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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.

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

NÆSTE NUMMER AF KIFFEN 
UDKOMMER
Primo august 2018
Stof til dette nummer skal
være redaktionen i hænde
senest den 29/6 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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Formanden mener

Det er dejligt at foråret endelig er 
kommet, det har i år været længe 
undervejs, alt er bare sjovere når solen 
skinner.

Badminton for motio-
nister går godt, hvor vi 
har afsluttet en sæson 
hvor næsten alle 
timerne på friskolen 
har været booket. 

Håndbold har længe 
ventet på at håndvær-
kerne skulle blive fær-
dig med genopbygnin-
gen af Rønbækhallen. 
Det har været et 
kæmpe puslespil, der skulle gå op og 
på bedste vis tilgodese alle brugerne. 
Den manglende hal kapacitet har nok 
bremset væksten i TFH, men jeg er ret 
sikker på at de kommer stærkt igen. 

Fodbold er i fuld gang og banerne er 
fornuftige at spille på. Det er dejligt 
at byens børn bakker op om klubben 
og at det stadigvæk er sjovt at komme 
heroppe. 
På trænersiden er der et solidt team, 
hvilket børnene uden tvivl sætter pris 
på. Det er vi alle taknemlige for. 

Krolf er jo også afhængige af, at vejret 
viser sig fra den pæne side, de har 
derfor også glædet sig til at foråret 
kommer.

Tirsdag den 21. februar afholdt KIF 
sammen med Støttevennerne gene-
ralforsamling og som tidligere år blev 
der efter generalforsamlingen serveret 
rødvin og ost. 

I år var Jeppe Andersen 
og Gunner Holm på valg, 
begge modtog genvalg. I 
år lykkes det også at få 
flere nye med i besty-
relsen; Rasmus Schøler 
blev valgt til bestyrel-
sen, Mikkel Mulvad og 
Line Horup Skjøde blev 
valg som suppleanter. 
Det er virkeligt dejligt 
at se denne interesse 
for klubben, det er vig-

tigt at der også kommer yngre kræfter 
til, det giver både brede og nye mulig-
heder, - super godt. 

Som tidligere år vil jeg gerne rekla-
mere for sommerens store begivenhed 
nemlig årets sportsfest. Mest af alt 
for at prikke til dem, der måtte sidde 
inde med gode forslag eller idéer til 
at gøre festen endnu bedre, sidste 
øjebliks idéer kan godt være svære at 
realisere, kom derfor med dem i god 
tid. Gode forslag kan sendes til festud-
valget eller bestyrelsen. Kontaktinfo 
findes bagerst i Kiffen.

/Gunner Holm 



4

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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23-24-25 August på banerne i Norring

Festudvalget arbejder på højtryk for at skabe rammerne om 3 festlige dage på 
banerne i Norring, for hele vores lokalområde - ung som ”gammel” - børn som 
voksne.

Programmet vil byde på en del af de traditionsrige aktiviteter - som børnecykel-
løb - Firmafodbold - Damefrokost og selvfølgelig en masse fodbold og håndbold 
i løbet af festdagene.

Som noget helt nyt i år vil vi gerne supplere lørdagens program med et sidelø-
bende ”marked”, hvor vi gerne vil opfordre alle lokale interessenter, kunsthånd-
værkere, gårdbutikker osv som til at komme og stille en lille bod op og sælge deres 
produkter. (Henvend dig til Gitte Christensen 22540190 for yderligere info)
Markedet vil desuden blive suppleret af diverse underholdende indslag og akti-
viteter for store og små - ung og gammel - Så glæd jer til en hyggelig lørdag med 
masser af liv og aktivitet på pladsen

De tre dage sluttes på sædvanlig vis af med den traditionelle teltfest lørdag 
aften, hvor vores ”Lokale Helte” har lovet at komme og spille igen år - Så se at 
få bestilt barnepige og få sat et kæmpe X i kalenderen lørdag den 25 august, 
så vi kan få fyldt teltet og lavet et brag af en fest.

Vi har brug for hele lokalområdets hjælp og opbakning til et væld af praktiske 
opgaver og andet - så hold godt øje med Korsholm IF´s og Lokalrådets hjemme- 
og facebooksider, hvor der løbende vil komme opdateringer og annoncering efter 
hjælp til konkrete opgaver etc.

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER TIL 3 FESTLIGE DAGE

KIF FESTUDVALG

BY- og SPORTSFEST 
2018
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Gunner Holm
Formand, medlem af forretningsud-
valg 
Mølbækvej 2, 86 98 65 38
Lillevorbjerg@gmail.com
Står for kontakt til kommunen og 
andre myndigheder. Deltager i for-
mandsmøder med 4 andre klubber i 
omegnen

Jens Toftum
Kasserer, medlem af forretningsud-
valg, festudvalg, krolfudvalg og for-
mand for badminton
Toftegårdsvej 6, 86 98 56 93
Jenstoftum@gmail.com
Står for kontingent, refundering af 
udlæg, indberetninger til kommune, 
DGI mv. Ansvar for regnskab og øko-
nomisk overblik. 

Louise Dam
Medlem af aktivitetsudvalg og spon-
sorudvalg
Fusagervej 41, 81 74 05 31
famwdam@hotmail.com

Jeppe Andersen
Håndboldformand og medlem styre-
gruppen i Team Favrskov Håndbold
Fusagervej 17, 86 98 68 07
Jeppe@birkandersen.dk

Præsentation af  bestyrelsen i KIF
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Jan Frier Sørensen
Formand for fodboldudvalget
Postvej 6  8698 8263 
jfs@hin.dk

Susanne Andersen
Sekretær og medlem af aktivitetsud-
valget
Tinningvej 10, 3122 3243 
Kagekone 77@gmail.com

Sara Hougaard, 
Medlem af fodboldudvalget og aktivi-
tetsudvalget
Postvej 33B, 2380 0832,
sarah_hougaard@hotmail.com

Rasmus Schøler
Seniortræner
Midtager 18, 2537 9199
Rasmus_Schoeler@hotmail.dk

Præsentation af  bestyrelsen i KIF
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Så blev det forår, og en ny 
sæson er startet!

Selvom nogle hold har trænet 
hele vinteren, så er det altid dejligt 
når kampene starter.

Grundet den megen regn, så besluttede 
kommunen at udsatte klargøring af 
banerne i 2-3 uger, men heldigvis har 
vi kunnet bruge vor træningsbane til 
kampe, så vi er ikke så hårdt ramt som 
andre klubber. Vi har måtte give SGF 
lov til at bruge vore baner til træning 
og kamp, da et par af deres baner står 
under vand, grundet den megen regn. 
Renoveringen af deres baner vil nok 
tage hele 2018, men SGF kommer kun 
når vi ikke selv skal bruge banerne!

Kristbjörk er startet som træner for 
vor U6 hold. Hun har valgt at prøve 
at lave træning på Korsholm Skole´s 
baner, så børnene kan gå direkte fra 
børnehave til træning. Skolen har vel-
villigt sagt ja, og Kristbjörk har fået et 
rum til bolde, veste m.m.! 1. gang var 

der 15 børn til træning. Så det 
må vist betegnes som en succes. 
Vi håber meget at dette initiativ 

bærer frugt, da vi sagtens kan 
bruge flere medlemmer/fodboldspil-
lere! Planen er også at de en lørdag 
pr. md., træner oppe i Norring, hvor 
vi vil være vært med kaffe, saftevand, 
småkager og lign.

Rasmus, Bo, og Rasmus tager sig af 
U8. De træner oppe i Norring. Har du 
et barn der gerne vil spille fodbold, så 
kan du finde trænernes telefonnr, og 
mail på vor hjemmeside www.kors-
holm-if.dk.

Vor U12 drenge trænes af Dennis, 
Christian og Mikael. De spiller 
8-mands fodbold, da vi ikke har spil-
lere nok til et 11-mandshold. Men det 
er nogle dygtige drenge, der forstår at 
spille fodbold, og som holder sammen.

U14 drenge har vi lavet et holdsam-
arbejde med SGF, da ingen af vore 
klubben havde nok spillere til et 

Fodbold

Thomas Eriksen 
tlf: 40 56 74 84

email:
thomaseriksen@yahoo.dk

Gråstenvej 3, Søften
8382 Hinnerup
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11-mandshold, så de træner i Søften.
Vor seniorer er tæt på at være nok 
til et 11-mandshold, men har i for-
året valgt at spille 7-mands bold! De 
trænes af Rasmus og Mikkel! Holdet 
spiller faktisk ganske godt, men kan 
altid bruge ekstra spillere. Se annonce 
andet sted i KIFFEN!

MÅDDER-holdet (damer +?) har efter-
hånden spillet i nogle år. Og nu med 
sejre på kontoen! De trænes af Ina og 
Louise! Louise startede holdet op for 
nogle år siden, og det har været en for-
nøjelse at se, at selvom de startede fra 0, 
så hyggede de sig! Og det gør de stadig!

Old-Boys består af 2 hold, +45år og 
+60år! Der trænes hver mandag hele 
vinteren, men nå kamp-sæsonen 
begynder, så klarer de gamle ben kun 

kampene. +45år spiller om mandagen 
og +60år om onsdagen. Her er der også 
rum for flere spillere. Skulle du have 
lyst, så kontakt en af holdlederne, 
Jens for +60år og Jan for +45år!

Vi har også renoveret vor Facebook 
side, så der er muligt at komme med 
forslag, kommentarer, eller blot følge 
med i hvad der sker i klubben!

Vil du kontakte klubben, kan du finde 
alle trænere, holdledere, og bestyrel-
sen på vor hjemmeside, med telefonnr., 
og mail adresser! Og hold dig endelig 
ikke tilbage!

Vi håber alle vil få en fantastisk sæson 
2018!

Fodbold-udvalget!
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Fodbold U5 og U6

I et forsøg på at få så mange med som 
muligt har vi på U5- og U6-holdet 
prøvet noget nyt i år. I samarbejde 
med børnehaven og SFO´en tilbyder 
vi, at alle børn, tilmeldt holdet, bliver 
hentet i børnehave og SFO og taget 
med til træning. Træningen foregår på 
banerne ved skolen onsdage kl.15:30-
16:30. Forældre kan derfor komme, 
når de alligevel skal hente deres børn. 
Vi kan ikke sige andet end, at tiltaget 
er blevet taget rigtig godt imod. Der 
var 11 børn, der mødte op til første 
træning og hele 20 børn til anden træ-
ning. Vi har tre trygge hjælpetrænere i 

form af storebrødre og rigtig flot foræl-
dreopbakning, så det ser godt ud med 
kommende sæson. Vi har allerede haft 
et hold med til vores første stævne, 
DBU 3 - BOLD TOUR i Stautrup. 
Der blev spillet med høj kampgejst og 
glæde. Selvom vi er startet godt op, er 
der altid plads til flere. Hvis I vil høre 
nærmere, er I meget velkomne til at 
kontakt mig på: 20 19 35 34. 
Vi ser frem til en spændende fodbold-
sæson.

På trænernes vegne, Kristbjörg.
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Korsholms ”sejeste” 
(eller ”skøreste”) drenge

Korsholm sejeste U12 drenge kæm-
per ihærdigt for at bibeholde KIF’s 
eneste tilbageværende ungdomshold 
i fodbold. 9 drenge har trænet flittigt 
gennem hele vinteren, hvor vi som 
noget nyt også har deltaget i DBU´s 
Kunstgræsturnering - Vi har været 
afsted 4 gange. Hver gang har vi spil-
let 3 kampe, som har været utrolig 
jævnbyrdige og som oftest har endt 
med en sejr eller et nederlag på et 
enkelt mål. (Tak til Malthe og Rasmus 
for at hjælpe os et par gange…)
Vi er nu også kommet godt i gang med 
turneringskampene i forårssæson.en Vi 
er nu en 13-14 spillere efter at vi har 
fået vores ”håndboldspillere” i gang igen. 
Vi har været lidt ”rustne” i begge felter i 
de første kampe, hvor vi måtte konsta-
tere at vi ikke var helt i kampform og 
manglede både tempo og timing… Og da 
fodboldkampe afgøres på antallet af mål, 
tabte vi de første kampe på trods af, at vi 
var rigtig godt med i kampene. 

Drengene er nogle seje gutter - De 
giver ikke op og de bliver ved med 
at øve sig og give den ”fuld kaffe” på 
træningsbanen, og det har båret frugt 
i de sidste par kampe, hvor vi med flot 
spil, løbevillighed og stærk holdånd 
først ”flåede” Århus Fremad med 7-1 
og derefter spillede 4-4 i en flot kamp 
mod Houlbjerg.
Det er en stor fornøjelse at være 
træner for de her ”seje drenge” - De 
møder altid op med positiv indstil-
ling -  De ”knokler på” og øver sig til 
træning - de forbedrer sig og kæmper 
forbilledligt til kampene, og uanset 
er det altid med højt humør og godt 
sammenhold i omklædningsrummet 
bagefter - Dejligt ! 
Nu glæder vi os til sidste halvdel af 
forårsturneringen, hvor vi vil fort-
sætte med at udvikle os og fortsætte 
de gode takter. 

Bedste hilsner Dennis
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U14 Drenge U14 Piger

U12 Drenge

Favrskov mesterskaberne
I år blev de årlige kommunale mester-
skaber afholdt i Hammel Idrætscenter. 
I modsætning til sidste år, måtte klub-
berne kun stille med et hold i hver 
årgang. Team Favrskov stillede med 
både drenge og pige hold fra U10 
til U16 årgange. Det blev til mange 
spændende kampe og mange af poka-
lerne kunne finde vej til TFH pokal 
skabet.
Her er nogle af mestrene og billeder 
fra dagen..

Sæson 2018/2019
Planlægningen af den kommende sæson er i fuld gang og mens at holdene 
samles til sommertræning bliver de sidste brikker lagt i træner kabalen og 
træningstiderne. Hold godt øje med vore Facebook og hjemmeside hvor alle træ-
ningstider bliver offentligtgjort..
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Ungdomsafslutning
209 børn og unge har dagen igennem 
holdt afslutning med taler, uddeling af 
medaljer og Årets Kammerat T-sirts, 
boldspil, spisning og hygge.
B&U vil gerne sige tak til alle spillere, 
holdledere, trænere og forældre for en 
forrygende sæson.

U10 drenge (årgang 2009) vinder C-finalen 
Disse drenge er stadig minimix spillere, så 
super flot drenge

U16 drengene deltog med et hold samlet af 
de drenge der pt. går på efterskole og gymna-
siet. Vi håber meget at de alle fortsætter som 
U18 til næste sæson. De klarede sig rigtigt 
flot og ender på en 3. plads i elite slutspillet.

U16 pigerne gør sig klar til den sidste og 
afgørende kamp mod Aalborg Håndbold 
liga hold..

Alt malerarbejde udføres af

MALERFIRMAET
Réne Mikkelsen

Tinningvej 17, Foldby
8382 Hinnerup

Ring til:
29 27 32 91
86 91 16 31

Svanecup 2018
Igen i år var Svane Cup i Aalborg valgt som afslutningsstævne og Team 
Favrskov Håndbold deltog med 17 hold. Det var en rigtigt dejlig tur med tid til 
både hygge og spændende kampe på banen. Alle hold boede på den samme skole 
tæt ved Gigantium. Her er lidt stemningsbilleder fra en dejlig weekend.
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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

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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Bestyrelsen:
Formand Gunner Holm, Mølbækvej 2, 8698 6538, lillevorbjerg@gmail.com
Kasserer Jens Toftum, Toftegårdsvej 6, 8698 5693, jenstoftum@gmail.com
Louise Dam, Fusagervej 41, 8174 0531, famwdam@hotmail.com
Jeppe Andersen (TFH), Fusagervej 17, 8698 6807, jeppe@birkandersen.dk
Jan Frier, Postvej 6, 8698 8263 jfs@hin.dk
Sekretær Susanne Andersen, Tinningvej 10 3122 3243 kagekone77@gmail.com
Sara Hougaard, Postvej 33B, 2380 0832, sarah_hougaard@hotmail.com
Rasmus Schøler, Midtager 18, 25379199 rasmus_schoeler@Hotmail.dk

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, Lykkekærvej 2. 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



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

Tonni E Jensen
                                                   Postvej 39B

Tlf. 86 98 64 22 - Bil 30 86 54 22
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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

r e d m a r k . d k

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

Morten Ryberg & Sten Platz

Vi står til regnskab


