løft med nye brusere og 
nye radiatorer i en del af huset.
Der er også installeret en varme-
pumpe så Klubhuset er på alle fronter 
blevet opgraderet.

Tirsdag den 21. maj er det 75 år siden 
KIF blev dannet og dette fejres lørdag 
den 25. maj fra kl. 13 til 17. På baner-
ne vil der blive afviklet forskellige 
aktiviteter for børn og barnlige sjæle 
og der vil blive serveret lidt mundgodt 
oppe ved Klubhuset. 

Kom og vær med til at gøre denne 
dag speciel, til glæde for alle dem der 
lægger et kæmpe arbejde i klubben og 
Jeres børn i særdeleshed. 

/Gunner Holm

Formanden mener

Parallelvej 57
8380 Trige

Tel 86 23 16 22
www.bakkegaardens-moebler.dk
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Efter en laaaang vinter, kom foråret 
endelig, det har været en kølig start, 
men nu er varmen kommet og græsset 
grønnes. 
Kampbanerne bliver frigivet af kom-
munen den 20. april og det gav nogle 
problemer med sæsonstarten for nogle 
kampe, men de blev som altid løst, ved 
at spille på træningsbanen, som har 
været i rigtig god stand.
Dommerkonflikten gav også udfor-
dringer ved træningskampene, hvor 
vi selv måtte dømme. Det blev også 
klaret med god forståelse fra alle par-
ter, det var gode dommere jovist, men 
rutinen var der jo ikke.
Alle holdene er nu kommet i gang, vi 

mangler lige de mindste, som er U5. 
De øvrige børnehold startede lige efter 
påske. Inden da var u12, U17, senior 
og oldboys længe i gang, sidstnævnte 
spiller hele vinteren. 
At holdene nu er i gang, betyder, at 
det igen myldrer af liv på banerne, 
specielt om tirsdagen.  Hvis du vil se, 
hvornår dit hold træner, eller dit barns 
hold, så gå ind på www.korsholm-if.dk 
og tjek under holdene.
Der er også i år tilmeldt hold i børne-
rækkerne til turneringer, hvilket giver 
mulighed for oplevelsen, ved at prøve 
kræfter med andre klubbers hold og få 
nogle anderledes oplevelser sammen. 
Det betyder så, at trænerne er nødt til 

Fodbold

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...
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at trække på hjælp fra forældrene, til 
at køre til kampene, hvilket vi håber, 
der er opbakning til.
Som nævnt mangler vi U5, her vil 
opstart blive 30. april kl. 17 - 18. Vi 
laver opslag ved børnehaven og på 
hjemmesiden.  Vi håber selvfølgelig at 
se en masse børn og deres forældre.
I forhold til de små, har vi en tilbage-
vendende udfordring, nemlig træner. 
Det har pt. Ikke været mulig at finde 
en, men vi håber der er en forælder 
eller to, som vil hjælpe til og være 
træner fremadrettet. De første gange 
vil træningen blive forestået af en af 
de øvrige trænere eller en leder fra 
klubben.
Så hvis du har lyst, så sig endelig til, 
det er faktisk rigtig sjovt at lege bold 
med børnene.
Senior har været i gang længe og har 
spillet deres første turneringskampe. 
Senior har nu to hold i serie 6 og 
skal prøve at kæmpe sig til serie 5, 
spændende om det vil lykkes, men der 
er kommet nye kræfter til og nogle 
”gamle”, så måske.
 Oldboys 45 og 55 har trænet hele vin-
teren, med små undtagelser og nogle 
mere flittige end andre. Turneringen 

er godt i gang og det går rimeligt, 
oldboys 45 er kommet bedst fra start, 
hvor den første kamp blev udsat og 
den næste vundet 12-0. OB55 har 
spillet en enkelt kamp, som de dog 
desværre tabte. 
Alle kampe og stillinger for holdene 
kan følges via www.korsholm-if.dk 
samt træningstider og indlæg fra fod-
bold begivenheder. 
Hvis du gerne vil spille fodbold, så 
hold dig ikke tilbage. Selvom sæsonen 
er startet, er det aldrig for sent. Der 
er altid plads til flere. Du kan møde op 
til træning eller kontakte trænerne for 
at høre nærmere, du kan finde infor-
mation om træningstider og trænere 
på hjemmesiden.  Vi glæder os til at 
se dig.

www.korsholm-if.dk er også stedet 
hvor man tilmelder sig et hold og beta-
ler kontingent ved tilmelding. Husk at 
der skal tilmeldes efter 3 gange træ-
ning  og man kan ikke spille turnering 
uden at være tilmeldt.

Venlig hilsen
Fodboldudvalget

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
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Oversigt over foråret hjemmekampe
Lørdag den 4. maj  kl 13.00 KIF – Houlbjerg/l IF
Torsdag den 9. maj kl 14.00 KIF – Ulstrup IF 2
Søndag den 12. maj kl 13.00 KIF – Haurum/Sall IF
Tirsdag den 4. juni kl 19.00 KIF – Faarvang IF
Søndag den 9 juni kl 13.00 KIF – Ulstrup IF2

NYT fra Seniorfodbold
Seniorfodbolden ruller igen med posi-
tive vande efter en stor nedtur som-
meren 2011, hvor vi i sommerpausen 
mistede 21 ud af de 27 spillere, der 
havde været brugt på 1. holdet i serie 
3. 1. holdet blev trukket og vi måtte 
starte helt forfra i serie 6, med de få 
ægte ”Korsholmere” der var tilbage, 
og så forhåbentlig holde skuden oven 
vande indtil den seneste større ung-
domsårgang i KIF blev gamle nok 
til seniorfodbold. Den mission ser nu 
langsomt ud til at lykkedes.
Siden efteråret 2011 har det stort set 
kun gået fremad takket være en stor 
indsats fra de ”gamle” korsholmere, 
som virkelig rykkede sammen i bus-
sen både på og udenfor banen. I sam-
arbejde med fodboldudvalget er der 
igangsat en række nye initiativer, som 
bygger på en større grad af medansvar 
og forpligtigelse overfor hinanden. En 
træningskultur der bygger på at vi 
stiller krav til hinanden, og en fælles 
forventning om at alle yder deres bed-
ste hver gang.

Det har båret frugt og det ser ud til, at 
vi langsomt er ved at få skabt et nyt 
fundament for fremtidens seniorfod-
bold i Korsholm. Til denne sæson har 
vi fortsat tilgang af nye spillere – ja 
vi har faktisk haft 32 forskellige spil-
lere til træning, heraf hele 11 spillere 
under 20 år. Det har betydet at vi nu 
igen har mulighed for at have to hold 
tilmeldt.
Spillemæssigt har vi udviklet os som 
hold hele 2012, og resultaterne er ble-
vet bedre og bedre, på trods af meget 
svære puljer med stærke ”Århus-hold”.  
Jeg ser, efter en lidt vanskelig opstart 
grundet de frosne baner, frem til en 
spændende forårsturnering, hvor vi 
fortsat skal arbejde på at udvikle os, 
og hvor vi meget gerne, skal spille med 
om oprykning til serie 5. Den første 
turneringskamp er spillet, og her kom 
vi planmæssigt fra start med en sikker 
(men alt for lille) sejr på 6-3. Så vi er 
forhåbentlig godt på vej.
Dennis Jacobsen
Seniortræner – fodbold
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Fodbold årgang 
02-03

Så er sæsonen endelig blevet skudt i 
gang igen, og efter en lang vinter kom 
18 friske fodboldspillere til træning 
onsdag efter påske ferien.
Igen i år trænes der mandag og ons-
dag, begge dage fra 17-18. Der er altid 
godt humør hos drengene, og mas-
ser af energi. Samtidig er det en flok 
drenge, som er god til at lytte efter 
beskeder, og som er meget venlige i 
deres form indbyrdes.
Årgangene er i år rykket til at spille 
på 7 mandsbanen, hvilket kræver en 
del omstilling, da der i år skal løbes 
meget mere, og samtidig kræver det 
mere taktisk forståelse at spille på 
den temmelig store bane. 
På trænerteamets vegne
Christian Poulsen
p.s.: Igen i år deltager holdet i 
Hinnerup Cup, fra d. 9. til den 11. 
maj. Drengene glæder sig meget til at 
skulle til deres første fodboldstævne 
over flere dage.

Sommerfest
Så er vi gået i gang med planlægnin-
gen af sommerfesten. Den afholdes fra 
torsdag den 22. august til lørdag den 
24. august.
Vi har en del på plads, men vi vil gerne 
have nogle nye ting med i sommerfe-
sten og her kunne vi  godt bruge nogle 
kreative hoveder, som har nogle ideer, 
der ikke koster alt for mange penge.
Vi laver igen det muntre køkken, men 
hertil skal vi bruge mange gamle tal-
lerkner, underkopper desserttallerk-
ner og kopper m.v . Så har I nogle på 
lager, så ring venligst til underteg-
nede, så kan vi afhente dem.
Vi håber, at de der var med til at sætte 
telt op og tage telt ned m.v  vil hjælpe 
til igen i år – det gik jo fantastisk godt 
sidste år. Er der andre der gerne vil 
hjælpe til med det , så ring.
Vi kommer også til at mangle nogle, 
der vil hjælpe i baren ca. 2-4 timer.
Vi vil gerne gøre lidt ekstra ud af 
sommerfesten i anledning af 75 års 
jubilæet, så er der nogen, der har gode 
ideer, så skriv eller ring.
God sommer
Jens Toftum
Festudvalget
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Sådan skrev vi i KIFFEN ved vores 60 
års jubilæum:

Ja, det lyder måske ikke af så meget, 
men når jeg er 5 år ældre, og har 
været aktivt medlem og senere passiv 
i over de 50 af årene, så er der meget 
at mindes.
Korsholm og Omegns Idrætsforening 
blev jo til ved en sammenlægning af 
Norring, Foldby og Tinning ungdoms-
foreninger.
Det var dengang, der var unge men-
nesker på landet. Der var mange, som 
tjente på områdets gårde, både karle 
og piger. Der var også tømrere, sme-
desvende, ekspedienter og mejerister, 
der udgjorde foreningens medlemmer. 
Det var altid spændende til flytteda-
gene den 1. maj og 1. november, om der 
kom nye talenter til egnen, det var den 
tids professionelle.
Gymnastikken udgjorde en stor del af 
aktiviteterne om vinteren, sammen 
med folkedans. Om sommeren var der 
fodbold og håndbold.
Sportsfester med naboklubber, hvor 
også ringridning var en spændende 
ting. Og så de gode balaftener i for-
samlingshuset med ”Holm, Tage og 
Kendahl”, men det kostede jo også 3 
kr. at komme ind!
I begyndelsen af 50erne skete der nok 
lidt af en foryngelse af i bestyrelsen. 
Vi d.v.s. en flok godt 20årige, syntes, 
at det var på tide, at de ”gamle” blev 
skiftet ud. De var omkring 30erne og 
efter vor mening lidt antikke.
Fodbolden og håndbolden blev nu mere 
udvidet. En ung mand ved navn Frode 

Laursen spillede fodbold i Korsholm, 
og han købte sin første lastbil, som han 
så kørte os i til udekampene, det var 
noget andet end at cykle. Økonomien 
i klubben dengang var meget enkel. 
Halvårs kontingent kostede fra 3 til 5 
kr. Ballerne, som nu var flyttet fra for-
samlingshuset til Hinnerup og Nilles 
kro, var faktisk i stand til at holde 
økonomien i orden.
Der var dog engang i 50erne, det 
gik galt. Vi i bestyrelsen var blevet 
lidt overmodige og engagerede Bror 
Kalles Kapel til koncert i Hinnerup 
Skovpavillon en tirsdag aften. Prisen 
var ca. 1500 kr og der kom kun ca.30 
personer til en indgangsbillet på 5 
kr. Vi havde kun 200 kr. i kassen, så 
Sigfred og undertegnede måtte hjem til 
vore fædre og låne, så vi kunne få Bror 
Kalle sendt hjem igen. Da vore fædre 
ville have deres ”indskud” igen, måtte 
jeg den tunge gang i Sparekassen og 
låne. Der skulle imidlertid stilles kau-
tion, så min livsforsikring fik et lille 
ophold i sparekassen. Jeg skal indrøm-
me, at jeg var meget interesseret i vort 
næste bal, om det gav overskud. Det 
gjorde det, og jeg fik mit pant tilbage.
I 1954 var der var der landsstævne i 
Odense, hvor Korsholm kvalificerede 
sig til at repræsentere Århus Amt i 
fodbold og Grundførs piger gjorde det 
samme. En herlig oplevelse.
Med risiko for at fokusere på egen 
”tidsalder”, var der mange herlige 
mennesker, som virkelig var KIFere. 
Egon Pedersen og Verner Sørensen, 
to som desværre døde alt for tidligt, 
og også Kjær Elbæk, der også gjorde 

KIF 60 år
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Indbydelse
til reception i anledning af vort

75 års jubilæum

Lørdag den 25. maj 2013 kl. 13.00 – 17.00

Program:   kl. 13.00 Ankomst
                  kl. 13.30 Velkomst 

                  kl. 14.00 – ca. 16.00 opvisningskampe                                                                
                  børnehåndbold og børne- og voksenfodbold

Korsholm IF vil være vært med lidt til ganen.
Vi håber, at se mange sponsorer, annoncører, samarbejdspartnere og

rigtig mange medlemmer.

meget for foreningen. Tre, som jeg 
også vil nævne er Ivan, Kjeld og ikke 
mindst Tage. Tage har efter min og 
alles mening gjort en enestående ind-
sats, såvel som aktiv og siden med en 
kæmpe indsats, som slider og sam-
lingspunkt i klubhuset – tusind tak 
for det Tage!

Der kunne skrives meget mere om 
personer og udviklingen i vores klub, 
det var lidt af det, som jeg mindes fra 
rigtig mange gode år i KIF, som også 
gælder for vores børn, som har fået en 
god baggrund, som medlem i KIF.
Tak fra hele familien
Jørgen Møller
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Gunnar Holm
Formand, medlem af forretningsud-
valg 
Mølbækvej 2, 86 98 65 38
Gunner@queen.dk
Står for kontakt til kommunen og 
andre myndighe¬der. Deltager i for-
mandsmøder med 4 andre klubber i 
omegnen

Jens Toftum
Kasserer, medlem af forretningsud-
valg og festudvalg
Toftegårdsvej 6, 86 98 56 93
toftum@pc.dk
Står for kontingent, refundering af 
udlæg, indberetnin¬ger til kommu-
ne, DGI mv. Ansvar for regnskab og 
øko¬nomisk overblik. 

Louise Dam
Bestyrelsesmedlem, sekretær, medlem 
af forretningsudvalg 
Fusagervej 41, 81 74 05 31
famwdam@hotmail.com
Står for mødeindkaldelser og udfærdi-
gelse af  referater

Præsentation af  bestyrelsen i KIF
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Dan Gripping
Bestyrelsesmedlem og formand for 
fodboldudvalget
Damsbrovej 49, 31 36 11 80
Dan.fodbold@gmail.com 

Jette Schacksen
Håndboldformand og medlem af  
håndboldudvalget
Bondagervej 3, 
jette.schacksen@gmail.com

Susanne Andersen
Bestyrelsesmedlem og formand for 
badmintonudvalget
Tinningvej 10, 31 22 32 43
Kagekone77@gmail.com

Præsentation af  bestyrelsen i KIF
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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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Nyt fra håndboldafdelingen

Så nærmer håndboldsæsonen sig så 
småt afslutningen. Nogle af holdene 
har allerede sluttet sæsonen. Nogle 
hold er i forbindelse med opstart af 
fodboldsæsonen gået fra at spille 2 
gange om ugen til at spille 1 gang om 
ugen. 
Inden sæsonen slutter, er der rigtig 
mange hold, som skal afsted til Svane 
Cup i Ålborg i weekenden d. 19-21 
april. Vores spillere er repræsenteret 
som både KIF, 
3 Stars, Small Stars og Four Stars 
hold. Alle spillere fra HOG, GUI, SGF 
og KIF skal bo på samme skole til 
Svane Cup, så der bliver rig mulighed 
for at hygge sig sammen og lære hin-
anden bedre at kende.

Sæson 2012-2013 har stået i samar-
bejdets tegn. U-10 pigerne har været 
en del af et holdsamarbejde mellem 
HOG, GUI og KIF kaldet 3-Stars og 
U-12 drengene har været en del af et 
holdsamarbejde mellem HOG, SGF og 
KIF kalder Small Stars. Samarbejdet 
har været en succes, og der har været 
meget positive tilbagemeldinger fra 
trænerne. Spillerne har taget godt 
imod hinanden og samarbejdet har 
fungeret rigtig godt både sportsligt og 
socialt. 
I sæson 2012-2013 er der blevet arbej-
det videre med at samle håndboldak-
tiviteterne i de 4 klubber HOG, SGF, 
GUI og KIF i et udvidet holdsamarbej-
de. Et arbejde, som startede for over 1 

år siden. I efteråret 2012 blev der ned-
sat en styregruppe, et kommunikati-
onsudvalg og senere flere udvalg, som 
har arbejdet videre med projektet. 
Der er blevet lagt et kæmpe arbejde 
og engagement i forberedelserne til et 
kommende holdsamarbejde.

I denne sæson har Favrskov 
Kommune som led i halharmonise-
ringen indført et gebyr pr haltime. 
For fremover at kunne dække den 
eksra udgift til dette gebyr, blev der 
på Generalforsamlingen vedtaget en 
kontingentstigning for håndbold med 
virkning fra næste sæson. 

Jette Schacksen
Håndbold.

Støt vore

annoncører

- de støtter os...
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Thomas Eriksen 
tlf: 40 56 74 84

Steen Billes Gade 7B, 1. tv
email: thomaseriksen@yahoo.dk

8200 Aarhus N
fax: 78 78 18 68

KIF håndbold U12 Piger 
Sæson status

Træningsindsatsen har været rigtig 
god. Der er altid rigtig mange til træ-
ning. Og der bliver gået rigtig meget 
til den. Det er årgang 2000 og 2001 
der træner sammen. Og alle fungerer 
fint sammen og der er masser af godt 
humør.
A’erne har spillet en rigtig fin sæson. 
Vi ville meget gerne have haft første-
pladsen. Men HEI viste sig for stærke. 
Vi havde et enkelt udfald i sæsonen, 
hvor vi ikke præsterede og en kamp, 
hvor vi var ramt af sygdom. Mere skal 
der ikke til, og det har vi virkelig også 
lært af. Men en 2. plads i A-rækken 
med 20 ud af 24 point og en positiv 
målscore på 60 er bestemt også god-
kendt.
B’erne består udelukkende af første 

års spillere. De var her i 2. sæson 
halvdel i en noget underlig pulje. De 2 
øverste hold var helt enkelt fejlplace-
ret. Derudover var der et enkelt hold 
der var noget stærkere. Men vi vandt 
så kampen mellem de tre sidste hold 
og fik 6 point i 10 kampe. Stor ros til 
pigerne for at klø på. Også i de kampe, 
hvor det helt så lidt håbløst ud. Men 
det er vi uden tvivl blevet bedre af, og 
kan nu glæde os til at høste frugterne 
af det til næste sæson. 
Men sæsonen er slet ikke slut endnu. 
Vi mangler stadig den store tur til 
overnatningsstævnet i Ålborg – Svane 
Cup. Nogle af pigerne skal også til 
verdens største ungdomshåndbold 
stævne i Göteborg i sommerferien. 
Sidste år var der 20.000 deltagere fra 
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41 forskellige lande ! Herefter begyn-
der forberedelserne til næste sæson så 
småt. Det sker gennem bla. Skumbold, 
strandhåndbold, sportsstævner og 
nogle fælles træninger. Vi klør faktisk 
på frem til sommerferien. For de kom-
mende U14’ere byder næste sæson  på 
store udfordringer. En ny boldstørrelse 
som også er klistret til med harpiks.
Herfra en tak til pigerne. I er en 
fornøjelse at have med at gøre. Ikke 
mange afbud til hverken træning eller 

kamp og så kommer i altid med et godt 
humør.
Til sidst vil jeg benytte lejligheden 
til at sige tak for den store forældre 
opbakning. Dejligt at se, hvor mange 
der følger med og kommer til kam-
pene. Det betyder meget for pigerne. 
Og sådan ser tosserne så ud.

René
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U10 pigerne er en del af et samarbejde 
mellem Grundfør, Hinnerup og KIF. 
Jeg har selv fornøjelsen af at stå for 
andet års spillerne. Så dette indlæg 
omhandler dem.
Vi lavede undervejs om på træningen, 
så pigerne kom til at træne med U10 
drengene fra GUI og KIF. Og det har 
givet et godt løft i træningen. Så tak til 
drengene og deres trænere for super 
sparring.
Vi har haft en fremragende 2. sæson 
halvdel. Vi vandt A-puljen med max. 
point og en positiv målscore på 65 ! 
Flot piger ☺
Da vi vandt puljen, har vi også været 
til kredskampe. Her blev det til to 
tætte kampe. En uafgjort og et neder-
lag på 1 mål blev det til. Så vi måtte 
nøjes med bronze.
Men sæsonen er slet ikke slut endnu. 
Vi mangler stadig den store tur til 
overnatningsstævnet i Ålborg – Svane 

Cup. Herefter begynder forberedelser-
ne til næste sæson så småt. Det sker 
gennem bla. Skumbold, strandhånd-
bold og nogle fælles træninger. Næste 
sæson byder på store udfordringer. 
Større bold, overlæggeren bliver fjer-
net og der er en ekstra markspiller på 
banen.
Det har virkelig været en fornøjelse at 
træne pigerne. De møder flittigt frem 
til træning og går generelt godt til den. 
Humøret er altid i top og er virkelig en 
solstråle historie, hvor hurtigt og godt 
pigerne har fundet ud af det socialt. 
Det har virkelig været en harmonisk 
trup, som har fungeret super godt.
Til sidst vil jeg benytte lejligheden 
til at sige tak for den store forældre 
opbakning. Dejligt at se, hvor mange 
der følger med og kommer til kam-
pene. Det betyder meget for pigerne.

René

3 Stars håndbold U10 Piger - sæson status
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Klub samarbejde
Arbejdet med det kommende klubsam-
arbejde er stadig i fulde omdrejninger.
Der er sket rigtig mange ting. Men i 
stedet for at nævne dem alle her, så 
vil jeg henvise til den midlertidige 
hjemme side på:
 http://8382bold.blogspot.dk/
Samarbejdet har fået et navn. Det 
skete efter en afstemning, hvor klart 
fleste stemte på Team Favrskov 
Håndbold.
Spilletøjet bliver mørkegrønne trøjer 
og sorte bukser.
Trænerne fra de fleste årgange, har 
haft møder om, hvordan træningen 
skal køre efter sommerferien. Og de 
mange har allerede arrangeret fælles 
træning på tværs af klubberne frem til 
sommerferien.
Der er stadig brug for mange ressour-
cer for at få alle funktioner på plads. 
Så tøv endelig ikke med at melde dig 
til en af styregruppe medlemmerne. 
Kontaktoplysninger findes på hjemme 
siden.
René

Marie Frank
koncert.

 
Citat Marie Frank: "Sjældent at opleve 
et så veloplagt publikum!"
 
Årets Koncert fra Støttevennerne m. 
Marie Frank i forsamlingshuset var 
endnu engang en stor oplevelse.
 
Marie formåede at skabe den helt 
specielle stemning, der kan komme på 
et lille koncertsted, med morsomme, 
ærlige og meget nærværende fort-
ællinger om baggrundene for hen-
des sange. Vi fik alle de gode gamle 
favoritter, og ville næsten ikke lukke 
hende ud af koncertsalen, efter mange 
ekstra numre.
 
Det fine ved sådan en koncert, er at 
man møder mange af de gode gamle 
folk fra byen, men også de nye, som 
er flyttet til inden for de sidste par år. 
Det skaber en super fælles oplevelse, 
og overskuddet rent økonomisk går 
jo som bekendt til vores børns sociale 
arrangementer i idrætssammenhæng.
 
Vi vil gerne sige tak til de støtte(venner) 
som var mødt op, og var med til at 
skabe en god og festlig aften. Vi håber 
at de kan inspirere andre til at komme 
med næste gang, for desværre var 
billetsalget for lavt til, at dette arran-
gement kunne give overskud til vores 
børn.
Støt op omkring støttevennerne næste 
gang.
 
Hilsen KIF´s Støttevenner.



18

Navne og  adresser

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:

Jeppe Andersen, Fusagervej 17 (formand og Four Stars) 8698 6807 jeppe@birkandersen.dk

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

Rene Jensen, Korsagervej 12 2759 1524 rj@loucon.dk

Marlene Trinderup, Postvej 17(dommerkoordinator) 8691 0931 mat@agrotech.dk

Henrik Vammen (kampfordeler), Engholmen 3 8610 1703

Nikolaj Buchhave, Thiesensvej 2 (Materiel Præstemark) 30958722 nikolajbuchhave@gmail.com

Stine Freund, Riisbakken 20 (Materiel Rønbæk) 86243635 krabbefreund@mail.dk
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Navne og  adresser

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
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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


