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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
toftum@pc.dk
(ansvarshavende)

NÆSTE NUMMER AF KIFFEN 
UDKOMMER
PRIMO primo november 2014
Stof til dette nummer skal
være redaktionen i hænde
senest den 22/10 2014.

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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Formanden mener

Så er sommeren atter over os, det er 
nu ikke så ringe.

Første halvdel af fodbolds sæsonen 
er vel overstået og blev afsluttet på 
behørig vis med en is og som altid er 
der altid fuld drøn på snakken og om 
der lægges taktik for den kommende 
sæson eller om der laves nye lejeaf-
taler for ferien… den lader vi stå et 
øjeblik.
Nyt i klubben er old girls (I daglig tale 
kaldet måtterbold) hvilket er blevet en 
kæmpe succes. Også her fornemmes 
hurtigt, at der er plads til både det 
sportslige og ikke mindst det sociale, 
dog med den lille tvist at old boys slut-
ter med en bajer og old girls slutter 
med et glas vin. 
Rigtig godt spottet, at der er basis for 
dette tilbud i vores lille klub. 
På medlemssiden holder vi i store 
træk skansen, hvilket er ganske flot.  

Håndbold og badminton har jo lavsæ-
son nu, men glæder sig til at starte 
den nye sæson. På håndboldsiden er 
det anden sæson for TFH og de har 
uden tvivl fået lagt basis rammerne til 
glæde for alle håndboldinteresserede. 
Så herfra vil vi gerne opfordre til at 
snøre skoene og komme afsted. Der 
kæmpes også bravt om haltider så der 
bliver plads til alle.

Badminton har brug for medvind 

her kniber det både med at fylde 
banerne og træner kapacitet.  Denne 
fantastiske sportsgren fortjener mere 
opmærksomhed. 
Som altid modtager badmintonfor-
manden gerne input fra alle interes-
serede.   

Årets sommerfest er lagt på plads og 
vi håber naturligvis på at sidste års 
succes kan gentages. Festudvalget har 
lagt rammerne, så nu er det op til Jer 
læsere m.fl. at fylde dem ud. Inde i 
bladet finder I programmet der byder 
på nogle spændende dage både for de 
helt små og de lidt ældre.

Gunner Holm

Parallelvej 57
8380 Trige

Tel 86 23 16 22
www.bakkegaardens-moebler.dk
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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

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

Støt vore
annoncører

- de støtter os...
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Så gik der atter en forårssæson og 
alle hold har trænet flittigt og spil-
let kampe, hvor der er blevet gået til 
stålet. Det er super dejligt at komme 
på banerne en træningseftermiddag/
aften, der er masser af glade fodbold-
spillere og forældre som får sig en 
sludder. Det gode vejr i foråret, har jo 
ikke været nogen ulempe i den hen-
seende.
Holdene har klaret sig fint i turnerin-
ger, selvom der har været op og nedtu-
re. Det vigtigste er, at alle er glade for 
at spille og har et godt kammeratskab 
på holdet. 
I foråret bøvlede vi lidt med at få 
åbnet op for betaling af kontingent, vi 
havde håbet på, at kunne få det gjort 
nemmere for medlemmerne, men til 
trods for at vi trak igangsætningen, 
kunne vores leverandør ikke nå det, 
så vi måtte meget forsinket åbne for 
betaling uden den ønskede forbedring. 
Vi håber dog, at det så kan være på 
plads til næste forår, inden vi opretter 
en ny sæson.
Skulle der i øvrigt være nogen, som 
har glemt at betale kontingentet, kan 
det stadig nås. 
Da klubben er en frivillig forening og 
derfor drives af frivillig arbejdskraft, 
havde vi som noget nyt givet mulighed 
for ved holdtilmelding, at forældre og 
ældre medlemmer kunne give tilsagn 
om, hvorvidt de har lyst til at hjælpe 
med forskellige opgaver, som f.eks. 
træner, udvalgsarbejde, holdleder, 
administrator, børnedommer, hjælp 
ved holdarr., hjælp ved sportsfest, for-
skellige små opgaver m.m. Desværre 

var det ikke mange, udover de som 
allerede er involveret i disse opgaver, 
der gav tilsagn. 
Vi havde håbet, at kunne lav en lille 
database over de forskellige perso-
ner, der evt. kan trækkes på, så det 
ikke bliver tordenskjolds soldater hver 
gang. Skulle du alligevel være interes-
seret, hører vi gerne fra dig.
Vi kan allerede nu se, at der mangler 
træner til U5 spillerne til næste forår, 
så kom frisk, hvis du har lyst til at 
lege med børnene og på en sjov måde 
lære dem lidt fodbold.
Hvis nogen har lyst til at skrive ind-
læg til Kiffen eller hjemmesiden om, 
hvad der sker omkring holdene, så tag 
fat i trænerne.
Afslutningsvis vil vi fra fodboldud-
valget sige tak til alle spillere børn 
som voksne, trænere samt alle med 
tilknytning til fodboldafdelingen for 
et super forår og glæder os til at se jer 
alle igen efter sommerferien.

Med venlig hilsen
Fodboldudvalget

Nyt fra fodboldafdelingen

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Skanderborgvej	  202,	  Norring,	  8382	  	  Hinnerup	  	  

www.	  refshoejgaard.dk	  

telefon	  Birgit	  Bak:	  4085	  1822	  	  
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Jeg har længe gået og tænkt på, at 
det egentligt var for dårligt, at vi 
ikke havde et dame fodboldhold, der-
for besluttede jeg mig for at oprette 
en facebook gruppe og inviterede de 
damer jeg kender i Foldby. KIF slog 
et opslag op på deres hjemmeside, at 
vi søgte damer til fodbold. Indenfor 
14 dage  var vi oppe på 10 spillere. Vi 
holdt møde i klubhuset og der duk-
kede 10 op til mødet. Der blev beslut-
tet at vi skulle starte træningen medio 
marts måned, da vi lige skulle i "form" 
og der var nogle, som ikke havde spil-
let før. Træneren blev mig Louise Dam 
og assistent træner Mette Brinch  .. 
Skal lige siges, at vi spiller 7 mands 
og vi er nu oppe på 20 spillere... Flot 
piger....
På vores hold er der plads til alle. 
Der er også nogle piger, der er med 
for motionen og det sociale, men ikke 
vil spille kampe, hvilket også er okay. 
Lige nu øver vi os meget i at spille 
sammen og få styr på bolden, driblin-
gerne og skuddene. Vi øver os også i, 
at vi ikke skal sige uhh og undskyld:-) 

Men det bedste ved det hele er, at vi 
har det hylende skægt sammen, sam-
tidig med at vi får motion.
Vi har også haft vores første trænings-
kamp mod u12 drenge og det var et 
meget hurtig og udfordrende spil, som 
desværre endte med et nederlag på 
10-0 men vi havde det sjovt. Men tak 
for kampen drenge det var sjovt og vi 
er klar til en revanche til næste år 
I torsdags havde vi vores første tur-
neringskamp mod Brabrand og vi var 
meget spændte på kampen, men vi 
tabte desværre men spillede flot af, at 
det var vores første turneringskamp...
Til slut vil jeg bare sige til jer at I er 
bare for SEJE ;-)
Vi vil også takke vore sponsorer, som 
er vognmand Morten Nørregaard, 
Autohuset Hinnerup, Ingrediens og 
Favrskov kloak og entreprenørforret-
ning ApS  for trøjer, short og strøm-
per....
Er vi ikke bare flotte vi mangler des-
værre nogle piger, som ikke kunne 
komme den dag.

Louise Dam

MÅDDER FODBOLD
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U12 Drenge
Foråret har været en udfordring!
Trods kun 1 kamp vundet, har humø-
ret været i top.
Vi havde i forbindelse med HOG Cup, 
2 rigtig hyggelige dage, når vi ser 
bort fra resultatet:)
 

MEN vi kigger fremad, efter som-
merferien skal vi spille 8 - mands, 
og er tilmeldt i C-rækken i stedet for 
B-rækken, hvilket vi glæder os rigtig 
meget til.
 
Vi starter op igen Mandag den 4. 
august - Vi glæder os.
God Sommer til alle.
På U12 trænernes vegne - Kim 

Årgang 2006
Så er der gået en ½ sæson, og for U8 
drengene er der virkelig blevet gået 
til den. Drengene har været meget 
flittige til træningen, og der har 
været kæmpet super godt til de 4 tur-
neringskampe, vi har været ude til.
Drengene har i foråret desuden været 
til Hinnerup Cup, hvor det med en 
utrolig fighter-vilje blev til en flot 3. 
plads- Godt kæmpet . 

På holdet i dette forår har været: 
Valdemar, Albert, Jonathan, Mike, 
Lasse, Rasmus, Emil, Mads, Bastian, 
Simon og Christian

Vi træner igen fra uge 33- hver tirs-
dag kl. 17-18, og der er naturligvis 
plads til flere. 

På trænernes vegne
Christian Poulsen
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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

www.byg-mal.dk

86 98 78 50
Fax 86 91 18 45

A/S
Omega 1, Søften . 8382 Hinnerup

Thomas Eriksen 
tlf: 40 56 74 84

email:
thomaseriksen@yahoo.dk

Gråstenvej 3, Søften
8382 Hinnerup
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Celina & Jacob - Danmarks eneste 
2 x 12 årige popduo.

Oplev de purunge og charmerende musikere optræde til sportsfesten med en 
række internationale tophits.
Den 12-årige sanglærke Celina Hørberg Nielsen fra Harlev, er MGP deltager 
fra i år og har netop deltaget i sangtalentkonkurrencen "Voice Junior" på TV 2. 
Jacob Maach er klaverartist fra Skanderborg og har netop deltaget i en klaver-
konkurrence i DR koncertsal med Sigurd Barrett som dommer.

Celina og Jacob spiller fredag d. 22. august kl. 19 til sportsfesten.
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JOHN MOGENSEN ‘HYLDEST’
Der bliver FUT I FEJEMØJET når 
4 halvgamle glade mænd underhol-
der med sange af vores folkekære 
John Mogensen.

FUT I FEJEMØJET, som de kalder 
sig, kommer fra verdens mindste 
STOR'by -AArhus- og spiller op til 
fællessang.

Bandet består af:
1 Sanger 1 Guitar 1 Bas 1 "pap-
kasse"

FUT I FEJEMØJET spiller lørdag d. 23. august kl. 22 til sportsfesten.
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Sportsfest
Kære alle KIFFERE og andre sæt allerede nu X i kalenderen:

torsdag den 21. august, fredag den 22. august 
og ikke mindst lørdag den 23. august.

Om programmet kan vi her løfte sløret for tre dage  med mange 
spændende ting bl.a Det muntre køkken –Ridetur for børn –oppu-
stelig fodboldbane, samt blandt andet det fantastiske sponsorcykel 
løb som KIF’s støttevenner arrangerer, firmafodbold – gadefodbold 
-  gratis morgenmad lørdag – loppemarked – mc og biludstilling 
– hoppepude – mad – bar – ikke mindst håndbold og fodbold i rå 
mængder – poselotteri- slå søm i –fredag er der firmafodbold og som 
noget nyt er der damefrokost.Celina & Jacob kendt fra Voice junior 
fra TV2 og Esben B. kommer og spiller.
Lørdag er der fest med spisning: 2 retter mad/tag selv mad med 
(husk tallerken og bestik), hvis man ikke skal have mad vil entreen 
være 25 kr. og vil man have mad med, fås dette for en samlet pris 
af 125 kr, efter spisningen spiller FUT I FEJEMØJET med masser 
af fællessang , så kære venner mød op i disse tre dage, tag din nabo 
med og tag del i festlighederne, så vi kan få en fantastisk fest, jo 
flere vi er, jo sjovere har vi det. Der er plads til alle.
Tilmelding til mad lørdag senest den 11. august på Korsholm-if.dk 
event for medlemmer eller på toftum@pc.dk

Velkommen på boldbanerne Riisvej 6B, Norring 
den 21. -22. og 23. august.

Med venlig hilsen KIF festudvalg: 
 Jan, Sanne, Henning, Heinrich, Karsten, Heidi og Jens
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Program til Korsholm Idrætsforenings  
Sportsfest 2014 

Støttevennerne opstiller oppustelig hoppepude og fodboldbane. Der er også Det muntre 
køkken. Der er omtale af de enkelte aktiviteter i KIFFEN. 

Torsdag den 21. august 
Kl. 17.00 indskrivning 

Kl. 18.00 Start 
 

Støttevennerne afholder 
Sponsorcykelløb med mange 
præmier, der er pigehold og 

drengehold 
 
 

Kl. 19.00 
Ridetur for børn v/ Didde 

 
S5 Korsholm - Lystrup 

 
 

Kl. 20.00 
Uddeling af præmier 

 
Kl. 21.00 – 23.00 

Hygge i teltet 
 
           Teltet lukker kl. 23.00 
 

Fredag den 22. august. 
Kl. 18.00 

Firmafodbold 
 

Damefrokost 
Tilmelding senest 17.august  
på famwdam@hotmail.com 

 
Kl.19.00 

Ridetur for børn v/Didde 
 

Celina & Jacob 
Kendt fra Voice Junior på TV2 

 
 
 

Kl. 21.30 
Esben B. underholder 

 
           Teltet lukker kl. 01.00 

 
 
 

Lørdag den 23. august 
Kl. 9.00 

Morgenmad/v KIFs Bestyrelse 
Kæmpe håndbold turnering 

Kl. 10.00 
Fodboldstævne  

Kl. 11.00 
Loppemarked – salgsboder 
Ridetur for børn v/Didde 

Kl.13.00 – 15.00 
Gadefodbold 

Motorcykler og biler 
Kl. 16.30 – 18.30 
Teltet er lukket. 

Kl. 19.00 
Fest m/ fællesspisning 

2 retter mad, skal bestilles 
senest den 14.8 for medlemmer  

  på Korsholm-IF.dk event 
andre på toftum@pc.dk 

Kl. 22.00 
FUT I FEJEMØJET  

    1 Sanger 1 Guitar 1 Bas 1 "papkasse" 
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Nu er det på tide, at vi kvinder skal finde vores høje 

hæle og vores pæne hatte frem og tage en veninde 

under armen for nu holdes der 

Damefrokost 
I KIF’s sportsfest

Fredag den 22 august kl 18.00.

Pris pr. person 150,-

Der vil blive serveret lækker mad udefra.

Drikkevarer skal købes i baren.

Reserver bord i god tid på Famwdam@hotmail.com

senest den17. august. (begrænset antal pladser)
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SPONSOR-CYKELLØB
Traditionen tro vil KIFs Støttevenner også i år arrangere

Sponsor-Cykelløb i forb. m. KIFs sommerfest.

Det sker torsdag den 21. august på sportspladsen i Norring.

Der er indskrivning fra kl. 17,00. Løbet skydes i gang kl. 18,00 og der cykles i 1 
time på en ca. 1,5 kilometer lang aflukket strækning ved sportspladsen. 

Kontakt allerede nu dine forældre, bedsteforældre, rige tanter & onkler, festlige 
fætre & kusiner og lav en god sponsoraftale med dem.  Reglerne er simple; Man 
kan melde sig i 3 forskellige alders-grupper. Der er separate grupper for piger 
og drenge. Dine sponsorer betaler 5 kr. eller 10 kr. eller 20 kr. for hver kilometer 
du cykler. Dog minimum 50 kr.. Og der er naturligvis også mulighed for at aftale 
et maksimumbeløb for den enkelte sponsor.  Efter løbets afvikling, modtager alle 
sponsorer et girokort på det indkørte beløb. Man kan også betale på aftenen, i 
”computer-bilen”.

Der er præmier, til de 3 cykelryttere, der har kørt flest sponsorpenge ind. Og 
selvfølgelig præmier i alle 3 aldersgrupper.

Tilmeldingsblanketter er i KIFFEN, men vil også være tilgængelige på sports-
pladsen. Du må gerne tage kopier af blanketterne fra KIFFEN.

Vore sponsorer og samarbejdspartnere igennem mange år har også i år vist 
deres vilje til at støtte os. Der vil derfor også i år være masser af gaver og præ-
mier til såvel cyklister som deres sponsorer. 

Fortæl gerne om dette hyggelige arrangement til dine nye naboer, klassekam-
merater og venner. Vi håber at se mange til dette hyggelige arrangement.
Glæd jer, det gør vi. Vi ses på sportspladsen.

Med venlig hilsen – KIFs Støttevenner
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Tilmeldingsblanket til Sponsor-Cykelløb: 
 
DELTAGER / CYKELRYTTER: 
   
Aldersgruppe:         0 –6 7 – 10 11 - 15  
 
Navn: 
 
Adresse: 
 
****************************************************************************************** 
 
Min(e) sponsor(er) er: 
 
Navn: 
 
Adresse:     
Telefon: 
  
Sponsorbeløb: 5 Kr per km                    10 Kr per km                    20  Kr per km 
 
   
Maximum beløb:    Minimum beløb er Kr 50 !!!! 
 
****************************************************************************************** 
 
Min(e) sponsor(er) er: 
 
Navn: 
 
Adresse:     
Telefon: 
  
Sponsorbeløb: 5 Kr per km                     10 Kr per km                    20  Kr per km  
   
 
Maximum beløb:    Minimum beløb er Kr 50 !!!! 
 
****************************************************************************************** 
 
Min(e) sponsor(er) er: 
 
Navn: 
 
Adresse:     
Telefon: 
  
Sponsorbeløb: 5 Kr per km                    10 Kr per km                    20  Kr per km 
 
Maximum beløb:    Minimum beløb er Kr 50 !!!! 
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GADEFODBOLD 2014 
 

Lørdag den 23. august afholdes den traditionsrige gadefodboldturnering. 
Der var en fantastisk god opbakningen sidste år, og vi håber at flere i år 
har lyst til at stille op til denne hyggelige eftermiddag.  
 
Det kræver ingen fodboldmæssige kundskaber at deltage, og man behøver 
ikke absolut at være en hel gade/vej – man kan også stille op sammen med 
naboen, et hold venner el.lign. 
 
Turneringsreglement: 
• Der dystes på en håndboldbane og målmanden må IKKE parere 

bolden med hænderne. 
• Der skal være 3 damer eller børn under 13 år. Dog min. en af hver. 
• Derudover 2 spillere af frit valg 
• Vi spiller for sjov, og det forventes at der tages hensyn til 

hinanden…!  
• Tacklinger, hensynsløs adfærd og hvis bolden pareres med 

hænderne, medfører udvisning til næste scorede mål og straffespark. 
(uanset hvor på banen forseelsen sker….!) 

 
Der må IKKE benyttes aktive seniorspillere. 
 
Tilmelding senest fredag den 22. august kl. 18.00 til: 
• Kristian Holten tlf. 2022 2296 eller holtenkristian@yahoo.dk 

 
Tilmeldingsgebyr : 100 kr. ( der er max. Præmie til 10 spillere) 
 

Vi glæder os til at se jer til en hyggelig og fornøjelig eftermiddag. 
 

KIF – Festudvalg 
 
 

HUSK AT MEDBRINGE ET TALSTÆRKT HEPPEKOR….! 
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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...

 Seniorfællesspisning
i Foldby  Forsamlingshus

Onsdag den 24. september, tirsdag den 28. oktober og onsdag 
den 26. september alle dage kl. 18.30..

SANGAFTEN
i Foldby  Forsamlingshus

Onsdag den  17, september, onsdag den 8. oktober og onsdag 
den 5. november, alle aftener  kl.19,30.

Tidligere højskoleforstander fra Hadsten Højskole Ole 
Brundsbjerg samt  pianist Kaj Mørk, vil fortælle lidt om san-
gene, vi skal synge, så det kan blive nogle hyggelige aftener.

Der kan købes kaffe, kage, øl og vand.

 Foreningfællesskabet
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Firma/sponsor fodbold
En dag med kollegialt samvær.

Vi håber mange vil tilmelde sig, så vi kan få en hyggelig aften. Jo 
flere, jo sjovere.

Ideen er at skabe og afvikle en venskabelig dyst mellem firmaer, 
institutioner og virksomheder i Hinnerup og omegn. Det forventes 
at man tager hensyn til hinanden. (Ingen voldsomme tacklinger)
Mød op med dine kollegaer, venner, familie og tilbring en hyggelig 
aften i godt selskab. 

Da det gælder om at få en hyggelig aften, opfordres I til at med-
bringe eget heppekor (kollegaer, ægtefæller og kærester m.m. ).
Baren vil naturligvis være åben hele aftenen og ”Esben B” under-
holder i teltet.
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Tid og Sted:
Fredag d. 22 august på Norring Stadion kl. 18.00

Tilmelding:
Tilmelding sker på mail eller telefonisk til Heinrich Jacobsen
Holdgebyret er på 100 kr. pr. hold.
Betaling skal ske inden start ved dommerbordet.
Sidste frist for tilmelding er torsdag d. 21. august

Præmier:
De vindende hold får tildelt en pokal og en mindre personlig præmie.
Der vil være præmie til bedst udklædte hold.

Kontaktpersoner:
Heinrich Jacobsen 2031 0971 heinrichjac@gmail.com
Dennis Jacobsen    2671 3818 dennis.g.jacobsen@gmail.com 

Turnering:
Der spilles fodbold i 2 rækker.
Herrehold og mix-hold.

På mix-hold skal der være 5 spillere, mindst 2 damer på banen af 
gangen. I rækken med mix-hold spilles uden tacklinger.
Mix-hold spiller på håndboldbane.
På herrehold er der 5 spillere på banen ad gangen.
Herrehold spiller på 5-mandsbaner.

Der må kun spilles i tennissko i begge rækker. Dvs. ingen fodbold-
støvler !
Der må max. Være 8 spillere pr. hold.
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Vi	  er	  meget	  stolte	  over	  at	  kunne	  tilbyde	  håndbold	  for	  alle	  aldersgrupper	  i	  
den	  kommende	  sæson.	  

Team	  Favrskov	  Håndbold	  starter	  sin	  anden	  sæson	  og	  der	  er	  sat	  flere	  
aktiviteter	  i	  gang	  for	  at	  gøre	  det	  endnu	  sjovere	  at	  spille	  håndbold..	  

	  
I	  den	  kommende	  sæson	  kan	  vi	  tilbyde	  håndbold	  til	  alle	  aldersgrupper	  fra	  
U6	  til	  Senior	  og	  dette	  for	  både	  drenge	  og	  piger.	  I	  den	  kommende	  sæson	  
er	  der	  er	  sat	  øget	  fokus	  på	  vores	  yngste	  årgange,	  så	  vi	  bedst	  muligt	  kan	  

tilbyde	  håndbold	  i	  lokal	  områderne.	  	  

Succesen	  med	  Håndbold	  Fitness	  fortsætter!!	  
Vores	  prøveperiode	  i	  maj,	  juni	  har	  haft	  stor	  interesse.	  Håndbold	  Fitness	  

er	  Puls,	  Power	  og	  Play,	  som	  	  henvender	  sig	  til	  Jer	  voksne,	  der	  har	  
fokus	  på,	  at	  det	  skal	  være	  sjovt	  at	  træne.	  Du	  behøver	  ikke	  være	  med	  i	  alle	  
segmenterne	  og	  du	  behøver	  ikke	  være	  i	  form	  for	  at	  kunne	  deltage.	  Det	  er	  

heller	  ikke	  nødvendigt	  at	  komme	  til	  alle	  træninger.	  

	  

TRÆNINGSTIDER	  SÆSON	  2014	  –	  2015	  

Alle	  træningstider	  kan	  ses	  på	  www.teamfh.dk	  	  

	  



22

MINIMIX SÆSON 2014 / 2015

!! VI ER TILBAGE OM FREDAGEN !!
I den forgangne sæson er minimix håndbold blevet afholdt lørdag formiddag. 
Vi har været haft mange børn til træning, men vi vil gerne have endnu flere 

med området i Norring, Korsholm, Foldby og Tinning.
Team Favrskov håndbold tilbyder derfor minimix håndbold om fredagen i kom-
mende sæson. Træningen vil foregå på Norring friskole og i gymnastikhallen i 

Præstemarkshallen.
Trænerne bliver lokale ansigter med masser af energi og erfaring.

Vi håber at se rigtigt mange børn til træning.

Hold øje med WWW.TEAMFH.DK i august.

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
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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
Jeppe Andersen, Fusagervej 17(formand og Team Favskov H.)) 8698 6807 
jeppe@birkandersen.dk
Dan Gripping, Damsbrovej 49 3136 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
Badmintonudvalg:
Louise Dam, Fusagervej 41 81 74 05 31 famwdam@hotmail.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
Susanne og Jan Poulsen, Tovhøjvej 6,8381 Tilst 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
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
Tom Kaster, Korsagervej 13, 4193 0441 kaster@fiberhjem.dk
Benita Christensen, Bredgårdsvej 1, 2383 2959 benitachr@gmail.com
Michael Hansen , Fusagervej 9, michael.hansen@skoleko.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

Hinnerup SamSøvej 13, bag falck  
Tlf.: 86 98 76 22 

r e d m a r k . d k

Sommervej 31C · DK-8210 Aarhus V · Tlf. +45 86 13 31 00 · Aalborg | Aars | Aarhus | København

Torben Bruun Madsen · Tage Bundgaard · Morten Ryberg · Sten Platz

Vi står til regnskab


