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BORUP IDRÆTSFORENING 1993 - 1994. 
 
Bestyrelse - udvalg m.m.:  
Per Høgh  86 69 13 46 
Henrik Nielsen  86 69 41 42  
Poul Johannessen  86 69 49 40 
Henning Laustsen  86 69 44 24 
Anders Mølgård  86 61 55 81 
Christel Sølager  86 69 61 38 eller 86 69 61 95 
Sonja Mortensen  86 69 44 01 
Arnth Nielsen  86 69 45 75 
Flemming Lund  86 69 42 59 
 
Formand:  Per Høgh 
Næst.formand:  Anders Mølgaard 
Kasserer:  Poul Johannessen 
Sekretær / pr.chef:  Sonja Mortensen 
Talsmand for kridtudvalg: Arnth Nielsen 
Kampfordeler Flemming Lund 
Garderobe Henrik Nielsen 
Ungdomsformand/udvalg: Flemming Lund, Henrik Nielsen & Arnth Nielsen 
Fodboldudvalg Flemming Lund, Anders Mølgård & Christel Sølager 
Forældreudvalg Svend Mogensen & Henny Gundersen 
Festudvalg Christel Sølager, Arnth Nielsen, Sonja Mortensen, 

Anders Mølgård, Henrik Nielsen, Henning Laustsen & 
Per Høgh 

Sponsorudvalg Jens Chr. Hvam, Flemming Lund, Henning Laustsen &  
 Poul Johannessen 
Lotterispiludvalg Poul Johannessen & Arnth Nielsen, samt hjælpere. 
Medhjælpere til lotterispil Jens Ole s. Jensen, Gertrud og Gunnar Nielsen, Lissy og  

Preben Ladefoged, Bent Lyngsøe, Børge Møller, Lena 
og Holger Nielsen, Arne Mikkelsen, Edith Bertelsen, 
Peter Lund, Risgård Thorsager, Børge Nielsen,  

 Henning Sørensen, Bent Christensen, Arnth Nielsen og  
 Tage Nielsen. 
Opråbere Sigfred Christensen og Poul Johannessen 
Afhentning af kød Bent Lyngsøe 
Opstilling af borde Børge Mogensen 
Udvalget Karina og Bent Lyngsøe, Børge Møller, Lena Nielsen 
Præmiewhist Vagn Nielsen & Bent Nielse 
Klubblad Henrik Nielsen, Arnth Nielsen & Ib Slavensk 
 



Generalforsamling i Borup IF. 
Den årlige generalforsamling havde kun samlet få deltagere.  

Ved generalforsamlingen i Borup IF aflagde formanden Per Høgh en fyldestgørende beretning over 

årets aktiviteter i foreningen.  

 

Stadig i serie 2.  

Førsteholdet blev knebent i serie 2, men i de sidste kampe fik de da med nød og næppe hevet de 

sidste point hjem. De reddede sig dog en folt 3. plads i DYNAMITPUUEN, som sparekassen i Skals 

var sponsor for. Andenholdet sluttede som et af !opholdene i serie 5, da de præsterede det bedste 

serie 5 bold der længe har været vist i klubben. På holdet har de også mange unge og lovende 

spillere, der sikkert snart "banker på døren" til serie 2. Serie 6.1 overraskede faktisk alle i år ved at 

fordoble deres pointhøst i forhold til sidste år, ialt blev det til hele 21 point.  

Serie 6.2 spillede også i år en stabil sæson, og var igen tæt på at rykke op. Det blev da også serie 6.2, 

der scorede flest point i klubben. Men det er jo også de "gamle" rutinerede spillere, der udgør dette 

hold.  

 

Ny træner.  

Træneren har i år været Jørgen Nielsen fra Løgstrup, der har gjort et ka:mpc stykke arbejde i 

sæsonen. Hjælpetræneren har været Niels K. Svendsen, der hovedsageligt har taget sig af serie 5 & 6 

holdene. Den nye træner næste år er Bent Pedersen fra Ulbjerg, der tidligere har trænet Borup 

spillerne med stor succes. 

 

Dameafdelingen.  

Borup og Ulbjerg's damer samarbejdede igen i denne sæson, og det endte også med nogle flotte 

resultater, da alle fra hold sluttede midt i rækkerne. Næste års sæson vil dog blive noget anderledes, 

da der vil blive et hold, nemlig serie 3, hvor alle hjemmekampene vil blive spillet i Borup. Der vil 

arrangeret træning og torsdagen , både i Borup og i Ulbjerg. Træningsstarten for damerne bliver 

lørdag d. 6. februar 1993 i Ulbjerg 

 

Ungdomsafdelingen.  

I årets løb har der været samarbejdet i ungdomsafdelingen med Skals og Ulbjerg, SUB 88, hvilket har 

gået rigtig godt med masser af gode resultater. Bl.a. kan nævnes herrejuniorerne, der nåede semifina-

len til det jydske mesterskab, og pigerne, der opnåede en flot sølvmedalje. 

 



Valg til bestyrelsen.  

Nyvalgt til bestyrelsen blev Anders Mølgård, Christel Sølager og Sonja Mortensen. Genvalgt blev både 

Arnth Nielsen og Flemming Lund.  

 

Tak til alle.  

Sluttelig rettede Per Høgh en stor tak til alle frivillige hjælpere, og ikke mindst klubbens sponsorer, 

der er med til at gøre et stort og flot stykke arbejde for klubbens eksistens. 

 
Aktivitetskalender: 
 
93:06.22 Sommerfest  

 Tirsdag 4 holdsturnering & Quiz 1000 

 Onsdag Sct. Hans. Båltaler Karl Højgaard 

  Quiz 1000 

 Torsdag 4 holdsturnering og bilrally 

 Fredag Banko & Quiz 1000 

 Lørdag Morgenkaffe 

  Rafleturnering, Fiskedam 

  Serie 1 anno 1973 

  4 holdsturnering finale 

  Fest i teltet: Musik Verner Jensen 

93:10:30 Afslutningsfest Musik Little 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mens kridteme holder fest,  

 arbejder muldvarpen som en hest! 



Lotterispil 1992 & 93 
Året 1992 begyndte med for lidt deltagere i de første 3-4 måneder, og der var ved at brede sig en  

pessemistisk stemning blandt de trofaste spillere og i bestyrelsen for, om vi kunne fortsætte med at 

afholde lotterispillet. Det blev besluttet at fortsætte til sommerferien, for derefter at holde 3 måneders 

pause.  

Bestyrelsen nedsatte et udvalg, der skulle undersøge mulighederne for at forbedre økonomien ved 

spillet, samt om der skulle flyttes tilbage til fredag aften igen i stedet for onsdag. Det lykkedes udvalget 

at forhandle nogle besparelser igennem ved leverandørene og det blev vedtaget at afholde spillet om 

fredagen.  

Efteråret 1992 og året 1993 til dato er blevet rimeligt besøgt, men udvalget vil dog gerne opfordre til. 

at nogle flere møder frem, så det bliver mere spændende at afvikle og fortsætte med at afholde lot-

terispil med nogle gode gevinster.  

I bestyrelsen er vi meget tilfredse med at alle vores medhjælpere fortsat er villige til at afvikle lot-

terispillet i forsamlingshuset, og der skal lyde en stor tak for godt samarbejde mellem alle medhjælpe-

re, udvalget og bestyrelsen. 

     Poul Johannessen 

 

Nyt fra forældreudvalget 
I sidste års klubblad kunne man læse om bestyrelsens udspil om at etablere et forældreudvalg, der 

skulle varetage især de yngre spilleres interesse for klubben. Man fik også fundet nogle forældre der 

ville arbejde med ideen. Udvalget har haft flere projekter igang i årets løb. Man har bl.a. fået etableret 

en legeplads for de mindste børn, der også flittigt er blevet brugt under div. kampe. Der blev også 

arrangeret en cykeltur for børn og forældre i de lokale omgivelser. Det havde en god tilslutning, så 

man vil prøve at arrangere noget lignende i år. Der foruden har udvalget varetaget fremstilling, samt 

salg af ungdomsafdelingens julekalender.  

 

 

 

 

 

 

 



Sponsorfirmaer i Borup IF. 
I Borup IF er vi meget glade for den gode opbakning, der er fra sponsorenes side. Det er 

altafgørende for os med den økonomiske opbakning, der gør det muligt at drive vores lille forening 

ude på landet. I år er det 4 medlemmer af bestyrelsen som har genforhandlet og nytegnet 

sponsoraftaler for 1993. Vi er glade for det gode samspil, der efterhånden er opstået mellem Borup 

IF og vores sponsorer. Bestyrelsen vil gerne opfordre vore medlemmer og venner af foreningen om 

at tænke på vores sponsorer. De støtter jo foreningen. 

   Bestyrelsen for Borup Idrætsforening 

Trøje og boldsponsor for serie 2. 

Nr. 1 Børges Biler, Låstrup 

Nr. 2 Murermester J.K.Fredborg, Nr.Rind 

Nr. 3 Hancock, Skive 

Nr.  4 Tinghallen A/S, Viborg 

Nr.  5 Tømrermester Poul Fredborg, Ulbjerg 

Nr. 6 BL Skind, Skals 

Nr. 7 A C Kraner, Viborg 

Nr. 8 Tømrermester Poul Machenhauer, Viborg 

Nr. 9 Grill 21, Viborg 

Nr. 10 THOR Depotet, Finne Klavsen, Skals 

Nr. 11 Knud Ring, Kjeldgårdsminde 

Nr. 12 Skals Kro, Skals 

Nr. 13 TJ Sport, Viborg 

 

Skulderreklame BH Byg APS, Viborg 

 

Mål og pointsponsor for Serie 2 

Restaurant Landlyst, Sundstrup 

 

Trøjesponsor for Serie 5 

Juhl’s Auto, Møldrup 

 

Trøjesponsor for Serie 6 

Låstrup Brugsforening, Låstrup 



Buk.sesponsor for serie 6.1  

TJ Sport, Viborg  
 
Trøjesponsor og buk.sesponsor for serie 6.2  

TJ Sport, Viborg  
 
Skiltesponsor 

Eventyris 

Toyota Skals Auto v/BOi Pedersen  

Låstrup Brugsforening  

EL-kontakten Nr. Rind Elforretning v/inst. Bent Grøn Andersen  

Unibank Skals  

Låstrup Savværk, Låstrup  

Sparekassen I Skals  

Tømrer & Snedkermester Jørgen Nielsen  

Skals Bageri & Døgnkiosk v/Kaj Antonsen 

Meny Kaffe, Mønsted  

TJ Sport Viborg 
 
Fritids og opvannningsdragter  

Ulbjcrg Smedie, Ulbjerg    Skal der ha/des skrald,  

HYDRO K.V. Auto, Skals    smører Jørgen gerne en med makrel! 

Viborg Computerværksted. Viborg  

"Underhuset", Viborg  

Knud Ring, Kjeldgårdsminde   Glarmester Tage Jeppesen, Viborg 

Vaffelboden, Viborg    Hvam Jensen Revision, Viborg 

Plakaten, Viborg  

Sams Bar, Viborg     Brystreklamer 

JET Sport, Viborg     Skals Bageri& Døgnkiosk v/ Kaj Antonsen 

Hersom Forsamlingshus  

Consul Helsesol, Viborg   Evt. kommende sponsorer 

Revisionsfirmaet Frede Kragh, Skals   Kresten & Åge, Alt i jord, helst sort 

Ugeavisen, Skals Bogtrykkeri, Skals  

Ulbjerg Rast & Cafeteria, Ulbjerg  

Risgårds Maskinstation, Låstrup 

Meny Kaffe, Mønsted 



Indlæg fra træneren. 
Vi har nu trænet siden 30. Januar, altså ca. 1 ½ måned. I den førstc periode her, har jeg været meget 

tilfreds med fremmødet. Vi har tit været fra 22-25 mand på en træningsaften. Det mindste vi har 

været er 18 mand, og det synes jeg spillerne bør roses for, også fordi vi lige har været igennem 14 

dage med kulde og hård frost, hvilket jo medfører knoldede og hårde baner. Vi har også overstået de 

forste træningskampe. For serie 5 holdets vedkommende har det styrket min tro på, at dette hold vil 

komme endog meget langt frem i deres kreds. De har spillet 4 kampe og har vundet dem alle 

særdeles suverænt. De er så optimistiske, at de er ved at forhøre sig om muligheden for at udfordre l. 

holdet til k:imp. Det vil jeg prøve at arrangere på et senere tidspunkt. Så vi kan få dette lille 

mellemværende gjort op. Med hensyn til serie 2, har vi også spillet 4 træningskampe med 3 sejre og 1 

nederlag. Der er kommet nogle nye spillere på holdet, som har gjort det godt. Men p.g.a. disse nye 

spillere og en andr spillestil, har bevirket at vi var nød til at rokere lidt rundt pii holdet.Netop disse 

faktorer har det bevirket, at vi ikke har fået vores spil til at fungere optimalt, men det kommer 

forhåbentlig snart. Nå, jeg skal til at slutte, for bladet skal i trykken om en halv time. Men husk: bliv 

ved med at møde op til træning (også jer der ikke har slidt græsset af banen endnu), der er nemlig 

plads til flere. Nelle står klar til at hjælpe med træningen. 

      Bent Dahl Pedersen 

 

Serie 5 
Sæsonen 1992 startede godt med sejre i de forste kampe. Et ærgeligt nederlag til Skals kom imellem, 

og desværre var der også pointtab i de sidste 3 kampe i forårstuneringcn, men vi havde stadig kontakt 

med topholdene. Nogle uafgjorte kampe i starten af efter:årstuncringen ødclagde chancen for en top-

placering. Skader på l. holdet og afbud fra stamspillcre afsluttede sæsonen lidt utilfredsstillende. Serie 

5 er i år kommet godt igang med sejre i de 5 første træningskampe. Nye spillere på l. holdet 

forstærker og udvider 1. holdstruppen betydelig til gavn i tilfælde af afbud og skader.  

Som tidligere år er træningsindsatsen stadig for dårlig for nogle af 2. holdsspillerne, selv om "kravet" 

kun lyder på træning 1 gang om ugen. Jeg vil endnu engang opfordre de sidste spillere til at møde op 

til træning om tirsdagen, så vore forberedelser til sæson 1993 kan blive så gode som muligt.  

Med det spillermateriale, der i år er til rådighed, vil alt andet end en topplacering være skuffende, 

men det vil kræver en stabil og seriøs indsats i samtlige kampe. 

      Niels Christian Svendsen 

 



Serie 6 
Borup IF er igen i år i den heldige situation, at vi kan mønstre 2 serie 6 hold. Jeg synes, at det er 

imponerende flot i så "lille" en klub. At det i det hele taget kan lade sig gøre skyldes ikke mindst, at de 

"gamle" er still going strong, og stadig kan stille et hold. Det er uden tvivl også med til, at interessen 

blandt de yngre er stor, ikke mindst i år, hvor vi er så heldige at komme i samme kreds. Lige siden 

kredsindelingen kom, har alle snakket om de to holds møde. Den er endda blevet nævnt som årets 

kamp på Borup stadion.  

Vi er igen i år masser af spillere, men som det ofte går, når det går aller bedst, fik vi lige inden 

sæsonpremieren et målmandsproblem p.g.a. skader på de højere rangerende hold. Så sker der det, 

der gør, at det er skønt at være holdleder for et hold, nemlig at en kender en, som egentlig gerne vil 

være målmand. Han er ny mand i klubben, er med i de to sidste træningskampc og han ser ud til at 

være faldet rigtig godt til i klubben, samt vel modtaget af hans holdkammerater. Det er egentlig meget 

typisk for Borup IF. Det gode kammeratskab.  

Til sidst vil jeg gerne ønske både mine egne spillere, men også de "gamle" en rigtig god sæson, og husk 

nu - må det bedste hold vinde. 

      Søren Møller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Har man haft en fugtig nat 

   Bliver’ man næste dag på bænken sat! 



Damefodbold i Borup IF 1993 
Efter flere møder ng forhandlinger med Ulbjerg om samarbejdet indenfor dame-senior-fodbold blev 

det besluttet, at de· skulle være et fælles 1. hold, som i 1993 spiller i Jyllandsserien,og de spillere, der 

ikke blev udtaget til dette hold, frit kunne vælge mellem at spille serie 2 eller serie 3.  

Det er aftalt at Jyllandseriedamer og serie 2 træner tirsdag og torsdag i Ulbjerg, mens serie 3 træner 

tirsdag i Ulbjerg, og torsdag i Borup. Jyllandsserien spiller 2 hjemmekampe i Borup og øvrige kampe 

i Ulbjerg. Serie 2 spiller alle hjemmekampe i Ulbjerg, mens serie 3 spiller alle hjemmekampe i 

Borup. Kim Lyngsøc er for 1. år tra:ner for Jyllandsserien. Poul Henriksen er hjælpetræner for serie 

2. Som ny tra:ner for serie 3 u det i år Henning Laustsen, og holdleder er Poul Johannessen.  

Bestyrelsen ønsker at alle damesenior-spillere får en god sæson med den nye samarbejdsaftale, som 

gerne skulle tilgodese ønsket om at få nogle tra:ningsaftener i Borup, samt at få spillerene samlet 

enten på serie 2 eller serie 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Blir’ der i trafikken for stor ståhej 

   Viser ”Panser Polle” gerne vej 

 



Året der gik 
Sæsonen 1992 blev et rimeligt år for herresenior-fodbolden i Borup IF. Under den spillende træner 

Jørgen Nielsen, fik serie 2 en 6. plads, ikke så godt som i 91. Holdet fik ellers en god start, da man fik 

5 point i de forste 5 kampe, men blev så ustabil i resten af foråret, hvor man fik 11 point. Høj-

depunktet var en hjemmesejr over Skals med 3-2, og så i årets bedste kamp i SIK med cifrene 2-1. I 

efteråret fortsatte man det noget ustabile spil, men skyldes nok, at man blev ramt af et hav af skader. 

Man var en overgang ved at komme i nedrykningsfare, men ved at vende 0-2 til  3-2 i Skals i de sidste 

10 minutter, satte man en stopper for det. Sæsonen sluttede med 2 sejre, og altså en rimelig god 

placering. I Sparekassens Dynamitpulje blev holdet nr. 3. efter at have ført næsten hele sæsonen. 

Årets spiller blev holdets topscorer Steen Madsen, der var en af de få, der havde en stabil sæson. 

Holdets spillestil passede ham godt med kontraspil. Træningsflidspokalen gik bemærkeligvis til 

veteranen Poul Børge Thougård, flot af en af de ældste slæber sig til træning hver gang. I år har Bent 

Dahl Pedersen afløst Jørgen som spillende træner. Jørgen er dog blevet i klubben, og med tilgang af 

brødrene Ole & Steen Hansen fra Overlund og Ib Bertelsen Sejrs, er 1. holdstruppen blevet så bred 

som nogensinde før. Holdleder er ligesom sidste år Åge Hansen. For serie 5 startede sæsonen, under 

den spillende træner Nicis K. Svendsen med 9 points i de første 5 kampe, men så blev det atter 

hverdag, og lige som man troede Nelle havde fået skik på indstillingen og træningsindsatsen, skete 

det. I forårets 3 sidste, alt afgørcnde kampe, kom der et hav af afbud. og man stillede næsten med et 

serie 6 hold. Resultatet - 3 nederlag til de ørigc tophold. I efteråret fik man nogenlunde skik på holdet 

igen. I de første 9 kampe tabte man kun 1, men tabte sæsonens sidste 2 kampe, og sluttede på 5. 

pladsen. Årets spiller på serie 5 blev Michael Juhl Hansen, der med succes blev omskolet til angriber. 

Årets "Engtrampcr" tilfaldt også en serie 5 spiller Mogens Jensen, der som ny i klubben, der gik ind og 

satte sit præg på både træning og kampene, med sit gode humor og kammeratskab. Også serie 5 har 

fået tilgang, Brian Hansen fra Helsinge. Ud over, at man kan mærke tilgangen på serie 2, må man i år 

have den oprykningsfcst på serie 5. Spilleme kan simpelthen ikke være andet bekendt, med sådan en 

framragcnde 2. holdstrup.  

Også i år er Niels K. Svendsen hjælpetræner, holdleder er Anders Mølgård og Flemming Lund. For 

serie 6 holdene blev året 92 påny en god sæson, inde som udenfor banen. De unge fik kæmpet sig til 

en midtcrplacering. Årets spiller blev Arnth Nielsen. De "gamle" undgik igen med nød og næppe at 

rykke op. Årets spiller for de gamle blev Knud Jørgen Skov I år skal serie 6 for alvor have afgjort 

hvem der er bedst, da de to hold er kommet i samme kreds. Holdlederne er hcnholdsvis Søren 

Møller, for de unge, og Børge Mogcnsen for de gamle. Jeg vil slutte af, og håbe på en god sæson, som 

jeg mener, der er alle forudsætninger for. 

     Fodboldformand Flemming Lund 



TRÆNERE 1993 
Ynglinge:  Preben Mortensen Gl. fjordvej 5 8832 Skals 

   Amth Nielsen Hovedgaden 32 E 8832 Skals 

   Jørgen xxxx (Holdleder) Ejstrupvej 3, 8832 Skals 

Juniorer:  Villy Sørensen Stadionvej 5 8832 Skals  

   Peter Vejlby Åbrinken 2 8832 Skals  

   Viggo Christensen {holdleder) Fasanvej 14 8832 Skals 

Drenge:  Kenneth Kristensen Nørredamvej 50 8832 Skals  

   Søren Jensen Fjordvænget 28 8832 Skals  

   Søren Peder Grøn-Nielsen {holdleder) Håndværkcrvej 22 8832 Skals 

Lilleput-Drenge:  Jan Jacobsen Granvænget 2 8832 Skals  

   Per Nørskov Fjordvcj 7 8832 Skals 

Miniput-Drenge:  Jan Sørensen Borgergade 25 A 8832 Skals  

   Ivan Mogcnsen Lærkcvcj 8 8832 Skals  

   Jens Ladegård Hovedgaden 40 8832 Skals 

Damejunior & Piger Per Günther Borgergade 42 8832 Skals  

   Brian Christensen Borgergade 39 8832 Skals 

Lilleput-Piger  Jannic Christensen Nørredamvej 50 8832 Skals  

   Gitte Pedersen Egcvcj 48 8832 Skals  

   Lene Jørgensen Gl. skolevej 6 8832 Skals 

Miniput-Piger:  Kurt Elkjær Vejlebakken 18 8832 Skals  

   Gitte Thorsager Fjordvej 36 8832 Skals 

 

I alle regionsrækkerne er der ombrydningsra:kkc. D.v.s at til sommerpausen laves ra:kkemc om  

sådan, at de bedste i rækkerne kommer i samme kreds, og de mindre gode i samme kreds osv. Der 

er yderligere tilmeldt hold i herre-junior C, drenge C, lilleput drenge C, miniput B & C, piger C, 

lilleput piger C, miniput C, og et U 21 herre som noget nyt i år. Disse tumeringsplaner udkommer 

først efter klubbladet er gået i trykken, men man kan se oppe i klubhuset sammen med 

træningstidernc. 

 

 

 

 



S A M A R B E J S A F T A L E - 1 9 9 3 
 

Vedr.: Ungdomsafdelingerne i Skals Fodboldforening "Valkyrien", Ulbjerg IF og Borup IF – SUB88 

1.  Der redsættes et samarbejdsudvalg på min. 2 personer fra hver forening. Hver klub har l 

stemme.  

2.  Der skal findes mindst 1 træner fra hver forening til hver række. Dog kan andet aftales, hvis 

man er enig deri. 

3 Trænerne aflønnes med kr. 200,- pr. spiller i de respektive årgange. Samarbejdsudvalget 

disponerer over kr. 100,- til hver spiller til forskellinge arrangementer i løbe  af sæsonen. Der 

afregnes efter et gennemsnit af antal spillere i forårs- henholdsvis efterårssæsonen. 

4 Trænerne sætter de enkelte hold i henhold til foreningernes målsætning for de enkelte 

årgange. 

5 De overskydende ynglingespillere kan under hensyntagen til JBU's regler om op- og 

nedrykning benyttes på foreningernes seniorhold. 

 Overflytning til seniorafdelingen kan kun ske under gensidig accept foreningerne imellem.  

 Såfremt en af foreningerne overtræder aftalen vedrørende benyttelss af ynglingespiller på 

foreningernes seniorhold, har man dermed automatisk opsagt sit medlemskab af samarbej-

det. Hvis aftalen er blevet overtrådt fortsætter samarbejdet året ud. Ynglingespillere må kun 

benyttes på seniorhold, hvis de sidder over en spillerunde. 

6 Hjemmekampe + træning fordeles mellem foreningerne i forhold til antal spillere. (Eks. 12 

hjemmekampe - 6 spillere fra Skals, 4 spillere fra Ulbjerg og 2 spillere fra Borup medfører 6 

hjemmekampe til Skals, 4 til Ulbjerg og 2 til Borup) Dog kan andet aftales i samarbejds-

udvalget. 

7 Holdene spiller altid i klubdragter. Det gælder såvel udendørs som indendørs tuneringer og 

stævner. Når de er tilmeldt under navnet SUB 88. 

 Skals Fodboldforening "Valkyrien" sørger for vask af spilledragter. 

8 Samarbejdsudvalget arr. kørsel til træning. 

 Der arrangeres forældrekørsel til udekampe. Forældrene afleverer køresedler og modtager en 

afregning på kr. 1,- pr. km. 

9 Den arrangerede forening sørger for dommere til hjemmekamp 

 

 

 



10 Fælles Økonomi 

 Udgifter til:   a. kørsel til udekampe i.h.t. køresedler. 

    b. tilmeldingsgebyr. 

    c. dommerregninger. 

    d. Bøder. 

    e. annoncer - ikke kampannoncer. 

    f. vask af spillerdragter. 

    g. aflønning af trænerne. 

    h. kursusdeltagelse (trænerne) 

    i. disponible beløb til spillerpleje. 

 

Ovennævnte punkter opgøres og afregnes i forhold til antal spillere og holdvis 

 

Ovenstående er aftalt på samarbejdsmødet torsdag den 03.12.92. 

 

SAMARBEJDSUDVALGET: 

 

Fra Valkyrien: Tage Kristensen •••••••••••••••••  86-694350  

  Lene Jørgensen •••••••••••••••••  86-694799 

 

Fra Ulbjerg IF Orla Christensen .•••••••••••••••  86-697291  

  Søren Peder Grøn-Nielsen •••••••••  86-697384  

  Tove Kjølhede Jensen ••••••••••••  86-697359 

Fra Borup IF Flemming Lund ••••••••••••••• 86-694259  

  Arnth Nielsen ••••••••••••••••  86-694634  

  Henrik Nielsen ••••••••••••••••  86-694354 

 

I er altid velkomne til at kontakte os i udvalget, hvis I har spørgsmål eller andet. 

 

 

 

 

       12:01.93 

 



 

Portræt af superligaspilleren Heine Fernandez. 
Heine er 26 år, han bor sammen med Lone på Hedelyngen i Viborg med deres to børn. Heine er 

født i Viborg, men tilbragte det meste af tiden hos bedsteforældrene i Nr. Rind. Heine og Flemming 

blev fodt med to dages mellemrum, og de blev døbt i Lynderup kirke samme dag. Siden den tid har 

de to tilbragt meget tid sammen næsten altid med en fodbold, utallige er de vinduer det er gået ud 

over, og bedstefars garageport blev skudt i sa:nk. Hvad var mere naturlig, at de blev medlem af Borup 

IF. Som lilleputter blev det til finale i 1979, som træner havde de Niels K. Svendsen.  

Næste år 1980 spillede de på drengeholdet, med Henrik Lund som træner, og vandt det jydskc 

meste-rskab for drenge B, i en dramatisk kamp i Bjerringbro med omkamp og straffespark, en kamp 

der huskes endnu i dag af mange. Ret tidlig kom de til at spille på seniorholdet og kom snart på l. 

holdet, der på det tidspunkt var ryk-ket helt ned i serie 4 fra serie 1.  

Heine viste sig at va:rc meget målfarlig med sin hurtighed, uberegnelige og lidt egoistiske spil, og det 

var nok en af årsagerne til at Borup rykkede op i serie 2 igen. 

I  sommeren 1985 meldte Heine sig ind i Viborg FF. Det var et stort tab for Borup, ikke mindst 

psykisk, for de tabte de næste 5 kampe. De havde ellers ligget i toppen af serien, men måtte i 

slutningen af tuneringen, kæmpe om nedrykning, men de klarede skærene.  

Den 12. august fik Heine debut på VFF's divisionsreserver, og han scorede kampens enlige mål mod 

AGF. 

 

Den 14. august debuterede 

han så på VFFs 2. divisions 

hold ved at score til 2-1 over 

Silkeborg, som på det 

tidspunkt også var et 2. 

divisions hold.  

I 1988 blev han topscorer for 

VFF med 18 mål, samme år 

blev han kåret som årets fund 

i 1988. Men det vidste han 

ikke. for på det tidspunkt var 

han i Thailand inviteret af 

Pam. Heine og et par 



andre klubkammerater spillede for Pam's gamle 

klub i en tunering for 50.000 tilskuere.  

I 1989 Rykkede Viborg FF så op i 1. division, 

det gik også udmærket.  

Heine prøvede også at komme ind som 

målmand i en kamp hvor den ordinære 

målmand blev vist ud. Heine har også prøvet at 

blive sat af, årsag - var det ikke noget med nogle 

pattegrise?  

I 1990 skriver Heine så kontrakt med 

Silkelborg, det behagede ikke rigtig Viborg FF.  

I Silkeborg gik det også godt for Heine. 

Silkeborg var på det tidspunkt kommet i  

Superligaen. Den 23. april blev han valgt som 

ugens spiller, og den 22. november modtog han 

en check på 5.555,55 kr. for de første scorede 5 

mål i superligaen. 

Den 4. september debuterede Heine på et af-

budhærget landshold mod Island, de spillede 0-

0. Heine har været væk siden maj sidste år 

(1992) hvor en mærkelig lyskenskade dukkede 

op, han har siden gået til utallige behandlinger, 

og har gen-nemgået et omfattende 

træningsprogram, og er nu blevet klar til at spille 

mod Brøndby den 22. marts, pudsigt nok 

samme hold som han spillede "afske-ds-kamp" 

mod sidste år. Silkeborg tabte 1-3. Men en 

advarsel til forsvarsspilleme i superligaen: 

Heine Fernandez er igen på spil..... ! 

 

Der skal lyde en stor tak til dem der har været behjælpelig med indlæg og andet materiale til bladet. 

Vi beklager meget at bladet kommer så sent, men vi ville jo gerne være de første med de sidste nyhe-

der. 

   Med de bedste ønsker om en god sæson, Henrik, Arnth og Ib. 

Jeg savner endnu lidt timing, men det kommer, sagde Heine 
Fernandez, der vendte tilbage og spillede en stor kamp efter 10 
måneders skade (Foto Henrik Bjerregrav) 



 

 

Godt 
SamSpil 
 
 
 

 
 
 
 

Kom ind og lad os 
Diskuttere netop dine driblinger 

Er af største betydning, 
når du skal vælge 
pengeinstitut 


