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36. 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
Primo januar 2019
Stof til dette nummer skal
være redaktionen i hænde
senest den 26/12 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.
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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)

Salg og Service - Døgnvagt
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Støt vore
annoncører.
De støtter os!

Formanden mener
Efteråret er kommet efter en fantastisk sommer, der i alt beskedenhed har
været en del over gennemsnittet. Ja, faktisk så har sommeren været så varm og
tør at det har været muligt, at spille selv på den yderste bane, der ellers ofte er
alt for tung og våd.
Efteråret kendetegner jo også et skifte, hvor børn og de unge mennesker skifter
fodboldstøvlerne til indendørs sko – mere herom inde i bladet.
Nye faciliteter oppe i klubben er den nye container, der er købt og opstillet til
alle fodboldrekvisitter og ikke mindst så er der også blevet plads til kridtmaskinen, der ellers tidligere har haft sin plads inde i klubhuset - den er ikke helt
stueren så det er fantastisk at den er kommet ud i containeren. Den nye container er placeret ved siden af den gamle container, hvor vi opmagasinerer scene
mm. til årets sportsfest.
Sensommerens Sportsfest gik også godt i år – festudvalget ligger et kæmpe
stykke arbejde i at få denne fest til at lykkes – super at hele byen støtter op
omkring dette. Festudvalget hviler ikke længe, de er allerede i gang med at diskutere idéer til næste års sportsfest.
Tidligere har vi omtalt at vi ønsker at etablere et udendørs motionsanlæg, dette
arbejde er ved at tage form og ikke kun på tegnebrættet. Godkendelse og området hvor motionsanlægget skal ligge på, er frigivet af Favrskov kommune. Helt
præcist skal det ligge bag klubhuset. Vi er nu i bestyrelsen klar til at diskutere,
hvad anlægget skal indeholde; motionsredskaber opstilling mv.
Efterfølgende skal vi have selve finansieringen på plads, heldigvis er der gode
muligheder for at søge om tilskud fra flere forskellige fonde - motion og folkesundhed er jo højaktuelt, mere herom i de kommende udgivelser af Kiffen.
/Gunner Holm

Krolf
Der har i årets løb, været ca. 12 i gennemsnit. Vejret har det meste af tiden været
rigtig godt med en god tør bane.
Nu nærmer vi os afslutningen på sæsonen, men vi ved endnu ikke hvornår den
slutter, men vi forventer, at det bliver
omkring 1. december.
Tak for i år og på gensyn næste år.
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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

NMT SMEDEGAARD
el-service aps
Tlf. 86 17 43 19

ELEKTRIKEREN
I HINNERUP

STUDSTRUP EL-SERVICE
Tlf. 86 22 15 69

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  Vittenvej 54 - Vitten - 8382 Hinnerup
	
  
info@vittengrafisk.dk
- www.vittengrafisk.dk
	
  
	
  

87 57 60 00
Vitten Grafisk A/S

Tlf. 86 98 64 74
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Thomas Eriksen
tlf: 40 56 74 84
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email:
thomaseriksen@yahoo.dk

Gråstenvej 3, Søften
8382 Hinnerup

Fodbold status
Så er endnu et år gået for fodbold. Og et spændende et af slagsen.
Sportsmæssigt har der været et godt år for alle holdene. Alle hold har spillet
gode, spændende kampe!
En af de mest positive ting er, at vi
har fået startet hold op fra U6/7, hvor
der er rigtig mange spillere der virkelig gerne vil spille fodbold. De har
været til 2 stævner og det jeg hører
fra Kristbjörg og Cille er kun positivt.
Glade spillere, der hygger sig med fodbolden, og gør det bedste de kan. Samt
en skare af forældre der bakker op om
holdet, hjælper hvor de kan og støtter
trænerne! Desværre har jeg kun set
dem træne én gang, men det jeg så, gør
mig glad på KIF´s vegne! En af grundene til successen, tror jeg, skyldes at
de træner direkte efter skole- / børnehave tid, inden børnene kommer hjem,
og måske skal helt til Norring, hvor de
nu træner på Korsholm Skole´s baner!
Vi i fodbold-udvalget håber virkeligt
at Kristbjörg og Cille fortsætter i 2019!

Vore U9/10 har været trænet af
Rasmus, Bo, Rasmus og Poul! Disse 4
fædre har samlet en god flok piger og
drenge, som træner rigtig godt. Når
man ser dem til træning, ser det ud
som om de hygger sig rigtig meget.
De har været til et par stævner i år,
og hvis det man hører er rigtigt, så
er hygge et lille ord. De har været på
McD og fået burger, og holdt hyggelige
afslutninger med chips og sodavand!
I efteråret har vi haft tilmeldt U13
drenge i Liga 4. De har været lidt
presset på spillere, men har formået
at klare sig fornuftigt igennem sæsonen. Deres resultater vidner om, at
de under rette forudsætninger kan
komme et godt stykke videre. De er
faktisk nogle gode spillere, men de
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kunne godt bruge lidt flere spillere.
Dennis har sammen med Mikael og
Lee gjort et formidabelt arbejde for at
holde sammen på holdet. Vi håber at
de stadig kan holde sammen, selvom
det nok bliver svært, da de snart skal
til at spille 11-mands bold!
Vort 7-mands senior-hold, har klaret
sig rigtig godt. Vundet en del kampe,
men har også haft problemer med
at stille hold. Mikkel og Rasmus har
gjort et fantastisk arbejde i at finde
spillere til holdet. Spillere som kom
fra Aarhus, Hadsten, Søften for at
spille på et fodboldhold i KIF. Vi håber
at de igen kan fastholde alle de nye.
Men selvom de måtte melde afbud til
en kamp, endte de alligevel i top 4.
Mådder-holdet har igen formået at
holde hovedet højt og spillet fornuftige kampe. At resultatet ikke altid
står mål med indsatsen, ryster dem
ikke! Ina har virkelig formået at få

dem til at spille fodbold, og vi er sikre
på at resultaterne nok skal komme!
Tålmodighed belønner sig altid!
Oldboys 45 har haft en sjov sæson,
lagde hårdt ud med at vinde de første
kampe, så fik man en snitter, og så gik
der ned ad bakke! Desværre har man
haft en del skader og afbud, der har
gjort det svært at samle hold, selvom
der er 18 spillere på listen! Men fodbold er jo ikke alt for OB45. Hyggen
(læs maden) er stadig den vigtigste!
Vi prøver stadigt at fastholde at der er
mad til alle hjemmekampe! Kan det
trække nye spilere til? Vi håber det!
Oldboys +60 har haft en sæson – som
de plejer! Lige kampe, tabt nogle,
vundet andre, hyggeligt samvær med
modstanderne. Men antallet af spillere er faldet lidt, så er der et par 55+,
der kunne tænke sig at komme i form,
og hygge sig med gamle drenge, så er I
så hjertelig velkomne!

Træning i vinter er:
OldBoys og Senior :
Mådder:		
Børn U7:		
Børn U10		

Mandag kl. 19:00
Onsdag kl. 18:30
Mandag kl. 15:30-16:30 Gymnastiksalen på skolen!
Tirsdag kl. 16:00-18:00 i Friskolen hal

Fodbold-udvalget vil gerne takke alle trænere, spillere, forældre, m.m., for den
indsats de har udøvet i det forgangne år. Vi håber rigtig meget at I vil fortsætte
i 2019, så vi kan få gjort KIF til en klub for alle, hvor ordet breddeidræt betyder
mere end elite. Uden at glemme at ambitioner er vigtige. Kort sagt en klub hvor
alle føler sig godt tilpas!
Vi vil ønske jer alle en Rigtig god Jul og et Lykkebringende Nytår!
Fodbold-udvalget!
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Seniorfællesspisning
Tirsdag den 27.november 2018 kl. 18.30
i Foldby Forsamlingshus.
Tilmelding på mail til Jenstoftum@gmail.com eller tlf. 86985693
senest den 23.11.18
eller hos Living4you senest den 22.11.18
Foreningsfællesskabet

OLD BOYS FODBOLD
Mandag den 3. december 2018 kl. 18.45
Holder vi vores traditionsrige spil om ænder.
Bindende tilmelding til holdlederne senest mandag den 26. november 2018
Den 17. december serveres der gløgg og æbleskiver efter træningen.
Bindende tilmelding til holdlederne senest den mandag den 10. december 2018.
Holdlederne for oldboys
Jan
Jens
86 98 82 63
86 98 56 93
7

Nytårskoncert
i Foldby
Forsamlingshus
Foreningsfællesskabet inviterer, traditionen tro,
til nytårskoncert 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 en nytårskoncert 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, og ønske godt nytår
over et glas ”bobler”.
Koncerten finder sted:
Søndag den 13. januar 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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Indendørs fodbold
Indendørsfodbold er godt i gang - med
stor succes. I år er der tre hold i gang
i de mindre rækker: U6 mix, U9 piger
og U 9 drenge.
U6 mix træner på Korsholm skole. Et
hold energiske drenge og piger, som
tonser rundt i en time og slutter af
med velfortjent saft og kiks. Holdet er
fyldt op.
Vi har fået et U9 pigehold, jubii. De
er 6 seje tøser, som ikke er bange for
at gå til den. De skal til stævne i nov.
Lad os se om de ikke kan vinde nogle
kampe, som ved sidste stævne. Hvis
der er flere friske piger, som kunne

tænke sig at prøve at spille fodbold, så
kom endelig forbi. Tirsdage kl. 16.0017.00 på Norring Friskole.
U9 drengeholdet er ved at være fyldt
op. De giver sig fuldt ud til hver træning og går meget op i sporten. De får
sved på panden og giver ikke så let op.
Nogle fantastiske børn på alle 3 hold.
En stor tak for opbakning til forældrene.
Hilsen træner teamet
Rasmus, Rasmus, Poul,
Kristbjörg og Cille.

Kasper,

Køb juletræer og støt KIF
Nordmannsgran - fældet eller fæld selv.
Der er også store træer, der er velegnet til terrassen.
Åbningstider:
24-25 november og efterfølgende
lørdage - søndage indtil jul.
Alle dage kl 10 til 16.
Øvrige dage vil jeg tilstræbe at være
til stede ved træerne, dog kan jeg
altid træffes på tlf: 2119 6940
Pris:
150 / 200 kr pr træ, hvoraf 20 kr går til Korsholm idrætsforening.
Betaling kontant eller MobilePay.
Adresse:
Røjen 1, 8382 Hinnerup (900 m nord for lyskrydset i Korsholm)
Niels Christiansen, tlf: 2119 6940.
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Tak for en god sportsfest!
Vi startede med sponsorcykelløb om torsdagen arrangeret af KIF’s
Støttevenner med rigtig god tilslutning.
Der var tilmeldt over 200 til pasta og kødsovs det var virkelig flot. En del var
dagplejebørn og deres forældre, resten børn der cyklede og deres forældre.
Fredag var der damefrokost med over 30 tilmeldte, mange firmafodboldhold og
gamle Kiffere mod unge oldboys. Så der var fyldt godt op i teltet.
Lørdag formiddag var der børnefodbold. Der skulle også have været håndbold,
men de meldte afbud meget sent, så det var umuligt at lave et andet arrangement.
Lørdag var der også loppemarked og salgsboder med god handel.
Sidst på formiddagen var der ansigtsmaling og trylleshow med et fyldt telt.
Det var sjovt at se børnene gå rundt med flot malede ansigter.
Vi har de sidste par år haft problemer med at skaffe hold til gadefodbold, så
undlod vi i år, men det kan blive taget op igen senere.
Lørdag aften var der fest med fællesspisning og musik af Local Heroes, det
gik rigtig godt, men der var desværre ikke så mange, som vi var sidste år. Om
det skyldes, at vi i år havde skiftet den grillstegte gris ud med en buffet ved vi
ikke, men vi vil gerne have tilbagemelding om det.
Gennemgående en god sportsfest, som er værd at bygge videre på til næste år.
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Tusind tak til alle sponsorer
og hjælpere til sportsfesten.

Tak for de mange flotte gevinster til poselotteriet.
Hovedpræmien en kroferie for to inkl. Lommepenge, værdi 3400 kr. blev skænket af:
Bent Braad Nielsen - Erik Mortensen - Daniel Møller - Finn Møller Hansen
- Hanne og Jørgen Pedersen - I/S Nørreriis - Jens Hedegaard - - Jens Tilma
– Jens Vestergaard - Jonna Knudsen - Jørgen Knudsen –Kasper Møller Knud Simonsen - Niels Møller - Niels Peter Jensen - Ole Sejr Hansen – René
Mikkelsen
Øvrige Præmier er skænket af:
AN planteservice – Anette Hansen - Autohuset Hinnerup - Bagergården
Hinnerup, - B.S.M. Bjerringbro –Christina F, Hinnerup - Dagli'brugsen
Sabro - Din Tøjmand, Hinnerup – De grønne busser - Ditte Svendsen Djurslands Bank -Erik Schøler - Hinnerup Hvidevarer & Belysning - Engdal
Byg – Eriksens Tømrerforretning – Foldby Fysioterapi - Foldby VVS og
Smedeforretning - Foldby Autoteknik - Foder en gros - Frisør "Hair News"
Hinnerup - Gartneriet Knud Jepsen A/S - Gartneriet Rosa - H.Hofmann
Andersen - Hinnerup Blomster - Hammel ure, guld og sølv - Imerco,
Hinnerup - Junges auto Hinnerup –Jysk Tagteknik Hinnerup - Jytte
Kristensen - Keramiker Gitte Jensen - KV varmeservice – Lampeshop,
Hinnerup - Living4you - Malerfirmaet Renè Mikkelsen – Niels Krag
Christiansen - Glaspuster Mette Duus – Loucon - Ni-ca Hinnerup - Nordea
Hinnerup - NYMODE - Refshøjsgaard Landbutik- Redmark - Sperling tømrer U.Løw-Larsen - Vitten Grafisk- Vognmand Morten Nørgaard - XL Byg
Søften – Østjysk naturmedicin v/Birgit Bak.
KIF siger mange tak for støtten.
Med sportslig hilsen
Festudvalget i KIF.
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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. 19.15
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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Håndbold opstart
Håndbold sæsonen er i fuld gang og
efter nogle måneders forberedelse har
vi 29 turneringshold tilmeldt turneringen. Optakten til denne sæson har
for turneringsholdene indeholdt fælles
opstartsstævne ved Ikast Cup i slutningen af september. Men flere har
også suppleret med placeringsstævner, så holdene kunne tilmeldes i det
rigtige niveau i turneringen.
Ud over turneringsholdene har vi
igen i år minimix hold i HH-hallen,
Rønbæk hallen og i Søften kultur- og
idrætscenter. Så er der børn som har
lyst til at komme i gang med boldspil,
så er alle velkommen.

Ungdomsårgangene har i år et højt
niveau med mange hold i divisionsrækkerne. Og vi er stolte af at kunne
give de unge spillere et tilbud, som
kan holde deres interesse for sporten.
Klubben nyder også godt af flere engagerede unge, som hjælper med træningen af yngre hold.
Senior har i år det højeste niveau
vi har set i mange år. Damerne som
sidste år rykkede op i Jyllandsserien,
holder deres høje niveau og ligger pt.
på 2. pladsen i deres pulje. Herrerne
startede sæsonen med deres nye træner Brian Laursen. Og efter en intens
træning frem til sæsonstart, var de
100% klar. Pt. har de 4 sejre ud af 5
mulige og ligger på en flot 3. plads i
3. division.

Se meget mere om hvor og hvornår du kan spille med på
www.teamfh.dk
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Motionsbadminton
vinteren 2018/2019
Vi er kommet godt i gang med badminton.
Der er kun motionsbadminton torsdag
fra Kl. 18 til 21.30 i Friskolehallen.
Vi har stadig en enkelt tid fra kl.
20.30 – 21.30.
Vi har plads til en eller 2 fra kl. 19.00
– 20.30.

Alt malerarbejde udføres af

MALERFIRMAET
Réne Mikkelsen
Tinningvej 17, Foldby
8382 Hinnerup

Ring til:
29 27 32 91
86 91 16 31

Er du interesseret henvend dig til
Jens Toftum tlf. 8698 5693.
Badmintonudvalget

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

