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Korsholm if har
brug for dig !
Vi søger efter frivillige til at hjælpe i klubben.
og vi søger efter flere trænere, med og uden erfaring fra tidligere...
Og vi søger folk der vil være med til at gøre en forskel i vores lokalsamfund.
Se mere på side 13
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SOMMERHILSEN FRA FORMANDEN
Af Ronni Mortensen

Vejret bliver bedre og bedre, humøret stiger alle vegene, og man kan for
første gang i lang tid mærke, at der
strømmer flere og flere positive tanker ind over landet. Corona er blevet
en fjern ting, som ikke fylder så meget
mere i foreningslivet. Det er dejligt at
mærke hvor meget det hjælper på at
få endnu flere folk med ud og dyrke
det fællesskab, vi dyrker i Korsholm If.
Men bedst som man troede vi kunne
forsætte, som verden var før corona,
oplever alle at både efterdønningerne
fra corona og krigen i Ukraine sætter
nye standarter for hvordan vi endnu
engang skal opdage, lære og ikke
mindst finde vores plads igen, med de
nye ting der sker omkring os.

brug for næstekærlighed, forståelse
og sammenhold.
Der bliver også arbejdet på at vores
årlige sportsfest, igen skal skabe det
her sammenhold. Og festudvalget har
sat rammerne for at skabe nogle fantastiske dage sammen, alt sammen
noget der kommer endnu mere informationer om.
Jeg er fantastisk stolt af de kræfter og
alt det arbejde der bliver lagt i at skabe sammenhold, og kan kun byde alle
velkommen til at komme og tage del
i festlighederne, der er plads til alle I
Korsholm IF.

Vi har så besluttet i Korsholm, at vi
forsætter med at have fokus på at skabe sammenhold, fællesskab og endnu
flere muligheder for at samle byen på
den ene eller den anden måde. Det
kan være igennem vores sportshold,
vores forening, vores sponsor arbejde eller nogle af alle de aktiviteter vi
arbejder på.
Og i skrivende stund bliver der arbejdet benhårdt på, at samle så mange
som muligt til Sankt Hans fest. Vi vil
gerne være med til at skabe rammerneder hvor alle, der har lyst og mulighed til at holde traditionerne i live,
samt måske skabe nye traditioner i
vore lille lokalsamfund. Måske drikke
en lille øl med naboen, gode venner
og familie, og vi håber virkelig det kan
give fornyet energi i en tid, hvor vi har
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KORSHOLM IF ER EN LILLE KLUB
af Jan Frier

hvor alle kender alle. Vi prøver at
skabe et sammenhold på de enkelte
hold, men så sandelig også holdene imellem. Vi er en klub for alle,
for de gode, de mindre gode og for
nybegynderen. Men alle har en
plads i klubben og på holdene. En
af de bedste eksempler er dameholdet, der fik 2 nye spille for 1-2 års
siden. Nybegyndere der ikke havde
spillet fodbold i klub før, men nu er
de faktisk med hver gang, og de er
vilde med at træne.
Som klub har vi pt. følgende hold:
Senior
C2–7mands,
Damesenior C2-7mands, Oldboys +45 - 11
mands, Oldboys +60, ungdom U7
og U6. Børneholdene træner på
Korsholm Skole´s baner, medens
alle andre hold træner på Norring
Stadion.
Uden for sæsonen, træner de fleste
hold mandage kl. 19:00, dog starter
damerne kl. 18:30. Alle er velkomne
til at komme og prøve. Vi er også
interesseret i at starte nye hold op,
hvis der er nok spillere.
Hygge er en vigtig del af det at
være i en klub. Specielt de 3 herrehold, og dameholdet er gode til
at hygge. Fx Oldboys +45 har altid
mad efter kampen på de dage de
spiller på hjemmebane i Norring.
Det kan være sammenkogt ret la4

vet i køkkenet, eller grill på vores
overdækket terrasse. Og der afholdes en midtvejsfest og afslutningsfest for holdets spillere. Noget som
skaber et godt sammenhold, også
udenfor banen.
Klubben forsøger også at gøre en
del for lokalsamfundet. Vi har en
årlig sportsfest i uge 34, både for
børn og voksne. Hvor der er muligt
at møde sin nabo, sidde at snakke
over et glad øl, vin eller vand. Se
noget fodbold fredag aften, hvor
der kommer et hold af gamle KIFFER, som spiller en kamp mod vort
Oldboys +45 hold. Eller se de lokale firmaer deltage i en turnering
om håneretten det næste år. Lade
børnene deltage i et sponsor cykelløb, eller bare lade dem hygge
sig på hoppepuderne, samt nogle
af de andre muligheder der er. Lørdag aften slutter vi ugen af med en
stor fest i telten ved klubhuset. Og
vi har flere nye tiltag i støbeskeen.
Så går du med et ønske om at gøre
noget for dig selv, vil du gerne spille fodbold, og vil du gerne møde
andre mennesker, så kontakt endelig trænerne, bestyrelsen eller undertegnede! Alle kan findes på vor
hjemmeside www.korsholm-if.dk
Jan Frier
fodboldformand

I/S Foldby Vandværk
Formand
Tonni Ellehøj Jensen
Mobil: 24 44 37 55

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

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

Foldby VVS- & Smedeforretning ApS
v/aut. gas- og vandmester

Frantz E. Jensen
Postvej 39B, Foldby, 8382 Hinnerup
86 98 64 22 – 40 77 79 49
post@foldbyvvs.dk
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Varmeservice ApS
Salg og Service - Døgnvagt
Varmeanlæg store og små
Olie-, kul-, træpille-, rapsolie-, og sværoliefyr

Tlf. 20 66 65 14
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Østjysk Naturmedicin

SANKT HANS AFTEN
den 23.06.22

Som noget nyt vil vi gerne invitere byens
borgere til Sankt Hans bål og hygge i Korsholm IF.
Arrangementet afholdes i området omkring klubben.
Der vil være mulighed for at købe pølse med brød, øl, vand, slush ice
og popcorn.
Programmet:
Kl.18.00 Åbner vi op for arrangementet
Kl. 18.15 Tændes et lille bål, hvor børnene kan lave snobrød
Kl.18.30 Båltale af Peter Jeppesen, formand for skolebestyrrelsen
på korsholm skole. Derefter tændes bålet, og der synges
midsommervisen.
Vi sørger for snobrød så tage endelig din egen pind med.
I er velkommen til at tage jeres tæpper og en picnic kurv med.
Vi glæder os til at se jer :-)
Mvh. Korsholm IF
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			Tour de KIF

			K I F s S p o n s o r c y k e l l ø b
Efter et par års corona pause, holder vi igen sponsorcykelløb 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 aldersgrupper. Der er præmier for alle 3 startgrupper. Dine sponsorer betaler 5,
10 eller 20 kr for hver kilometer du cykler, dog minimum 50 kr. 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 find allerede nu cyklen og cykelhjelmen frem og kom i gang med
at cykle. Vi håber på en stor opbakning til dette arrangement så vi
sammen kan føre denne tradition videre i vores lille lokalsamfund.
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Fodbolden er I fremgang
Hvor er det super fedt og spænende at se hvordan flere og flere begynder
enten at opdage deres kærlighed til fodboldspillet, eller finde den gamle
rustende kærlighed frem igen. Vi oplever forespørgsler på om vi kan lave
hold i alle aldre i øjeblikket og hvor er vi bare taknemlig for det. Det betyder at vi gør en forskel og at vi bliver valgt til, fordi vi som forening kan
skabe lige præcis det som folk søger, motion, hygge og samvær, samt et
sted at høre til.
De forskellige hold vi arbejder på lige i øjeblikket er:
Vores nye pigehold hvor alle friske piger mellem 9-11 år er velkommen til
at komme og prøve kræfter på fodbolden, det er på det her hold vi snakker om at det skal indeholde flere sjove aktiviteter ved siden af fodbolden,
der bliver snakket om filmaftner, disko fest og nye venner.
Så er vi blevet spurgt ind til et ungdoms senior hold for de 16-22 årige,
hvor de snakker om hygge, fest, øl og glade dage. Et hold hvor der er
nogle trænere der er klar til at modtage endnu flere unge drenge, der er
klar på hygge. Vi snakker om at det bliver et 7 mands hold som udgangspunkt. Så tænker du det skal være dig, så kom gerne og bidrag til festen.
Det er lige pt. et spring fra senior til vores oldboyshold 45+ og der er folk
klar I kulissen til at starte et Old boys 35+ eller lave det nuværende hold
om til 40+. Drømmen er et 11 mands hold, hvor ønsket er træning 1 gang
om ugen, og så selvfølgelig kamp. Her er der en gylden mulighed for at
slippe for puttning af børn, masser af mandehørm, øl og sjove arrangementer.
Og vi køre selvfølgelig videre med vores

- Børnehold årgang 2015
- Børnehold årgang 2016-17
- Mådderhold hvor alle mellem 16-45 er velkommen
- Seniorhold hvor grundstammen er mellem 25-40 år ORIENTERING FRA KOR
- Old boys 45+ holdet
- Grand old boys 60+
Mvh.
Korsholm IF
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KORSHOLM IF SPORTSFEST
S

27. - 28. AUGUST

Så nærmer tiden sig, hvor vi igen i uge 34 afholder sportsfesten.
I år er der aktiviteter torsdag, fredag og lørdag.
Vi glæder os til at dagplejerne kommer forbi torsdag, hvor der er
hoppepude og hoppeborg som vi plejer at have. Derudover er der pasta og kødsovs til billige penge samt hygge i teltet - nærmere info kommer i August.
Fredag er der firmafodbold på programmet, tilmelding kommer i starten af
August, hvor der er smørbrød og
masser af fadøl.
Lørdag morgen/formiddag, er der ”Tour de KIF” sponsor cykelløb samt loppemarked og masser af sjove aktiviteter for børn. Om aftenen holder vi vores
sommerfest med spisning og fest i teltet, som er en voksenfest uden børn.
Både fredag og lørdag spiller DJ Chris op til fest, lørdag aften spiller bandet
ACOUSTICA som har rødder i Tilst.
HUSK at sætte x i kalenderen og tage din nabo, familie og venner med under armen i weekenden uge 34, så vi får en festlig Sportsfest sammen.
Mere info kommer i Kiffen i starten af August.
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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 og cykelløbet starter.
Derfor vil der være en del mennesker på pladsen
og området bliver afspærret så det er ikke muligt
at køre ind 0g ud af pladsen mellem kl.10 - 13.
Ønsker du en gratis standplads, send mail til Gitte på enghave13@yahoo.dk

Kære hunde-ejere:
HUSK DET NU - VIS HENSYN!

HUSK AT PÅ NORRING
STADION SKAL HUNDE
FØRES I SNOR!
SAML OP EFTER
DIN HUND, HVIS
DEN BESØRGER
PÅ BANERNE!
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Mød Krolf
holdet
Holdet mødes hver onsdag fra kl. 13.30- 14.30
Holdene blandes ved lodtrækning af kort, så man
spiller med nye hver gang.
Der spilles 12 huller hvorefter så får de kaffe
og hygger.
Krolf holdet består af ca. 10 til 12 spillere, så der er plads til et par stykker mere hvis du er frisk på at spille med!
Kig op forbi hvis det er noget for dig.
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Hej alle

Vi har brug for dig!

Da vi i korsholm oplever større og større interresse
i alle vores aktiviteter, leder vi med lys og lygte efter
nogle frivillige til at være med på flere forskellige måder.
Vi søger efter flere trænere, da vi løbende får forspørgelser om at åbne flere hold her i byen. Vi søger efter dig der brænder for at skabe fede oplevelser, dejligt sammenhold og være med i en forening hvor der er plads til alle.
Du kan være helt ny eller have prøvet det før, uanset hvad din motivation
er, tilpasser vi din opstart til lige præcis dig. Vi tilbyder også træneruddanelser igennem DBU.
Vi har også brug for hjælpetræner/holdleder, til eksisternde hold hvor vi
mangler flere hænder.
Nogle af de hold vi søger hjælp til er de her:
Drenge U8-U9
Drenge U11
Oldboys 35+
Mådderholdet
Vi søger også frivillige til hjælp i klubhuset. Vi har et kæmpe ønske om at
skabe endnu mere fællesskab og sammenhold i vores klubhus, så vi søger
nogen der har noget energi og lyst til at skabe noget nyt i de rammer vi har
I Korsholm IF.
Så er du den med masser at fede ideer og tiltag, der ønsker at være en del
af noget større, så har vi muligheden for at tilbyde det lige her. Vi tilbyder
dig tilgengæld at blive en del af holdet, fælleskabet, fester, og en mulighed
for at være med til at skabe noget for hele byen.
I aktivitetsgruppen har vi gang i masser af aktiviteter i klubben. Det er alt
fra Sankt hans fest, fodboldskole, børnestævner og ikke mindst den årlige
sportsfest. Samt mange flere ideer der ligger og lurer, hvor vi godt kunne
tænke os flere hænder og fødder, til at hjælpe med store og små ting. Det
kan også være alt fra at lave kaffe, til at stå i bod mm. Det er kun fantasien
der sætter grænsen. Tanken er at vi skal skabe endnu flere aktiviteter for
fælleskabet og byen.
Sidst men ikke mindst søger vi altid efter ideer og tanker om hvad vi mangler her i byen, hvad folk godt kunne tænke sig vi skal kigge ind i og se om
vi kan få stablet på benene. Så sidder du med en ide eller ønske, tag fat i os
og lad os se om vi ikke kan skabe det sammen.
Vi ses
13

FODBOLDSKOLE I PÅSKEN

I år afholdte Korsholm IF fodbold skole i samarbejde med Fodbold- og Event.
Fodboldskolen blev afholdt op til påsken over 4 dage, 9 seje drenge deltog.
Fodboldskolen er for alle, piger og drenge, uanset hvilket niveau man er på.
Der er lagt vægt på kammeratskab, hygge og masser af fodbold.
Drengene mødte op om mandagen og fik deres fodboldskoletøj og en fodbold
udleveret, spændte og klar på nogle hyggelige fodbolddage.
Vi var så heldige at få sponsoreret frugt fra Foldby Auto teknik og Nybolig.
Derudover fik drengene et påskeæg den sidste dag sponsoreret af Danbolig
til glæde for børn og træner.
Vi håber på mange flere børn næste år til fodboldskolen i Korsholm IF.
Louise Kjær Matzen, tovholder.
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KORSHOLM IF’S HISTORIE
1956-1962

Af Jan Frier.

I 1956 tilmeldte klubben sit A-hold til
landspokal-turneringen i fodbold. Da
man skulle op imod Dronningborg fra
Mesterrækken, lånte man 3 spillere fra
Hinnerup; Mogens de Place, Kaj Løske og
Jørn de Place.
Korsholms hold så herefter sådan ud:

Udklip fra søndag d. 13. maj 1956

Svend Aage Hellested
Egon Pedersen
Jørgen Møller
Herluf Jensen
Tage Jensen
Erik Hansen
Mogens de Place
Jørn de Place
Kaj Sommer
Sigfred Jensen
Svend Svenningsen
Udskiftning: Kaj Løske
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Men holdet tabte alligevel 10-3, efter 6-0
ved pausen. Men fik efter kampen ros for
ikke at give op, og vise pågående spil,
selvom om overmagten var for stor.
I 1957 var klubben tæt på at måtte lukke.
Men en Høstfest i Foldby Forsamlingshus
onsdag d. 21.8, hvor Max Mick´s Skov-orkester underholdte til kl.2, og et bal på
Hinnerup Skovpavillion lørdag d. 28.8,
hvor Tona´s 4-mands danseorkester underholdte til kl. 3, gjorde at der igen kom
penge i kassen.
Det var også i 1957 at en gruppe unge
”lømler” på godt 20 år, der mente at bestyrelsen, med folk omkring de 30-35, var
blevet lidt for konservative og ”antikke”.
Tre af dem kom da også ind i bestyrelsen.
Disse ”lømler” var Jørgen Møller, Sigfred
Jensen og Tage Jensen, som i mange år
frem, skulle blive nogen af de bærende figurer i Korsholm IF. Der skulle ske noget
nyt. Men de fandt også ud af at træerne
ikke voksede ind i himlen. De hyrede en
af datidens populære orkestre, Bror Kalle´s Kapel, til en tirsdag aften på Skovpavillonen. De valgte en tirsdag, da det
var billigere at leje, end en lørdag. Men da
der kun kom 27 betalende gæster, rakte
det jo slet ikke til at betale Bror Kalle. Så
Jørgen Møller og Sigfred Jensen måtte
køre hjem og rydder alle gemmer, låne af
deres forældre, for at finde de kr. 1500 til
Bror Kalle. Det lykkedes, men underskuddet skulle jo skaffes til veje igen. Jørgen
Møller måtte derfor en tur i Foldby Sparekasse, og lægge sin livsforsikring som
sikkerhed for et lån, for at de kunne få

betalt de lånte penge igen. Der gik dog
kun 14 dage, så blev der afholdt et bal på
Nilles Kro, som gav et godt overskud, så
Jørgen kunne få sin police igen!
I november 1957 var der igen lavvande i
pengekassen. Men man fik stablet et bal
på benene på Hinnerup Kro, hvor Max
Mick spillede, og det gav en god saltvandsindsprøjtning til den slunkne kasse.
Til generalforsamlingen dette år i november foreslog bestyrelsen, at man ville
prøve at lave en revy. Jørgen Møller, Kjeld
Jensen og Sigfred Jensen læste lidt sjove
historier op om lokale personligheder til
stor morskab. Det var dog også et forslag om sammenlægning med SGF, da
enkelte mente at en stor klub bedre kunne klare sig i konkurrencen. Det blev dog
nedstemt med meget stort margen.
1957 blev betegnet som det bedste
sportslige år i klubbens levetid. Man havde 2 meget dygtige gymnastikhold og
et folkedanser hold, som virkelig skabte respekt om sig, hvor end de viste sig.
Håndbold klarede fortrindeligt i 1957. 2
kredsvindere og 1 amtsmesterskab (herre junior). Desuden havde herresenior
ikke tabt en kamp i 1. halvdel af sæsonen, og dame holdene lå også i toppen
af rækkerne.
I 1957 rykkede klubbens 1. hold i fodbold
op fra A-rækken til Mellemrækken. Men
JBU valgte en ny opdeling, som er den vi
kender i dag med Jylland-serien, serie 1,
2, 3, 4, og 5. Denne inddeling gjorde med
Korsholm´s fine 3 plads i A-rækken, hvor
man spillede 27 kampe, vandt 19, spillede
3 uafgjort, og tabte 5, gjorde at man blev
inddelt i serie 3, og 2. holdet i serie 5. Man
scorede imponerende 122 mål, topscorer
var Verner Sørensen med 35 mål. Kun
4 spillere spillede alle kampene, det var
Jørgen Møller, Tage Jensen, Erik Hansen
og Verner Sørensen.

Første bestyrelsesmøde i 1958 blev et velkommen til nye ledere af gymnastik og
folkedans. For piger og damer ansatte
man fru Kromand som leder, for karlene
og drenge Svend Høver og Magde Andersen skulle lede folkedansen, sammen med
pianist fru Lykkegård.
Fodbold fik en hård start på den nye sæson. De 2 første kampe var blevet aflyst
pga. sne, og man havde ikke kunne træne
ordentlig. Også skulle man møde Hammel,
der var nedrykker fra Mellemrækken. KIF
tabte da også 1-5, men kampens spiller
blev alligevel forsvars krumtappen Egon
Pedersen. Men allerede i den 2. kamp fik
man en sejr på 4-2 over Silkeborg IF! Serie
5 startede først 2 uger senere med kampe,
men de vandt så til gengæld med 4-1 over
Stjær.
Gymnastik-afdelingen sendte i Påsken 1958,
2 hold til gymnastik-opvisning i Aarhus Stadionhal. Der var tilmeldt ca. 1.500 gymnaster fordelt på 60 hold. Det blev en absolut
vellykket dag for KIF, da begge hold sluttede i den bedre del af midterfeltet!.
I weekenden 26.-27. juli var klubben på en
kombineret udflugt- og sportstur til Samsø! Både fodbold og håndbold var med
på turen. Man boede på Onsbjerg vandrehjem, og skulle om aftenen d. 26 spille
imod Brundby. Inden da nåede man lige
at køre en rundtur på syd-øen. Fodbold
og A-pigerne vandt deres kampe, medens
B-pigerne tabte. Håndbold-herrerne kom
ikke i kamp grundet kraftig regn. Efter
kampen var der bal på Brundby Hotel til
den lyse morgen! Man startede d. 27. med
at køre en rundtur på nord-øen inden man
skulle møde Pillemark i håndbold. KIF tabte begge kampe, herrerne med 21-17 og pigerne med 6-0! Turen blev betegnet som
en succes!
I den 1. sæson i serie 3, endte KIF på en
5. plads med 24 point, og en målscore på
17

65-68. Man havde mange store nederlag
i 1. halvdel, hvor målscoren var 26-41! Man
skulle lige vende sig til den større konkurrence.

ner Randers Dagblad 3 Korsholm-spillere
blandt kampens spillere: angriberen Kaj
Sommer, højre half Tage Jensen og venstre back Jørgen Møller.

I 1959 kom man for første gang siden 1955
i kreds med HOG. En kamp man i klubben
så frem til. Man havde i de mellemliggende år kun mødt HOG i træningskampe –
og tabt alle. Nu mente man at holdet var
stærkt nok til at slå dem! Sådan gik det
dog ikke, HOG vandt 3-1, men kampen
kunne sagtens have endt uafgjort, såfremt angriberne havde scoret på de store chancer de fik i 2. halvleg! Man fik en ny
chance for at spille mod HOG i Randers
dagblads turnering. Denne kamp endte
2-2, efter 2-0 til Korsholm ved pausen.
Men det kostede 2 spillere fra Korsholm
en længere pause. Edwin Petersen brækkede armen, og Sigfred Jensen brækkede
benet. Efterfølgende valgte HOG at trække sig fra turneringen, så vi skulle møde
Langaa fra serie 2 i næste kamp. Desværre
havde Korsholm ikke reserver af samme
standard som Sigfred og Edwin, så man
fik en ordentlig lussing på 10-1. Dog næv-

Dagbladet bringer også en anden artikel
og Korsholm, under overskriften ” Den
Rette Sportsånd” : For andet år i træk er
Korsholms serie hold på høstarbejde for
en tilskadekommen kammerat. I de sidste
dage har de netop ophøstet for kammeraten, den 20-årige landmand Sigfred Jensen, på dennes ejendom i Bøstrup. Jensen
brækkede benet i en kamp mellem Hinnerup og Korsholm på Hinnerup Stadion d. 7. juli, og han ikke kunnet deltage i
høstarbejdet. Sidste år brækkede Sigfred
Jensens ældre bror også sit ben i en kamp
for Korsholm. Også den gang smed holdet fodboldstøvlerne og hjalp til på den
tilskadekomne kammerats ejendom!
Søndag d. 23. august afholdt Korsholm
Sportsfest. Fodbold herrerne havde besøg af Tilst og vandt 4-0. Og så havde
man startet damefodbold op. Korsholm
spillede mod et sammensat hold med
spillere fra Skjoldelev, Torrild og Søften.
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Korsholm vandt kampen med 2-1, på mål
af Ellen Balle og Kirsten Elbæk Mortensen! I håndbold gik det sådan at herre
holdene tabte, medens at dameholdene
vandt:
Herre A
Herre B		
Dame A
Dame B

Korsholm – Grundfør
Korsholm – Søften
Korsholm – Torrild
Korsholm – Søften

3-5
3-7
4-0
3-2 (eft. omkamp)

Korsholm sluttede som nr. 5 i serie 3, dette år, hvilket anses for en god placering,
når man ser på de skader som klubben
har fået i løbet af året. Man spillede 22
kampe, fik 21 point og en målscore på
59-54!

sen, Birthe Villadsen, Hanne Bendtsen, Inge Nielsen og Helle Tilma.
Begge hold kom godt i gang med den
nye sæson. Herrerne spille uafgjort med
Skjoldelev 5-5, medens damerne slog
Tilst 6-3.
Tirsdag d. 10. november 1959 holdt man
generalforsamling i Foldby Forsamlingshus. Grundet nogle ekstraordinære tilstande, som fraflytning, militærtjeneste,
m.m., så var hele den gamle bestyrelsen
på valg. Men der var dog en del der modtag genvalg.
Efter afstemning bestod bestyrelsen af:
Jørgen Møller (formand), Kjær Elbæk Mortensen (kasserer), Kaj Sommer (sekretær),
Anton Olesen, Kirsten Elbæk Mortensen,
Poul Kjeldberg og Krista Jensen!
Klubbens finanser var på dette tidspunkt: balancen på kr. 12.634, og en
kassebeholdning på 721 kr.
Og som altid sluttede man med dans
til kl. 2:00
Første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen besluttede bestyrelsen at
afholde andespil d. 8. december og Julebal i d. 19.december i Foldby Forsamlingshus.

Holdet som spillede de fleste kampe i serie 3:
Bagerst fra venstre:
Kjeld Jensen, Tage Jensen,
Kaj Sommer, Vagn Rasmussen, Verner Sørensen
I midten fra venstre:
Ejvind Nielsen, Egon
Pedersen, Erik Hansen
Nederst fra venstre:
Jørgen Møller, Henning Nielsen,
Ivan Svendsen

Håndbold afd. i 1959 bestod af 2 hold
i JHF-regi. Et herre- og et dame-hold
i serie 3.
Herrespillerne var:
Leo Jensen, Kjær Mortensen, Per Nielsen, Poul Kjeldberg, Otto Nelausen, Karl
Gunner Mortensen og Anton Olesen!
Damespillerne var: Kirsten Elbæk
Mortensen, Krista Jensen, Signe Jen-

Den nye bestyrelse valgte også at genindføre de mange fester på Nilles Kro.
Der blev fastlagt 7 fester med kroejer
Andersen, startende med Påskelørdag d.
16.april 1960, og sluttende med Nytårsaften 1960! Samtidig aftalte Korsholm
og kroejer Andersen, at klubben hvert år
kunne afholde bal på Nilles Kro Pinselørdag og Nytårsaften!
Fodbold afdelingen holdt en vellykket
afslutningsfest d. 21. november på Holme Kro med koner og kærester. Den
blev flyttet til Holme, da alle de lokale
steder var optaget. 3 medlemmer havde
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ved årets start givet en vandrepokal til
A-holdet, den blev døbt J.L.P.-pokalen
efter giverne. Holdet stemte så om den
bedste spiller efter hver kamp. Ejvind
Nielsen vandt den det første år
I håndbold klarede Korsholm sig glimrende, både herrer og damer. Herrerne
sluttede året med maksimumspoint,
specielt Poul Kjeldberg og Otto Nelausen får ros. I 2 kampe scorede de
alle målene. Hos damerne er det Hanne Bjerregaard og Kirsten Elbæk Mortensen i målet der løber med rosen.
Alle kampe blev spillet i Annex-hallen
i Århus. Annex-hallen fungerede som
”hjemmebane” for mange klubber i
omegnen af Århus.
Gymnastik var stadig en stor del af
klubben. Specielt hos pigerne skete
der en stor udvikling af medlemmer. I
1957 var der 17 piger, i 1958 var der 23
og i 1959 var der 32 udøvere. Og det
er specielt takket være fru lærer Tove
Kromann. Avisen Demokraten bragte
en artikel om hendes virke og specielt

hendes ide om at forene gymnastik og
folkedans, hvor hun dog fik hjælp af
danselærer Ragnhild Jensen (Foldby)
og pianist Anna Lykkegård (Hinnerup).
Ved årsskiftet mellem 1959-60 meddeler bestyrelsen, at Korsholm nu står
økonomisk bedre rustet til fremtiden.
Det er specielt ballerne som har bidraget til dette. Samtidig er man glade for
den store kammeratskabsånd der er i
foreningen, også imellem de forskellige
idrætsgrene. Dette skyldes specielt de
fortsatte kammeratskabsaftener, som
klubbens medlemmer flittigt kom til.
Året 1960 startede dårligt for begge
håndboldhold. Herrerne tabte 5-9 til
Voldby, målscorer var Poul Kjeldberg
(2), Otto Nelausen (2) og Jørgen Knudsen (1). Damerne tabte 2-5 til Hasle,
målscorer var Birthe Villadsen og Inge
Bråd-Nielsen.
Til den første klubaften havde man inviteret landsholdsmålmand Henry From
(AGF) til at fortælle om hans karriere.
Det blev en hyggelig aften med stor
tilslutning i forsamlingshuset. Efter
From´s fortællinger var der kaffebord
og dans til Ib´s Harmonika. I februar
besluttede bestyrelsen at prøve at arrangere et karneval. Det blev en stor
succes, selvom der kun mødte 28 udklædte op.
I marts talte man om at sammenlægge håndbold med Søften og Skjoldelev,
men man droppede det, da bestyrelsen anså at de problemer der er ved en
sammenlægning, kunne koste medlemmer.
AAG holdt forårsopvisning på Aarhus
Stadion søndag d. 20. marts. Korsholm
deltog med et dame og et herre hold.
Opvisningen gik rigtig godt, da begge
ledere – Tove Kromann for damerne og
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Svend Høver for herrerne - fik stor ros af AAG.
Weekenden d. 2. og 3. april havde klubben besluttet at samle ind til fordel for:
GIRO 607 – FLYGTNINGEHJÆLPEN.
Man startede med papir- og avis indsamling lørdag eftermiddag og søndag formiddag. Derefter skulle serie 3 holdet spille hjemme mod Randers Freja. Og entréindtægten gik ubeskåret til flytningehjælpen. Desværre var der et par afbud til
kampen, så man måtte flytte en del rundt. Bl.a. måtte den normale venstre back,
Jørgen Møller, overtage målet!
Korsholm tabte kampen 1-4!
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Søndag aften hold man fest i Foldby Forsamlingshus. Man startede med et lille foredrag om flygtning
af pastor Grønbæk, hvorefter lærer Børge Kromann
viste en film om flygtninge. Derefter var der kaffe og
kage, pølser med brød og amerikansk lotteri. Og til
slut var der dans til kl. 2:00.
I alt samlede man kr. 900,10 ind til Flygtningehjælpen. Entre til serie 3 kampen og festen gav kr. 605,00
og papir- og avis indsamlingen gav kr. 295,10.
Både herre og dameholdet i håndbold sluttede sæsonen i top 3 i deres rækker.
Men når indendørs slutter, ja så starter den udendørs sæson. Her spillede man
kampene på banen ved Korsholm Skole. I slutningen af maj holdt klubben sportsfest. Foldbold spillede kampe om formiddagen, medens håndbold afholdt stort
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stævne om eftermiddagen. Og som
sædvanligt sluttede man af med en fest
i Foldby Forsamlingshus.

Til lejligheden havde Kjær Elbæk Mortensen forfattet en sang:

På generalforsamlingen d. 30. oktober
1960, måtte man konstatere at de mange fester på Nilles Kro ikke have givet
det udbytte man havde håbet på. Der
havde været nogle, hvor man måtte
indkassere et underskud. Men trods det
så kom man ud af året med et overskud
på kr. 100.00. Til generalforsamlingen
havde man fået stablet en revy på benene på bare 2 uger, hvor en del medlemmer fik en ”kærlig” behandling. Det
blev en stor succes, og der blev grint
meget. Den nye bestyrelse blev: Jørgen Møller (formand), Kjær Elbæk (kasserer), Kirsten Elbæk (sekretær), Per
Nielsen, Hans Jørgen Svendsen, Kirsten
Jepsen og Anton Olsen.

I september afholdt Korsholm en Høstfest i Foldby Forsamlingshus, både for
at fejre at mark høsten var i hus og for
at fejre de mange pokaler håndbold
havde vundet på sommerens stævner.

På det første bestyrelsesmøde i 1961,
besluttede man at gentage sidste års
succes med karneval. Man indførte
præmier for sjoveste udklædning, som
Jørgen Møller og Grethe Bonde vandt,
samt den smukkeste, som Inge Sørensen vandt. I år gav festen et lille overskud. De samme gjorde forårets fester
på Nilles Kro. Desværre havde Korsholm dette forår større succes som fest
arrangør end på det sportslige plan.
Herre håndbold sluttede vintersæsonen
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med 0 point, medens damerne sluttede
som nr. 4. I fodbold gik det galt for serie 3 holdet. De sluttede næstsidst i foråret, medens serie 5 holdet endte midt
i rækken. For sommerhåndbold endte
KIF´s herren næsten altid lige uden for
pokalerne, man vandt stævnet til egen
sommerfest. Damerne fik 1 pokal med
hjem fra stævne. Et magert udbytte i
forhold til de forgangne år.
Op til efterårets start havde Hadsten
lokket Henning Petersen til at spille
for dem. Det var er stor svækkelse af
holdet, og i optakten til efterårssæsonen interviewede Aarhus Stiftstidende
formand Jørgen Møller: desværre har
vi mistet nogle spillere, så vi har en del
nye spillere på holdet. Men det betyder
desværre ikke en styrkelse af holdet,
snarere det modsatte. Vi forventer ikke
at blive i serie 3, og agter at tage imod
en del klø, og så rykke ned i serie 4. En
noget voldsom udmelding, men måske
meget fornuftig set i lyset af at man nu
havde en del unge spillere på holdet, så
presset blev fjernet fra dem. Det endte da også som spået af Jørgen Møller,
holdet tabte alle kampe i efteråret. Men
holdet roses af avisen for altid at kæmpe, selvom det var en umulig opgave at
redde holdet i serie 3. holdet sluttede
med kun 4 point, og en målscorer på
hele 17-83!
Så gik det en del bedre for håndbold i
efteråret. I de første 2 stævner i Voel og
i Skjoldelev, sikrede herre A sig 2 pokaler. Holdet bestod af: Jørgen Knudsen,
Karl Sørensen, Ole Nielsen, Ejvind Pedersen, Ove Christensen, Holger Pedersen, Morten Sørensen, Kenn Andersen
og Anton Olesen. Klubben havde også
tilmeldt hold til landspokal turneringen
i håndbold. Med det blev desværre en
kort fornøjelse for klubben. Damerne
havde desværre trukket Skovbakkens
divisions hold og tabte 14-3. holdet be24

stod af disse spillere: Kirsten Jepsen,
Grethe Bonde, Kirsten Elbæk, Ellen
Balle, Hanne Bendtsen, Inge Nielsen og
Helle Tilma. Herre-holdet mødte Aarhus
1900 og tabte 6-4. Så gik det bedre i
turneringen, hvor specielt dame-holdet
vandt en del kamp, og selvom de i en
kamp kun var 5 spillere, klarede de at
spille uafgjort. Herre holdet klarede sig
også godt, spillede nogle tætte kampe,
og endte midt i rækken.
På generalforsamlingen d. 31. oktober
oplyste formanden Jørgen Møller og
Kirsten Jepsen at de ikke modtog genvalg. Jørgen havde i mange år været en
del af bestyrelsen, og de sidste år været
formand, festarrangør, samtidig med
at han spillede han både fodbold og
håndbold! Han blev hyldet af forsamlingen for sit store arbejde! Klubben havde sit bedste økonomiske år til dato, da
man fik et overskud på kr. 4184,-. Den
nye bestyrelse blev: Anton Olesen, Per
Nielsen, Jørgen Knudsen, Karl Sørensen, Kjær Elbæk, Kirsten Elbæk og Ellen Balle.
1962 startede med at Jørgen Knudsen
satte sig i spidsen for at lave en privatturnering i badminton sammen med
H.O.G., S.B., S.G.F., V.G.F., og KIF! Det
blev en stor succes, ikke kun sportsligt,
selvom HOG var alt for stærke, men
også for medlemstallet i klubben. Til
hver kamp-aften var der 2 dame- og 4
herre-spillere, som skulle spille 11 kampe : 4 herre-singler, 2 dame-singler,
2 herre-doubler, 1 dame-double, og 2
mix-doubler! Så alle var sikret min. 2
kampe pr. aften. Kamp-aftenen var altid tirsdag aften, og KIF brugte skolens
gymnastiksal som hjemmebane!
Håndbold gik godt det første halve år af
1962. Både damer og herre vandt mange kampe, og endte i toppen af turneringerne. Selv kampe hvor man manglede en spiller, formåede man at spille

mindst uafgjort! Vigtigste spiller for damerne var: Inge Nielsen , Ellen Balle, Kirsten Elbæk, Helle Tilma, Putte Kjeldsen,
Kirsten Jensen og Lissy Birk. Hos herrerne var det: Jørgen Knudsen, Henning
Knudsen, Ole Nielsen, Ove Christensen,
Kenn Andersen, Jørgen Pedersen, Anton Olesen og Lennart Nielsen.
Fodbold var jo rykket ned i serie 4, og i
et forsøg på at rykke op igen, havde bestyrelsen ansat Sax Nielsen fra Hinnerup
som træner. Samtidig var der kommet
en del ungdomsspillere op som senior.
Spillere som Peder Christensen, Niels
Christensen, Poul Danielsen og Lennart
Nielsen, som alle kom til at præge fodbolden i mange år! Sammen med de
gamle stjerne Tage Jensen, Egon Pedersen, Jørgen Møller og Verner Sørensen,
skulle de genrejse KIF. I starten gik der
ikke så godt, men langsomt fandt man
sammen, og det endte med at man sluttede foråret af med at tildele topholdet
Ans deres eneste nederlag i 1. halvsæson. Både A og B-holdet sluttede midt
i rækkerne. Efterårssæsonen bød på
både gode og dårlige kampe. Men KIF
endte med at slutte på 5. pladsen i serie
4, og en af de nye, Peder Christensen
blev valgt til årets spiller. Rigtig flot af
en ny oprykket ungdomsspiller!
Festerne fortsatte året igennem for
KIF, med ok indtægter. Dog men nogle smuttere, bl.a. havde man arrangeret

en fest på Nilles Kro, hvor der desværre
ikke kom mange mennesker. Dette skyldes at man ikke lige havde tænkt på, at
Four Jacks trak rigtig mange mennesker til HOG´s sommerfest!
På årets generalforsamling udvidede
man bestyrelsen med et medlem, Tage
Jensen, ellers forblev bestyrelsen den
samme. Og det halvårlige kontingentet
blev fastsat til:
Børn under 14 år: 5 kr.
Junior 14 - 16 år:

10 kr.

Senior over 16 år: 15 kr.
Bestyrelsen besluttede desuden, at man
i 1963 ville afholde 17 baller på Nilles
Kro, her iblandt Påske-bal, Pinse-Bal, Jule-bal 2. Juledag, og Nytårs-bal d. 31. 12.
Gymnastik-afd. forlod KIF, og slog sig
sammen med GUI, SGF, VIF & Hinnerup
& Omegns Husmoder Forening i Hinnerup Gymnastik Samvirke. Den nye gymnastiksal på Haldum-Hinnerup Skolen,
blev det nye hjemsted. Det betød at KIF
mistede ca. 100 gymnaster. Dog bibeholdt man de årlige opvisninger i Korsholm Gymnastiksal. Men til gengæld
havde den nye badminton afd. stor
fremgang, da der var startet ca. 30 nye
medlemmer. Man havde også forsøgt
sig med at starte Folkedans igen. Men
efter et par gange, hvor der kun kom ca.
15 par, valgte man at stoppe det igen.

Følg os på facebook
Facebook.com/KorsholmIF
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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
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KONTAKTER I KIF
BESTYRELSEN:
Bestyrelsesformand:
Kasserer:

Ronni Mortensen - 4045 7467, mortensen.ronni@gmail.com
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, linehorup@gmail.com
Christian Buur

SPORTSUDVALG:
Fodbold ungdom:
Håndbold:
Badminton:
Krolf:

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

FESTUDVALG:
Brian Wissendorf Dam
Gitte Christensen
Susanne Andersen
Line Horup Skjøde
Louise Matzen
Kristbjörg Jakobsdottir
Cille Sejr

5230 3381 - brianwissendorf@gmail.com
2254 0190 - enghave13@yahoo.dk
3122 3243 - kagekone77@gmail.com
2088 8360 - linehorup@gmail.com
2266 9023 - louise@minkreativeside.dk
2019 3534
2089 3683

KIFFEN REDAKTION:
Line Horup Skjøde
Susanne Andersen
Ruben Matzen

2088 8360, linehorup@gmail.com
3122 3243, kagekone77@gmail.com
ruben@minkreativeside.dk

Klubhuset i Norring: 8698 7452 - E-mail: Info@korsholm-if.dk
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TAK FORDI DU STØTTER
KORSHOLM IF !
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