
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du givet din natur et KRAM fornyelig! 
_______________________________________________________ 

 

 
Hvis ikke så er det lige nu, alle chancer for at få nogle rigtig flotte naturoplevelser ved 

Ulbjerg klint. 

En af de helt særlige lige her i april er de blomstrende KOBJÆLDER ved Klinten ved den 

smukke Limfjord.  

 

Kom og vær med på en vandring/gåtur sammen med Naturvejleder Jan Ribergård. 

Læs mere om Ulbjerg Klint på dette link 

 

Program: 

 

 Søndag den 23. april gudstjeneste kl. 10.00 i Ulbjerg kirke  
ved Præst Herbert Wilson (vikar)    

 Derefter går vi kl. 11.00 fra kirken ad den dejlige natursti/vej til Ulbjerg Klint.  
 

 

 Undervejs ser vi på mange andre fremspirende planter og krible/krable smådyr. 

 Undervejs er der indlagt en hvile /nyde pause i en af de dejlige læ-givende ”gryder” på 
Klinten, hvor der er  

 fælles sang og en kop kaffe/the /juice og de dejlige sandwich. 
 

Kom og vær med i fællesskabet.     

Arr. Menighedsrådet Låstrup – Lynderup - Ulbjerg  

 

http://oplevelser.viborg.dk/Natur/Sevaerdigheder/UlbjergKlint


Borup Idrætsforening i ”nyt” design  

Nye trøjer til Borup Idrætsforenings herrer 
Inden Borup Idrætsforenings serie 3 herrers hjemmekampen mod Sparkær IF den 8. april, blev klubbens nye 
spillertrøjer præsenteret. Præsentationen bragte lidt af en overraskelse, for klubben spiller nu i stribede trøjer. 
Hovedfarven er fortsat gul, men forsiden af trøjerne er sammensat af gule og blå vertikale striber. Hertil blå bukser og 
blå strømper. 

På førsteholdet i serie 3 har sponsorerne tegnet sig for spiller sæt plus opvarmnings sæt.  
 

Sponsorerne på førsteholdet er:  
 
Spar i Skals med 4 spiller sæt og følgende sponsorer har tegnet sig for ét spiller sæt: Himmerlands 
Grovvarer, Tømrermester Lars Mogensen, Midtbus Jylland, Jan Gamskjær Transport, Hancock, Risgaard I/S, 
Ulbjerg Smede & VVS Aps., Revisorerne i Skals, Toyota Lihn & Boi A/S og Den Jyske Sparekasse. 

På anden og tredieholdet i henholdsvis serie 5 og serie 6 har sponsorerne  
Tømre- og snedkermester Jørgen Nielsen og Jyske Bank delt sponsoratet, så de hver har et halvt hold i begge 
rækker. 

Alle sponsorater er tegnet som en 3 årig aftale, så med ét slag har alle vores herreseniorer nu flot nyt tøj, i et moderne 
og måske også modigt design.  

Sidst Borup var i stribede trøjer, var i 1982, hvor 
førsteholdet spillede i stribede trøjer sammensat af 
2 forskellige gule farver, og på et tidspunkt - inden 
mands minde -, har vi forhistoriske billeder, hvor 
Borup stillede op i stribede trøjer.  

Det er altså ikke helt nyt med striberne, men for 
nogen skal der nok lige sluges en kamel, inden 
overgangen til striber er tilgivet.  

Bestyrelsen er overordentlig tilfredse med de nye 
spiller sæt, og der blev også taget godt imod det 
nye design i går. Ikke mindst er Borup IF tilfredse 
med, at det er lykkedes sponsorudvalget, at få lavet 
sponsoraftaler for alle vores hold på én gang, så 
spillerne kan stille op i ens nyt tøj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Borup IF Serie 3 (8. april 2017): Mark Vad, Christian Malik, Rasmus Abildskov Nielsen, Lasse Braad Jensen, 

Frederik Hvid, Joachim Hvid, Simon Andersen, Frank Tylstrup (assistenttræner), Niels Klausen (træner), 

Tobias Sloth, Victor Lytzen, Peter Lyngsøe Lund, Mike Lybæk Vestergaard, Christian Mønsted (målmand) og 

Steffen Frederiksen.  

Se referat og fotos fra kampen her 

Se hele opslaget og fotos omkring præsentationen af nyt design og spille tøj 

http://www.borupif.dk/forside/2017-nyheder/april/referat-serie-3-borup-if-sparkaer-if/
http://www.borupif.dk/forside/2017-nyheder/april/borup-idraetsforening-i-nyt-design/


 

Borup Idrætsforening serie 5 (8. april 2017): Martin Gundersen (træner), Klaus Christensen, Christopher 

Justesen, Martin Kjeldgaard, Carsten Gundersen, Per Kirkeby Sørensen, Pauli Nedergaard, Esben Nielsen, 

Jørgen Nielsen, Peter Skov, Allan Hermansen, Kaare Elkjær (målmand), Lennart Øster og Søren Jensen. 

 

Serie 6 den 10. april 2017: Kenni Elkjær, Tim Lund Laursen, Karsten Bak Christensen, Gert Johansen, Simon 

Haubro, Kaspar Vad, Emil Rosengren, Troels Okkels, Flemming Lund, Jeppe Rosengren, Kean René Elkjær, 

Mads Mathiesen, Kaare Elkjær (målmand) og Martin Kjeldgaard. – se referat og fotos fra hjemmekampen 

SUB09 hold i kvindeserien 

havde noget helt 

usædvanligt  

- 3 søstre på banen - 

 i lørdagens hjemmekamp 

mod Vildbjerg.  

Foto: Kathrine Bach Møller, 

Julie Bach Møller og Line 

Bach Møller.  

Se flere fotos fra kampen.. 

Se fotos og  referat fra 

kampen SUB09 – Vildbjerg 

her 

http://www.borupif.dk/forside/2017-nyheder/april/foerste-sejr-til-borup-i-den-nye-troeje/
http://www.borupif.dk/forside/2017-nyheder/april/referat-kvindeserien-sub09-vildbjerg-sf/
http://www.borupif.dk/forside/2017-nyheder/april/referat-kvindeserien-sub09-vildbjerg-sf/
http://www.borupif.dk/forside/2017-nyheder/april/referat-kvindeserien-sub09-vildbjerg-sf/

