
Fastelavnsfesten på Kulturcenter Værestedet  SØNDAG D. 7. Februar   

Så var der atter fastelavnssøndag og 36 forventningsfulde børn samt 41 voksne stemte sammen til fastelavnsfest på 

Kulturcenter Værestedet i Låstrup. Børnene var alle festligt udklædte og der var således lagt op til en fornøjelig 

formiddag med catwalk og tøndeslagning med efterfølgende fastelavnsboller, saftevand og kaffe.  

 

Efter en fælles fastelavnssang skulle der traditionen tro gås catwalk. Dommerkomitéen var kommet på en svær 

opgave da dagens bedste udklædninger skulle nomineres i kategorierne: dagplejebørn, børnehavebørn og 

skolebørn.  

Efter voteringen havde dommerkomitéen valgt flg: Dagplejebørn: Sigurd, der var klædt ud som Harry Potter.  

Børnehavebørn: Marie, der var klædt ud som heks. Skolebørn: Oliver, der var klædt ud som Dracula.  

Tillykke til dem alle med nomineringen.  

 

Dagens tøndeslagning, var ligeledes inddelt i 

dagplejebørn, børnehavebørn samt skolebørn. 

Kattedronninger og kattekonger blev fordelt 

således:  

Dagplejebørn: Olivia blev kattedronninger mens 

Pualine blev kattekonge.  

Børnehavebørn: Alma blev kattedronning mens Ida 

blev kattekonge.  

Skolebørn: Albert blev kattedronning mens Asger 

blev kattedronning.  

Stort tillykke til dem alle!  

Se flere fotos på www.borupif.dk 

http://www.borupif.dk/


Borup IF afholdt ordinær generalforsamling i klubhuset mandag den 8. februar 2016. 

Borup IF v/ Karin diskede op med et flot ta’ selv bord fra kl. 18.00, derefter ordinær generalforsamling.  

 

Formand Lars Justesen bød velkommen til de 20 deltagere i årets generalforsamling. Han oplyste i beretningen, at 

Borup på det sportslige plan har haft et tilfredsstillende år. Førsteholdet spiller i serie 3 efter en sæson i serie 4. 

Desuden råder Borup over et serie 5 og et serie 6 hold. Alle hold har fokus på, at det sociale liv er vigtigt, og der har 

gennem det forgangne år været holdt flere sociale arrangementer. 

Vores kvinder i SUB09 har haft et forrygende år med 2 oprykninger i træk, så de nu spiller i Kvindeserie Vest, der er 
landets tredjebedste række. I foråret har vi desuden hold i serie 2 og et 7-mands hold, så fantastisk opbakning på 
kvindesiden. 

De etablerede trænerteams på både herre- og damesiden fortsætter i det kommende år, så også stabilitet på den 
front. 

Formanden kunne igen berette om en fantastisk lokal opbakning til de sportslige aktiviteter. Det kommer til udtryk i 
de mange frivillige timer, der lægges i sociale aktiviteter, der skaffer penge til klubben. Klubben afvikler f.eks. 
lotterispil, præmiewhist, fodboldstævner, byfest, kantine, VFF- kiosk og meget mere. Formanden takkede såvel 
deltagere som hjælpere for den fantastiske opbakning, der er givet til Borup Idrætsforening i det forgangne år. 

Karin Elkjær, der er formand for ungdomsudvalget, oplyste, at SUB88 kan være stolte over at kunne stille med 
drengehold i alle rækker, mens pigeholdene samarbejder over flere årgange for at stille hold. I de senere år er 
samarbejdet i SUB88 startet tidligere end de gjorde for få år siden. Det skyldes dels de mindre årgange og dels, at 
børnene gerne vil spille fodbold sammen med klassekammeraterne fra skolen. Antallet af fodboldspillere er vigende 
i disse år. 

Karin kunne berette om et år i SUB88, hvor der ligeledes har været mange succesfulde aktiviteter. SUB- dagen og 
fodboldskolen er nogle af dem, og i øjeblikket forberedes udenlands fodboldtur for U14 og U15 til efteråret. Turen 
forventes igen at gå til Italien i efteråret 2016. 

Kasserer Kenni Elkjær kunne aflægge regnskab med røde tal på bundlinjen. Hele 80.000,- kroner i underskud blev 
det til i 2015. Det var dog en fortrøstningsfuld kasserer, der oplyste, at der hører med til beretningen, at Borup i 
indeværende år har betalt hele klubbens andel af den nye fodboldbane og desuden et nyt hegn langs 
opvisningsbanen til sponsorskilte. Blot disse 2 poster beløber sig i regnskabet til 106.000, så klubben har fortsat en 
fornuftig og sund økonomi at bygge videre på. 

Karin Elkjær blev genvalgt til Ungdomsformand, Thomas Mikkelsen genvalgt som suppleant til Ungdomsudvalget, 
Revisorerne Niels Peter Bak Nielsen og Kim Skovgaard Jensen blev genvalgt og Per Sørensen genvalgt som 
revisorsuppleant. 

På valg til bestyrelsen var Karin Elkjær, Frederik Hvid, Lars Thorsager og Jesper Beltoft. De 2 førstnævnte ønskede 
genvalg, mens Lars Thorsager er flyttet til hovedstaden og Jesper Beltoft til Viborg. De ønskede derfor ikke genvalg. 
Line Bach Møller og Jørgen Nielsen modtog nyvalg til bestyrelsen, der holder konstituerende møde efter 
vinterferien. 

Formanden takkede de fremmødte for god opbakning til klubben. Læs mere på www.borupif.dk 
______________________________________________________________________________________________ 

HUSK: Låstrup – Nr. Rind Vandværk a.m.b.a. 

afholder ordinær generalforsamling  torsdag den 25. februar 2016 kl. 19.30 på Kulturcenter Værestedet i Låstrup. 
SE DAGSORDEN på www.laastrupnrrindvand.dk 
 
Efter generalforsamlingen er vandværket vært ved et lille traktement bestående af kiks, ost og et glas vin. 

NB: Se diverse oplysninger om vandværket på vandværkets hjemmeside. (www.laastrupnrrindvand.dk) 
 
 

http://www.borupif.dk/
http://www.laastrupnrrindvand.dk/
http://www.laastrupnrrindvand.dk/


Træningsstart for herrer i Borup IF 
Formand Lars Justesen bød velkommen til de 18 
seniorspillere, der var mødt frem for at prøve græsset af 
for første gang i 2016. Herrerne har her i foråret hold 
tilmeldt i 3 rækker, førsteholdet spiller i serie 3 og de 2 
øvrige hold i serie 5 og 6. Endelig er der U70 holdet for 
særligt indbudte spillere, og Fjerde halvleg, der er for 
særligt særlig indbudte spillere. Trænerteamet 
bestående af Niels Klausen og Søren Offersen bød på en 
let træning på grønsværen, hvorefter madmor Karin 
serverede 2 slags suppe i klubhuset. Af en eller anden 
grund var der flere til suppe, end til træning, så nu talte 
holdet 25 spillere. Læs hele referatet fra træningsstart 
på www.borupif.dk eller her 

 

 

SUB 88 U 17 Drenge Nr. 2 ved JM 

 SUB 88 U 17 (Årgang 99) drenge var her i weekenden til Jysk Mesterskab i indefodbold, som holdet kvalieceret sig 

til ved at blive suveræn Region 2 Mester. 

Holdet var også de forsvarende Mester, da holdet vandt sidste år. Og faktisk også vandt i 2013. 

Turneringen blev afviklet over 2 dage i Fredericia Idrætscenter. Og er bygget sådan at 8 hold møder alle mod alle. 4 
kampe om lørdagen og 3 om søndagen. De 4 øverste går videre til semifinalerne nr. 1 mod nr. 4 og nr. 2 mod nr. 3. 
Lørdagens kampe var holdet helt suveræne og vandt klare sejre 8-1, 7-3, 9-1 og 9-3. Og lagde sig i spidsen sammen 
med FC Århus med 12 points. 
Søndag morgen var holdet ikke kommet helt ud af sengen og tabte 4-2 til sidste års finalist fra Jammerbugten. Men 
holdet kommet hurtigt på sporet og fandt for alvor storspillet frem med en 4-2 sejr over FC Århus. Dernæst vandt 

man over Arnum/Gram med 7-3 og dermed vinder af de 
indledende. Det betyd at holdet skulle møde 
Arnum/Gram i semifinalen og den kamp havde holdet 
fuldstændigt under kontrol og vandt med hele 8-1. 
Dermed havde holdet spillet sig i sin fjerde finale ud af 4 
mulige på bare 5 år. Det er da en stabilitet der vil noget. 
Modstanderen var FC Århus der havde vundet sin 
semifinale over Jammerbugten. SUB drengene kom 
super fra start og kom hurtigt foran, men et par dumme 
fejl gjorde at et fejlfri spillende FC Århus hold kom ind i 
kampen. Og kræfterne ebbede også ud så det endte 
med at FC Århus til sidst vandt med 6-2. Men selvom 
spillerne var lidt skuffet kan holdet se tilbage på en flot 2 
plads og sølvmedalje. Holdet var kun 5 mand afsted på 
grund af skader og afbud.  

Spillerne fra venstre Peter Lund, Christian Malik, Anders Sørensen, Tobias Sloth og Simon Herman. Og træner var 
Flemming Lund. 
 
Øvrige hold i puljen er Videbæk, Bredballe, Abild, ASV (Als/Skelund/Veddum), Jammerbugt, FC Aarhus og 

Arnum/Gram. Du kan se resultaterne her 

http://www.dbu.dk/turneringer_og_resultater/resultatsoegning/position.aspx?poolid=199534 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

http://www.borupif.dk/
http://www.borupif.dk/forside/2016/februar/traeningsopstart-borup-if-2016/
http://www.dbu.dk/turneringer_og_resultater/resultatsoegning/position.aspx?poolid=199534


           



Træningsopstart SUB09 -  

 Lørdag d. 13. februar kl. 14:00 i Borup 

 

 

 

 

Vores succesrige trænere 

Lars Løvig & Chili 
Byder nye som gamle spillere meget velkommen. 

Der serveres suppe efter træningen. 

Oplysninger: kontakt træner Lars Løvig tlf. 2818 1030 

I opstarten er der træning mandag og onsdag kl. 19.00 - 20.30 

 

Hilsen, Dameudvalget SUB09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


