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1. præmien er flyvetur a’ 1 time – 

Efterårets hovedpræmie er en flyvetur af én times varlighed for vinderen 

og 2 ledsagere. På turen kan man f.eks. vælge at se Borup Stadion og 

Låstrup fra luften - eller man kan se sit eget hus, Verdenskortet i Klejtrup 

eller andet efter eget ønske. Det skal blot kunne nås inden for en time.  

Turen aftales direkte med Jon Skovhus, der er guide og pilot på turen.  

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Desuden er der en sponsorjakke eller en sponsortrøje fra vores lager 

3. 2 x 2 billetter til Viborg FF – Brøndby IF den 6. november kl. 16.00.  

 

Fra Borups hjemmeside i juli måned 2006: 

Søren Offersen ny træner I Borup IF –  

Borup IF har ansat Søren Offersen som spillende træner for klubbens herrehold for sæson 

2007. Søren skal afløse Jakob Mouritsen der de sidste 2 sæsoner har opbygget et ungt og 

talentfuld hold. 

Søren Offersen er 38 år og bor i Skals og er i øjeblikket spillende træner i sin 

barndomsklub ØK. Søren Offersens trænerkarriere startede dog i Borup IF helt 

tilbage i 1995 og efterfølgende har Søren Offersen været spillende træner i Skals, 

Kvik og 2 gange i ØK. 

Borup IF er glade for, at man har sikret sig Søren Offersen, for vi 

ved fra tidligere, at hans divisions erfaring og vinderinstinkt kan 

give holdene et yderligere løft. At Søren så også passer godt ind 

i klubbens gode sociale miljø giver tro på yderlig fremgang i 

klubben.  

Fra Borups hjemmeside november 2014:  

Som ny 2. holds træner har Borup IF ansat Søren Offersen. 

Søren Offersen er en kendt og vellidt person i Borup IF, hvor han tidligere har været 

træner flere gange og derudover har han været spillende træner 2 gange i ØK samt 

Skals, KVIK, Højslev St. samt senest 1½ sæson i Stoholm, som han forlod i 

sommerpausen. 

Borup IF er glade for, at man har sikret sig en kapacitet som Søren Offersen, for vi 

ved fra tidligere, at hans divisions erfaring og vinderinstinkt kan give spillerne et 

yderligere løft.  

I klubben har vi fuld tillid til at Søren er den rigtige til føre 2. holdet til succes og 

samtidig kan bidrage positivt på alle led i klubben. At Søren så også passer godt ind i 

klubbens gode sociale miljø giver tro på yderlig spillemæssig fremgang i klubben. 

Fra Borup IF skal lyde en stor tak til Søren for hans store arbejde 

i klubben. Som beskrevet ved alle ansættelser, har Borup IF sat 

stor pris på Sørens kvaliteter både på og uden for banen. 

Søren har stadig - efter mere end 20 år – lyst og energi til 

trænergerningen. Vi ønsker tillykke med det nye job som 1. 

holds træner i Alheden IF, og ønsker ham mange gode år som 

træner. Hvem ved, om ikke Søren vender tilbage til Borup, hvor 

han vil være meget velkommen? 

Mål aktier: 

I dag udtrækkes der i pausen præmier på mål aktierne. 

 

 



 

Borup Idrætsforening støtter ”Knæk Cancer” kampagnen. 

Borup Idrætsforenings herrehold med træner Niels Klausen i spidsen har 
taget initiativ til og deltage i årets ”Knæk Cancer” kampagne, der løber af 
stablen i denne uge. Herrerne har doneret en del af præmien fra Fjends Cup 
til indsamlingen og opfordrer klubbens medlemmer til selv at give et bidrag. 

De fleste kender nok nogen, der har haft denne forfærdelig sygdom inde på 
livet, enten ved selv at have haft diagnosen eller har haft pårørende, der  har 
fået den trælse besked om, at man har kræft. Der foregår hver dag et stort 
arbejde med at finde nye behandlingsformer eller at lindre smerter og 
symptomer for dem, der ikke kan helbredes. Borup Idrætsforening vil gerne 
hjælpe ved at udbrede kendskabet til den landsdækkende indsamling. Alle 
bidrag, om det så er 10,- kroner eller større beløb er velkomne.  

Ved hjemmekampen på lørdag vil der være mulighed for at give et kontant 
beløb til indsamlingen, og du kan allerede nu gå ind på vores hjemmeside for 
at se, hvordan du støtter foreningens ”Knæk Cancer”-indsamling. ” Via 
hjemmesiden kan du se, hvordan der kan overføres penge via mobilpay, sms 
og kortoverførsel. 

Pengene til indsamlingen går ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse. I Kræftens 
Bekæmpelse bruges pengene på projekter under overskrifter som ”bedre 
behandling”, ”mere viden om kræft”, ”flere skal undgå kræft”, ”kræft skal 
opdages i tide” og ”et bedre liv med kræft”. 

Alle herrespillerne har fået sponseret en hvid trøje til arrangementet, som de 
vil gå i indtil kampstart. 

Vi håber, at klubbens medlemmer vil støtte op omkring herreholdets initiativ. 

 

Man kan støtte kontant ved at betale til indsamlingen i klubhuset, hvor der 
ved kaffeboden opstilles en indsamlingsbøsse eller ved at benytte sms til 
1277 med teksten "KC80423".  
Man kan finde link til mobilpay og overførsel via kort via opslaget på vores 
hjemmeside www.borupif.dk 
.  

Giv et bidrag via mobilpay, sms eller via kortbetaling.  
Se hvordan på dette link. 

https://cancer.tv2.dk/node/80223 

 

Følg hele landsindsamlingen på TV2  
eller på Internettet på dette link.  

http://tv.tv2.dk/knaekcancer?utm_source=cancerdk_topmenu&utm_mediu
m=website&utm_campaign=kc 

 

Der er også mulighed for at lave en kreativ "Knæk Cancer" blomst og få 
Honda til at støtte landsindsamlingen med 25 kroner. Lav din egen blomst og 
send den ind til TV2. se hvordan på dette link.  

https://cancer.tv2.dk/knaekcancerblomst 

Vi viser også gerne lokale blomster her på hjemmesiden, så send en kopi til 
info@borupif.dk 

 
 
 
Allerede nu har herreholdet hævet deres forventninger til indsamlingen, da 
første målsætning på 2000 kr. allerede var nået efter 2 dage. Målsætningen 
er derfor hævet til 3000 kr.  

 

. 
 

http://www.borupif.dk/
https://cancer.tv2.dk/node/80223
https://cancer.tv2.dk/node/80223
https://cancer.tv2.dk/node/80223
http://tv.tv2.dk/knaekcancer?utm_source=cancerdk_topmenu&utm_medium=website&utm_campaign=kc
http://tv.tv2.dk/knaekcancer?utm_source=cancerdk_topmenu&utm_medium=website&utm_campaign=kc
http://tv.tv2.dk/knaekcancer?utm_source=cancerdk_topmenu&utm_medium=website&utm_campaign=kc
http://tv.tv2.dk/knaekcancer?utm_source=cancerdk_topmenu&utm_medium=website&utm_campaign=kc
https://cancer.tv2.dk/knaekcancerblomst
https://cancer.tv2.dk/knaekcancerblomst
https://cancer.tv2.dk/knaekcancerblomst
https://cancer.tv2.dk/knaekcancerblomst
mailto:info@borupif.dk


For 40 år siden:    
et blik tilbage til 1976. 1. årgang af klubblad for Borup Idrætsforening udkom 
for første gang i maj.  
Udklip af klubbladet fra oktober, hvor også afslutningsfesten dengang var et 
af årets højdepunkter   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referat fra afslutningsfesten i oktober 1976. Det skal bemærkes at 

der kun blev spillet 11 kampe forår og efterår – derfor fest medio 

oktober 

Afslutningsfesten 2016 – tilmeld dig nu og få en super aften 

                       Tag ægtefælle, kæreste, sambo, holdkammerat, nabo, m.v.  
                       under armen og deltag i årets afslutningsfest i Låstrup  
                       forsamlingshus. 
                       Lørdag den 5. november kl. 18.00 
Program for aftenen:   

 Spise en dejlig middag 

 Høre noget godt musik 

 Høre om, årets gang på de forskellige hold/klubben 

 Få en svingom til swingende musik 

 Møde i baren til en lille drink 

 Og ikke mindst nyde hinandens selskab 
Pris: 125kr 
Tilmeld dig inden søndag den 30. oktober 

1. på listen i klubhuset 
2. tlf. 41783523 
3. mail til info@borupif.dk 

 

mailto:info@borupif.dk

