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Foldby og Tinning.
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Jens Toftum, Toftegårdsvej 6,
Foldby, 8382 Hinnerup
Tlf. 86 98 56 93
jenstoftum@gmail.com
(ansvarshavende)

NÆSTE NUMMER AF KIFFEN 
UDKOMMER
Primo november 2018
Stof til dette nummer skal
være redaktionen i hænde
senest den 26/10 2018.

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.

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

Støt vore 
annoncører.

De støtter os!
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Sommerhilsen fra KIF
Kære læsere

Årets sommerhilsen er forfattet ude på terrassen, og i alt beskedenhed har det 
danske sommervejr i år været i særklasse. 

Første halvår er gået tilfredsstillende i alle afdelinger. Medlemstilslutningen er 
på niveau med tidligere år, så jeg vurderer at de tiltag der er gjort for at fange 
og opretholde opmærksomheden omkring KIF er lykkes. Vi ved jo, at der er 
rigtig mange tilbud vores børn og unge mennesker kan vælge imellem. 

Meget mere om det sportslige inde i bladet.

For præcist 1 år siden blev Selveje af hallerne i Hinnerup omtalt her i Kiffen 
og som nævnt blev der sået et frø, - frøet er efterfølgende blevet vandet, men 
det er et stort og omfattende projekt der kræver en modningsperiode. Vigtigst 
for os var at vække kommunens interesse hvilket vi har gjort.

På hjemmefronten arbejder klubben på at få lov til at etablere et udendørs 
motionscenter, der skal ligge oppe bag klubhuset. Det bliver super når det står 
færdigt.

Næste store begivenhed er årets Sportsfest, og traditionen tro kommer der 
masser  af underholdning til børn i alle aldre. Igen i år er støttevennerne klar 
med sponsorcykelløb og meget andet. Se hele programmet inde i bladet, husk 
at sætte kryds i kalenderen og sæt programmet på opslagstavlen. 

 / Gunner Holm
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Forårssæsonen 2018 - sådan gik det
Forårs sæsonen i KIF er nu slut, 
og de fleste hold er gået på ferie! 
Dog er der stadig mulighed for 
at rørt benene, da senior og 
Oldboys fortsætter træningen, 
hver mandag kl. 19:00! Så kom 
bare hvis du føler trang til at få rørt 
dig lidt! Nye spillere er også velkomne!

Senior er blevet en stor flok spille-
re efterhånden. Rigtig dejligt at det 
er lykkes Rasmus og Mikkel, at få 
så mange nye ansigter til Korsholm. 
Turneringsmæssigt er der gået rigtig 
godt. De endte i den bedre halvdel, og 
kunne med lidt held, godt have endt 
lidt højere oppe i tabellen! De har valgt 
at fortsætte med at spille 7-mands fod-
bold i efteråret, selvom det er tæt på at 
der er spillere nok til et 11-mands hold.

Mådder-holdet (senior-damer) har også 
haft held til at tiltrække nye spillere. 
Og selvom de sluttede i den nederste 
halvdel i turneringen, så bliver der 
gået til den, både til træning og kamp!  
Og der er tydelig fremgang at spore fra 
de startede og til nu. 

Vore ungdom- og børnehold har også 
klaret sig flot. U12 drenge har spillet 
noget flot bold, og kæmper forbilledligt 
for hinanden. Dennis, Mikael og Lee har 
virkeligt fået skabt et godt fundement 
for fremtiden.  Dejligt at de fleste fort-
sætter i KIF, som U13 drenge i Liga 4!

U8 træner på livet løs, og de skal nok 
blive til noget. Rasmus, Rasmus og  Bo 
forbereder de unge drenge til en frem-
tid som fodboldspillere! 

U6 trænes af Kristbjörg og Cille!  
Og de gør det forrygende godt, 
med hjælp fra forældre! De har 
været til 1 stævne i foråret, 
og de snakker stadig om den 

medalje de fik! Det er rigtig dej-
ligt for en klub som vor, at vi får 

gang i børn så tidligt, og at have så 
engagerede forældre, og træneren ikke 
at forglemme! Det bliver sjovt at se 
hvad de kan udvikle sig til!

De 2 Oldboys hold har haft en sæson på 
det jævne. Ikke vundet mange kampe, 
men tabt en del tætte kampe.  Nu er vi 
så gode til at hygge efter kampene, at 
et lille nederlag ikke betyder alverden!

Som en nyhed af de store, så har 
Favrskov givet KIF et område på 
850m2 i forbindelse med klubhuset.
Planen er at vi vil lave et udendørs fit-
ness område, samt hygge område – til 
brug for områdets beboere.
Da vi selv skal lave alt, så håber vi at 
der er en del beboere i området, der 
vil deltage i at lave dette område, til 
glæde for alle! Vi er gået i gang med at 
søge diverse tilladelser. Når dette er på 
plads, så vil vi søge nogle fonde, og hvis 
alt lykkes, så skal området gerne står 
klar til indvielse til sommerfesten 2019!

Til slut vil vi gerne takke alle der har 
lagt en del af deres fritid i Korsholm 
IF. Uden denne indsats ville vi ikke få 
lavet alt det, vi har nået! Men vi kan 
sagtens bruge flere hænder! Så hvis du 
har lidt tid til overs, så hører vi meget 
gerne fra dig!

Fodbold udvalget
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Korsholms bedste U12-drenge kæm-
per fortsat forbilledligt og giver den 
”fuld kaffe” på såvel træningsbanen 
som til kampene. 
2. halvdel af forårssæsonen har været 
rigtig god resultatmæssig med flere 
flotte sejre og spillet - det vi har trænet 
på træningsbanen begynder i højere og 
højere grad, at udmønte sig rigtig flot 
i kampene. Den 100 % fight for hinan-
den er stadig intakt
Selvom vi kun er en 11-12 spillere 
tilbage, insister drengene på at vi skal 
fortsætte som et selvstændigt hold.  De 
har et utrolig stærkt sammenhold, og 
hygger sig med højt humør
Som afslutning på forårssæsonen 
afholdte vi en overnatningsweekend i 
klubhuset. Lørdag mødtes vi om efter-
middag hvor vi mødte Randers Freja, 
som vi skilte fuldstændig ad og vandt 
en flot sejr på 6 - 1, hvilket ikke var et 
mål for stort. 
Efter et velfortjent is og et kølende 
bad og var der nu tid til råhygge, 
mere fodbold, aftensmad, ”opvaske-
spil” og vi sluttede aftenen af med at 
se ”Sommeren 92” inden vi gik til ro.
Næste morgen stod vi tidligt op og 

pakke sammen og gøre os klar til en 
lang dag - Vi skulle til DJURS CUP, 
og spille første kamp kl 9.00 i Kolind. 
Efter tre kampe i ”bagende hede” var 
drengene ved at være godt brugte, 
men efter lidt proviantering var vi 
klar til eftermiddagens tur til DJURS 
SOMMERLAND. Her blev vi mødt af 
de første regndråberne da vi var på vej 
ind i parken, og regnvejret stoppede 
stort set ikke før vi returnerede til 
bilerne kl 19 om aftenen.
Det dårlige vejr til trods havde vi en 
superhyggelig eftermiddag med mas-
ser af højt humør og utallige sjove 
stunder, og det var en flok trætte 
og glade spillere der vendte hjem til 
deres familier efter en forrygende dej-
lig weekend, hvor drengene endnu 
engang viste deres store sammenhold.
Tak til KIF og KIF´s støttevenner for 
jeres bidrag til drengene

Vi glæder os til at starte træningen 
op igen efter ferien, og fortsætte vores 
udvikling på banen og ikke mindst de 
sjove stunder udenfor banen.
God sommer

Dennis 

”Korsholms sejeste drenge” til Djurs Cup
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Thomas Eriksen 
tlf: 40 56 74 84

email:
thomaseriksen@yahoo.dk

Gråstenvej 3, Søften
8382 Hinnerup

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

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Skanderborgvej	  202,	  Norring,	  8382	  	  Hinnerup	  	  

www.	  refshoejgaard.dk	  

telefon	  Birgit	  Bak:	  4085	  1822	  	  

 

	  

Vitten Grafisk A/S
Vittenvej 54 - Vitten - 8382 Hinnerup

info@vittengrafisk.dk - www.vittengrafisk.dk

 Ring 87 57 60 00
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Fredag er der firmafodbold og vi gentager succesen med damefrokost igen. I år 
bliver det i teltet, vi har udvidet antallet af pladser, så flere kan være med. Vi 
deler teltet op i 2 dele og i den anden del bliver der plads til fodboldspillere m.fl 
til spisning. Søren Fischer spiller fredag aften.

Lørdag er der børnefodbold, håndbold og træningsturnering i 7 mands fodbold. 

Lørdag formiddag er der også ansigtsmaling og klovnen Alfredo laver trylleshow. 
Der er loppemarked og salgsboder.
Vi afslutter med fest med spisning, en lækker buffet (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 200 kr. Efter spisningen spiller de lokale Louise 
Kjær, Bjarne Andersen, Dennis Jacobsen, Dines Barsøe og Jacob Brinch Nielsen, 
tag dine naboer 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 Damefrokost fredag senest onsdag den 15. august på mobilepay 
60853.
Og lørdag senest torsdag den 16. august på Korsholm-if.dk event for medlem-
mer eller på toftum@pc.dk. Betaling senest den samme dato på mobilepay 60853

Velkommen på boldbanerne Riisvej 6B, Norring den 23.- 24. og 25. august.

Med venlig hilsen KIF’s festudvalg

Så er der
SPORTSFEST!

• Fodboldbane
• Kæmpe hoppepude
• Det fantastiske sponsorcykelløb, 

som KIF’s støttevenner arrangerer
• Spisning i forbindelse med cykelløb 

tilmelding senest den 20.august 
• Firmafodbold 

• Gratis morgenmad lørdag 
• Loppemarked 
• Mad
• Bar 
• Ikke mindst fodbold i rå mængder 
• Poselotteri
• Slå søm i

Kære alle KIFFERE og andre sæt allerede nu X i kalenderen torsdag den 23. 
august, fredag den 24. august og ikke mindst lørdag den 25. august. 

Om programmet kan vi her løfte sløret for tre dage med mange spændende ting bl.a.



8

Program til Korsholm Idrætsforenings  
By- og Sportsfest 2018 

Støttevennerne opstiller hoppepude og fodboldbane.  Husk poselotteriet, der er gevinster for 
ca. 40.000 kr. Der er omtale af de enkelte aktiviteter i KIFFEN. 

Torsdag den 23. august 
Kl. 16.30 indskrivning 

 
Kl. 17.30 Start 

Støttevennerne afholder 
Sponsorcykelløb med mange 
præmier, der er pigehold og 

drengehold se omtale. 
Husk tilmelding til spisning og 
betaling senest den 20. august. 

 
 

Kl. 19.15 
Uddeling af præmier 

 
 

Kl. 20.00 – 23.00 
Hygge i teltet 

 
          
 
  Teltet lukker kl. 23.00 
 
 

Fredag den 24. august. 
Kl. 17.30 

Firmafodbold 
 

Damefrokost kl.18.00 
Tilmelding og betaling senest den 

15. august på  
mobilepay 60853 . 

 
 

Kl. 18.30 
Showkamp 

KIF Old Boys – gamle KIFFER 
 
 

Kl. 21.00 
Søren Fischer spiller 

 
 

           Teltet lukker kl. 01.00 
 

Teltet er røgfrit alle dage. 
 

Lørdag den 25. august 
Kl. 9.00 

Morgenmad/v KIFs Bestyrelse 
Kl. 10.00 

Børnefodbold turnering 
Børnehåndbold turnering 

Loppemarked – salgsboder 
Kl. 10-12 ansigtsmaling 

Kl. 11.00 Trylleshow 
Kl. 15.00 Senior  

træningsturnering 
Kl. 16.30 – 18.30 
Teltet er lukket. 

Kl. 19.00 
Fest m/ fællesspisning 

Lækker buffet, skal bestilles senest 
den 16.8 på toftum@pc.dk betaling 
på mobilepay 60853. 

Kl. 21.30 
De lokale Louise Kjær, Bjarne 

Andersen, Dennis Jacobsen, Dines 
Barsøe og Jacob Brinch Nielsen  

spiller 
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24.aug. kl 18.00

Dame
frokost

Vi gør det igen i år, kom og vær med til en sjov aften!

Vi dækker op i teltet med dug og blomster, samt lækker 
buffet og velkomstdrink til 200 kr.- pr. person.  

Drikkevarer skal købes baren

Der kommer live musik fra 21-?

Reserver bord allerede nu!

Tilmelding via MobilePay 60853 senest 15. august.

til sportsfesten
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Lørdag for børn
Der er hele tiden gang i den til sportsfesten, men 
lørdag d. 25. aug. er det ekstra fedt at være barn.

kl. 10-13LoppemarkedSælg dit brugte legetøj og køb nyt af dine kammerater! Gratis standpladser.

Altid kæmpe

hoppepude

Hop amok på vores  

store hoppepude!

kl. 11
Ballonklovn

Ballonklovnen Alfredo  

med stort trylleshow.

kl. 10-12
Ansigtsmaling
Kom og se og prøv når Pernille laver ansigtsmaling på små og store.
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Den årlige KIF sommerfest skydes igen i år i gang med det årlige sponsor cykel-
løb arrangeret af KIFs Støttevenner. 

Cykelløbet afvikles torsdag den 23. august 2018 på sportspladsen i Norring.
Der er indskrivning fra kl. 16:30. Løbet skydes i gang kl. 17:30 og der cykles i 1
time på en ca. 1,5 kilometer lang aflukket strækning ved sportspladsen.

Der er præmier, til de 3 cykelryttere, der kører flest sponsorpenge ind samt præ-
mier i alle 3 startgrupper. 

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

Reglerne er simple; Rytterne kan melde sig i 3 forskellige aldersgrupper. 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. Der er naturligvis 
også mulighed for at aftale et maksimumbeløb for den enkelte sponsor. 

Efter løbets afvikling, modtager alle sponsorer en opkrævning på det indkørte 
beløb. Der kan også betale på aftenen kontant eller via MobilePay.

SPONSOR-CYKELLØB



13

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

Der vil igen i år være mulighed for at købe aftensmad i teltet. Aftensmaden 
kan nydes, mens vi tæller hvor mange omgange cykelrytterne har kørt. 
Aftensmaden er gratis for alle cykelryttere. Øvrige familiemedlemmer kan købe 
aftensmad for 25 kr. per person. Af hensyn til planlægningen skal aftensmad – 
gælder også cykelryttere – bestilles og betales forud senest den 19. august 2018.

Hvis kun en cykelrytter skal spise sendes en sms til 29849377 med teksten:
MAD CYKELLØB_navn på cykelrytter.

Hvis cykelrytter og øvrige familiemedlemmer skal spise betales via 
MobilePay til 60853  med teksten:
MAD CYKELLØB_navn på cykelrytter_Antal

Præmieoverrækkelsen igangsættes kl. ca. 19:15.

Fortæl gerne om dette hyggelige arrangement til dine nye naboer,
klassekammerater og venner. Vi håber, at se rigtig mange af jer til dette arran-
gement så vi sammen kan føre denne tradition videre i vores lille lokalsamfund. 
Hele overskuddet fra dette arrangement går ubeskåret til KIFs børne- og ung-
domsspillere. Glæd jer, det gør vi. Vi ses på sportspladsen.

Med venlig hilsen – KIFs Støttevenner.

KIF Støttevenner består af frivillig arbejdskraft og hvis denne tradition skal 
videreføres i vores lokalsamfund, skal der nye frivillige kræfter til. Så kontakt 
vores formand Benita på 23 83 29 59 for en uforpligtigende snak. Vi har brug 
for dig!
Husk at vi har en åben Facebook gruppe - KIF Støttevenner – støt op om de lokale 
initiativer og bliv medlem.

Tilmeldingsblanket på næste side 

HUSK
Mulighed for

aftensmad!
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Tilmeldingsblanket til Sponsor-Cykelløb: 
 
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  
□                     

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

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

Evt. Maximum beløb kr.: 
Minimum sponsorbeløb er 50 kr. 
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     FIRMAFODBOLD 2018   
Fredag den 24. August fra kl 17.30 - 21…. 

På banerne i Norring 
 

KIF Festudvalg er glade for igen i år at invitere til den traditionsrige 
Firmafodbold turnering ved den lokale By- og Sportsfest. 
 

Turneringsform : Et hold består af 5 spillere + udskiftere og der spilles 5-
mandsbaner (50 x 30 m) med håndboldmål.  

Hvert hold spiller 3-4 kampe + evt finale 
 

Tilmelding : Senest onsdag den 22. august kl 20.00 (eller max 12 hold) 

Det koster 150 kr. at deltage og tilmeldingen skal ske til : 
 

Dennis Jacobsen : 26713818 eller mail : dennis.g.jacobsen@gmail.com 

Nikolaj Buchhave : 30958722 eller mail :  nikolajbuchhave@gmail.com 
 
 

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. Sammen med den 
sideløbende damefrokost skal der nok blive god stemning i teltet, hvor 
”Søren Fischer” spiller lækre musikalske toner fra scenen. 

Sidste år var vi 50 - I år vil vi gerne være endnu flere …!! 

Henvendelse til Dennis Jacobsen 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 J 
 

KIF FESTUDVALG  
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Smukkere blomster...

...ganske enkelt

Queen® er smukke og holdbare afskårne blomster og potteplanter af kalanchoe i et væld af farver. Dansk producerede og forfinede siden 1939. 
Kendt for det smukke ydre og den lange holdbarhed. Forhandles i havecentre og supermarkeder eller online på queen.dk, afhentes eller leveres til døren.

queen.dk

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. 19.15
Bestyrelsen
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U16 drenge til Partille Cup
Der er gang i Sverige, hvor de kom-
mende U 16 drenge, deltager i Partille 
Cup sammen med deres fantastiske 
trænerteam. Første dag bød på 3 
kampe og 3 sejre over hold fra Sverige, 
Norge og Schweitz. På dag 2 blev det 
til to yderligere sejre og drengene 
ender flot som gruppe vindere.

Minimix håndbold
Er du frisk på at prøve kræfter med 
håndbolden, så kan du gå til minimix 
håndbold i Team Favrskov håndbold. 
Det er en gang ugentligt og finder 
sted i både HH-hallen, Rønbæk hal-
len og Sørften Kultur og idrætscenter. 
Se med ang. træningstider på www.
teamfh.dk
Her er et afslutningsbillede fra holdet 
i HH-Hallen i år

Træningskamp mod døve-landsholdet
Damesenior 1 stod tidligt op d- 17/6 og 
tog turen til Hedensted, hvor vi skulle 
møde døve landsholdet inden deres tur 
til VM i Brasilien. 
Det blev en super kamp , pigerne 
skulle lige i gang, men det blev til en 
sejr til os på 20-13. Held og lykke til de 
seje danske piger.

Stjær Cup 2018
Flere af vores ungdomshold deltog i år i 
Stjær Cup.. Her er lidt billeder og tekst 
fra vores U10 drenge og U12 piger
U10 drenge til Stjær cup 2018. 4 
kampe. 3 vundet. Det var en varm 
omgang håndbold på græs. Drengene 
hyggede sig i varmen.
U12 piger til Stævne i Stjær.
Det var en super varm dag med mange 
gode kampe og social hygge…

Alle ungdomshold starter op i august/september. 
Du finder træningstider mm. på vores hjemmeside www.teamfh.dk



18

I/S Foldby Vandværk

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

Formand 
Tonni Ellehøj Jensen
Mobil:  20 78 19 63

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

Motionsbadminton 
vinteren 2016/2017

Tilmelding skal ske på hjemmesiden 
Korsholm-If.dk under badminton.
Tilmeldte i 2017/2018 har fortrins-
ret til de samme tider, som sidste år. 
Tilmeldingen skal ske senest den 30. 
august, herefter gives tilmeldingen 
fri.
Nye tilmeldinger til holdet torsdag kl. 
19.00 – 20.30 kan kun ske ved hen-
vendelse til enten Søren Schou eller 
Jens Toftum.
Træningen starter torsdag den 30. 
august.
Prisen er som sidste år kr. 1.600.- pr. 
bane

Badmintonudvalget
Jens Toftum

Alt malerarbejde udføres af

MALERFIRMAET
Réne Mikkelsen

Tinningvej 17, Foldby
8382 Hinnerup

Ring til:
29 27 32 91
86 91 16 31
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Bestyrelsen:
Formand Gunner Holm, Mølbækvej 2, 8698 6538, lillevorbjerg@gmail.com
Kasserer Jens Toftum, Toftegårdsvej 6, 8698 5693, jenstoftum@gmail.com
Fodboldformand Jan Frier, Postvej 6, 8698 8263 jfs@hin.dk
Sekretær Susanne Andersen, Tinningvej 10 3122 3243 kagekone77@gmail.com
Louise Dam, Fusagervej 41, 8174 0531, famwdam@hotmail.com
Jeppe Andersen (TFH), Fusagervej 17, 8698 6807, jeppe@birkandersen.dk
Sara Hougaard, Postvej 33B, 2380 0832, sarah_hougaard@hotmail.com
Line Skjøde, Damsbrovej 41, 2088 8360, linehorup@gmail.com

Fodboldudvalg:
Jan Frier (formand), Postvej 6, 8698 8263, jfs@hin.dk
Dan Gripping, Damsbrovej 49, 3136 1180, dan.fodbold@gmail.com 
Mikael Hansen (Ungdom), Fusagervej 9, 8618 3262, mikael.hansen2@skolekom.dk
Rasmus Schøler, 2537 9199, Rasmus_schoeler@hotmail.com
Mikkel Mulvad, Damsbrovej 47, 2611 9915, Mikkel@Mulvad.dk

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

Badmintonudvalg:
Jens Toftum, Toftegårdsvej 6, 8698 5693, jenstoftum@gmail.com

Festudvalg:
Brian Wissendorf Dam, Fusagervej 41, 5230 3381, famwdam@hotmail.com
Jens Toftum, Toftegårdsvej 6, 8698 5693, jenstoftum@gmail.com 
Benita Christensen, Bredgårdsvej 1, 2383 2959, benitachr@gmail.com
Line Skjøde, Damsbrovej 41, 2088 8360, linehorup@gmail.com
Dennis Jacobsen, Søftenvej 11, Århus 8623 1858 Dennis.g.jacobsen@gmail.com

Krolfudvalg:
Grethe Madsen, Tinningvej 19, 8698 7983, grethemadsen@gmail.com
Niels Erik Knudsen, Thiesensvej 7, 8698 6646, niels-erik_knudsen@live.dk
Jytte Kristensen, Riisvej 6, 8698 6439
Jens Toftum, Toftegårdsvej 6, 8698 5693, jenstoftum@gmail.com 

KIF’s Støttevenner: 
Formand: Benita Christensen, Bredgårdsvej 1, 2383 2959, benitachr@gmail.com
Kasserer: Jette Schacksen, Bondagervej 5, 2160 1158 jette.schacksen@gmail.com
Sekretær/Presse: Lotte Kaster, Kildeagervej 2, 4162 4494, kaster@godmail.dk
Medlem: Mikael Hansen, Fusagervej 9, 2984 6283, mikael.hansen2@skolekom.dk

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

Morten Ryberg & Sten Platz

Vi står til regnskab


