
 Det sker……. 
 

       HUSK: det er fredag 6. november kl. 18.00 

 der er fællesspisning i Nr. Rind Forsamlingshus 
 

    aftenens menu er:  

    Hamburgerryg med kartofler, hvid sovs med asparges, ærter og gulerødder. 

 

Pris for dette arrangement er medlemmer/ej medlemmer: 
Voksne Kr. 150,- og Børn Kr. 75,- 

 
Tilmelding på e-mail: rind@live.dk, eller Line tlf. 2028 9876 eller Solveig tlf. 2944 6335 –  
Senest tirsdag d. 26/10-2015.  
 

Med venlig hilsen og vel mødt - Bestyrelsen for Borgerforeningen i Nr. Rind. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

HUSK:  
Lotterispil hver fredag kl. 19.00 i Låstrup forsamlingshus. 
Vi nærmer os mortens aften. Derfor lidt ændringer i gevinstlisten 

Fredag den 6. november er 3 stk. gavekort udskiftet med  

3 x 2 ænder og 1 fl. rødvin 

__________________________________________________________ 

 

Spil og Gevinstliste til Borup IF’s lotterispil 

Københavnerspil. (3 gange) Rækken = 25 kr. (skal ikke deles) 

Pladen = 100 kr. (deles ved flere) 

Alm. Plader (skal ikke deles)  Rækkegevinst = 1 pk. Kaffe eller kontant 25 kr. Honning (når lager haves)                                                                   

HUSK: SIDSTE NR. SKAL VÆRE PÅ RÆKKEN 

1.Skinke              Låstrupsspillet              

2. 200 kr.              12.Skinke              

3.Gavekort á 150 kr.              13. 150 kr.              

4.Sulebakke              14.Sulebakke              

5. Mørbradpakke              15. 150 kr.              

6. Sulebakke               16.Gavekort á 150kr.               

7. 150 kr.              17. Skinke              

8, Gavekort á 150 kr.              18. Sulebakke              

9. Sulebakke                  19.150 kr.              

10. Gavekort á 150kr              20. Mørbradpakke              

11. 300 kr.              21.Sulebakke              

              22. 300 kr.              

Pause:  Kinesisk lotteri: 6x ½ fl. Snaps – 6 Pk. Kaffe – 8 Pk. Smør 

Låstrupsspil: 1. række 100 kr., 2.række 200 kr. og pladen 400 kr.(Deles ved flere) 

Super Jack Pot:  3 Gevinster a’ 100 kr. på ” store nr.” (lodret eller vandret) 

NB. 2 plader = 50 kr. pr. spiller og 3 plader = 35 kr. 

 200 kr. i gevinst til flest afkrydsede nr. på lille spilleplade(deles ved flere) 

mailto:rind@live.dk


Borup If 

Referat: SUB09 - Als B 10-1 (4-0) 
1-0 Nikoline Jakobsen (6 min) 
2-0 Leah Sørensen (25 min) 
3-0 Selvmål (30 min) 
4-0 Leah Sørensen (38 min) 
5-0 Nikoline Jakobsen (48 min) 
6-0 Nikoline Jakobsen (51 min) 
7-0 Ida Gundersen (53 min) 
8-0 Kathrine Møller (67 min) 
9-0 Sara Poulsen (75 min) 
10-0 Leah Sørensen (85 min) 
10-1 str. (87 min) 

SUB, SUB, SUBERLIGA, SUB SUB SUBERLIGA!  

Oprykning til Kvindeserie Vest 
Flaget var hejst til tops i flagstangen og 130 forventningsfulde tilskuere havde indtaget Borup Stadion i 

Låstrup, hvor SUB09 kvinderne skulle lægge sidste hånd efterårets slag om oprykning til Kvindeserien 

(Danmarksserien). Aalborg KFUM, der var holdets nærmeste konkurrent til oprykningen vandt deres kamp mod 

Team Viborg i deres sidste kamp, så kravet var en sejr for at sikre sig oprykning.  

De mange tilskuere gik ikke forgæves, for kampen udviklede sig hurtigt til en rigtig målfest. Hjemmeholdet 

kunne til tilskuernes fulde tilfredshed sætte et mål ind på kontoen for hver tiende minut. Det ene angreb 

bølgede op af banen efter det andet. Hjemmeholdet var først på bolden hele tiden, de spillede hinanden perfekt 

fri, og spillerne havde kort sagt et gear mere end gæsterne fra Als B. Kort før slutfløjt stod der 10-0 på 

måltavlen, så det så ud til, at holdet skulle tildele gæsterne et æg. Gæsterne fik dog til allersidst i kampen et 

lille trøste mål scoret på straffespark, så slutstillingen blev 10-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Champagne propperne sprang, der blev sprøjtet med boblevand og trænerne Lars og Chili blev på behørig vis 

kastet op i luften. De mange tilskuere blev vidne til velfortjente jubelscener efter en fantastisk velspillet 

efterårssæson.  

Tillykke med oprykningen til de dygtige kvinder fra Skals, Ulbjerg og Borup. Vi glæder os til at følge jer i 

forårssæsonen, hvor Kvindeserien venter. Kvindeserien er landets tredje bedste række og det er netop i år 25 

år siden, at Ulbjerg, der er én af moderklubberne bag SUB09, spillede på så højt et plan sidst.  

Med til historien hører, at holdet i foråret rykkede op fra serie 1 og altså nu for anden gang inden for ét år er 

rykket op. Slut på en fantastisk sæson, hvor resultaterne vidner om et hold, der dels ved tilgang af spillere og 

ved dygtiggørelse af de eksisterende, sammenholdt med en vel tilrettelagt taktik fra trænernes side, har haft 

en fantastisk fremgang. Det bliver spændende at se, hvordan holdet kan begå sig i Kvindeserien, hvor endnu 

bedre hold venter…. 

Læs mere på borupif facebook  https://www.facebook.com/borupif?fref=nf&pnref=story 
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