
Byfestprogram uge 26 - 2016 

Programmet LØRDAG D. 2. JULI 2016 

Kl. 09.00 Den Jyske Sparekasse er vært med morgenkaffe og rundstykker  

Kl. 10.30 Farmerturnering 

Kl. 13.00    Indvielse af Fjordparkens MTB-rute  

Kl. 14.00 Opvisningskamp 

Kl. 18.30 Fest i teltet med spisning og musik  

Byfesten i Låstrup lørdag……  

Vejret var med arrangørerne af byfesten i Låstrup. Efter en uges arrangementer, hvor vejrprofeterne havde lovet 

regn, regn og regn, må vi konstatere, at regnen fortrinsvis er faldet i de perioder af døgnet, hvor der har været ro på 

stadion. Det var også tilfældet lørdag morgen, hvor regnen faldt tungt til hen på morgenen. Det lysnede dog, at 

vejret blev perfekt til byfest.  

Teltet åbnede kl. 0900 med fælles morgenbord med 

rundstykker sponseret af Den Jyske Sparekasse i Skals. Det 

gode vejr og udsigten til hyggelige timer på Borup Stadion, 

havde virkelig trukket folk af huse. Det stod hurtigt klart, at 

der ikke var plads til alle, så der måtte spises i hold, og nogle 

tog plads i de udendørs faciliteter.  

 

Efter en hyggelig time i teltet stod den på Optog, hvor 6 

lokalområder havde udklædt sig og lavet vogne efter 

byfestens tema ”Militær”. Det blev en fin militærparade, hvor 

den ene vogn efter den anden passerede forbi publikum og 

lod sig beskue. Der var tanks, maskingeværer, snipere, 

frømandskorps, soldater og heldigvis var der også kommet en fredsbevarende styrke fra Lynderup/Nr.Rind. Der var 

kreeret flotte vogne og kostumer, hvilket gjorde optoget til et flot skue. I spidsen for optoget gik Anders Christian og 

holdt fanen højt.  

Se indmarch på dette link: https://www.youtube.com/watch?v=D8yhdrHJRr8 

 

Der blev hilst på fanen, hvorefter Sara Ambrosius sang for på ”Blæsten Går Frisk Over Limfjordens Vande”. Flot lød 

det, i vores nye lydanlæg.  

Efter indmarch var der præsentation af de 3 discipliner, som Farmerturneringen består af. Første disciplin var 

fodbold, næste var en Militær Forhindringsbane, mens den sidste var holdt hemmeligt til sidste øjeblik, idet det var 

en ”Hemmelig Militær Operation”. Operationen bestod i at skyde ”morterild” med krocketkugler. Der blev skudt fra 

straffesparkfeltet med store slangebøsser, og målet var fodboldbanens midte, hvor en stor tønde var placeret. Det 

viste sig hurtigt, at krumbaneild umiddelbart er sværere, end det ser ud. 

På forhindringsbanen skulle holdene parvis kæmpe om først at komme gennem en imiteret forhindringsbane. Der 

var balancebom, Mur, vippe, kravlenet, rappellingmur og sandsækkeløb. Der var udfordringer til stærke mænd og til 

adrætte børn, så hovederne blev lagt i blød for at få sammensat et hold, der taktisk kunne gennemføre 

samarbejdsøvelsen bedst muligt.  

Efter 3 runder af alle discipliner, var det tid at udråbe vinderne af konkurrencen. Vejlebakken stillede med et stærkt 

hold, så de vandt både fodbold og forhindringsbanen. Nørremarken havde bedste sigtekorn og beherskede 

krubaneilden bedst af alle hold, så de blev vinder af den hemmelige militære operation.  

Lettere forsinkede, var det nu tid til udmarch, hvor der blev hilst af med fanen og alle optogets vogne og deltagere 

forlod banen igen.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D8yhdrHJRr8


 

Næste punkt på dagsordenen var indvielse af Fjordparkens 

Mountainbikespor. Inge Carlskov, der er formand i 

Fjordklyngen, holdt indvielsestalen og takkede de mange 

lodsejere på den 60 kilometer lange tur for deres velvillige 

indstilling til oprettelse af en mountainbikerute. Mange 

lodsejere har endog selv deltaget i at få vegetation beskåret, 

huller jævnet og vejen ryddet for forhindringer. Det har 

krævet mange timers arbejde at få aftaler på plads og sporet 

etableret. Tina Dahl og Hans Kurt Tougård har stået for dette 

kæmpe arbejde, som heldigvis lykkedes i den sidste ende.  

Tina Dahl og Hans Kurt Tougård fortalte om udfordringerne 

ved at etablere sporet og opfordrede cyklisterne til at tage 

hensyn til de lokale beboere, når de anvender ruten.  

Tina Dahl klippede snoren over, hvorefter 

mountainbikerytterne kunne sætte sig i sadlen og prøve ruten 

af. Helt overvældende var 100 personer mødt frem med 

deres cykler, og begav sig ud på ruter af forskellige længder. 

Flest kørte af sted på den lange tur på 60 kilometer, men 

også ture på 40, 30 og 20 kilometer var en mulighed. Ruten 

er kendetegnet ved, at den går gennem vidt forskellige 

naturtyper, så en bred diversitet i naturen passeres. Turen 

går f.eks. over marker, enge, langs fjorden, på stranden, og 

klint, gennem skov, over hede og gennem ådalen. Virkelig 

flot natur passeres undervejs på turen, og rytterne så da 

også tilfredse ud, da de senere på eftermiddagen vendte til 

bage til stadion. Nok noget udmattede for nogens 

vedkommende.  

Turen er ikke afmærket, da det ville være med til at ødelægge den flotte natur, som cyklisterne netop var kommet for 

at se. Ruten kan ses på kort og downloades på dette link.  

Hjemme på Borup Stadion skulle Borup IF herrehold i Serie 3 

spille kamp mod SUB09 kvinderne fra Kvindeserien. F  ørste 

halvleg var herrerne mod damerne, mens holdene blev brudt 

op i pausen og alle fordelt på 2 lige gode hold. Første halvleg 

endte 4-1 til herrerne. Damernes snu og taktisk kloge spil 

kunne alligevel ikke matche herrernes fysik.  

Der blev grillet pølser til den store guldmedalje og skænket 

Hancock fadøl. God omsætning for arrangørerne og godt 

vejr, hvor kun enkelte dryp mindede deltagerne om, at det er 

dansk sommer.  

Kl. 16 lukkede teltet for at gøre plads til byfestens finale i 

form af en Festmiddag.  

Slut på en god dags aktiviteter og slut på en byfest uge, hvor fysiske aktivitet og sund livsstil har været 

gennemgående tema i aktiviteterne. Således har der været masser af fodbold, racercykelløb, mountainbikeløb og 

Engtramperløb og Lindy Aldahl har holdt foredrag for at inspirere andre til at gøre noget ved en stillesiddende 

hverdag. Det er ikke kun sundt at dyrke motion. Det er også sjovt. Lindy Aldahl sluttede sit foredrag med at opfordre 

deltagerne i at beslutte sig for, at det var i morges, at de startede på at lægge livet om. Det er ikke i morgen. Hvorfor 

udsætte til i morgen, hvad man kan gøre i dag.  

Se omtale af aftenfesten på dette link.  

 

https://www.endomondo.com/routes/753131726
http://www.borupif.dk/forside/2016-nyheder/juni/byfesten-loerdag-aften/


Byfesten lørdag aften 

 

Byfesten i Låstrup holdt lørdag aften festmiddag som afslutning på en uges byfest. 140 spisende gæster mødte op i teltet og 
deltog. Rigtig mange var klædt ud efter ugens tema "Militær", så der var soldater i alle afskygninger til stede, hvor det flot 
pyntede telt dannede rammen om en god fest. Karin og Trille stod for salat, nye kartofler, flutes og svampesovs á lá Karin. Kurt 
og Poul Erik havde gang i bål og flere griller for at få tilberedt oksefilet og kamsteg. Det blev selvfølgelig en overdådig middag, 
som det plejer at være, når Kurt og Karin trækker i trådene.  

Efter middagen var der fest i teltet, hvor der blev hygget, danset, slået søm i og meget mere, som sig hør og bør til sådan en 
fest.  

Arrangørerne kunne med tilfredshed afslutte byfesten med aftenens fest. Henriette Mikkelsen, der er formand for byfestudvalget 
takkede de mange frivillige, uden hvis hjælp, en byfest af den kaliber ikke havde kunnet lade sig gøre.  

Formand Lars Justesen tog ordet, og takkede Henriette og det øvrige festudvalg for vel afviklet byfest igen i 2016. En fantastisk 
uge, som længe vil blive husket. Ikke mindst for den gode tilslutning til arrangementerne, men også for den flotte udsmykning og 
udklædninger over hele linjen.  

Se de ikke censurerede billeder fra festaftenen på dette link.  

Byfesten har i 2016 varet i 6 dage plus tyvstart med Sct. 
Hans Bål torsdag i forrige uge. Det har krævet rigtig 
mange frivillige kræfter, at få afviklet alle de mange 
arrangementer, men rigtig mange har budt ind med 
hjælp, og flere er trådt til hen ad vejen. I 2013 blev de 
frivilliges arbejde i byfesten talt op i forbindelse med 
ansøgningen til Årets Lokalområde. I det år var der 
brugt 1050 timer på frivilligt arbejde til byfesten, som 
dengang var 2 dage kortere, end byfesten i 2016. 
Indsatsen er steget siden da, og dermed også det 
frivillige arbejde. En kæmpe tak til alle de frivillige 
hjælpere. 

 www.borupif.dk er nu opdateret med alle ugen 
begivenheder og du kan se de mange fotos fra ugens 
arrangementer. 

Det er Borups charmetrold Kurt Elkjær der har 
foreviget de mange begivenheder. 

Byfestudvalget og bestyrelsen har svært ved at få armene ned, oven på den ene succes efter den anden i ugens løb. Den røde 
tråd i byfesten har været motion og sund levevis krydret med sjove og hyggelige indslag. Der har næsten dagligt været 
mulighed for at få sig rørt, og det har været dejligt at se, hvor mange deltager vi har kunnet trække fra Viborg og andre omegns 
byer. Det kan man kun være stolt af i et lille samfund som Låstrup med 180 indbyggere. Der er ikke overblik over økonomien i 
byfesten på nuværende tidspunkt, men der forventes en god håndsrækning til kassen, som bruges på at stille gode faciliteter til 
rådighed for byens borgere og idrætsforeningens medlemmer. 

Det vigtigste i byfesten er det sociale regnskab, hvor vi med sikkerhed kan sige, at der på bundlinjen står et kæmpe plus. 

http://www.borupif.dk/galleri-oversigt/byfesten-loerdag-aften-2016/
http://www.borupif.dk/


 

Festteltet bliver stående på stadion, da Borup Idrætsforening tager imod 117 fodboldglade børn til den første fodboldskole 

arrangeret i samarbejde med DBU. Der er altså ikke helt sommerferie for de frivillige i Borup Idrætsforening endnu. Se mere om 

fodboldskolen her på hjemmesiden www.borupif.dk løbende.  

Fodboldskole i Borup Idrætsforening 
I Uge 27 holder DBU som bekendt fodboldskole i Borup Idrætsforening i Låstrup. I Låstrup er der byfest i uge 26, og vi har 
besluttet at lade byfestteltet blive stående, så fodboldspillerne kan udnytte teltet til spisning og til pauser, hvis der skulle blive 
dårligt vejr. 

DBU Fodboldskolen foregår i dagtimerne. Vi ved, at nogle forældre har problemer med at få afleveret fodboldspillerne midt på 
formiddagen. Vi har derfor besluttet at tilbyde morgenpasning og morgenmad for alle fodboldskoledeltagere fra kl. 0630. 
Mandag morgen vil der være voksne i klubhuset fra kl. 0630. Har I brug for morgenpasning de øvrige dage, så skal 
fodboldskolen vide det dagen i forvejen, så vi ikke forgæves skal stå tidligt op. Morgenmad koster 10,- kroner pr. morgen. 
Morgenmad består af havregryn, cornflakes eller brød og mælk. Morgenmad betales på dagen eller forud på førstedagen. 

Vi har desuden besluttet at tilbyde frokostordning til dem, der er trætte af madpakke efter et langt skoleår. Frokostplanen 
fremgår herunder, så I kan vælge frokost på de dage, hvor I synes, at det er et godt tilbud. Frokosttilbud mandag er en 
sportsbolle/sandwich. Deltagerne kan bestille frokostbollen ved ankomst til skolen, ligesom der kan bestilles og betales for 
frokost til ugens 4 øvrige dage. Der er mulighed for efterbestilling indtil dagen i forvejen. Frokost betales ved bestilling. 

Det er selvfølgelig helt i orden selv at medbringe madpakke. Tilkøb af MAD: 
Morgenmad:   Havregryn - cornflakes - brød mælk  
Frokost: 
Hver dag:  Brød med leverpostej - makrel - spegepølse eller lign.- grønt og frugt. 
 
Mandag:  Sportsboller / sandwich 
Tirsdag:            Pasta gryderet med flute 
Onsdag:           Pita brød med tun - skinke 
Torsdag:           Pastasalat med kylling  
Fredag:             Frikadeller - kartoffelsalat – pasta 

Udskriv og medbring vedhæftede bestillingsliste til mad tilbud. 
Borup Idrætsforening undersøger i øjeblikket, om det er opbakning til at fodboldskoledeltagerne fra U12 og ældre overnatter på 
stadion fra torsdag til fredag. Hvis vi får nok forældrehjælpere til arrangementet, så vil I får information om denne mulighed for 
tilkøb. Vi tænker, at det vil koste 75,- kroner at overnatte inkl. aftensmad, aftenhygge og morgenmad. 

Skulle nogen af jer forældre have mulighed for at give en hånd med til diverse arrangementer, så giv besked til os 
på info@borupif.dk. Det kunne f.eks. være at hjælpe med at lave og servere frokost til fodboldspillerne én eller flere dage, eller 
evt. at lave hyggeaktiviteter og overnatte i teltet sammen med fodboldspillerne fra torsdag til fredag. 

Vi glæder os som sagt til at tage imod en flok herlige fodboldspillere mandag i uge 27. Vi håber, at I glæder jer lige så meget 
som os. Vi er sikre på, at det ok skal blive både lærerigt og sjovt. 

Vel mødt til gode fodboldoplevelser på Borup Stadion i Låstrup. Ud over ovenstående tilbud arrangere vi overnatning i teltet 
med aftenhygge fra torsdag til fredag for de ældste deltagere (U12 og op).  

Vel mødt til hyggelige, sjove og aktive timer på Borup Stadion i Låstrup. 

http://www.borupif.dk/
http://www.borupif.dk/media/2570/bestillingsliste-fodboldskolen-i-borup-idraetsforening.pdf
mailto:info@borupif.dk

