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Borup Idrætsforening 1994. 
 

Bestyrelse - udvalg m.m.:  

Arnth Nielsen  86 69 45 75 

Anders Mølgård  86 61 55 83 

Poul Johannessen  86 69 49 40 

Karina Lyngsøe 86 69 42 59 

Flemming Lund  86 69 42 59 

Christel Sølager  86 69 61 38 eller 86 69 61 95 

Sonja Mortensen  86 69 44 01 

Bente Mortensen 86 69 41 19 

 

Formand:  Arnth Nielsen 

Næstformand:  Anders Mølgaard 

Kasserer:  Poul Johannessen 

Sekretær / pr.chef:  Karina Lyngsøe 

Talsmand for kridtudvalg: Arnth Nielsen 

Kampfordeler Flemming Lund 

Garderobe Jan Sørensen 

Ungdomsformand/udvalg: Hans Kurt Tougård, Flemming Lund, Kurt Elkjær, 

Svend Mogensen og Arnth Nielsen 

Fodboldudvalg Flemming Lund, Anders Mølgård & Christel Sølager 

Festudvalg Bente Mortensen, Sonja Mortensen, Christel Sølager, 

Anders Mølgård, Henning Lausisen, Karina Lyng.ue 

Per Høgh, Michael Juhl 

Sponsorudvalg Poul Johannessen, Anders Mølgård, Flemming Lund 

Jan Sørensen, Henrik "Junior" Nielsen  

Spiludvalg Poul Johannessen, Karina Lyngsøe, Christel Sølager, 

Bent Christensen, Bent Lyngsøe, Henning Sørensen. 

Klubblad Søren Vejlby (tegner), Henrik ”Junior” Nielsen, Arnth 

Nielsen, Ib Slavensky 



Aktivitetskalender 1994: 

Sommerfest 

Søndag den 19/6 Mødetid kl. 12.00  

Teltet rejses, gulve, frysere og køleskabe hentes. Flagstænger 

stilles op. Alle er meget velkommen!!! 

Mandag den 21/6 Strømmen laves. Køkken og bar stilles op. Borde og stole hentes 

i hallen (HK). 

Tirsdag den 22/6 Brandvæsnet laver opvisning.  

 Fodboldkamp.  

 Team 1000 quiz 

Onsdag den 23/6 Bilrally.  

 Grillaften.  

 Team 1000 quiz. 

Torsdag den 24/6 Fodbold 

 Sct. Hans Aften – Båltale ved Ib Bjerregaard 

Fredag den 25/6 Ynglingekamp.  

 Lotterispil i forsamling.huset.  

 Team 1000 quiz finale. 

Lørdag den 26/6 Morgenkaffe ved Sparckassen i Skals kl. 9.00  

 Rafleturnering kl. 10.00  

 Leg for børn bl.a. fiskedam kl. 9.30  

 Motionstur (Anne Birgitte) kl. 11.00  

 Fodbold  

 ØLTELTET LUKKER KL.17.00  

 Fest i teltet kl. 19.00  

 Ta' selv bord fra Jenny.  

 Musik: Norden, Almind & Slavensky. 

Et lille nødråb fra festudvalget!!  

Vi søger folk der kunne tænke sig, at gøre et lille stykke arbejde for klubben i festugen.  

Vi mangler til, at stå på poster til bilrally, og folk der kan komme med gode ideer til quizen.  

Eller har du et godt forslag til nogle indslag, hører vi gerne fra dig.  

Du kan kontakte et medlem i festudvalget, eller smid dit/dine forslag i den lille postkasse, nede i klu-

bhuset. 

   Venlig hilsen Festudvalget. 

 

 



Generalforsamling tirsdag d. 30/11 1993. 

Ved den årlige generalforsamling i Borup lF aflagde formanden Per Høgh en fyldestgørende beretning 

over årets aktiviteter i foreningen.  

Vi starter med fodbold. Den 30.01.93 var der indbudt til træningsstart under vores nye træner Bent 

Pedersen fra Ulbjcrg og hjælpetræner Niels Kristian. Og til vores store glæde var der i år også mødt rigtig 

mange op til træningsstart. Der iblandt 6 nye spillere. Det var også dejligt at se vores gamle træner Jørgen 

Nielsen dukke op til træningsstarten. Først til serie 2. Det var med stor overraskelse, at vi modtog 

krcdsindclingcn efter nytår, hvor vi opdagede at det var ene nord og vestjyske hold, man skulle møde. Det 

viste sig at de havde placeret Borup et forkert sted på kortet, da de havde lavet krcdsindclingcn. Selvom 

vores kampfordeler gjorde et ihærdigt forsøg på at få rettet kampen, ville JBU ikke gøre noget ved dette. 

Flere af de nye spillere kom i 1. holdstruppen. Derved kunne man præstere en bredere trup end i de 

seneste år, og det viste sig at det fik stor betydning. Idet sæsonen skred frem, løb man nemlig ind i flere 

skader, dog ingen alvorlige. Igennem hele sæsonen lå man i den øverste halvdel af kredsen og sluttede 

der. Og det må man sige er imponerende, for vi ved det altid er meget svært al spille mod de nord og 

vestjyske hold, som er kendt for at kæmpe til sidste fløjt. Næste år befinder vores 1. hold sig også i serie 2, 

hvor der næste år er lagt op til nogle spændende kampe, idet mange naboklubber enten er rykket op eller 

ned i serie 2. Forhåbentlig vil der næste år blive mulighed for al lave en dynamitpulje, hvis Sparekassen er 

interesseret. Ligesom sidste år havde vi ansat Nelle til at tage sig af serie 5 og 6 spillerne til træning om 

tirsdagen, men serie 6 spillerne svigtede. Håber det bliver bedre næste år. I øvrigt var der meget flot 

tilslutning til træningen hele foråret. Bent fortsætter som træner, mens Nelle i første omgang kun er ansat i 

foråret. Serie 5 lagde også i år meget stærkt ud med næsten at vinde alle deres kampe i foråret, og havde 

kun mistet 3 point indtil sommerferien. De lå derfor i toppen sammen med 2 andre hold. I efteråret 

fungerede spillet ikke rigtig længere. Om det var skader der plagede eller manglende koncentration der 

var årsagen skal være usagt. Oprykningen glippede derfor, det blev dog til en ærefuld 3. plads. Det skal 

lige bemærkes at det var det hold i kredsen som der blev scoret færrest mål imod. Så til serie 6. Her var 

der lagt op til rigtig en dynamitkamp, idet de to serie 6 hold var kommet i samme pulje, og skulle mødes i 

den første kamp. De unge på serie 6
1 
 vandt en sikker 1 - 0 sejr. I efteråret tabte de unge knebent l - 3 til 

serie 6
2
, som også i år bestod af gamle rutinerede spillere. Serie 6

1
 høstede knap så mange sejre som de 

ønskede. De kæmpede alligevel godt, og spillede sidst på sæsonen nogle gode kampe med nogle sejre. 

Serie 6
2
 kom skidt fra start, da de tabte til de unge. I efteråret fik de dog med god holdmoral + lån af 2 - 3 

unge spillere en rigtig god efterårssæson, hvor man igen kunne kende dem fra de forrige år. Så jeg håber 

de også næste år er villige til at spille bold, så vi igen kan stille serie 6 hold med indbyrdes kampe.  

Lidt om damefodbold. Som omtalt på sidste generalforsamling havde vi lavet en ny aftale med Ulbjc-rg, 

som gik ud på et blandet 1. hold, et rent serie 2 hold i Ulbjcrg samt et serie 3 hold i Borup. Da sæsonen 

startede kunne Ulbjcrg ikke stille deres serie 2 hold. Derfor fik Borup et serie 2 hold. Samarbejdet 

fungerede stadigvæk ikke særlig godt, og på et møde i juni blev samarbejdet ophævet. Derfor håber jeg vi 



får et damehold i Borup. Det er Preben og Henning klar til at tage sig af. Kort om resultaterne. 

Jyllandsserieholdet havde en stabil sæson, og sluttede midt i rækken. Serie 2 havde et katastrofalt forår. 

Men i efteråret vendte bøtten sig. Man leverede en rigtig god indsats, og var næsten sikker på at blive i 

serie 2.  

Lidt om ungdomsafdelingen. Samarbejdet mellem Skals, Ulbjerg og Borup er begyndt at fungere rigtig 

godt. Resultatsmæssigt har det været en fin sæson. Borup IF stod i år for afslutningsfesten for 

ungdommen. De små var i Skive badeland, mens de store spiste pizza, og derefter var en tur i biografen. 

Vi har et stort ønske i bestyrelsen om at få en ungdomsformand uden for bestyrelsen. Meningen var at 

denne skulle tage sig af ungdomsarbejde!, da det er meget vigtigt, at vi har godt fat i ungdomsafdelingen.  

Lidt om arrangementerne i årets løb. I februar blev der afholdt dilettant i forsamlingshuset. Som sæd-

vanlig med fuld hus. Sommerfest var i år lagt i uge 25, hvor der blev afholdt et uofficielt kommune-

mesterskab i fodbold mellem Skals, Ulbjerg og Borup samt et sammensat hold med spillere fra Klejtrup, 

Bjerregrav og Møldrup. I finalen mødtes lidt overraskende det sammensatte hold og Skals. Skals vandt. 

Endvidere var der bilrally og grillaften. Til Sct. Hans aflen holdt Karl Højgård båltalen. I år var quiz 1000 

lavet med hold, som kæmpede om 1000 kr. Vinderholdet blev Kent Mogensen & co. Lørdagen startede 

med rundstykker skænket af Sparekassen i Skals. Derefter var der Rafleturnering. Som noget fantastisk 

havde vi arrangeret en kamp mellem Borup og Ulbjerg med gamle serie 1 spillere. De fleste deltog senere 

til festen i teltet om aftenen, hvor der var fuld hus. På trods af det halv dårlige vejr blev overskuddet en del 

større end forrige år. Lørdag d. 18.09 blev der afholdt sponsorfest. Og som noget nyt blev de inviteret til 

spisning kl. 11.00 og derefter overværede de en serie 2 kamp, hvor man kunne gætte på resultatet. 

Præmien var 2 billetter til landskampen mellem Danmark og Nordirland. Trods de nye tiltag var der al 

for få sponsorer mødt op. Så vi efterlyste gode ideer til at få dem ud af busken, for på sponsorområdet 

skal vi til at vågne noget mere op. Ellers mister vi dem. Til afslutningsfesten var der mødt ca. 90 op til 

spisning. Årets BIFer blev Henning Laustsen. Pokalen for træningsflid gik til Flemming Lund. Serie 2, 

Carsten Trinderup. Serie 5, Hans Kurt. Serie 6
1
, Jan Ole-sen. Serie 6

2
, Henning Lauridsen. Bent 

Pedersen uddelte en pokal til en spiller som havde gjort et specielt godt stykke arbejde på serie 2. Denne 

pokal fik Poul Fredborg. Årets Engtramper blev Jørgen Nielsen (gl. coach). Årets spiller hos damerne blev 

Sonja Mortensen. Tra:ningsflid, Gitte Thorsager. Årets engtramperinde, Majbritt Hansen. Vi havde sidst 

år aftale med Skals kro omkring garderoben. Efter at lotterispillet de sidste par har har kørt dårligt, ser det 

ud til at bøtten nu er vendt. Præmiewhist kører også godt. Man efterlyser måske nogle unge spillere. Sidste 

år forsøgte vi at tjene nogle penge i bestyrelsen ved selv at skiftes til at stå i kantinen, hvilket også lykkedes. 

Vi har i bestyrelsen gået og tumlet med nogle ideer med hensyn til udvidelse af klubhuset. Der er lavet 

foreslag til strukturændring i forb. med bestyrelsesarbejdet, så dette ikke længere er så belastende. Til slut 

vil jeg rette en meget stor tak til de trofaste sponsorer, samt en stor tak til de frivillige medhjælpere, som 

har givet en hånd med. Det skal de alle have mange tak for. En tak skal også lyde til de ledere vi har 

arbejdet sammen med i naboklubberne. Der skal også lyde en tak til de øvrige i bestyrelsen, for et godt 

samarbejde. Jeg håber den nye bestyrelse ligeledes får et godt samarbejde. 

     Per Høgh 



Støt vores sponsorer – De støtter os 

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 

bestyrelsen er der stor glæde over det gode samspil, der efterhånden er opstået mellem sponsorudvalget 

og vore spon-sorer. På sponsoroversigten kan du i år se hvilke firmaer der støtter os i ny opstilling, hvor 

sponsorerne er samlet i fag-grupper. Borup IF opfordrer derfor vores medlemmer og støtter til at tænke 

over, hvem der er sponsor for Borup IF - STØT DEM.  

Sponsorudvalget: Anders. Mølgård, Henrik Nielsen ”Junior”,  Jan Sørensen, Flemming Lund 

og Poul Johannessen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blæren skal jo tømmes  

selvom hjørnespark der dømmes 



Støt vores sponsorer 
de støtter os 

Sponsorer  Borup-IF  1994  
 

Børges Biler, Låstrup 

86 69 42 49 

 

Hancock, Skive 

97 52 25 77 

 

Tuborg, Viborg 

86 62 09 40 

 

J.K. Fredborg, Nr.Rind 

86 69 60 35 

 

Poul Fredborg, Ulbjerg 

86 69 73 4o 

 

Tonny Hermansen, Viborg 

86 61 53 15 

 

Låstrup Savværk, Låstrup 

86 69 41 20 

 

Bent Grøn Andersen, Nr.Rind 

86 69 61 88 

 

Tømrerm. Jørgen Nielsen, Løgstrup 

86 64 30 36 

 

Ulbjerg Smedie 

86 69 74 44 

 

Viborg Rørteknik 

86 62 90 22 

 

Viborg Glarmester og Plakaten 

86 62 o4 52 

 

Tinghallen, Viborg 

86 62 62 65 

 

Skals Kro 

86 69 40 17 

 

Ulbjerg Rast 

86 69 72 11 

 

Hersom Forsamlingshus 

98 54 68 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

T. J. Sport, Viborg 

86 62 88 00 

 

Jetsport, Viborg 

86 61 12 55 

 

B. L. Skind, Skals 

86 69 42 11 

 

Knud, Ring, Kjeldgårdsminde 

86 69 60 55 

 

Ugeavisen, Skals 

86 69 45 00 

 

Consul Helsesol, Viborg 

86 61 56 77 

 

Skals Auto, Toyota 

86 69 43 33 

 

K. V. Auto, Skals 

86 69 43 89 

 

Sparekassen Skals 

86 69 43 00 

 

Unibank, Skals afd. 

86 69 42 55 

 

Rev. Frede Kragh, Skals 

86 69 44 41 

 

Rev. Hvam Jensen, Viborg 

86 60 17 99 

 

Eventyr Is 

86 43 17 77 

 

Meny Kaffe, Mønsted 

86 64 65 66 

 

Skals Bageri 

86 69 43 39 

 

Låstrup Brugsforening 

86 69  40 79 

 

 

 

 

 



Lotterispil Borup IF sæsonen 1993 - 1994. 

Det var med stor spænding al udvalget og bestyrelsen gik i gang med denne sæson, efter vi året der var 

gået forud, havde haft en nedgang i fremmødet til spillene i foråret i 1992. Da det så samtidig forlød at de 

nærmeste lotterispil havde for lidt fremmøde, var medhjælperne meget påpasselige med afviklingen af 

spillene, så vi kunne undgå at skulle holde pause igen. Dette lykkedes meget godt, og det blev en flot 

sæson for både medhjælpere og foreningen. Der skal således lyde en stor tak for godt fremmøde til 

spillene fra både medhjælpere og bestyrelsen for Borup IF. 

     Poul Johannessen. 

Medhjælpere til lotterispil:

Jens Ole S. Jensen, Gertrud og Gunnar Nielsen, Lissy og Preben Ladefoged, Bent Lyngsøc, Børge 

Møller, Lena og Holger Nielsen, Arne Mikkelsen, Christian Nielsen, Peter Lund, Risgård Thorsager, 

Ketty Møller, Henning Sørensen, Bent Christensen, Tage Nielsen og Arnth Nielsen. 

 

Opråbere:  Sigfred Christensen og Poul Johannessen. 

Alh. af kød:  Bent Lyngsøe 

Opstilling af borde  Børge Mogensen. 

Udvalget:  Karina Lyngsøe, Christel Sølagcr, Bent Lyngsøe og Henning 

Sørensen. 

 

Medhjælpere til Præmiewhist:   Vagn Nielsen og Bent Nielsen. 

Kaffebryggere  Lilly Nielsen, Ingrid Thorsager, Laura Nielsen og Agnete 

Christensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



På fodboldskole England. 

Den 18 juni 1993 var en speciel dag for os, for vi skulle ud på en længere fodboldtur, nærmere 

bestemt Birming i England. Vi skulle på en fodboldskole for at prøve at træne som professionelle 

fodboldspillere gør det, nemlig 2 X 2 timer om dagen.  

Vi var meget forventningsfulde, da vi ankom til byen, hvor Aston Villa's berømte fodboldhold har 

hjemmebane. Vi blev indlogeret hos nogle rare mennesker, og de næste 10 dage, skulle vi leve som 

konger i et fremmed land. Vi blev simpelthen vartet op i hoved og r.. , af den familie vi boede hos. 

Det eneste vi skulle var egentlig at spille fodbold og opleve byen, som er hjemsted for over 5 

millioner mennesker.  

Træningen var ufattelig hård, eftersom vi havde haft sommerferie i over en måned. Vi lover jer at "det 

ikke var for børn", vi havde virkelig ømme lårmusklcr, så ømme al vi måtte løfte dem op i sengen om 

aftenen når vi skulle sove. Den anden aften bestemte vi os for at give hinanden massage med var-

mecreme af et ukendt mærke. Og for at vi ikke skulle få rykket alle hårene af benene smurte vi ekstra 

meget på. Det resulterede i at vi ikke kunne falde i søvn før langt ud på natten. Det brændte á h....... 

til. De 10 dage vi skulle være derovre viste sig at blive en stor fodboldmæssig oplevelse. Vi så bl.a. det 

engelske U 18 landshold spille mod Spanien. Det engelske hold blev i øvrigt Europamestre. Vi 

mødte også et lokalt professionelt ungdomshold, som vi slog 2 - 1, men det skal dog siges at de var to 

år yngre end vores gennemsnitsalder. Vi spillede i alt 5 kampe derovre, en af dem var mod Aston 

Villa's oldboys hold, med flere gamle professionelle Aston Villa spillere. Men den kamp vandt vi  

"selvfølgelig"også, vi vandt dem sådan set dem alle 5 rimelig overbevisende.  

Vi besøgte også Littleshall sportscenter, hvor vi skulle spille en 5 - a - side turnering. Det var en utrolig 

spændende turnering og det hele endte med straffesparkskonkurrence, som vi heldigt vandt. Vi vandt 

faktisk alt, hvad der kunne vindes derovre, men om det var held, vil vi lade guderne bestemme. Vi 

besøgte desuden Aston Villa's berømte hjemmebane "Villa Park" og mødte Ally Mc Coist fra Gla-

sgow Rangers.  

Vores trænere var alle tidligere skotske landsholdsspillere, og de var utrolig gode til at lære fra sig, 

selvom alt kommunikation foregik på et fremmed sprog.  

Alt i alt synes vi at turen helt klart var pengene værd, og vi vil på det kraftigste anbefale turen- til andre 

ungdomsspillere. Turen var virkelig en oplevelse udover det sædvanlige. 

     Dan Thomsen & Kim Jensen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indlæg omkrig 1. holdstruppen. 
Spillerkarakteristika 

Jan Sørensen  Målmand + Stærk på stregen 

      Ung spiller god indstilling 

-  Høje bolde i feltet 

 

Preben Mortensen Wingback + Hurtig – Nærkampstærk 

  Markering -  Hovedstød – koncentration – for mange skader – nervøsitet 

 

Henrik ”Junior” Nielsen Markering + Nærkampstærk – hovedspil – indstilling 

   ? for hurgtigt pasningsspil langs stregen 

 

Poul Fredborg Wingback + Nærkampstærk – indstilling - temperament 

  Midtbane -  Hovedspil - temperament 

 

Steen Hansen  Wingback + Hurtig – boldsikker -  placeringsevne - driblestærk 

  Midtbane -  Hovedspil – temperament – ét benet 

 

Ole Hansen  All round + Teknisk stærk spiller – hovedspil – god målmand –  

   kan bruges over hele banen 

-  Temperament 

 

Jørgen Nielsen Midtbane + God indstilling – god placeringsevne - hovedspil 

  Sweeper -  Hurtighed – chancer tæt under mål.  

  Anfører 

 

Jens Erik Hermansen Midtbane + Hovedspil – teknik - skudstyrke 

  Angreb -  hurtighed – luft 

 

Flemming Lund Midtbane + Teknisk stærk – godt blik for spillet – godt skud 

  Angriber -  Hurtighed – Hovedspil.  

 

Michael Hansen Angriber + Hurtighed – indstilling 

   -  Hovedspil – ét benet – lidt benovet 

 

Steen Madsen  Angriber + Hurtighed – målfarlig 

   -  Hovedspil – temperament 

 

Klaus Christensen Markering + Nærkampstærk – hovedspil – indstilling 

   -  Blik for spillet – nervøs 

 

Ole Lauridsen Wingback + Hurtighed - pågående 

  Angriber -  Teknik - hovedspil 

 

Bent Mogensen All round + Hovedspil – placeringsevne – moral 

   -  Hurtighed 

 

Torben Jensen Angriber + Driblinger – skudstyrke 

   -  Temperament – hovedspil 



 

Kristian Nielsen Midtbane + Kropsstærk – engagement 

  Markering -  overblik - lastbilchauffør 

 

Lars Mogensen Midtbane + Nærkampstærk – teknik - vilje 

  Wingback -  Hurtighed - hovedspil 

 

Bent Pedersen Coach + ? 

   -  Ryger – selvmål 

 

Velkommen til en forhåbentlig spændende sæson. Vi har i lejlighed med alle andre klubber været 

handicappet af vintervejret her i begyndelsen. Jeg har derfor været glad for at vi har haft mulighed for at 

træne i Værestedet. Det blev måske et par gange for meget, p.g.a. vejret. Men alt i all synes jeg vi har haft 

gavn af at være inde, selvom lidt større tilslutning ind imellem havde været ønskeligt. Men hensyn til de 

træningskampe vi har spillet har det gået lidt op og ned. Men tendensen har været at vi har produceret 

masser af målchancer, men til gænga:ltl også lukket utrolig mange, efter min mening lette mål ind. Det 

prøver vi at stabiliserer.  

Med hensyn til selve turneringen, er vi heldigvis igen blevet placeret i en lokal kreds. Det betyder at hver 

eneste weekend er man enten selv eller også er naboklubben intlvolveret i et lokalbrag. Det vil efter min 

overbevisning betyde: Interesante kampe for vort eget publikum. Større interesse for naboklubbernes 

spillere og fans = spændende og tætte kampe + bedre økonomi for klubberne.  

Vores egen situation: Spillertruppen som er omtalt andetsteds, er identisk med sidste sæson. Jeg mener vi 

har fornuftig besætning på langt de fleste pladser. Og de spillere der er i trupper er forholdsvis stabile til 

træning.  

Træningsstart Borup IF: Sæsonstart bliver en barsk affære. I de første fire kampe har vi tre nedrykkere fra 

serie 1 + en oprykker fra serie 3. 

 

Borup – SIK 

Højslev K. – Borup 

Borup – Ulbjerg 

VFF – Borup 

Endnu en gang velkommen til sæsonen 94 

     Bent Dahl Pedersen 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Indlæg fra Niels Kristian. 

Sidste år varslede jeg en topplacering for 2. holdet. Vi sluttede da også på en 3. plads, efter de suveræne 

Vridsted og Højslev K. Efter forårsturneringen havde vi 19 point ud af 22 mulige og en målscore på 34-7. 

Men ligesom det forrige år blev det igen et dårligt efterår. Med mange udskiftninger på holdet og dermed 

ikke de samme spillere to kampe i træk, er det svært at danne et homogent hold.  

Modstanderne i 1994 er mange lokale hold, hvor vi sidste år havde nogle lange ture. Forberedelserne til 

den nye sæson er startet med flere aflysninger p.g.a. sne. Således har vi p.t. kun spillet 2 reelle 

træningskampe og tabt begge. Så nu håber jeg at en dårlig generalprøve giver en god deby. Med det  

spillemateriale der er til rådighed i 1. og 2. holdstruppen, skal der være 11-12 spillere til 2. holdet med 

slagkraft og især stabilitet til, at vi igen i år kan blande os i toppen, og det gerne i hele sæsonen. Allerede 

nu er der sket udskiftning ved 2. holdet. Vi siger farvel og lak lil vores holdleder i 1993, Flemming og 

Anders Mølgård, og byder Poul Johannessen velkommen til jobbet som holdleder. Til slut igen, igen, igen 

et nødråb! Træning. Hvor bliver I af? Mød op tirsdag hvor vi skiller de ambitiøse fra, og resten leger lidt 

fodbold i den anden ende af banen. Du bestemmer selv hvor du vil være med, og hvor hårdt det skal 

være. Vel mødt og god sæson 1994. 

 

Indlæg fra Søren B. Møller. 

En ny sæson er lige på trapperne, og lige nu beder vi alle til, at vejret arter sig vel, og at banerne bliver 

kampklare. Del er mange år siden vi har haft så store problemer med al få afviklet træningskampene. 

Vejret og banerne har heller ikke ligefrem animeret spillerne til al komme frem af vinterhiet og ud på de 

snedækkede og våde baner. Men nu er det alvor, og da vi igen i år har fire herresenior hold, skal vi bruge 

al disponibel mandskab hver weekend for ikke at komme ind i nogle dumme aflysninger. Det jeg mener 

er, at man ikke bare skal melde afbud eller evt. blive væk uden særlig grund. Nogle få afbud en weekend 

er nok til at vælte læsset og ødelægge det for resten af holdet, så tænk jer om en ekstra gang inden I 

melder afbud. En 100 % indsats får både spillere og lederne mest ud af. Som jeg omtalte før, har vi igen i 

år fire seniorhold. Et serie 2, et serie 5 og to serie 6 hold, der igen i år er så heldige at komme i samme 

kreds. Det er altid rart med lidt kvalificeret modstand, (her tænker jeg på serie 6
2
), og så er der ellers ikke 

meget andet at sige end god sæson til alle, og må det bedste hold vinde, her tænker jeg på serie 6
1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Året der gik. 

Sæsonen 93 blev ligesom 92 et rimeligt år for herreseniorer - fodbolden i Borup IF, under den spillende 

træner Bent Dahl Pedersen og hjælpetræner Nicis Kristian Svendsen. Serie 2 fik en delt 4. plads med 24 

point, Holdet var dog aldrig for alvor tæt på de to oprykkere Nors og Balling, man var nærmere bunden 

en overgang. Igen var holdet utrolig ustabil, bl.a. fik man en dårlig sæsonstart, med kun 3 point for de 

første 4 kampe. Det skyldes måske, at man skulle spille en del nye spillere ind på holdet, sammen med en 

ny spillestil. Men langsomt fik man et meget målsøgende spil frem, der desværre gik lidt ud over den 

anden ende med den samlede målscore på 51 - 44 siger en del om. Årets bedste kamp var sejren på 4 - 2 

hjemme over Harboøre og især 5 - 2 ude over Balling i foråret. I efteråret sluttede man flot af med bl.a.   

6 - 3 i Thyborøn og 2 - 2 mod oprykkerne fra Balling. Årets spiller blev fortjent Carsten Trinderup, der 

med sin bedste sæson nogen sinde også blev en af topscorerne. Træningspokalen gik til Flemming Lund. 

Og en pokal til årets overraskelse Poul Fredborg. Årets Engtramper blev den tidligere træner Jørgen 

Nielsen, der satte sin præg inde som ude på banen med sit gode humør. Han faldt hurtig igen ind i 

spillerens rolle. For serie 5 startede sæsonen helt suveræn med 19 point ud af forårets 22, desværre var 2 

andre hold lige så stabile, og i efteråret gik holdet også i stå så den tilsyneladende sikker oprykning gik i 

vasken, men trods alt blev det til en flot 3. plads. Årets spiller blev veteranen Hans Kurt Thougård, der 

især i foråret var stærkt spillende med sit wingback-spil. For begge serie 6 holdene endte en spændende 

sæson i nærheden af den midterste halvdel, hvor man mødte hinanden, og hvor man ikke fik svar på 

hvem der var bedst, da man vandt en gang hver over hinanden. Årets spiller blev Jan Olesen og Henning 

Laustsen. All i alt en udemærket sæson og med en klub som Borups størrelse er det tilfredsstillende at 

have 4 hold, og et serie 2 hold. Det må også være målsætningen fremover at bevare det. Man må 

selvfølgelig godt forbedre hvis mulighederne opslår.  

Fodboldudvalget ved Flemming Lund ønsker og tror på en god sæson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piratfoto af Malle, under prøvekørsel af ny kridtmaskine. 



Damefodbold I Borup IF 1993. 

Sæsonen 1993 var ifølge samarbejdsaftalen mctl Ulbjerg planlagt til at skulle samle spillere til 3 hold. 

Dette var Jyllandsserien, serie 2 og serie 3, hvor Jyllandsserien og serie 2 skulle træne og spille i Ulbjerg, 

mens serie 3 delvis skulle træne i Ulbjerg og Borup samt spille hjemmekampe i Borup. Til 

træningsstarten i Ulbjerg mødte der ikke så mange spillere frem som forventet, og da der var gået 3-4 uger 

blev begge klubber klar over at der måtte trækkes et hold utl af turneringen. Dette gav igen anledning til 

en del møder om samarbejdet, og resulterede i at Ulbjerg skulle have JS. holdet metl Kim Lyngsø som 

træner og Poul Henriksen som holdleder, samt at Borup skulle spille i serie 2 med Henning Laustsen 

som træner og Poul Johannessen som holdleder.  

Borup-holdet var tilmeldt en træningsturnering som blev vundet sikkert, eet var måske fordi det var serie 

3 hold, og vores spillere var mere teknisk spillende end modstanderne. Som vinder skulle holdet møde 

Borbjerg og uden at vide bedre gik spillerne på banen for at møde et serie 3 hold, men efter en meget 

heldig udligning af Borbjerg i sidste minut af forlænget spilletid, tabte holdet på straffespark. Efter kampen 

erfarede vi at Borbjerg spillede i serie 2, og var placeret på en flot 3. plads i deres kreds.  

Spillerne mødte talstærkt frem til træning 1 gang om ugen, og det fungerede meget godt idet der i løbet af 

året var 9 spillere i gennemsnit pr. gang. Spillcrtruppen var på i alt 22 forskellige spillere i løbet af året, 

men alligevel var det ikke altid lige nemt at få spillerne klar til kamp om lørdagen og søndagen. Dette 

skyldes især omlægning af åbningstider i butikker og at damerne har flere arbejdsopgaver som skal 

udføres på disse dage.  

Holdet blev placeret i en ny kreds med 5 hold fra Århus, Mammen, Ry, Bjerringbro og Her- 

som/Bjerregrav, så det blev til en del kørsel i løbet af året. Forårsturneringen blev præget af en del 

problemer omkring hjemmekampene, fordi halvdelen skulle spilles i Ulbjerg, da holdet bestod af spillere 

fra både Ulbjerg og Borup. Tillige med at der var rejst to målmænd fra forrige sæson skulle der findes en 

ny til målmantlspladsen, og efter 4 spillere blev afprøvet i målet, tog Christel Sølager det store ansvar 

resten af sæsonen, hvilket hun gjorde på bedste vis.  

Et nyt hold der skulle spilles sammen og derfor var mange spillepladser nye for nogle spillere, gjorde at 

modstanderne kunne lægge for stort pres på vores spillere, så holdet kun fik 3 point i forårssæsonen. De 

sidste 2-3 kampe i foråret gav dog spillerne troen og viljen samt sammenholdet til at fortsætte mctl både 

træning og kampgejst i efterårssæsonen.  

Efter sommerferien mødte tier 4 nye gode spillere til træning og kampene, hvilket forstærkede holdet 

over hele banen, så holdet tlervetl fik ventil " den synkende skude". I løbet af efterårssæsonen fik holdet 6 

kampe i træk med point og samtlige spillere var "klar" inden tlen sidste udekamp mod ASA Århus, fordi 

en sejr var næsten sikker mctl en ny sæson i serie 2. Vi mødte velforberedte frem til ASA og kunne 

konstatere at kampen skulle spilles på en grusbane, og da ingen havde prøvet dette før, mistede spillerne 

modet til al spille kampen. En fejlbedømmelse fra dommeren satte modstanderne i gang så ASA fik 

udlignet og derved blev forsvaret usikkert i resten af kampen. En misforståelse gav modstanderne 

sejrsmålet, så del var en flok skuffede spillere der forlod ASA, men efter en kort tid i bussen hjemad 

vendte humøret tilbage igen, og alle var opsat på at spille næste sæson uanset om det blev serie 2 eller 



serie 3. Efter nogle uger i uvished kom afgørelsen fra JBU om at holdet skulle spille i serie 2 i sæsonen 

1994. Noget af sammenholdet blev især forstærket ved at der blev af11oldl nogle enorm gode og særdeles 

spændende fester, hvor der bl.a. også blev vasket lofter og der blev opfundet en ny slagsang  

UMBA-UMBA, samt en efterfølgende bustur til Skals var mere end alle spillere kunne klare. Træner og 

holdleder vil hermed gerne takke samtlige spillere for en god og spændende sæson.  

Sæsonen 1994:  

Holdet skal i år trænes af Henning Lausisen og Preben Mortensen. Efter at have trænet nogle gange er 

der 20 forskellige spillere der er klar til denne sæson, hvor holdet er kommet i Nordkreds med 5 hold i 

Ålborg, Ørcbro, Nibe, Års og Testrup. Da det var en tidlig sæsonstart har der været nogle gange træning 

på Va:rcstcdct under ledelse af Ann Birgitte Harder med nogle gode strækøvelser.  

Holdet og trænerens målsætning er al va:rc med til al præge rækken og slutte i den bedste halvdel. 

 

Nuværende sponsorer for dameafd. 1994:  

DK benzin, Sundstrup  

Viborg Rørtcknik  

Kirkcbækvcjcns slagterforretning  

Nykrcdit, Viborg  

HOKA tæpper, Viborg  

Knud Ring, Kjeldgårdsminde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når hjemturen fra fcsten bliver for lang. Kan 

pladsen i maven blive fur trang 



Indlæg fra Elkjær. 

Da jeg i foråret 93 blev spurgt, om jeg kunne hjælpe med at træne de små, sammen med Gitte Thorsager, 

syntes jeg det kunne være sjovt. Desuden havde jeg to drenge der gik til "træning" og det var Arnth Nielsen 

der spurgte, så der var ingen undskyldning for ikke at gøre det. Da selv samme Arnth, sammen med 

Flemming Lund, havde meldt ungerne til en turnering og først gav besked om det, ca. tre uger før "kick 

off", var det med nogen skepsis at vi gik sæsonen i møde, men det blev gjort til skamme. Ungerne spillede 

med en glæde og iver, som mange af de voksne kunne lære noget af. Desuden havde vi stor opbakning fra 

forældrene. Så, som træner, var alle forhold i orden. Glade børn og glade forældre. Her i 1994 bliver det 

spændende at se om vi kan følge succesen op. Trænerstaben_ er blevet udvidet, med Bent Frandsen fra 

Nr. Rind, som er en rolig fyr, med en god indvirken på børnene, og det behøves. Vi forsøger nemlig, som 

nogel nyt, fodholdlræning for dem der vil det og så forskellige lege samt en slags gymnastik, for dem der 

ikke er blevet "bidt" af fodbolden endnu. Udover det er aldersgrænsen udvidet fra 4 til 5 år til 3 år og det 

gør det til en stor udfordring. Prøv at forestil jer 15 - 20 unger der farer rundt i alle retninger, mens vi 

trænere farer rundt, for at bringe system i al' panikken. Jo 1994 skal nok blive spændende. Del er planen 

at, når vejret bliver bedre, rykker vi ud af Værestedet og op på BlPs anlæg, hvor Bent vil stå for det mere 

seriøse og jeg skal lege med de børn, som vil vente lidt med fodbolden. Hvad så med Gitte? Da hun er 

begyndt som bager"jomfru", ser vi hende kun hver anden mandag, men det er også bedre end slet ikke at 

se hende. Hans Kurt Thougård, som er formand for ungdomsafdelingen, indkaldte til et møde, hvor vi i 

fælless-kab lagde slagplanen for 1994. Ved dette møde lagde han stor vægt på, at det ikke er børnene der 

ikke har lyst til at komme, men at det er forældrene som har meget at lave, og at nøglen er sammenkørsel 

og jeg kan da kun opfordre til at, hvis ikke I har tid til at aflevere børnene hver mandag kl. 16.30, og hente 

dem igen kl 17.30, så snak med dem som I ved der har tid eller alligevel kører. Her til slut vil jeg opfordre 

så mange børn som muligt til at møde frem, for jo flere vi er, jo sjovere er det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ungdomstrænere 1994. 

Ynglinge:  Ole Hansen 

   Peter Vejlby 

   Niels Højer 

 

Juniorer:  Jens Ladegård 

   Per Lauridsen 

 

Drenge:  Kenneth Kristensen 

   Lars Mogensen 

 

Lilleput-Drenge:  Ivan Mogensen 

   Morten Kristensen 

 

Miniput-Drenge:  Claus Haubro 

   Lilly Andersen 

   Arnth Nielsen 

 

Damejunior & Piger Per Günther  

   Niels Trinderup (holdleder) 

   Erik Jensen (holdleder) 

 

Lilleput-Piger  Lene Jørgensen 

   Gitte Pedersen 

 

Miniput-Piger:  Kurt Elkjær  

   Gitte Thorsager 

   Bent Frandsen 

I alle ungdomsrækker er der ombrydningsrækker. D.v.s. at til sommerpausen laves rækkerne om sådan, 

at de bedste i rækken kommer i samme kreds, og de mindre gode i samme kreds o.s.v. Der er tilmeldt 

ungdomshold, cl ynglingehold, et juniorhold, et drengehold, tre 7 mands miniput, et 7 mands lilleput-

piger et 7 mands pigehold. Turneringsplan er endnu ikke kommet for alle ungdomshold, men bliver 

hængt op i klubhuset. 

 

 



DYNAMITPULJEN 1994 

Sparekassen i Skals er i år med på banen ved at afvikle  

den kendte DYNAMITTURNERING for de lokale S.2 hold.  

Deltagere:  Borup-IF, Ulbjerg IF, Valkyrien Skals,  

SIK, VFF og IF KVIK  

Regler:   Når klubberne mødes indbyrdes i Serie 2  

i  J.B.U. spilles også om Dynamitpoint. 

Vunden kamp giver 3 point 

Uafgjort kamp giver 1 point til hvert hold 

Tabt kamp giver 0 point 

Præmier 

1. præmie = 3.000 kroner 

2. præmie = 2.000 kroner 

3. præmie = 2.000 kroner 

4. præmie = 1.500 kroner 

5. præmie = 1.500 kroner 

6. præmie = 1.500 kroner 

Dertil lægges 100 kroner pr. tilspillet dynamitpoint 

 

 

 

 


