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KIFFEN UDGIVES AF  
KORSHOLM IDRÆTSFORENING.

Bladet omdeles gratis til husstande

i Norring, Riisbakken, Korsholm, Foldby 
og Tinning.

Oplag: 600 stk. 4 gange  årligt.

NÆSTE NUMMER AF KIFFEN 
UDKOMMER AUGUST 2020

KIFFEN HAR BRUG FOR DIG

Går du med en lille skribent i maven, har 
gode ideer, kender til begivenheder eller 
forestående arrangementer i lokalområ-
det som du vil dele med andre Norring/

Korsholm/Foldby borgere, så skriv til 
redaktionen.

REDAKTIONEN BESTÅR AF:

Louise Dam 
Famwdam@hotmail.com

Line Skjøde 
linehorup@gmail.com

Varmeservice ApS

Varmeanlæg store og små
Olie-, kul-, træpille-, rapsolie-, og sværoliefyr

Tlf. 20 66 65 14

Salg og Service  -  Døgnvagt

Untitled-1   1 03-08-2006   09:13:03

 Østjysk Naturmedicin 
 v heilpraktiker Birgit Bak 
 
Slip af med dine symptomer /sygdomme via: 

- Grundig undersøgelse og samtale 
- Kostråd, vitaminer, mineraler, naturmedicin 
- Øreakupunktur, traumeforløsning,  

kropsterapi, mindfullness 

Skanderborgvej 202, 8382 Hinnerup www.birgitbak.dk 

birgit@oestjysknaturmedicin.dk - tlf. 4085 1822 
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Den gamle formand takker af

Ved årets generalforsamling den 25/2-
2020 valgte jeg at takke af som formand.

Jeg startede i KIF tilbage i 2007, hvor jeg 
startede som fodboldtræner på holdet, 
hvor min ældste søn trænede, hvilket jeg 
fulgte de efterfølgende 3 år.

Herefter skiftede jeg hold og blev træner 
for min yngste søn i yderligere 2 år.

Fodbold er ikke min spidskompetence 
men heldigvis så kræves der ikke så meget 
når man træner de yngste, hvor første suc-
ces kriterie er, at ramme bolden og senere 
er det top dollar, at skyde mål og det er 
kun en mindre detalje, hvis en spiller laver 
mål i begge ender i samme halvleg vel at 
mærke.

Jeg tænker ikke, at de unge spillere opda-
gede mine få eller manglende kompeten-
cer, i alt blev det til 5 sjove og dejlige år på 
trænerposten.

Efter træner årene blev jeg valgt ind i KIF 
bestyrelse, hvor jeg fik sekretærposten og 
blev en del af den stab der på bedste vis 
sørger for at drive klubben. Som bestyrel-
sesmedlem deltager man også i årets By- 
og Sportsfest. By- og Sportsfesten har haft 
sine op og nedture, det er ikke altid lige 
nemt at ramme plet i forhold til de ønsker 

og krav vores brugere stiller. Dog vil jeg 
nævne at de nye tiltag, der bl.a. kom sidste 
år, har været meget succesfulde.

De sidste 7 år har jeg været formand 
for klubben en rigtig spændende tid. En 
af opgaverne er bl.a. at holde sig orien-
teret omkring de tiltag der kommer fra 
myndighedernes side og også hvad der 
overordnet sker i de naboklubber vi har et 
samarbejde med. Den vigtigste opgave er 
naturligvis efter bedste evne og i samar-
bejde med de øvrige bestyrelsesmedlem-
mer søger, at drive klubben så den fortsat 
er et aktiv for lokalområdet.

Nu er depechen givet videre til Ronni 
Mortensen og jeg ønsker Ronni og de øvri-
ge bestyrelsesmedlemmer held og lykke 
fremover. Jeg er samtidig overbevist om, 
at det er det rigtige tidspunkt og at der 
blæser nye vinde oppe i klubben, det bli-
ver mega spændende at følge.

Tak for denne gang.

Gunner Holm

TAK GUNNAR

En stor tak skal lyde til Gunner Holm, 
for hans mange årige indsats som 
formand og bestyrelsesmedlem i KIF. 
Du har gjort et kæmpe stykke arbejde 
for vores lille klub og det skal du have 
stor tak for.  
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Jens stopper som kasserer

Så bliver det sidste gang, at jeg er i besty-
relsen i KIF.

Her i sidste omgang har jeg været kasserer 
i 14 år, men jeg startede allerede i 1963 i 
bestyrelsen første gang, det var dengang, 
der var 2 generalforsamlinger om året. 
Der var kampvalg for at komme i bestyrel-
sen, så man var jo meget spændt på om 
man kom ind. Jeg blev sekretær, hvor man 
skulle skrive holdopstillinger, resultater og 
lidt om hvordan kampen var gået.

Jeg gik ud af bestyrelsen i 1965 fordi jeg 
skulle ind som soldat.

Jeg har været inde i 1968, og var der i et 
par år som kasserer.

I 1978 kom jeg igen i bestyrelsen og blev 
kasserer igen, der var ikke for godt styr på 
økonomien, så det var godt at få en bank-
mand ind igen.

I 1984 blev formand og var det i 9 år, så 
troede jeg at det måtte være nok. Da jeg 
gik på efterløn, mente Jørgen Knudsen at 
jeg igen skal ind i bestyrelsen, så det kom 
jeg.

I de perioder, hvor jeg ikke har været i 
bestyrelsen har jeg været revisor i de 
fleste år, jeg blev også valgt til revisor på 

generalforsamlingen, så jeg slipper ikke 
KIF helt.

Jeg har spillet fodbold, håndbold, badmin-
ton og krolf i KIF, men nu er der snart kun 
krolf tilbage.

Det er utroligt at tænke på alle de besty-
relsesmedlemmer, som jeg har arbejdet 
sammen med i årene.

Jeg er glad for at kunne aflevere en kasse 
der er velpolstret, det er måske fordi jeg 
lige tit nok har haft nej-hatten på.

Tak til KIF for mange gode år og held og 
lykke fremover.

TAK JENS

Ligeledes en kæmpe stor tak skal lyde 
til Jens Toftum, der efter mange års tro 
tjeneste i KIF, også har valgt at træde 
ud af bestyrelsen. Jens har de sidste 
mange år siddet tungt, men godt på 
Kifs økonomi, og det vil vi gerne sige 
dig en stor tak for. 

Vi ønsker jer alt mulighed held og 
lykke fremover, og håber at vi fortsat 
ser jer på banerne og til arrangemen-
ter i klubben.

Jens fortsætter med at repræsentere 
KIF i Foreningsfælleskabet.

Jens Toftum
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SPORTSFESTEN er aflyst 
pga. CORONA

MEN VI HAR NOGET I ÆRMET 
SÅ FØLG MED PÅ VORES FACEBOOK SIDE
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Sponsorer 
med tryk 

på!!
Vi er rigtig stolte af vores sponsorer og derfor vil vi 

gerne tilbyde dem mere synlighed. Hvis du er interes-

seret og vil gerne høre nærmere så kontakt:

Ronni Mortensen. ronni@gmail.com eller på 40457467
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NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT  NYT NYT NYT   
  

KORSHOLM IF    Arrangere sankthansaften  

TIRSDAG D. 23. JUNI KL. 17 ved klubhuset  

ALLE ER INVITERET BÅDE MEDLEMMER OG IKKE 
MEDLEMMER  

Man kan købe Øl/ Vand plus Pølser og brød   

DER VIL VÆRE SNOBRØD TIL BØRNENE SÅ TAG EN 
PIND MED             Kom og vær med for nu skal vi hygge 
os              
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THOMAS ERIKSEN 
TLF: 40 56 74 84

EMAIL:

THOMASERIKSEN@YAHOO.DK

GRÅSTENVEJ 3, SØFTEN

8382 HINNERUP

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

info@vittengrafisk.dk - www.vittengrafisk.dk

 Ring 87 57 60 00

Alt malerarbejde udføres af

MALERFIRMAET
Réne Mikkelsen

Tinningvej 17, Foldby
8382 Hinnerup

Ring til:
29 27 32 91
86 91 16 31

VI SØGER SPILLERE FRA 
ÅRGANG '14 OG '15:

Kom til fodboldtræning 
og oplev glæden!

 
Den første træning er onsdag d. 15. april 
kl. 16.00 - 17.00 (Hvis ikke det bliver udsat 
pga. Corona virus) (Tilmelding er ikke nød-
vendig, man møder blot op). Vi træner på 
banerne ved siden af skolen.

Sidste træning i sæsonen er d. 24. juni. 
Der er opstart igen d. 12. august frem til 
30. september. Holdene vil blive tilmeldt 
flere fodboldstævner. Fodboldstøvler og 
benskinner er en god idé, men ikke en 
nødvendighed for opstart.

TRÆNERE:

Heine Lejsgaard (Thors far) Tlf. 29 89 20 86  
Christian Esman (Lucas far) Tlf. 22 64 37 85

HVOR?

KORSHOLM SKOLE, Damsbrovej 63, 8382 
Hinnerup. 
Facebook: ”Korsholm IF – U6 og U7” 
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KIF HAR VÆRET I TÆNKEBOKS!! 
Vi ser at der rigtig mange der løber i
Foldby/Korsholm/ Norring-området.

Hvorfor ikke lave en Løbe/ Powerwalk/ Gå Klub? 
 

 Når Hinnerup kan SÅ KAN VI OGSÅ!

Så tag din nabo, veninde osv. Under armen og gør 
noget godt for dig og det social i vores lille by og klub. 

KORSHOLM IF LØBER det lyder da godt :-)
 Hør nærmere ved at skrive til Famwdam@hotmail.com 
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MÅDDERB   LD
Længes du også efter at komme ud i den  

friske natur og være sammen med andre…

Så skal du komme og spille fodbold

Seniordamer eller MÅDDERHOLDET, som vi kaldes i folkemunde, er fod-
bold for alle talenter i alderen 28 til ”jeg står med den ene ben i graven, men 
jeg kan godt lige spille en fodboldkamp”. Er man yngre end det – fortvivl ej, 
vi kan få kompensation for yngre spillere.

VI TRÆNER MANDAG OG ONSDAG KL.18.30 TIL 20.00

Vi spiller 7-mands kampe om onsdagen, når turneringen foregår. Som det 
ser ud nu, så er der vist først turnering til efteråret.

Alle gode som dårlige fodboldben er hjertelig velkommen – mådderholdet 
er for alle. Vi har det sjovt både på banen og udenfor. Vi tager gerne en vand 
eller en øl efter kamp. Nogle gange får vi Tapas eller laver en anden lille 
festlig komsammen med fare for tårnhøj hyggefaktor.

Så kom glad og frisk ud på fodboldbanerne ved Norring. Altså når sports-
klubben åbner igen…

Vi ses
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#FODBOLD # MAND# MELLEM 16-44 ÅR 
Vi går fra 7-mands fodbold til 11- mands fodbold her i foråret 
2020. Så vi har brug for nye spillere, som har lyst til at spille 
fodbold = DIG! 

Vi træner hver mandag kl 19:00 på banerne i Norring stadion. 
(Riisvej 6 B, 8382 Hinnerup) 

KRAV: INGEN (Alle kan være med) - Vi spiller i den laveste 
række-serie 6! 

Det er en fordel hvis: 

ü Du kan lide at drikke en øl/vand eller 2 efter kamp 
ü Du har lyst til at lære andre fra lokalområdet at kende. 
ü Du har lyst til at få motion og nogle gode oplevelser. 

 
Du må gerne blot møde op en mandag kl. 19 ell 
Kontakt Christian Esman 22 64 37 85 
Kristian Holten 20 22 22 96 
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Mit navn er Ronni Mortensen.

Jeg er tilflytter, og kommer oprindeligt fra 
Skive, men flyttet til Aarhus for 22 år siden. 
Derpå til Hinnerup for snart 8 år siden, og 
har nu boet i Foldby i 3 år. Jeg har 2 børn 
der går på Friskolen, det er også her igen-
nem jeg har min tilknytning til byen. Jeg 
må sige at med den fællesskabsfølelse og 
modtagelse jeg har oplevet, har jeg ikke 
fortrudt mit valg af sted, hvor mine børn 
skal vokse op.    

Først og fremmest er jeg super glad for at 
have fået muligheden for at kunne ligge 
noget energi i vores alles KIF, og forhå-
bentlig være med til at sætte rammerne 
for en lys fremtid. For mig er det vigtigt at 
vi får skabt mere sammenhold i byen, og 
at vi bliver gode til at fortælle hinanden 
om alle de tiltag, og kræfter der bliver lagt i 
KIF. Vi skaber de rammer og initiativer, der 
gør at du vil være med, og at vi lige har det 
tilbud der passer til dig.

Jeg vil gerne at KIF bliver samlingspunkt, 
både når vi snakker alle de dejlige menne-
sker, der er her nu, men også være med til 
at viderefører den fællesskabsfølelse man 
oplever når man er tilflytter.

Jeg ønsker at der skal være plads til alle, og 
at man kan bringe det man har lyst, energi 
og overskud til, med ind i sammenholdet, 
om det er på Sidelinjen, i klubhuset, til en 
af de mange aktiviteter, eller vores som-
merfest, alle er velkommen.

FORMANDHER ER

BE
ST

YR
EL

SE
N
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Mit navn er Dan Gripping 

Har overtaget kasserer tjansen efter Jens 
Toftum.

Jeg har boet i Norring siden 2006 og bor 
sammen med Lene vi har 3 børn, som ikke 
er hjemmeboende.

Ud over fodbold holder jeg af at løbe og 
deltager i 1-2 halv-marathon om året.

Jeg er oprindelig uddannet landmand, 
men læste videre og arbejder nu med IT.

Jeg har spillet oldboys fodbold i Korsholm 
IF siden 2007 og var fodbold formand i 
Korsholm IF fra 2008 til 2015, siden da 
menigt medlem af fodboldudvalg.

Mit navn er Jan Frier.

Jeg er 60 år, har været medlem siden 1970, 
og spiller fodbold i KIF.

Jeg har tidligere også spillet håndbold og 
bordtennis i klubben. Håndbold sluttede 
jeg med for 10 år siden, da vi nedlagte vort 
oldboyshold, grundet for mange skader, 
der gjorde det svært at stille hold.

Jeg valgte at gå ind i bestyrelsen, for at 
hjælpe fodbold-afd., da det er fodbold 
der står mit hjerte nærmest. Jeg havde 
igennem mange år fået stikpiller fra med-
spillere, om det ikke var en ide at gå ind 
i bestyrelsen, fremfor altid at hjælpe i 
det skjulte! Siden vi lavede udvalg under 
formændene, har jeg siddet i fodboldud-
valget.  Det at kunne hjælpe andre til at 
udfolde sig, og få tingene til at glide, er 
noget jeg sætter højt. Socialt samvær er 
også noget jeg sætter højt, og derfor star-
tede jeg bl.a. med at vi på Oldboys +45, 
skulle have mad efter hjemmekampe. Og 
jeg er sikker på at det er en af grundene til 
at vi fungerer så godt sammen som hold!

KASSERER FODBOLD-FORMAND
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Mit navn er Susanne Andersen

Jeg er sekretær i Korsholm Idrætsforening, 
og det har jeg været i en del år efterhån-
den. Mit job består i at tage referat af alle 
vores møder og sende mødeindkaldelse til 
div. Møder til os alle i bestyrelsen.

Udover at være i bestyrelsen er jeg også 
med i festudvalget, hvor vi planlægger 
sports-/byfesten.

Jeg er vild med at have mange bolde i 
luften på samme tid, og synes at vi både i 
bestyrelsen og festudvalget har et super-
godt samarbejde med hinanden.

Jer er mor til tre drenge og bor sammen 
med Klaus. Vi har boet i Foldby siden 2003 
og drengene har spillet fodbold da de var 
små. Jeg er den eneste i familien, der er 
sportsligt aktiv i form af at jeg træner lidt 
mådderbold.

Så hvis du/I har noget, som kunne være 
relevant for enten bestyrelsen eller festud-
valget, så tøv ikke med at kontakte mig på 
mail: kagekone77@gmail.com 

Mit navn er Louise Dam.     

Jeg har været i bestyrelsen i 6 år. Vi er ble-
vet en hel ny bestyrelse med nogle gamle 
tudser men også nye ansigter. og i sam-
arbejde med dem ser jeg frem til at gøre 
Korsholm IF mere eftertragtet.

Jeg står for KIFFEN, vores  lille brochure 
sammen med Line Horup Skjøde.

Jeg bor i Foldby sammen med min mand 
Brian Wissendorff og vores 2 drenge. Vi er 
alle aktive i klubben, jeg  er i bestyrelsen 
og min mand er formand for festudvalget.

Da vi flyttede til byen for 14 år siden, kend-
te vi ikke rigtig nogen i byen, indtil vores 
børn begyndte at gå i skole og begyndte at 
spille fodbold i klubben. Nu er vores børn 
ved at være så store, så vi ikke rigtig har 
den samme kontakt med andre forældre 
som førhen. Derfor er vi rigtig glade for at 
vi kan mødes oppe på Korsholms hjem-
mebane. Vi har lært rigtig mange at kende 
igennem klubben og møder rigtig mange 
som vi ikke rigtig ser i bybilledet.

Så hvis I er interesseret i at være en del 
af vores lille klub eller i har spørgsmål, 
er i velkommen til at skrive til mig på 
Famwdam@hotmail.com 

SEKRETÆR BESTYRELSESMEDLEM 
/KIFFEN REDAKTION
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Mit navn er Line Horup Skjøde.

Jeg har været i bestyrelsen i knap 2 år, 
hvor jeg startede som suppleant. Jeg er 
også en del af festudvalget, og så spiller 
jeg Oldgirls fodbold i KIF.

Jeg er 41 år, gift og mor til to drenge.

Jeg er født og opvokset i Norring, og som 
barn/ung spillede jeg både håndbold og 
fodbold i klubben.

At være indenbys, giver mig et godt lokal-
kendskab til området, og har aldrig kunnet 
tænke mig at bo andre steder, end her.

Jeg er en del af redaktionen omkring 
KIFFEN, der udgives fire gange årligt. Vi er 
fortsat meget nye i at udgive dette blad og 
stadig i gang med at udtænke fremtidens 
version.

Så hvis nogen har nogle gode ideer eller 
forslag til hvad KIFFEN kunne indeholde, 
så kontakt mig på linehorup@gmail,com

Mit navn er Simon, jeg er 34 år gammel og 
har boet i Foldby siden 2013

Min kone og jeg er begge født og opvok-
set i Hinnerup, men flyttede sidenhen 
til Foldby(meget billigere) sammen med 
vores søn, som herefter er blevet til en 
børneflok på i alt 3 – 1 en dagpleje, 1 i 
børnehave og 1 i skole.

Jeg mener at Foldby/Norring/Korsholm 
(vidunderligt ukrukket betegnelse) har et 
rigtig godt fællesskab og man får hurtig 
kendskab til personer omkring byen – 
specielt med børn i de respektive institu-
tioner.

Jeg håber at vi fremover kan finde flere 
ting at binde byen sammen på – flere 
arrangementer, store som små som sam-
men kan gøre denne by til et vidunderligt 
sted at bo – unge som gamle, mænd som 
kvinder.

Afslutningsvis håber jeg den anden vej på, 
at fællesskabet vil slutte op om KIF og at 
bestyrelsen får skabt rammerne som gøre 
alle gode tanker og ideer til virkelighed – 
ikke kun vores – også din.

BESTYRELSESMEDLEM 
/KIFFEN REDAKTION

BESTYRELSESMEDLEM
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STUBBS
GASTRONOMI

støtter sporten!

MAD UD AF HUSET

FROKOSTORDNING

MØDEFORPLEJNING

GOURMETBUTIK

KURSUSLOKALER

EVENTS

 

GOD MAD LAVET FRA 

BUNDEN AF FAGLÆRTE 

 

GRATIS LEVERING TIL 

FOLDBY, KORSHOLM OG NORRING

SE MERE PÅ STUBBS.DK
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En æra er 
slut…

KIF Støttevenner, som har eksisteret som 
selvstændig forening siden 1978, er efter 
generalforsamlingen i februar 2020 blevet 
nedlagt.

Beslutningen om at nedlægge 
Støttevennerne er primært taget ud fra 
2 grunde. Den første er at det har vist sig 
svært at finde nye kræfter til at overtage 
bestyrelsesarbejdet, og den anden er at 
ungdomsafdelingen i KIF efterhånden er 
noget mindre end da foreningen blev 
grundlagt.

Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige 
tak til alle der har været en del af besty-
relsen over årene. Også en stor tak til jer 
der har været medlemmer, har bakket op 
om arrangementer og det årlige sponsor-
cykelløb.

Og hvad så nu?

Den gode nyhed er, at det fortsat er 
muligt for trænere og holdledere at søge 
støtte til stævner og arrangementer m.v. 
til ungdomsspillerne, da foreningens inde-
stående er overført til KIF. Indtil vide-

re fortsætter ansøgningsprocessen på 
samme måde som hidtil ved udfyldelse 
af ansøgningsskema på hjemmesiden. 
Skemaet sendes også fortsat til mailadres-
sen k.stoettevenner@gmail.com indtil KIF 
melder andet ud. Sponsorcykelløbet, som 
er en vigtig tradition ved sports- og som-
merfesten, fortsætter heldigvis også med 
at eksistere. KIFs Festudvalg, som er blevet 
forstærket med Kristbjörg Jakobsdóttir og 
Cille Sejr, overtager opgaven, så vi håber I 
fortsat vil bakke op om dette og evt. andre 
arrangementer.

Endnu engang tak til alle der har været 
involveret i KIF’s Støttevenner, og en tak 
også til bestyrelsen i KIF. En særlig tak skal 
lyde til festudvalget, som overtager arbej-
det med arrangementer.

Med sportslig hilsen

Benita Christensen (Afgående formand)
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Min Historie i Korsholm IF 
Et ønske fra redaktørerne af KIFFEN har været, at jeg vil skrive lidt 
om min historie i KORSHOLM IF. Det er en lidt stor, men også sjov 
opgave at få. Jeg blev meldt ind i KORSHOLM i august 1970. Jeg er 
født i Aabyhøj i 1959, og blev opdaget af den gamle Stampe, da jeg 
spillede fodbold på H. Hertzvej sammen med mine kammerater. 
Stampe kontaktede min far, som han kendte fra AIA, og så blev jeg 
medlem af Aabyhøj IF. Jeg spillede på micro-put og miniput som 
målmand, og opnåede at stå på Århus-holdet, og spille 
opvarmningskamp for AGF i 1. division! Derefter flyttede vi til Tilst, 
hvor jeg spillede angriber i 2 år, inden vi flyttede til Foldby. Mine 
forældre købte min mormor og morfars hus på Nøragervej. Det var 
ikke det store problem at falde ind ”herude”, da jeg i alle 
sommerferier havde været i Foldby, og kendte en del af mine 
klassekammerater.  
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ikke det store problem at falde ind ”herude”, da jeg i alle 
sommerferier havde været i Foldby, og kendte en del af mine 
klassekammerater.  

 

 

 

 

 

 

Af Jan Frier
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GRUSBANEN 
Jeg startede som drenge spiller i Korsholm. Vi trænede på 
grusbanen, der hvor Mølagervej i dag ligger, og ja banen var også 
skrå dengang, og spillede kampe på Korsholm Skole! Det var et rigtig 
godt hold, med et godt kammeratskab, og en træner, Tage Jensen, 
der forstod drenge i vores alder. Holdet bestod af spillere som, Gert 
Brund, Karsten og Sten Platz, Steen Jensen, Mik Fogsgaard, Jes 
Troelsen, Benny Just, Poul Jensen, Arne Slumstrup, Jens Agerbo, 
Robert Mikkelsen, m.fl.  Vi lå altid i toppen af turneringen sammen 
med Hammel og Tilst. Vores forældre støttede meget op om holdet, 
og vi havde faste tilskuere med. Selv til udekampe mødte Harald 
Platz og Ejner Jensen (brugs-uddeleren) op. Korsholms 1. hold 
spillede i serie 4 på daværende tidspunkt, og var kendt som et 
elevatorhold. Desuden var der en serie 5 og et serie 6 hold. Samt et 
damehold i serie 1. Og der var børnehold i alle årgange, dengang var 
der 2 årgange pr. hold, og alle spillede 11-mands fodbold. Der var 
virkelig gang i den på daværende tidspunkt. 

Højere tempo 
Da vi kom op som ynglinge (16-18år) valgte klubben at teste os af i A 
rækken, da vi havde vundet Junior B, rimeligt sikkert! Da HOG ikke 
havde et ynglingehold, kom der 4 spillere op til os. Og det var 
heldigt, for vi havde et par stykker der mistede lysten til at spille 
fodbold. Vi skulle lige vende os til et højere tempo i kampene. Og 
samtidig kom vi til at møde hold som AGF, AIA-Tranbjerg, Viby og CB 
fra Århus. Men det endte med at vi også vandt Ynglinge A rækken 
over AIA efter et tæt parløb over efteråret. Og det var sammen med 
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Damernes forbliven i serie 1 højdepunktet det år.  1. holdet i serie 3 
rykkede ned i serie 4. 

    Mange venskaber og ægteskaber i kælderen!   
Korsholm ansatte så Tage Jensen som 1. holds træner, og der blev 
lavet et hold mixet af de ny oprykkede ynglinge og de ”gamle” 
spillere! Det viste sig at være en slagfærdig cocktail, for allerede året 
efter rykkede vi op i serie 3 igen! Men da vi nye drenge kom til 
træning første gang, blev vi kaldt hen til møde med de gamle. De 
fortalte, at for at klubsammenholdet skulle bestå, så skulle man 
helst ikke tage hjem efter kampen lørdag eftermiddag. Når alle hold 
var færdige, mødtes man i kælderen på Korsholm Skole, hvor vi 
havde klublokale. Så blev der bestilt grillmad fra cafeteriet, og 
hygget til den lyse morgen! Det er utroligt at der kunne være 3 
herrehold og 1 damehold i de små lokaler, men der er skabt mange 
venskaber og ægteskaber i kælderen!   
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Men vi forblev et elevatorhold. Og nok på grund af trænere der ikke 
var dygtige nok, eller for dygtige, var vi i 1980, var vi tæt på at ryge 
helt ned i serie 5, men et trænerskift midt i reddede os. 
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Flest tilskuer til i Korsholms historie 
I 1981 fik vi fint besøg på Korsholm Stadion. Svend Gehrs ville filme 
en fodboldkamp imellem 2 lilleput hold, og valget faldt på en kamp 
imellem Korsholm og HOG. Jeg tror at det er den børnekamp, der 
har været flest tilskuer til i Korsholms historie. Over 100 på 
Korsholm Stadion! 

 

Korsholm vandt 3-0 og Lars-Michael Taarnkvist Andreasen scorede 
alle 3 mål. Ifølge rygtet så havde han ikke scoret et mål før den 
kamp, og han scorede heller ikke bagefter.  
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Nyt klubhus 
I 1984 fik vi vores længe ventede klubhus i Norring. Vi havde indtil 
da klædt om på skolen. Desværre var banerne ikke klar til at blive 
brugt. De var mere egnet til Put-and-take om sommeren, og 
skøjteløb om vinteren. Hinnerup kommune havde selv lagt dræn, 
men de virkede ikke. Og efter 2 forsøg, så måtte de betale Hede 
Selskabet for at gøre det. 

 

Forsættes næste side 
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Hævnen 
I 1986 havde vi spillet 2 år i serie 4. i 1985 blev vi nr. 3 , og derved 
snydt for oprykning. Men det ”hævnede” vi i 1986. Vi havde igen 
fået spillet et godt hold sammen med nogle nye unge, og pludselig 
var vi de gamle. Spillere som Tom Kristensen, Ole Møller Hansen, 
Finn Platz, Michael Frier, Bo Jensen, Brian Vestergaard, Ole 
Slumstrup, havde nu fået den nødvendige erfaring! Det var virkeligt 
et slagfærdigt hold. Først i allersidste kamp tabte vi. Og denne gang 
blev vi 3 år i serie 3. 

Derefter endte vi som elevator hold igen. 

Jeg fortsatte med at spille på klubbens 1. hold til 1993. og spillede 
min sidste serie 6 kamp som 45-årig. 

Jeg spiller dog stadig fodbold på klubbens Old Boys hold! 
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RUNDT om klubben. 
Korsholm har i alle årene været en social klub med et stort 
sammenhold. Der var hvert år 3 store fester. 

1:  Afslutningsfest for indendørs sport, håndbold, badminton, 
bordtennis (blev spillet på loftet i forsamlingshuset) og fodbold. Alle 
mødte op og fejrede sejre og nederlag. Efter spisning og pokal-
uddeling, var der fest med levende musik i forsamlingshuset.  

2:  Sommerfesten på Korsholm Stadion og skolens lille bane. Den 
varede en uge. Fra fredag eftermiddag til søndag, med håndbold 
stævne. Der var utrolig mange hold med. Alle udefra overnattede i 
klasseværelser og i gymnastiksalen. Om mandagen kunne der være 
indledende runder i gadefodbold, eller en showkamp, ofte med 
Randers Freja eller AGF, og det kunne enten være Oldboys holdet 
eller 1. holdet der spillede. Om tirsdagen var der musikalsk 
underholdning eller revy. Vi havde engang Jimmy & Rene til at 
optræde. Der var omkring 250personer i teltet, der kunne synge 
med på Stegt Flæsk Med Persillesovs! Om onsdagen var der 
semifinaler og finale i gadefodbold. Om torsdagen var der ofte en 
turneringskamp på stadion. Om fredagen havde vi den berømte 
Vise-Verse-aften. Der kom ofte en gut fra Hirtshals og sang irske 
folkesange, sange fra De Gyldne Løver og lign., og lokale kunne også 
komme på scenen og bidrage til underholdningen. Lokale bands 
som fx Ludo, spillede til! Der var altid en fantastisk stemning i teltet 
på sådan en aften! Om lørdagen var der ofte børne fodbold stævne 
om formiddagen. Om aftenen var der stor fest med mad m.m. Ofte 
fik man lige et par af revy-folkene til at give et nummer eller to, for 
at sætte stemningen i gang. 
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3:  Afslutningsfest for fodbold. Og igen alle mødte op til festen og 
delte glæder og sorger med hinanden!Det er en af grundene til at 
jeg stadig er medlem i klubben. Er der ikke et socialt element, vil det 
være en kedelig klub for enspændere! Men det at man bekymrer sig 
om hinanden, kan drille hinanden, hygge sig sammen, synes jeg er 
en vigtig del af sport og livet! Derfor synes jeg at klub-fester er 
vigtige. Selvom vi pt. kun har sommerfesten, så arbejder vi på at få 

stablet en fest på benene, som afslutning på sæsonen.  

Sluttelig er der lige et par hold-billeder:1976:Bagerst fra venstre :   
Sten Platz, Jan Frier, Frank Nielsen, Anders Balle, Gert Brund, træner 
Tage Jensen. 

Forest fra venstre: Karsten Platz, Mik Fogsgaard, Jens Agerbo, Finn 
Olsen, Jess Troelsen, Claus Jensen 
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1980: 

 

Bagerst fra venstre : træner Knud Andersen, Allan Søstrøm, Hans 
Nymark. Gert Brund, Henrik Sørensen, Jens Agerbo, Jan Frier, 
Carsten Gye Pedersen, holdleder Bjarne Bjerg. 

Forest fra venstra: Kaj Kragelund, Sten Platz, Keld Jensen, Aksel 
Nørskov, Niels Hjortshøj 
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1989 : 

 

Bagerst fra venstre: Benny Just, Michael Frier, Jan Frier, Heinz Birk, 
Jørgen Rosenkvist, Henrik Brund, træner Gert Brund. 

Forest fra venstre : Ole Slumstrup, Henrik Lundorff, Bo Kristensen, 
Sten Platz, Kurt Liedtke, Johnny Mikkelsen 
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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. 
Bestyrelsen
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Bestyrelsen: 
Formand Ronni Mortensen, 4045 7467, ronni@gmail.com 
Kasserer Dan Gripping, 3136 1180, dan.fodbold@gmail.com
Fodboldformand Jan Frier, 8698 8263 jfs@hin.dk 
Sekretær Susanne Andersen, 31223243, kagekone77@gmail.com 

Susanne Andersen, 31223243, kagekone77@gmail.com 

Louise Dam, 8174 0531, famwdam@hotmail.com 
Jeppe Andersen (TFH), 8698 6807, jeppe@birkandersen.dk 
Simon, 4173 1394, Simonmarkvart@yahoo.dk
Line Horup Skjøde, 2088 8360, linehorup@gmail.com 
 
Fodboldudvalg: 
Jan Frier (formand), 8698 8263, jfs@hin.dk 
Dan Gripping, 3136 1180, dan.fodbold@gmail.com  
Mikael Hansen (Ungdom), Fusagervej 9, 8618 3262, mikael.hansen2@skolekom.dk 
 
Håndboldudvalg: 
Jeppe Andersen (TFH), Fusagervej 17, 8698 6807, jeppe@birkandersen.dk 
 
Krolfudvalg: 
Grethe Madsen, Tinningvej 19, 8698 7983, grethehm@gmail.com 
Niels Erik Knudsen, 8698 6646, niels-erik_knudsen@live.dk 
Jytte Kristensen, 8698 6439 
Jens Toftum, 8698 5693, jenstoftum@gmail.com  
 
Badmintonudvalg:  
Sara Hougaard, 2380 0832, sarah_hougaard@hotmail.com 
 
Festudvalg: 
Brian Wissendorf Dam, 5230 3381, brianwissendorf@gmail.com 
Jens Toftum, 8698 5693, jenstoftum@gmail.com  
Gitte Christensen enghave13@yahoo.dk) 
Line Horup Skjøde, 2088 8360, linehorup@gmail.com 
Dennis Jacobsen, 8623 1858 Dennis.g.jacobsen@gmail.com 

Klubhus i Norring 8698 7452, E-mail: Info@korsholm-if.dk 
KIFFEN redaktion: 
Louise Dam 81740531 Famwdam@hotmail.com  
Line Horup Skjøde, 20888360, linehorup@gmail.com  

KONTAKT KIF



 Foldby VVS & Smedeforretning

v/ aut. gas- og vandmester

Tonni E Jensen
                                                   Postvej 39B

Tlf. 86 98 64 22 - Bil 40 77 79 49
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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

I/S Foldby Vandværk

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

Formand 
Tonni Ellehøj Jensen
Mobil:  24 44 37 55

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


