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KIFFEN UDGIVES AF 
KORSHOLM IDRÆTSFORENING.

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

Oplag 650 stk. 4 gange årligt.

REDAKTIONEN BESTÅR AF:

Susanne Andersen
kagekone77@gmail.com

Line Skjøde
linehorup@gmail.com

OPSÆTNING:

Ruben Matzen
ruben@minkreativeside.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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Vi har givet hinanden 
håndslag på, at i år vil vi sæt-
te fokus på at skaffe flere 
frivilige i vores klub. Vi har 
brug for frivillige til forskelli-
ge ting. Sidder du og bræn-
der inde med en god ide, et 
tiltag eller bare en masse dej-
lig energi, vil vi meget gerne 
være med. Tage endelig fat i 
os, vi vil i hvertfald tage fat i 
jer, når vi skal stable ting på 
benene.

Vi vil i den her sæson også 
ligge vægt på promovering 
af Korsholm If i forskelige 
samhæng, vi vil lave flere 
arrengementer, vi vil bygge 
ovenpå det kæmpe arbejde, 
der ligger i vores børnehold, 
og vil være med der hvor vi 
kan. Vi har lavet nyt spon-
sor setup, hvor vi vil være en 
større samarbejdspartner for 
vores sponsore, og sidst men 
ikke mindst vi vil være en 
endnu større del at sammen-
holdet, det fælleskab der er 
så tydelig for enhver med til-
knytning til området.

RONNI MORTENSEN

HVAD SKAL DER SKE I KORSHOLM IF?
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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 
Der er åbnet for at at blive medlem for sognets beboere  

ved at købe et andelsbevis á kr 100,00 om året. 
Henvendelse kan ske til forsamlingshuset tlf. 22 22 69 02 

Husk vi har banko hver torsdag kl. 19. 
Bestyrelsen

Følg os på facebook
Facebook.com/KorsholmIF

eller find os på https://www.korsholm-if.dk/
korsholmif@gmail.com
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Så lakker sæsonen for 
2020/2021 mod enden, og vi 
kan i Korsholm if kigge tilbage 
på et år, der på mange måder 
har været et fantastisk år. Vi 
har ligesom andre klubber haft 
udfordringer der følger med så-
dan en pandemi og det at drive 
frivillig forening i et år hvor alt  
fokus har været andre steder.

Vi har igen i år oplevet at måtte 
aflyse mange af de tiltag vi hav-
de ønsket at lave for byen. Det 
har været et tema og fokus for 
bestyrelsen igen og igen, på de 
møder der har været afholdt. At 
kunne lave tiltag for alle men-
nesker store som små, at kunne 
samle byen, hvor vi vil kunne gri-
ne, hygge og bare nyde samvæ-
ret med hinanden. Vi kæmper 
videre med planerne og ideerne 
og håber at kunne få gennem-
ført flere ting I næste sæson.

Som vi har skrevet om før, fyl-
der vores nye fitness område 
meget, og vi er nu kommet til 
sidste fase I forhold til at få en 
godkendelses, så vi kan komme 
videre med at søge midler til at 
kunne opføre fælles fitness om-

råde ved klubhuset.
Vores baneanlæg og pleje af 
det været lidt af en udfordring 
i den her sæson. Vi holder fast 
og vil altid forsøge at skabe 
de bedste rammer for dem der 
bruger Korsholms faciliteter, 
derfor ligger der også ansøg-
ninger hos kommunen om for-
bedring af boldhegn og nyt lys, 
så vi krydser finger og håber på 
det bedste.

Sidst men ikke mindst, tak til 
alle frivilige, uden jer kunne vi 
ikke drive forening, det kæm-
pe arbejde der bliver lagt i så 
mange projekter. Alt fra træ-
ner, holdledere og festudvalg 
samt alle der altid er klar på at 
give en hjælpende hånd, Glæ-
der mig til at forsætte rejsen.
Tak til forældre, spillere og 
lokalsamfundet for den op-
bakning i viser de frivilige og 
klubben, det betyder alt, at 
forsat kunne give en highfi-
ve til dem der yder en fan-
tastisk indsats hver dag.

Bestyrelsesformand

Ronni Mortensen

ÅRET DER GIK
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GENERALFORSAMLING
Vi fik Torsdag d. 17 juni kl. 19 afholdt dette års generalfor-
samling, de faste punkter blev gennemgået, og alt forløb 
som det skulle, uden de store indvendinger.

Vi har dog udskiftning I bestyrelsen, hvor Louise Dam træ-
der ud og Louise Kjær Matzen træder ind. Vi siger mange 
tak til Louise Dam for hendes store arbejde i klubben, de 
sidste mange år.

Efter noget at spise fik vi ret hurtigt kigget fremad og set 
på de muligheder der ligger og venter de næste par år.

Den nye bestyrelse holdt første møde mandag d. 28 juni 
hvor rollerne blev fordelt, og vi er klar til endnu en gang at 
sætte Korsholm på landkortet.

Ronni Mortensen - Bestyrelsesformand 

Dan Gripping - Kasser 

Susanne Andersen - Sekretær

Jan Frier - Fodboldformand

Simon Markvart - Fodbold ungdom

Louise Kjær Matzen - Forretningsudvalg/sponsorer 

Jeppe Andersen - Håndbold
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             DENNE PLADS KAN BLIVE DIN!
I korsholm If er vi i rivende udvikling - både på det sportsli-
ge, men også socialt sætter vi alle sejl ind på at gære klub-
ben til et samlingssted for lokalsamfundet.

Ønsker du at støtte klubben, kunne du bruge omtale i nær-
området, vil du gerne øge din synlighed - så tøv ikke med 
at kontakte os til en uforpligtende snak om hvad det vil 
sige, at være sponsor i Korsholm IF!

Kontakt for mere info: 
Louise K. Matzen - Tlf. 2266 9023 - Mail: louise@minkreativeside.dk 

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
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KORSHOLM I 
CORONAENS 
FAVNTAG!
Siden coronaen indtog Dan-
mark i marts 2020, har vi som 
idrætsforening haft svære 
vilkår. Der har været et utal af 
regler og ændringer med få 
dages mellemrum. Vi starte-
de med at blive lukket fuld-
stændigt ned som resten af 
Danmark. I maj fik vi lov til 
at træne fodbold, uden at 
heade til bolden, tage ind-
kast, og undgå fysisk kon-
takt i videst mulig omfang, 
og med max 10 spillere pr. 
bane. Heldigvis har vi et stort 
anlæg hvor vi kunne lave en 
del baner, så der både kun-
ne spilles fodbold og hånd-
bold. Bolde, kegler, veste 
m.m. skulle vaskes/sprittes 
af efter brug, og håndsprit 
til alle spillere inden vi star-
tede. Omklædning i klubhu-
set måtte ikke finde sted, så 
vi kom omklædte til træning.  
I juni fik seniorer lov til at spil-
le 3 kampe som forsøg. Det-

te skulle være uden tilskuer, 
og med max 12 spillere/le-
dere per hold. Dette forløb 
godt, så fra efteråret måtte 
oldboys, oldgirls og senior 
igen spille kampe. Dog stadig 
uden tilskuer, men dog nu 
med 15 spiller/ledere pr. hold. 
Men omklædning måtte sta-
dig ske hjemmefra, eller på 
parkeringspladser ved klub-
huset. Alle redskaber skulle 
sprittes af inden brug og igen 
efter brug! Det har virkelig 
krævet meget af trænere og 
holdledere at holde gang i 
sporten, og gøre det indenfor 
corona-reglerne!

Men nu skal vi til at se frem-
ad, snart er vi alle vaccineret, 
og så kan vi igen mødes som 
vi gjorde før marts 2020. Vi 
forventer at vi fra august igen 
må bruge omklædningsrum-
mene, og at vi kan slippe for 
at spritte bolde af, både før 
og efter kamp/træning.

Korsholm IF har i dag følgende 
hold: U6, U7, U14 (samar-
bejde med SGF), U16 (sam-
arbejde med SGF), senior 
herre, senior damer, Oldboys 
+45 og Oldboys +60. Men 
vi er altid friske på at star-
te nye hold op. Ønsker du 
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at starte et hold, så kontakt 
mig på jan.frier@privat.dk, 
eller 41161647, så kan vi tage 
en snak om det.  Vi har bl.a. 
indkøbt et fodtennis net, og 
er der interesse for det, så 
kridter vi en bane op til det! 

Husk at en idrætsforening 
er et vigtigt samlingspunkt i  
lokalsamfundet. Det er her 
man lære at omgås andre, det 
er her de sociale færdigheder 

udvikles, det er her man lærer 
at indgå i et fællesskab og det 
er her man finder venner for 
livet!

Støt op om idrætsforeningen, 
så støtter idrætsforeningen 
også op om lokalsamfundet! 

På vegne af Fodbold-udvalget.

Jan Frier  
(fodboldformand)
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FREDAG D. 27. AUGUST

kl. 15.45  Baren åbner

Kl. 16.00 Hoppeborg til  børnene

Kl. 16.00  Firmafodbold
 
  
kl.   ???  Hygge i teltet efter kampene

 Smørbrød kan forudbestilles

 til efter kampene 

Kl. 24.00 Teltet lukker 

PROGAM FOR KORSHOLM IFS  SPORTSFEST  27.  -  28. AUGUST
på Norring station

(efter kampene)
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LØRDAG D. 28. AUGUST

kl. 10 - 12  Bold for børn

Kl. 10 - 14 Hoppeborg til Børnene

Kl. 14 - 16 Teltet holder lukket
    
Kl. 16-18  Baren åbner med Happy hour

Kl. 18.00  Festen starter & spisning m. 
 helstegt pattegris mm.

Kl. 20.00 Local Heros  
  - Spiller op til Dans
 

Kl. 24.00 Festen er slut og teltet lukker 

PROGAM FOR KORSHOLM IFS  SPORTSFEST  27.  -  28. AUGUST
på Norring station
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Invitation til 

Grisefest
Korsholm idrætsforening vil gerne invitere alle borgere i 
lokalområdet til årets grisefest. Mad og hygge er gratis, 

mens drikkevarer skal købes i baren.

Festen foregår på banerne i Norring, 
Lørdag d. 28. august kl. 18.00.

Aftenens program:

Baren åbner kl. 16.00 med happy hour

Gris m. tilbehør, serveres kl. 18.00

LOCAL HEROES spiller op til dans kl. 20.00

Teltet lukker kl. 00.00

Vi kan max være 150 personer i teltet, så 
derfor er der tilmelding efter først til mølle princippet.

Ved tilmelding betales et depositum på 100kr. 
pr. person, som refunderes i form af øl/drinkskort.

 Tilmelding skal ske til Dan Gripping på 
dan.fodbold@gmail.com

Depositum overføres på MobilePay 147211 
med teksten ”Grisefest” 

OBS: Covid-19 
- Det er ikke et krav at have en negativ test, men vi opfordrer jer til at have en 

gyldig corona-test eller corona pas. Har du symtomer opforder vi jer naturligvis 
til at blive hjemme.
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Vi er et rigtigt hyggehold, hvor alle uanset evner er velkomne ����  
Så kom frisk og spil med på Korsholms fodboldbaner. 

Som noget nyt spiller vi uden/med ny aldersbegrænsning, så vi behøver 
ikke længere at skaffe dispensation, (vi har haft to unge spillere på 
dispensation i foråret), eller være over 28 år. Så er du ung eller gammel  
- Snør støvlerne og spænd benskinnerne på og vær med ���������  
Den yngste er under 20 og den ældste er 50.  

Vi træner mandag og onsdag kl. 18.30 til 20.00  

Og vi er med en 7 mands(kvinde)turnering, hvor de fleste kampe i 
efteråret ligger om onsdagen.  

En gang i mellem spiser vi tapas eller andet godt guf. Eller holder en lille 
fest. Samt vi afslutter gerne kampene med en øl eller en vand.  
Vi er glade for at se nye ansigter, så kom endelig og vær med.  

For at høre mere om hyggelig damefodbold, kontakt: Ina Frandsen  
2872 3317 eller bare mød op på en mandag eller onsdag. 

Kom og vær med til damefodbold  

Vi er et rigtigt hyggehold, hvor alle uanset evner er velkomne ���� Så kom frisk og spil med på Korsholms 
fodboldbaner. 

Som noget nyt spiller vi uden/med ny aldersbegrænsning, så vi behøver ikke længere at skaffe 
dispensation, (vi har haft to unge spillere på dispensation i foråret), eller være over 28 år. Så er du ung eller 
gammel - snør støvlerne og spænd benskinnerne på og vær med��������� Den yngste er under 20 og den 
ældste er 50.  

Vi træner mandag og onsdag kl. 18.30 til 20.00  

Og vi er med en 7 mands(kvinde)turnering, hvor de fleste kampe i efteråret ligger om onsdagen.  

En gang i mellem spiser vi tapas eller andet godt guf. Eller holder en lille fest. Samt vi afslutter gerne 
kampene med en øl eller en vand.  

Vi er glade for at se nye ansigter, så kom endelig og vær med.  

For at høre mere om hyggelig damefodbold, kontakt: Ina Frandsen 2872 3317 eller bare mød op på en 
mandag eller onsdag. 

 

KOM OG VÆR MED TIL DAMEFODBOLD
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Korsholm Idrætsforening er grund-
lagt d. 21. maj 1938, som en sam-
menslutning af Norring Ung-
domsforening (fra 1926), Tinning 
Ungdomsforening og Foldby Ung-
domsforening som vi desværre ikke 
kender årstallene for! Ungdoms-
foreningerne bestod af de lokale 
unge,  de karle og piger som kom 
for at tjene på områdets gårde, og 
de unge som kom i lære hos de lo-
kale håndværkere!  Oprindeligt blev 
foreningen døbt Korsholm Og Om-
egns Idrætsforening! Allerede på 
det første bestyrelsesmøde d. 2. juni 
1938, blev det besluttet at afholde 
en sportsfest – da foreningens øko-
nomisk set trængte hårdt til det.

I starten vandt man ikke mange 
kampe. Første turneringskamp mod 
Nørre Vissing blev tabt med 3-1. I 
referatet fra kampen skriver sekre-
tær Jørgensen: ”Det første mål blev 
skudt fra offside og ligeledes det 
sidste. Dommeren var partisk eller 
også meget dårlig.”  Samme und-
skyldninger kan man også høre i 
dag!

Starten på klubben blev lidt tur-
bulent. Allerede d.11. juli 1938 på et 
bestyrelsesmøde gik bølgerne højt. 
Formanden, forvalter Blok, blev be-
skyldt for at skabe splid og spekta-
kel og modarbejde de andre med-

lemmer. Man besluttede at indkalde 
til ekstraordinær Generalforsamling. 
Den blev afholdt på sportspladsen 
efter træningen for 31 af klubbens 
37 medlemmer! Efter at have hørt 
på formanden, og den øvrige be-
styrelse, stemte medlemmerne om 
sagen!  Enden blev at formanden, 
forvalter Blok, blev ekskluderet af 
klubben (han fik kun 2 stemmer), 
og Niels Hemberg blev ny formand!

Allerede d. 17. juli 1938 afholdt man 
den første sportsfest. En stor og 
vellykket sportsfest i fantastisk 
sommervejr med fodboldkampe. 
1. holdet mødte Hinnerup og tabte 
3-2 i en jævnbyrdig kamp. 2. holdet 
spillede mod Fårup og tabte 2-0. 
Pigeholdet tabte stort til Hinnerup. 
Til slut spillede Old Boys mod Fårup 
og vandet 3-1. Der var mødt mange 
tilskuer op til kampene. Om aftenen 
afholdt man fest i et stuvende fuldt 
forsamlingshus, og alt i alt gav det 
er pænt overskud.

Man var åbenbart blevet bidt af at 
holde Sportsfest, for allerede d.20. 
august besluttede bestyrelsen at af-
holde en ny fest d. 28. august, d. 1. 
oktober besluttes at afholde bal d. 
8. oktober, 1. december besluttes at 
afholde fest, Nytårsaften i Hinnerup, 
10. februar 1939 besluttes at afholde 
bal d. 20-2 i Foldby Forsamlingshus 

KORSHOLM IF ’S HISTORIE 
1938-1942 Af Jan Frier.
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og d. 1. april besluttede bestyrelsen 
at holde bal d. 10. april. I dag vil det 
være umuligt at arrangere så man-
ge fester med kun 8-10 dages var-
sel, men det lykkedes for den første 
bestyrelse, og alle fester gav et fint 
overskud. Og man fortsatte med at 
arrangere fester i en lind strøm i en 
del år frem!
Klubbens første år endte med at 
man have værdier for ca. kr. 175,-   
bestående af 2 Sparekassebøger, 10 
sportstrøjer, 4 hjørneflag, 1 fløjte, 4 
brugte bolde, 1 ny bold.  Noget an-
derledes end i dag, hvor vi ikke tæl-
ler udstyr med som værdier.

I de første år mødtes man med de 
lokale modstandere som, Lading, 
Skjoldelev, Borum, Skjød, Hinnerup, 
Vitten og Lyngå, i både håndbold og 
fodbold! I marts 1940 prøvede man 
for første gang at arrangere dilet-
tant. Børnene fik lov til at se general-
prøven om eftermiddagen, voksne 

om aftenen. Dagen efter viste man 
den for Brugsforeningens medlem-
mer, og om lørdagen for klubbens 
medlemmer (med bal bagefter). Det 
blev anset for en succes, selvom om 
det blev et mindre underskud, da 
man jo skulle bygge en scene til for-
samlingshuset!

Under krigen var der ikke rigtig en 
turnering, men da alle landsbyer 
havde eget fodboldhold, ja så invi-
terede man bare hinanden til kamp. 
Og selvom krigen lagde en dæm-
per på mange ting, så fortsatte man 
med at arrangere fester, baller m.m., 
for at få økonomien til at løbe rundt. 
Og med et kontingent på kroner 1-3 
pr. halvsæson, må ballerne havde 
været det man levede af!

I oktober 1941 begyndte man at have 
gymnastik. 9 piger og 15 karle hav-
de meldt sig til at starte. De første 
par gange var der dog kun mødt 4 

 

På billedet: 

Aase Nielsen, Anne Jensen, Inger Nygaard, Eli Kjeldbjerg, 

Laura Severinsen, Maja Severinsen og Sinne Jensen 
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piger op, men med lidt overtalel-
se fik man gang i 20 piger og 16 
karle!

Bestyrelsen besluttede også at 
generalforsamlingen skulle være 
den sidste lørdag i oktober, og at 
der skulle være bal bagefter! Man 
besluttede også at afholde ande-
spil i december med 12 gevinster + 
1 gås som ekstranummer, og som 
sædvanligt, var der bal bagefter.
Dilettant blev genoptaget i marts 
1942. Man opførte lystspillet 
”Uheldige Ægtemænd”, en 3 akts 
forestilling, som blev en stor suc-
ces. De lokale skuespillere var; 
Anker Johansen, Mette Pedersen, 
Arne Sørensen, Maja Severinsen, 
Ole Hansen, Inge Lise Jensen, El-
len Abild, Palle Andersen, Janus 
Nielsen og Karen Rasmussen. 

I sommeren 1942 ansatte man for 
første gang en træner til fodbold. 
Man havde spillet en del kampe 
men tabt de fleste, så man føl-
te at der skulle ske noget. Træ-
ningen foregik kun en gang om 
ugen, og det var torsdag aften. 
Det skulle gerne kunne give nogle 
sejre til sportsfesten d. 9. august. 
Man startede kl. 10 med en dren-
ge kamp Korsholm mod Lading, 
Korsholm vandt 7-0. derefter spil-
lede Korsholm 2 imod Lading og 
tabte 4-1. Korsholm´s 1. hold hav-
de inviteret Christiansbjerg fra 
Aarhus til kamp som Korsholm 
vandt 4-1. derefter var der kamp 
By mod Land som byboerne 
vandt. Og til slut var der håndbold 
for karle og piger. Alle vindende 
hold fik overrakt en sølvnål.

Flere fra bestyrelsen trak sig til ge-
neralforsamlingen i 1942, pga. af 
bortrejse fra området. Den nye be-
styrelse kom til at bestå af: formand 
Arne Sørensen, kasserer Egon Sø-
rensen, sekretær Anker Johansen, 
menige bestyrelsesmedlemmer 
Johannes Abild og Janus Nielsen. 
Den første opgave blev, i samarbej-
de med lærer Frausing, at ansøge 
sognerådet om tilskud til mørke-
lægnings gardiner, til gymnastik-
salen på Korsholm Skole, så der 
var muligt at lave gymnastik, og 
holde aftenskole! Man ville afhol-
de gymnastik tirsdage og fredage 
fra d. 10. november. Og de havde 
succes, allerede første aften mød-
te 30 karle og 21 piger op. Man an-
satte så Mette Pedersen som leder 
for pigerne, og Svend Rasmussen 
til at holde styr på karlene. Aften-
skolen for områdets unge stod før-
stelærer Frausing for, og det blev 
en stor succes i de lange vinteraf-
tener! Selvom om vinteren i 1942 
var hård, så mødte der hver aften 
omkring 50 unge mennesker op 
på skolen., hvor der blev undervist 
i dansk, regning, skrivning, og man 
startede, og sluttede, altid med en 
sang fra enten Samlebogen eller 
Højskolesangbogen!  Man afslut-
tede vinteren med en gymnastik 
opvisning på Korsholm skole d. 11 
april, og det blev igen en stor suc-
ces. Om aftenen var klubben vært 
ved et kaffebord for alle medlem-
mer og aftenskoleeleverne, hvoref-
ter der var dans til udgangforbu-
det trådte i kraft!

Håndbold i 1942 foregik kun 
om sommeren. Korsholm havde 
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et stærkt pige/damehold, som 
vandt de fleste kampe. Holdet 
bestod kun af de 7 spillere på  
billedet, hvilket må siges at være 
en præstation i sig selv!

 

På billedet: 

Aase Nielsen, Anne Jensen, Inger Nygaard, Eli Kjeldbjerg, 

Laura Severinsen, Maja Severinsen og Sinne Jensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gymnastik holdet 1942 

På billedet: Aase Nielsen, Anne Jensen, Inger 
Nygaard, Eli Kjeldbjerg, Laura Severinsen, 

Maja Severinsen og Sinne Jensen

Til hunde-ejere:

VIS HENSYN! 
HUSK AT PÅ NORRING STADION SKAL 
HUNDE FØRES I SNOR!

SAML OP EFTER DIN HUND, 
HVIS DEN BESØRGER PÅ 
BANERNE!

Det burde ikke være nødvendigt at oplyse om 
dette, men desværre ser vi flere og flere der ikke 
overholder loven! Vi har set igennem fingre med 
dette indtil nu, men fortsætte disse problemer for 
os, så må vi i sidste ende ty til politianmeldelser. 
Og det er hverken i hunde-ejerens interesse eller 
vores som klub.
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 FIRMAFODBOLD 2021
FREDAG DEN 27. AUGUST FRA KL. 16 – 21

KIF Festudvalget inviterer igen i år til den traditionsrige 
Firmafodbold turnering på vores baner i Norring.
Vi glæder os til at byde jer til en rigtig dejlig dag.

I Herre - består af et hold på 5 spillere + udskiftere og 
der spilles på 5 mandsbaner (håndboldmål)

I mix – består af et hold af 5 spillere – dog skal der 
minimum 2 damer på banen (håndboldmål)

Hvert hold spiller 3-4 kampe + evt. finale.

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

Tilmelding: 
Senest mandag d. 23. august kl. 20.00 (eller ved max 15 hold)
Det koster 200 kr. at deltage og tilmelding skal ske til:
Dennis Jacobsen på mobil: 26713818 
eller mail: dennis.g.jacobsen@gmail.com

Efter afviklingen af turneringen vil der være mulighed 
for at bestille smørrebrød til efterfølgende 
spisning og hygge.
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KONTAKTER I KIF

BESTYRELSEN:

Bestyrelsesformand:  Ronni Mortensen - 4045 7467, ronni@gmail .com
Kasserer:  Dan Gripping - 3136 1180, dan.fodbold@gmail .com
Fodboldformand:  Jan Frier - 8698 8263 jfs@hin.dk
Sekretær:  Susanne Andersen - 3122 3243, kagekone77@gmail .com
Fodbold ungdom:  Simon Markvart - 4173 1394, simonmarkvart@yahoo.dk
Forretningsudvalg/sponsor: Louise Matzen - 2266 9023, louise@minkreativeside.dk
KIFFEN: Line Horup Skjøde - 2088 8360, l inehorup@gmail.com
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, l inehorup@gmail.com
Dennis Jacobsen - 8623 1858 Dennis.g.jacobsen@gmail.com
Louise Matzen - 2266 9023, louise@minkreativeside.dk
Kristbjörg Jakobsdottir  - 2019 3534
Cil le Sejr - 2089 3683

KIFFEN redaktion:

Line Horup Skjøde - 2088 8360, l inehorup@gmail.com
Susanne Andersen - 3122 3243, kagekone77@gmail .com

Klubhuset i  Norring:  8698 7452 - E-mail:  Info@korsholm-if.dk
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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

TAK FORDI DU STØTTER 
KORSHOLM IF !


