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Kiffen udgives af 
Korsholm Idrætsforening.

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

Oplag: 575 stk. 4 gange årligt.

REDAKTION:
Jens Toftum, Toftegårdsvej 6,
Foldby, 8382 Hinnerup
Tlf. 86 98 56 93
toftum@pc.dk
(ansvarshavende)

NÆSTE NUMMER AF KIFFEN 
UDKOMMER
primo august 2016
Stof til dette nummer skal
være redaktionen i hænde
senest den 24/6 2016.

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

Salg og Service  -  Døgnvagt
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Vinteren er ovre, det er skønt at dage-
ne bliver længere og vejret lunere. 
Samtidig drosler de indendørs akti-
viteter ned og det er starten på de 
udendørs.
Badminton har også i år kun været for 
motionisterne og de har haft alle spille 
timerne oppe på Friskolen. På dette 
felt kniber det med, at kunne give 
samme tilbud til de unge, som vores 
større naboklubber. 
Håndboldafdelingen kører godt. TFH 
er i besiddelse af mange kapaciteter til 
stor glæde for børnene i alle aldre, og 
med ikke mindre end 30 ungdomshold 
og 6 seniorhold er TFH ved at udvikle 
sig til en aktør blandt landets største 
klubber.  For at styrke udviklingen 
yderligere i TFH har klubben taget 
kontakt til SFO og skolerne i nærom-
rådet for derigennem at gøre håndbold 
mere synlig, et rigtigt fint initiativ.
Fodbold er kommet godt i gang, de 
fleste hold har haft opstart omkring 
Påske og det er tydeligt, at der er 
mange børn, der har set frem til dette. 
I år har der været lidt udfordringer 
på træner siden, men efter en venlig 
henvendelse, i form af et forældre 

brev fra fodboldsformanden, er denne 
udfordring blevet løst.
Krolf er også kommet i gang, her 
nyder man igen at foråret er kommet 
og glæder sig til de mange dyste hen 
over sæsonen. 
Den 23. februar afholdte klubben 
generalforsamling. Som tidligere år 
blev generalforsamlingen afholdt sam-
men med støttevennerne og igen i 
år bød klubben på rødvin og ost. De 
bestyrelsesmedlemmer der var på valg 
modtog alle genvalg, dermed fortsæt-
ter business as useal. Præsentation 
af bestyrelsesmedlemmer finder I 
bagerst i Kiffen. 
Næste større event i klubben er årets 
sommerfest og festudvalget er alle-
rede i fuld gang, så jeg tør godt igen 
i år love masser af leg og spændende 
aktiviteter for børnene. Ikke mindst 
sponsorløbet, der afholdes af støtte-
vennerne om torsdagen.
Som altid modtages gode og festli-
ge forslag gerne og de bedes sendt 
til festudvalget eller bestyrelsen. 
Kontaktinfo finder I bagerst i Kiffen.

/Gunner Holm

Formanden mener
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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...

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.  19.15
bestyrelsen
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FODBOLD ÅRG: 2006-2007
Så er fodboldsæsonen endelig kom-
met i gang. For årg. 06/07's vedkom-
mende betyder det, at der er 
træning hver tirsdag/torsdag 
fra kl. 17-18.
Årgangene er i år blevet slået 
sammen, og der en en god 
dynamik med ialt 22 spillere 
på de 2 årgange.
Drengene har været til en trænings-
turnering, og her er der blevet gået 
godt til den, hvilket lover godt for en 
spændende sæson.

På årgangen er der blevet suppleret 
med Steffen Fischer på trænerfronten, 

så vi lige nu er 3 faste på træ-
nerposten. 

Vi glæder os til at give den gas 
i løbet af sæsonen og håber, at 
flere evt. har lyst til at komme 
og træne med os.

På trænernes vegne.

Christian Krabbe Poulsen

Så er sæsonen startet, vi spiller hver 
onsdag kl. 13.30.
Krolf er mest et hyggespil, men der er 
også lidt konkurrence i det med at få 
færrest point.
Der er ikke så mange regler og de er 
ret nemme at lære.
I pausen mellem de 2 runder drikkes 
der kaffe, sodavand eller øl og snakkes 
lidt.
Klubben stille køller og kugler til 
rådighed.
Der er også mulighed for at komme til 
stævner både i ind og udland.
Kig ned og prøv det, fortsætter du, så 
koster det kun 100 kr. for en sæson.
God sommer
Krolfudvalget

Krolf

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Skanderborgvej	  202,	  Norring,	  8382	  	  Hinnerup	  	  

www.	  refshoejgaard.dk	  

telefon	  Birgit	  Bak:	  4085	  1822	  	  
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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 myndigheder. Deltager i for-
mandsmøder med 4 andre klubber i 
omegnen

Jens Toftum
Kasserer, medlem af forretningsud-
valg, festudvalg, krolfudvalg og for-
mand for badminton
Toftegårdsvej 6, 86 98 56 93
toftum@pc.dk
Står for kontingent, refundering af 
udlæg, indberetninger til kommune, 
DGI mv. Ansvar for regnskab og øko-
nomisk overblik. 

Louise Dam
Bestyrelsesmedlem, formand for bad-
minton 
Fusagervej 41, 81 74 05 31
famwdam@hotmail.com

Præsentation af  bestyrelsen i KIF
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Jeppe Andersen
Håndboldformand og medlem styre-
gruppen i Team Favrskov Håndbold
Fusagervej 17, 86 98 68 07
Jeppe@birkandersen.dk

Jan Frier Sørensen
Formand for fodboldudvalget
Postvej 6  8698 8263 jfs@hin.dk

Præsentation af  bestyrelsen i KIF

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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KIFs støttevenner inviterer hermed til vinsmagning
fredag den 20. maj 2016 kl. 19:30.

Vinsmagningen afholdes i samarbejde med Skovgaard Vine.
Arrangementet koster 125 kr. person og afholdes i KIF klub-
huset ved fodboldbanerne.  
Inkluderet i prisen er foruden vinsmagningen et let oste 
traktement og en hyggelig aften i selskab med gamle og nye 
naboer, venner og beboere i lokalområdet.

Bindende tilmelding og betaling skal ske senest den 10. maj 
2016 til 
• Mobilepay 2160 1158 (Jette Schacksen) 

– husk at skrive VIN_”Dit navn” i kommentarfeltet 
• Eller konto 3648 kontonummer 8037124

Arrangementet er for alle, og man behøver således ikke at 
være medlem af KIFs støttevenner.

Evt. overskud fra arrangementet går ubeskåret til KIF’s 
børne- og ungdomsspillere - Så…..

Deltag og støt op om de aktiviteter der foregår i jeres lokalom-
råde og lad os sammen drømme os væk til de dejlige vinmar-
ker, mens vi forkæler vores smagsløg.

Idet der er et loft over antal deltagere foregår tilmelding efter 
først til mølle princippet.
Vi håber at se jer – Mvh.

KIFs Støttevenner

Vi tager forbehold for aflysning af arrangementet, hvis der 
mod forventning skulle være for få tilmeldte.

VINSMAGNING
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Vi holder sommerfest fra den 11 – 13. august i uge 32.
Tidspunktet er ændret fordi Århus festuge starter i uge 34 hvor vi plejer at holde 
festen og Skanderborg Festival er flyttet til uge 31 og SGF holder fest i uge 33.
Så plot den ind i kalenderen, da det er lige efter skolernes sommerferie.
Vi håber, at der igen i år vil være mange, der vil give en hjælpende hånd.
God sommer
Festudvalget

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

KIF SOMMERFEST

Bemærk: NY DATO
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Det var en festlig dag i SKIC torsdag 
d. 21 april.
Team Favrskov Håndbold fik vi det 
nye Søften Kultur og Idrætscenter 
indviet med bravour. Denne aften 
afholdte både U10/U12 samt U14/
U16P afslutning og over 200 spil-
lere og omkring 30 ledere støttede op 
omkring arrangementet.
U14/U16 blev blandet og spillede en 
turnering. Vinderne blev fundet efter 

nationalsang og forlænget spilletid. 
Herefter var der fælles spisning og der 
blev kåret "Årets Kammerat" på hver 
enkelt hold. Der blev også overrakt 
gaver til mange trænere som tak for 
sæsonen. Tak til alle der mødte frem 
med masser af humør og var med til 
at skabe rammerne for en festlig efter-
middag/aften. Fantastisk at være så 
mange til et sådan arrangement.

Alle hyggede sig  
mellem kampene !!

Ungdomsafslutning
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Team Favrskov Håndbold 
havde sammen med de 
deltagende håndbold-
klubber planlagt stæv-
net, der foregik i Søften 
Kultur- og Idrætscenter 
søndag d. 24 april. 
Kommunemesterskaberne skul-
le blandt andet være med til 
at promovere håndboldsporten i 
hele kommunen. Følgende klubber 
deltog i Favrskov Mesterskaberne: 
Hadsten SK, Hammel GF, Team 
Favrskov Håndbold og Thorsø-
Tungelund IF.

I år deltog de enkelte klubber med 
deres højst rangerende hold i hver 

årgang. Til næste år er det planen 
at udvide stævnet til at være for alle 

hold i alle klubber også bliver der 
mulighed for at tilmelde holdene 
i A og B-rækker. 
Her er billeder fra en fantastisk 
håndbolddag..

Favrskov Mesterskaberne  
i Håndbold
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HUSK at KIFs støttevenner traditio-
nen tro også i år arrangerer Sponsor-
Cykelløb i forbindelse med KIFs som-
merfest torsdag den 11. august 2016. 
Et cykelløb for piger og drenge hvor 
der cykles i 1time på en ca. 1,5 kilo-
meter lang aflukket strækning ved 
sportspladsen.
Så det er nu piger og drenge, I skal i 
gang med at finde sponsorer. Kontakt 
allerede nu dine forældre, bedsteforæl-
dre, rige tanter & onkler samt festlige 
fætre & kusiner, så de er klar til der 
skal indgås sponsoraftaler.
Vi glæder os til at se mange super seje 
cykelryttere.

KIFs Støttevenner

Cykelløb
Har du allerede sponsorer til cykelløbet, så du kan blive en af dem, der kører rigtig 
mange penge ind til KIF? Ellers er det en god idé at begynde at lede efter nogen nu.
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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

Nu er vintersæsonen slut efter at der 
har været mange gode kampe i vinte-
rens løb.
Fra starten af sæsonen gik det lidt 
trægt med at udleje banerne, men så 
kom der pludselig gang i den, så 
det blev en god sæson.
Vi har fået det lavet, så vi har de 
samme timer næste sæson, på trods af 
at der kun var få timer tilbage af de 
timer, som kommunen betaler for i år.

Vi starter op i den første uge i septem-
ber og nuværende hold kan allerede 
nu bestille de samme baner til 
næste sæson ved at sende en mail til 
Toftum@pc.dk. Den endelige tilmel-
ding kan ske fra 15. august og 
herefter er det muligt, at booke de 
ledige baner.

God sommer
Jens Toftum

Badminton
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Bestyrelsen:
Formand: Gunner Holm, Mølbækvej 2, 8698 6538, lillevorbjerg@gmail.com
Kasserer: Jens Toftum, Toftegårdsvej 6, 8698 5693, toftum@pc.dk
Sekretær: Louise Dam, Fusagervej 41, 8174 0531, famwdam@hotmail.com
Jeppe Andersen (TFH), Fusagervej 17, 8698 6807, jeppe@birkandersen.dk
Jan Frier (Materiel), 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 (Kampford. og baner), Postvej 36, 2031 0971, heinrichjac@gmail.com
Mikael Hansen(Ungdom), Fusagervej 9, 2984 6283,  mikael.hansen@skolekom.dk

Håndboldudvalg:
Jeppe Andersen (TFH), Fusagervej 17, 8698 6807, jeppe@birkandersen.dk

Badmintonudvalg:
Jens Toftum, Toftegårdsvej 6, 8698 5693, toftum@pc.dk

Festudvalg:
Brian Wissendorf Dam, Fusagervej 41, 3071 6992, famwdam@hotmail.com
Jens Toftum, Toftegårdsvej 6, 8698 5693, toftum@pc.dk 
Heinrich Jacobsen, Postvej 36, 2031 0971, heinrichjac@gmail.com
Dennis Jacobsen, Søftenvej 11, 8200 ÅN, 8623 1858, dennis.g.jacobsen@gmail.com
Susanne og Jan Poulsen, Bredgårdsvej 3,2231 5373 ubehage@newmail.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
Jytte Kristensen, Riisvej 6, 8698 6439
Jens Toftum, Toftegårdsvej 6, 8698 5693, toftum@pc.dk 

KIF’s Støttevenner:
Formand: Benita Christensen, Bredgårdsvej 1, 2383 2959, bentorchr@gmail.com
Kasserer: Jette Schacksen, Bondagervej 5, 2160 1158, jette.schacksen@gmail.com
Sekretær/pressemedarb.: Lotte Kaster, Kildeagervej 2, 4162 4494, kaster@godmail.dk
Medlem: Mikael Hansen, Fusagervej 9, 2984 6283,  mikael.hansen@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

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 


