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37. ÅRGANG

Kiffen udgives af
Korsholm Idrætsforening.

Varmeservice ApS

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

NÆSTE NUMMER AF KIFFEN
UDKOMMER
Ultimo april 2019
Stof til dette nummer skal
være redaktionen i hænde
senest den 10/4 2019.
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.
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Varmeanlæg store og små
Olie-, kul-, træpille-, rapsolie-, og sværoliefyr

Tlf. 20 66 65 14

Oplag: 600 stk. 4 gange årligt.
REDAKTION:
Jens Toftum, Toftegårdsvej 6,
Foldby, 8382 Hinnerup
Tlf. 86 98 56 93
jenstoftum@gmail.com
(ansvarshavende)
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Støt vore
annoncører.
De støtter os!

KIF Årsberetning
2018
Godt nytår
Et tilbageblik på 2018 vidner om at
KIF klarer det ganske godt, der er
stadigvæk brug en klub i nærområdet
og der er heldigvis fortsat stor opbakning fra både børn og voksne. Vi ligger
også i et vækstområde med mange nye
udstykninger, hvor der straks bygges
nye huse og blandt de nye tilflyttere er
der mange børnefamilier. Det er super
positivt og bekræfter os i, at vi skal
nok klare os.
Som læser af Kiffen har der været rig
mulighed for at følge med i de mange
sportslige aktiviteterne, så jeg vil lave
et kort resume.
Fodbold
Fodboldsæsonen havde en våd opstart,
kommunen valgte at udsætte klargøring af banerne med 3 uger, så der var
rift om vores ene træningsbane, der jo
også bruges Mådder og Old-Boys hele
vinteren.
Et nyt initiativ i samarbejde med
SFOén var opstart af U5/6 oppe på
banen ved Korsholm skole, lige efter
skoletid og børnene kunne derfor gå
direkte ned på banen – en kæmpe
succes.
De øvrige årgange startede som altid
oppe på banerne og de ældre årgange
har lavet et holdsamarbejde med SGF,
der for øvrigt går ganske godt. For
U9/10 er trænerne lykkes at få en lille
flok piger holdet. Mådder og Old-Boys

træner jo, hvis vejret tillader det, hele
året.
Hen over sæsonen er det spillemæssigt gået fint, om der er vundet og
tabt lige dele af kampe ved spillerne
nok bedst. Hyggen og det sociale i
at mødes både til træning og kamp
vægter jo højt uanset om kampen er
vundet eller tabt. Jeg er derfor sikker
på at alle ved sæsonens afslutning har
givet hinanden high five og vi ses igen
til næste sæson.
Håndbold
Her går det stærkt og der er virkelig
gang i mange aktiviteter, bl.a. håndbold for sjov, der tilbydes de yngste
børn imellem 3 og 5 år, træningen for
disse små purke ligger lørdag formiddag. TFH har jo et stort opland og kan
derfor stille med hold i alle årgange.
Især U18 spillerne gjorde sig bemærket i et brag af en kamp mod Østbirk
IF, selv TV2 fulgte de dygtige spillere.
U16 pigerne deltog i elitestævnet i
Skjern Cup og nåede til B finalen.
U12 drenge vinder A-finalen i RørCup,
Svane cup er også stort, hvor mange
årgange deltager med super flotte placeringer – ja, der er masser af flotte
sportslige bedrifter i TFH.
TFH har jo også fået Rønbækhallen
tilbage igen, den har også været ventet med længsel, det har været svært
at få træningskabalen til at gå op.
fortsættes s. 5
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Vitten Grafisk A/S
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Skanderborgvej	
  202,	
  Norring,	
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  Hinnerup	
  	
  

www.	
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Thomas Eriksen
tlf: 40 56 74 84
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email:
thomaseriksen@yahoo.dk

Gråstenvej 3, Søften
8382 Hinnerup

Badminton
Badminton er for motionister, der
hver uge mødes og udfordrer hinanden nede i hallen på friskolen. Vi har
en stabil tilbagevendende gruppe, så
der er god udnyttelse af de haltimer vi
råder over.
Krolf
Krolf er for det modne publikum og
de mødes 1 gang om ugen, hvor de
spiller på plænen bag klubhuset.
Medlemmerne spiller gerne hele året
hvis vejret tillader det, også her er der
en stabil gruppe men der er bestemt
plads til flere lyder Deres motto.
Sportsfesten
Sportsfesten gik godt i 2018.
Torsdag startede med sponsorcykelløbet arrangeret af støttevennerne, det
gik igen i år godt og sidste års store
succes med pasta og kødsovs sprængte
alle rammer med 200 tilmeldte, hvoraf
en del var dagplejebørn og deres forældre - og naturligvis alle cykelrytterne
+ nogle forældre. Stærkt at dette kan
lade sig gøre i vores lille by.
Fredag var der traditionen tro damefrokost, og senere kom stemningen
helt i top da fodboldspillere fra holdene, der var samlet til firmafodbold
samt tilskuere myldrede ind i teltet –
der var glimt i øjet og fulde huse.
Lørdag formiddag startede med børnefodbold, krydret med trylleshow og
ansigtsmaling, om eftermiddagen var
der loppemarked og diverse salgsboder, hvor det var muligt at gøre en god
handel.
Lørdag aften var der fest med fællesspisning og musik af Local Heroes,
som de kalder sig.
Alt i alt en god sportsfest.

Støttevennerne
Igen i år vil vi gerne sige tak til støttevennerne for de økonomiske bidrag vi
har modtaget i løbet af året. Det er en
stor hjælp til holdene at de kan søge
tilskud til stævner ture mm.
KIF
I 2018 har KIF købt en container der
er indrettet til opbevaring af alle trænernes spille rekvisitter inkl. vores
kridtmaskine, der i flere år har stået
inde i klubhuset og den har bestemt
været en torn i øjet på os alle, da det
er en grisebasse at have stående inde.
Containeren er blevet isoleret og der
er lagt el og vand derned, den er placeret ved siden af den eksisterende
container. Det har været et årelangt
ønske, der endelig er gået i opfyldelse
– sikke meget plads det har frigivet
inde i klubhuset.
Næste store punkt er projektering
og anlæggelse af et udendørs mortionsanlæg. Vi har fået godkendelse
af Favrskov kommune og motionsanlægget skal ligge på arealet bag
klubhuset. Det kommende forår skal
bruges til projektering af anlægget og
fundraising, det er et stort og dyrt projekt, der er afhængig af tilskud.
Til slut vil jeg gerne takke klubbens
sponsorer på spillesæt klubdragter
mm. også tak til alle der har doneret
gaver til årets sportsfest og alle dem
der i løbet af året har givet en hjælpende hånd.
Sidst men ikke mindst en kæmpe tak
til alle trænere og hjælpetrænere der
igen i år har ydet en stor indsats for
klubbens medlemmer.
Tak for et godt samarbejde i 2018
/Gunner Holm
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Seniorfællesspisning i Foldby
Forsamlingshus:
Tirsdag den 26. februar og onsdag den 27. marts,
alle dage kl. 18.30.

SANGAFTEN i Foldby Forsamlingshus
Onsdag den 6. februar, onsdag den 6. marts og
onsdag den 3. april, alle aftener kl.19,30.
Hyggelig fællessang under ledelse af Ove Rosenkvist og pianist Kaj Mørk. De vil fortælle lidt om sangene, vi skal synge,
så det kan blive nogle hyggelige aftener.
Pris incl. kaffe/te eller sodavand/øl og kage kr. 40.Foreningfællesskabet

I/S Foldby Vandværk
Formand
Tonni Ellehøj Jensen
Mobil: 20 78 19 63

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

www.foldbyvand.dk
E-mail: foldby-vandv@mail.dk
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Kom til Generalforsamling i KIF
Tirsdag d. 19. februar kl. 19.30
i Klubhuset i Norring
Aftenen starter med generalforsamling i støttevennerne kl.19.30 og
derefter generalforsamling i Korsholm Idrætsforening.
Man kan roligt møde op uden frygt for, at man bliver valgt ind i
bestyrelsen, hvis man ikke er interesseret.
Men vi håber fra bestyrelsens side, at det kommer mange
med gode ideer til, hvordan vi kan gøre tingene bedre i fremtiden.
Vi vil efter generalforsamlingen servere ost og rødvin.
Tilmelding senest den 17. februar til
Gunner Holm tlf. 8698 6538 mail lillevorbjerg@gmail.com eller
Jens Toftum tlf. 8698 5693 mail JensToftum@gmail.com
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Dagsorden
Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse
Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
Fastsættelse af kontingent
Behandling af forslag til ændring af vedtægterne
Behandling af eventuelt indkomne forslag
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af 2 suppleanter
Valg af 2 revisorer
Evt. valg af udvalg
Eventuelt

Venlig hilsen
Korsholm IF
KIF’s Støttevenner
7

Forårskoncert
i Foldby
Forsamlingshus
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Foreningsfællesskabet inviterer, traditionen tro,
til koncert i Foldby Forsamlingshus.
Igen tager den foldbyske operasanger Pernille Stolting-Madsen og pianist Olivera Marinkovic musikalske
gæster med i forsamlingshuset.
I år får vi besøg af den nordjyske operasanger Jens Bové, en bassanger med
et væld af roller i bagagen, som han
vil give os velklingende smagsprøver
på. Jens kan til daglig nydes på Den
Jyske Opera og i hele landet, når
han giver koncerter og turnerer med
Guidopera.
Operasanger Jens Bové
Da han også er en dygtig trubadur,
har han lovet at tage sin guitar med, så vi får prøver på hans mere folkelige
koncertrepertoire.
Så smør stemmebåndene og syng med på de herlige fællessange. Nyd de flotte
duetter og arier, akkompagneret til virtuost klaverspil. Glæd jer til koncerten
med musik fra Kim Larsen til Mozart.
Koncerten falder i 2 dele á 40 minutter.
I pausen vil der være lejlighed til at få talt med sidemanden over et glas ”bobler”.
Koncerten finder sted:
Søndag den 3. marts kl 15,
Foldby Forsamlingshus, Kirkevej 1, 8382 Hinnerup.
Pris 125 kr. inklusive et glas bobler.
Vil man være sikker på at få en plads, kan billetter reserveres på mail
Toftum@pc.dk og betales ved indgangen.
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Fodbold opstart
for senior!
Vi forsætter med at træne hver mandag kl 19.00 i år 2019. På Norring stadion. Alle er meget vedkommne!
-Det vil være dejligt med nogle nye!
Vi træner ca 1,5 - 2 timer. Er man
bange for om man er god nok - så bare
rolig, niveauet hedder C2. Som svarer
til den laveste række i 7 mands fodbold. Som vi er tilmeldt i foråret.
Man møder blot op, og ellers er man
velkommen til at skrive eller ringe til
Christian Esman tlf. 22 64 37 85 eller
Mikkel Mulvad 26 11 99 15

Alt malerarbejde udføres af

MALERFIRMAET
Réne Mikkelsen
Tinningvej 17, Foldby
8382 Hinnerup

Ring til:
29 27 32 91
86 91 16 31

Venlig hilsen
Christian Esman
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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

A/S

Omega 1, Søften . 8382 Hinnerup

86 98 78 50
Fax 86 91 18 45
www.byg-mal.dk

Smukkere blomster...

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.

...ganske enkelt
queen.dk
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Endelig blev det Nytår,
så vi kan tage hul på et,
forhåbentligt,
begivenhedsrigt 2019!

Heldigvis fortsætter de fleste trænere, så på den front
er vi godt kørende!
Og pt. ser det ud
til at vi har hold
i følgende rækker U6/U7 mix–
U9 /U10 drenge
og piger – U14 drenge, senior dame
7-mands, senior herre 7-mands, oldboys herre +45 og oldboys herre +60,
begge 11-mands! Og husk at alle er
velkommen til at komme og prøve, om
det er noget for dem! I øjeblikket træner senior herre og de 2 old boys hold,
mandag aften kl. 19:00 udendørs på
Norring Stadion! Børn under U10 træner indendørs i Friskolehallen om tirsdagen kl. 16:00 – 18:00 og børn under
U7 træner mandag på Korsholm skole
fra kl. 15:30-16:30!
Hvornår holdene begynder at træne
udendørs, er endnu ikke planlagt, men
oplyses senere på vor hjemmeside,
facebook-side, og via trænerne!
Samtidig er vi i gang med at plan-

lægge vort udendørs fitness/hygge
område, som kommer til at ligge
ved klubhuset! Vi
har fået brugsret
over et område på
700m2, hvor vi forventer at stille 5
fitness redskaber op, samt en gynge/
vippe og nogle bænke/borde sæt og sikkert også et bål-sted. Og meningen er,
at alle områdets beboer er velkommen
til at bruge området! Vi håber at have
det færdig til sommerfesten 2019, men
det afhænger lidt af, hvornår vi får
byggetilladelsen, samt andre tilladelser!
Tak til alle de, der på den ene eller
anden måde har hjulpet med at holde
Korsholm IF kørende i 2018
Vi ønsker jer alle et Godt Nytår, og
vi håber at I alle vil få nogle gode og
sjove oplevelser i 2019!
Fodbold Udvalget
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Håndboldens dag
Nytåret er lagt bag os og sidste halvdel
af sæsonen er klar til at gå i gang. Men
inden turneringen for alvor starter
afholdes for første gang Håndboldens
dag. Det er en årlig event og den del
af #bevæg dig for livet kampagnen.
Den 5 januar deltog Team Favrskov

Håndbold og mange andre håndbold
klubber.
Programmet var fyldt op hele dagen
og inden dagen var omme havde mere
end 200 været på halgulvet og næsten
ligeså mange mødte op for at se på..

Minimix - U10 og U12 startede dagen med
spil på små baner med blandede hold…
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Efter en timer blev deltagerne på halgulvet erstattet af de helt små Håndbold For Sjov
børn fra 3-5 år.

Minimix - U10 og U12

I den anden enden af hallen samledes
de ældste spillere og dyrkede Håndbold
fitness.
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Straks efter fortsatte dagen med 5 mod 5 turnering hvor holdene var samlet efter regler om
minimum 2 over 35 år, to under 14 år og en som aldrig havde prøvet håndbold før. Yngste
spiller var 4 år og den ældste 52 år

Kl. 16 stillede TFH trænere og ledere med to hold til den store træner landsholdskamp. Alle som træner piger/damer spillede mod dem som træner drenge/
herre.

Dametræner holdet

Herretræner holdet

Dagen afsluttes med fri leg i hallen for
børnene og hyggeligt samvær i kantinen for de voksne. En god afslutning
på en rigtig god dag med TFH i SKIC.
Stor tak til alle der deltog til
Håndboldens Dag lørdags d 5. januar.
I løbet af de 8 timers forskellige aktiviteter havde vi ca. 210 udøvere på
gulvet og ca. 150 tilskuere.
Det var dejligt at se flere nye ansigter

og vi er utrolig glade for den store
opbakning.
Vi håber på at se endnu flere næste
gang (specielt de ældre årgange, samt
seniorspillere).
Tak til BU og andre frivillige kræfter
der fik det hele til at glide smurt hele
dagen og tak til SKIC for den gode
behandling i Cafeen.

Se meget mere om hvor og hvornår du kan spille med på
www.teamfh.dk
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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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Vi står til regnskab
Morten Ryberg & Sten Platz

redmark.dk
Sommervej 31C · DK-8210 Aarhus V · Tlf. +45 86 13 31 00

Aalborg | Aarhus | København
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Postvej 39B

Tlf. 86 98 64 22 - Bil 30 86 54 22
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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Foldby VVS & Smedeforretning

