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KIFFEN UDGIVES AF 
KORSHOLM IDRÆTSFORENING.

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

Oplag 600 stk. 3 gange årligt.

REDAKTIONEN BESTÅR AF:

Susanne Andersen
kagekone77@gmail.com

Line Horup Skjøde 
linehorup@gmail.com

Opsætning:
Ruben Matzen
ruben@minkreativeside.dk

N Y T  F R A  K L U B B E N
Sommeren er over os og vi er derfor i fuld gang med for-
beredelserne til den årlige sportsfestsweekend, der igen 
i år byder på fællesspisning, firmafodbold, Tour de KIF, 
hygge i teltet og ikke mindst den store sommerfest.

Vi håber derfor at alle endnu en gang vil være med til at 
gøre denne weekend til et brag af en fest, sådan som var 
tilfældet med sankt Hans aften. Vi var blæst helt bagover 
over den store opbakning, og er stolte over at så mange 
af byens borgere støttede op om vores nye tiltag, som 
vi forventer bliver til en fast tradition.

Billeder fra Sankt Hans aften i klubben



4 5

  Tour de KIF
   K I F s  S p o n s o r c y k e l l ø b

Så er det snart tid til Sponsorcykelløbet på sportspladsen i Norring 
for alle byens børn. Cykelløbet afvikles lørdag den 27. august. Der er 
indskrivning fra kl.10 og løbet skydes i gang kl. 11. Der cykles i 1 time 
på en ca. 1,5 kilometer lang aflukket strækning ved sportspladsen.

Reglerne er simple; Rytterne kan melde sig i 3 forskellige aldersgrup-
per. Der er præmier for alle 3 startgrupper. Dine sponsorer betaler 5, 
10 eller 20 kr. for hver kilometer du cykler, dog minimum 50 kr. Det 
er selvfølgelig også en mulighed for at aftale et maksimum beløb 

for en enkelte sponsor. Tilmeldingsblanketter er i KIFFEN, men vil 
også være tilgængelige på sportspladsen. Du må gerne tage kopier af 
blanketterne fra KIFFEN.

Efter løbets afvikling, modtager alle dine sponsorer en opkrævning 
på det indkørte beløb. Hele overskuddet fra dette arrangement går til 
KIFs børne- og ungdomsspillere, samt diverse arrangementer som 
KIF står for, for byens borgere.

Så kære cyklister, kontakt allerede nu dine sponsorer og få gang i 
dine sponsoraftaler. Måske du kan lave en god sponsoraftale med 
dine forældre, bedsteforældre, rige tanter & onkler, festlige fætre & 
kusiner og gode naboer.

Fortæl gerne om dette hyggelige arrangement til dine nye naboer, 
klassekammerater og venner. Vi håber at se rigtige mange til dette 
arrangement så vi sammen kan føre denne tradition videre i vores 
lille lokalsamfund.   Glæd jer, det gør vi. Vi ses på sportspladsen.

Hjælpere søges!

Vi mangler folk til at hjæl-
pe ved løbet. Vi mangler 
nogle der kan hjælpe med 
at tælle børnenes runder, 
samt folk til at stå rundt 
på ruten.

Så har du lyst, så meld til 
til at hjælpe til Kristbjørg
på tlf. 20193534 eller på 
kristbjorglilja@gmail.com

Det er fra 
kl. 10.00 til 13.00
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Korsholm idrætsforening holder igen i år fest for alle 
borgere i byen. Vi håber derfor at se alle til en festlig aften.

Festen forgår i teltet ved klubhuset, Riisvej 6B. Norring.

Pris for buffet er 195,- og drikkevarer skal købes i baren.
Da vi max kan være 150 personer i teltet, er der derfor 

tilmelding efter først til mølle princippet. 
Tilmeldingen skal ske ved at sende dit navn, samt hvor mange 

i ønsker at deltage til Søren Voss på mail: vossErnstsen@gmail.com
Betaling via mobilpay 147211 med teksten ”lørdag”

Dette er en voksenfest hvor der bliver serveret alkohol!!
De festligste hilsner fra festudvalget

Aftens program:
Kl. 17.00 åbner baren med to timers HAPPY HOUR
Kl. 18.00 serveres Lækker Buffet 

Kl. 19.00 DJ CHRIS og ACOUSTICA spiller op til dans 

Kl. 02.00 Teltet lukker

Lørdag d. 27. Aug.

 Tilmeldingsblanket til sponsorcykelløb 
Navn på cykelrytter:   

Aldersgruppe (Sæt x) 0-6 år   7-10 år   11-15 år  

Cykelrytters adresse:  

 
Min(e) sponsor(er) er: 

Navn på Sponsor:   

Sponsors E-mail:  

Sponsors tlf.nr.  

Sponsorbeløb (Sæt x)  
5 kr. per km  10 kr. per km  20 kr. per km  

Minimum sponsorbeløb er 50 kr. Evt. Maximum beløb kr. 

Må vi anmode om beløbet via mobilepay? 
Ja   Nej   

 
Min(e) sponsor(er) er: 

Navn på Sponsor:   

Sponsors E-mail:  

Sponsors tlf.nr.  

Sponsorbeløb (Sæt x)  
5 kr. per km  10 kr. per km  20 kr. per km  

Minimum sponsorbeløb er 50 kr. Evt. Maximum beløb kr. 

Må vi anmode om beløbet via mobilepay? 
Ja   Nej   

 
Min(e) sponsor(er) er: 

Navn på Sponsor:   

Sponsors E-mail:  
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Pasta og kødsovs i KIF 
 

Torsdag d. 25 august serveres der pasta og kødsovs i teltet kl. 17.30 
 

Pris:  
Voksne 30 kr. 

Børn 15 k. (3-12 år) 
Gra�s (børn 0-3 år)  

 
Tilmelding er nødvendigt, og skal ske senest d. 22. august �l  

Gi�e Christensen på enghave13@yahoo.dk samt  
mobilepay �l 60853 med teksten ”PASTA” 

 
  
 

I/S Foldby Vandværk

www.foldbyvand.dk
E-mail: foldby-vandv@mail.dk

Formand 
Tonni Ellehøj Jensen
Mobil:  24 44 37 55

Kasserer 
Søren Pedersen
Tlf.: 86 98 74 00
Mobil:  20 11 84 30

Kære hundeejere:

HUSK DET NU - VIS HENSYN! 

HUSK AT PÅ NORRING 
STADION SKAL HUNDE 
FØRES I SNOR!

og SAML OP EFTER 
DIN HUND, hvis 
den besørger på 
banerne - Tak!
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KORSHOLM IF S   SPORTSFEST  
   27.  -  28.  AUGUST

Torsdag D. 25. August

Kl. 16.00   Baren åbner
    
Kl. 16.00   Hoppeborg og hoppepude til alle børnene

Kl. 17.30   Der er der pasta og kødsovs
 til billige penge samt hygge i teltet.

   Tilmelding til Pasta og kødsovs til 
    Gitte på enghave13@yahoo.dk med antal
    samt mobilpay til 60853 med teksten ”Pasta”

Kl. 20.00  Teltet lukker

Fredag D. 26. August

Kl. 15.45 Baren åbner

Kl. 16.00  Hoppeborg og hoppepude til alle børnene

Kl. 16.00  Firmafodbold

Kl. 18.30  Korsholm Allstars spiller kamp mod KIF old Boys

Kl.   ???  Når kampene er færdige vil der være 
 pokaloverrækkelse og hygge i teltet.

     OBS:  Smørebrød kan forudbestilles til efter kampene

Kl. 20.00 Dj Chris 
      -23.30 

Kl. 00.00  Teltet lukker 

Lørdag D. 27. August

Kl. 9-10 Opstilling af Loppeboder

Kl. 10-13  Loppemarked og Hoppeborg

Kl. 10-11  Indskrivning til Cykelløb

Kl. 11.00 Cykelløbet skydes i gang

Kl. 15-17 Teltet holder lukket
    
Kl. 17-19 Baren åbner med Happy hour

Kl. 18.00 Festen starter m. dejlig Buffet
 
Kl. 18 - 20 Dj Chris - varmer op

Kl. 20.00 ACOUSTICA   -  Spiller op til Dans

Kl. 22.30  Dj Chris
   - 01.30 

Kl. 02.00 Festen er slut og teltet lukker

PROGAM FOR KORSHOLM IFS  SPORTSFEST  25.  -  27. AUGUST
på Norring station

Følg os på facebook
Facebook.com/KorsholmIF

GRATIS LOPPEMARKED 
Har du ryddet op på loftet, i skuret, skabe og 
skuffer. Og står med en masse fine sager som 
søger nyt hjem. 
Så kom og opstil en gratis stand ved KIF 
sportsfest Lørdag den 27 August. 
Du medbringer selv bord/telt, som opstilles på 
banerne og omkring klubhuset fra kl. 9 - 10. 
Kl. 10 åbner markedet.
Derefter vil området være afspærret så det 
er ikke muligt at køre ind 0g ud af pladsen 
mellem 10 - 13    

Ønsker du en gratis standplads, send mail til Gitte på enghave13@yahoo.dk  
 

Bestilles ved tilmelding af hold

 
 

Pasta og kødsovs i KIF 
 

Torsdag d. 25 august serveres der pasta og kødsovs i teltet kl. 17.30 
 

Pris:  
Voksne 30 kr. 

Børn 15 k. (3-12 år) 
Gra�s (børn 0-3 år)  

 
Tilmelding er nødvendigt, og skal ske senest d. 22. august �l  

Gi�e Christensen på enghave13@yahoo.dk samt  
mobilepay �l 60853 med teksten ”PASTA” 
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 FIRMAFODBOLD
Fredag den 26. August fra kl 17.30 - 21 

KIF Festudvalg er glade for igen i år at invitere til den 
traditionsrige Firmafodbold turnering ved den lokale By- 
og Sommerfest på Norring stadion. 
NYHED! Vi genindfører MIX-rækken

Turneringsform: 

I HERRE - består et hold af 5 spillere + udskiftere og der 
spilles 5-mandsbaner (ca. 50 x 30 m) med håndboldmål. 

I MIX - består et hold ligeledes af 5 spillere - dog skal der 
være Minimum 2 damer på banen. Her spilles der ligeledes 
på håndboldmål. Hvert hold spiller 3-4 kampe + evt finale.

BEMÆRK: der KUN må spilles med tennissko
- dvs. INGEN fodboldstøvler!!!

Tilmelding: 
Senest onsdag d. 24. august kl. 20.00 (max 15 hold)
Det koster 250 kr. per hold at deltage og tilmelding skal ske til:
Jan Frier på mobil: 41 16 16 47 eller mail: jan.frier@privat.dk

Efter afviklingen af turneringen vil der igen i år være mulighed for at 
bestille Smørrebrød til efterfølgende spisning og hygge i selskab med 
kolleger og de øvrige deltagende hold i teltet...

Vi vil gerne opfordre jer til at deltage i dette - der vil være musik i 
teltet med hits fra 80-90érne, til at skabe den gode stemning for en 
hyggelig aften. Sidste år var vi 80 til spisning -  Lad os se om vi ikke 
kan blive endnu flere i år…!!
    Henvendelse til Jan Frier  for nærmere oplysning vedr. priser etc.
 
Vi glæder os til en fornøjelig aften, og forventer selvfølgelig igen i år, 
at turneringen vil blive gennemført i en hyggelig atmosfære 😊

   KIF FESTUDVALG

GRATIS LOPPEMARKED 
Har du ryddet op på loftet, i skuret, skabe og 
skuffer. Og står med en masse fine sager som 
søger nyt hjem. 
Så kom og opstil en gratis stand ved KIF 
sportsfest Lørdag den 27 August. 
Du medbringer selv bord/telt, som opstilles på 
banerne og omkring klubhuset fra kl. 9 - 10. 
Kl. 10 åbner markedet.
Derefter vil området være afspærret så det 
er ikke muligt at køre ind 0g ud af pladsen 
mellem 10 - 13    

Ønsker du en gratis standplads, send mail til Gitte på enghave13@yahoo.dk  
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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.

NÆSTE NUMMER AF KIFFEN 
UDKOMMER MAJ 2020

KIFFEN HAR BRUG FOR DIG

Går du med en lille skribent i maven, har 
gode ideer, kender til begivenheder eller 
forestående arrangementer i lokalområ-
det som du vil dele med andre Norring/

Korsholm/Foldby borgere, så skriv til 
redaktionen.

REDAKTIONEN BESTÅR AF:

Louise Dam 
Famwdam@hotmail.com

Line Skjøde 
linehorup@gmail.com

Varmeservice ApS

Varmeanlæg store og små
Olie-, kul-, træpille-, rapsolie-, og sværoliefyr

Tlf. 20 66 65 14

Salg og Service  -  Døgnvagt

Untitled-1   1 03-08-2006   09:13:03

 Østjysk Naturmedicin 
 v heilpraktiker Birgit Bak 
 
Slip af med dine symptomer /sygdomme via: 

- Grundig undersøgelse og samtale 
- Kostråd, vitaminer, mineraler, naturmedicin 
- Øreakupunktur, traumeforløsning,  

kropsterapi, mindfullness 

Skanderborgvej 202, 8382 Hinnerup www.birgitbak.dk 

birgit@oestjysknaturmedicin.dk - tlf. 4085 1822 
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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 
Det er muligt for sognets beboere at blive medlemmer ved at betale 

et kontingent på kr. 100,00 om året. Indmeldelsesgebyret udgør kr. 200,00
 

 
Henvendelse kan ske til forsamlingshuset tlf. 22 22 69 02 

Husk vi har banko hver torsdag kl. 19. 
Bestyrelsen

AUTOMEKANIKER
SØGES TIL JUNGES AUTOMOBILER

Vi søger en dygtig og erfaren mekaniker til 
vores værksted på Samsøvej 26 i Hinnerup.
Vi forventer at du er mødestabil og er
udadvendt og har erfaring med servicering 
samt reperation af både brugte og nyere biler. 

Vi tilbyder, gode arbejdsvilkår, løn efter

i et lille dynamisk team.
Tiltrædelse snarest muligt.

Kørekort: B (Almindelig bil),

Ansøgningsfrist den 27. juli 2022.

Kontakt Rasmus Junge for yderligere info
Hovednummer: 4094 5380
Arbejde direkte: 4094 5380

Eller send din ansøgning til:
rj@junges-automobiler.dk

Samsøvej 26 • 8382 Hinnerup • Tlf. 86 91 20 02

www.junges-automobiler.dk

Junges Automobiler

Nicolai Sørensen

SERVICE

Her er et udvalg af biler, kom forbi 
og se de 45 andre. 

Rente fra kun 0,95 % 
Mulighed for 0.- i udbetaling

VI KØRE SKROTNINGSPRÆMIE 
PÅ OP TIL 15.000 KR. VED KØB AF NY SUZUKI

Åbningstider 

åop fra. 3,6 - 12,7 %

Man – tors: 10.00–17.00
Fredag:  10.00–17.00
Lørdag: 11.00–15.00
Søndag: 11.00–16.00

96 mdr. 1899kr. ved køb af biler fra annoncen 

Rasmus Junge
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samt reperation af både brugte og nyere biler. 

Vi tilbyder, gode arbejdsvilkår, løn efter

i et lille dynamisk team.
Tiltrædelse snarest muligt.

Samsøvej 26 • 8382 Hinnerup • 

www.junges-automobiler.dk

Junges Automobiler

VI KØRE SKROTNINGSPRÆMIE 
PÅ OP TIL 15.000 KR. VED KØB AF NY SUZUKI

Åbningstider 

åop fra. 3,6 - 12,7 %

96 mdr. 1899kr.

AUTOMEKANIKER
SØGES TIL JUNGES AUTOMOBILER

Vi søger en dygtig og erfaren mekaniker til 
vores værksted på Samsøvej 26 i Hinnerup.
Vi forventer at du er mødestabil og er
udadvendt og har erfaring med servicering 
samt reperation af både brugte og nyere biler. 

Vi tilbyder, gode arbejdsvilkår, løn efter

i et lille dynamisk team.
Tiltrædelse snarest muligt.

Junges Automobiler

Nicolai Sørensen

PÅ OP TIL 15.000 KR. VED KØB AF NY SUZUKI

Åbningstider 

åop fra. 3,6 - 12,7 %

96 mdr. 1899kr.

Malerfirma 
KENN MIKKELSEN

KENN BUSK MIKKELSEN
pos tvej 26A, 8382 Hinnerup

tlf.27247744
kenn_mikkelsen@hotmail.com

Færdsel på klubbens område
Idrætsforeningens klubhus, samt det omkringliggende 
område er offentligt tilgængeligt og ejers af Favrskov 
kommune. Arealet må derfor benyttes af alle borgere, 

også uden for klubbens åbningstid.
Vi har den senere tid oplevet, at området bliver anvendt af unge 
mennesker til formål af ikke sportslig karakter. Dette har resul-
teret i flere borgerhenvendelser til bestyrelsen, med klager over 
larm og natlig aktivitet på området. Bestyrelsen kan imidlertid 

ikke gøre noget for at afhjælpe problematikken, og opfordre derfor 
borger der føler sig chikaneret af dette om at rette henvendelse 

direkte til Favrskov kommune, og ellers politiet.
Vi vil også gerne opfordre til at man rydder op efter sig selv, 

herunder anvender de opstillede skraldespande og askebægere, 
samt passer på klubbens inventar og øvrige faciliteter, sådan 

så klubhusets område altid fremstår præsentabelt. 

KIF’s Bestyrrelse
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le uddeles til et kvindelig og et 
mandligt medlem, som i det for-
løbne år havde udvist en særlig 
kammeratskabs- og sports-ånd. 
Receptionen og den efterfølgen-
de fest var en stor succes, og 
fest-udvalget fik stor ros for de-
res arbejde.

Selvfølgelig have man også sat et 
sportsprogram sammen. Hånd-
bold spillede imod SGF og Skjol-
delev.          A-holdet bestod af: 
Jørgen Møller, Ole Nielsen, Ejvind 
Nielsen, Ove Christensen, Arne 
Bendtsen, Jørgen Pedersen, og 
Anton Olesen.  B-holdet bestod 
af: Jens Jensen, Per Nielsen, Lars 
Laursen, Ole Børgesen, Bent 
Houmann, Jørn Jensen, Hans Pe-
dersen og Henning Knudsen. Her 
vandt SGF pokalen. Kvinderne 
stillede med 2 seniorhold og et 
pigehold: på A-holdet spillede 
Lissy Birk, Christa Jensen, Inge 
Kjeldsen, Kirsten Elbæk, Ellen 
Balle, Inger Rasmussen, Han-
ne Bendtsen og Lene Sørensen. 
B-holdet bestod af: Hanne Just 
Mikkelsen, Elise Nielsen, Edel 
Jacobsen, Eva Bonde, Greta Pe-
dersen, Signe Madsen og Helga 
Ruuf. Her vandt KIF A pokalen. 
Dame Junior bestod af: Jonna 
Birk, Jonna Raaby, Marie Chri-
stensen, Dorthe Villadsen, Lone 
Fogsgaard, Birte Rasmussen og 
Eva Nielsen. Og igen vandt KIF 
pokalen. 

På fodboldsiden spillede man 
2 kampe. 1958-holdet imod 
1963-holdet, og en showkamp 
imellem Norring Oldboys og 

Foldby-Tinning Oldboys.

1958-holdet bestod af: Jør-
gen Møller, Ejvind Nielsen, Ivan 
Svendsen, Erik Hansen, Egon Pe-
dersen, Vagn Jensen, Tage Jen-
sen, Herluf Jensen, Verner Sø-
rensen, Sigfred Jensen og Poul 
Kjeldbjerg. 1963-holder stillede 
med: Peter Christensen, Niels 
Christensen, Jørn Jensen, Hans 
Jørgen Svendsen, Sten Mikkel-
sen, Kurt Nedergaard, Jens Jen-
sen, Jens Erik Sørensen, Bent 
Hansen, Bent Houmann og Peter 
Nielsen.

En sjov og spændende kamp 
som 1963-holdet vandt 3-0 !

Oldboys holdene bestod både 
af gamle fodboldspillere og er-
hvervsdrivende, så det blev en 
hyggelig dyst med ca. 350 tilsku-
er, så det var klart dagens høj-
depunkt. Norring-holdet havde 
følgende spillere : Jens-Søren 
Pedersen (smedemester), Tage 
Rasmussen, Peter Jensen, Anders 
Hansen, Børge Kromann (lærer), 
Holger Ejlersen (Norring Brugs), 
Gunnar Rasmussen, Bent Jensen, 
Thomas Sørensen og Christian 
Nielsen. Foldby-Tinning-holdet 
bestod af: Anton Schiødte, Ej-
vind Jensen, Raaby, Ejner Jensen 
(Brugsuddeler) Christian Peder-
sen, Knud Abildgaard, Bent Grøn, 
Villy Bæk, Svend Aage Hansen, 
Svend Jespersen og Tage Jen-
sen. Norring Oldboys vand kam-
pen 1-0. 

KORSHOLM IF ’S HISTORIE 
1963 Af Jan Frier.

Man havde inviteret alle nuvæ-
rende- og tidligere medlemmer, 
bestyrelsesmedlemmer, ledere, 
trænere, nabo-klubber, ledere fra 
organisationer som AAG, JBU, 
DGI, m.m. Jubilæet blev afholdt 

på Nilles Kro med over 250 frem-
mødte. Klubben fik mange rosen-
de ord for virket i de første 25 
år, samtidig blev der indsamlet 
et pænt beløb, som skulle bru-
ges til 2 vandrepokaler, som skul-

1963 var året hvor KIF havde 25-års Jubilæum. 
Klubben havde valgt at lade disse 5 fyre stå i spidsen for fejringen.

1963 året hvor KIF havde 25-års Jubilæum. Klubben havde valgt at lade disse 5 fyre stå i spidsen for 
fejringen. 

 

Bestyrelsen ved klubbens 25års jubilæum: 

Fra venstre: Tage Jensen, Kjær Elbæk Mortensen, Per Nielsen, Anton Olsen og Bjarne Levinsen! 

Man havde inviteret alle nuværende- og tidligere medlemmer, bestyrelsesmedlemmer, ledere, trænere, 
nabo-klubber, ledere fra organisationer som AAG, JBU, DGI, m.m. Jubilæet blev afholdt på Nilles Kro med 
over 250 fremmødte. Klubben fik mange rosende ord for virket i de første 25 år, samtidig blev der 
indsamlet et pænt beløb, som skulle bruges til 2 vandrepokaler, som skulle uddeles til et kvindelig og et 
mandligt medlem, som i det forløbne år havde udvist en særlig kammeratskabs- og sports-ånd. 
Receptionen og den efterfølgende fest var en stor succes, og fest-udvalget fik stor ros for deres arbejde. 

Selvfølgelig have man også sat et sportsprogram sammen. Håndbold spillede imod SGF og Skjoldelev.          
A-holdet bestod af: Jørgen Møller, Ole Nielsen, Ejvind Nielsen, Ove Christensen, Arne Bendtsen, Jørgen 
Pedersen, og Anton Olesen.  B-holdet bestod af: Jens Jensen, Per Nielsen, Lars Laursen, Ole Børgesen, Bent 
Houmann, Jørn Jensen, Hans Pedersen og Henning Knudsen. Her vandt SGF pokalen. Kvinderne stillede 
med 2 seniorhold og et pigehold: på A-holdet spillede Lissy Birk, Christa Jensen, Inge Kjeldsen, Kirsten 
Elbæk, Ellen Balle, Inger Rasmussen, Hanne Bendtsen og Lene Sørensen. B-holdet bestod af: Hanne Just 
Mikkelsen, Elise Nielsen, Edel Jacobsen, Eva Bonde, Greta Pedersen, Signe Madsen og Helga Ruuf. Her 

Bestyrelsen ved klubbens 25års jubilæum:
Fra venstre: Tage Jensen, Kjær Elbæk Mortensen, Per Nielsen, Anton Olsen 
og Bjarne Levinsen!

Fortsættes på næste side
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I forbindelse med jubilæet be-
vilgede Søften-Foldby Sogneråd  
en sportsplads ved Korsholm 
Skole. Det havde længe været et 
ønske fra klubbens medlemmer, 
så man ikke behøvede at leje 
græsmarker af områdets land-
mænd. Dog måtte foreningens 

medlemmer arbejde hårdt med 
at samle sten. Havde klubben 
ikke lavet dette store arbejde, 
som strakte sig over 2 dage, så 
havde man først fået banerne i 
1965. Sognerådet gav dog øl og 
sodavand til alle hjælpere.

 

I forbindelse med jubilæet bevilgede Søften-Foldby Sogneråd  en sportsplads ved Korsholm Skole. Det 
havde længe været et ønske fra klubbens medlemmer, så man ikke behøvede at leje græsmarker af 
områdets landmænd. Dog må foreningens medlemmer arbejde hårdt med at samle sten. Havde klubben 
ikke lavet dette store arbejde, som strakte sig over 2 dage, så havde man først fået banerne i 1965. 
Sognerådet gav dog øl og sodavand til alle hjælpere.  

 

 

KONTAKTER I KIF

BESTYRELSEN:

Bestyrelsesformand:  Ronni Mortensen - 4045 7467, mortensen.ronni@gmail .com
Kasserer: Dan Gripping - 3136 1180, dan.fodbold@gmail .com
                Søren Voss Ernstsen, vossernstsen@gmail.com
Fodboldformand:  Jan Frier - 8698 8263 jfs@hin.dk
Sekretær:  Susanne Andersen - 3122 3243, kagekone77@gmail .com
Forretningsudvalg/sponsor:  Louise Matzen - 2266 9023, louise@minkreativeside.dk
 Line Horup Skjøde - 2088 8360, l inehorup@gmail.com
 Christian Buur 

SPORTSUDVALG:

Fodbold ungdom:  Simon Markvart - 4173 1394, simonmarkvart@yahoo.dk
Håndbold:  Jeppe Andersen (TFH) - 8698 6807, jeppe@birkandersen.dk
Badminton:  Dan Gripping - 3136 1180, dan.fodbold@gmail.com
Krolf:  Jens Toftum - 8698 5693, jenstoftum@gmail.com

FESTUDVALG:
Brian Wissendorf Dam  5230 3381 - brianwissendorf@gmail.com
Gitte Christensen  2254 0190 - enghave13@yahoo.dk
Susanne Andersen  3122 3243 - kagekone77@gmail.com
Line Horup Skjøde  2088 8360 - linehorup@gmail.com
Louise Matzen  2266 9023 - louise@minkreativeside.dk
Kristbjörg Jakobsdottir  2019 3534
Cille Sejr  2089 3683

KIFFEN REDAKTION:
Line Horup Skjøde 2088 8360, linehorup@gmail.com
Susanne Andersen 3122 3243, kagekone77@gmail.com
Ruben Matzen ruben@minkreativeside.dk

Klubhuset 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

VI HÅBER AT SE ALLE TIL 
SPORTSFESTEN 

D. 25 - 27. AUGUST 
I KORSHOLM IF !


