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Bestyrelse – Udvalg pr. december 1990 
 
Bestyrelse  Per Høgh 
 Flemming Lund 
 Poul Johannesen 
 Michael Hansen 
 Henning Laustsen 
 Gitte Thorsager 
 Finn Vinther Andersen 
 Anders Møller 
 Majbritt S. Jensen 
 
Ungdomsudvalg:  Majbritt S. Jensen 
 Flemming Lund 
 Per Høgh 
 Henning Laustsen, Vesterled 70, Skals, tlf. 86-694424 
 
Kridtudvalg: Anders Møller, Kærbyvej 27, Nr.Rind, tlf. 86-696014 
 Arnth Nielsen 
 Thomas Nørris 
 Preben Mortensen 
 Jan Sørensen 
 Michael Jørgensen 
 
Festudvalg: Michael Hansen 
 Henning Laustsen 
 Gitte Thorsager, Vejlebakken 14, Låstrup, tlf. 86-694306 
 Majbritt S. Jensen 
 Finn Vinther Andersen, Vievej 18, Låstrup, tlf. 86-696119 
 
Fodboldudvalg: Formand Flemming Lund 
   Gitte Thorsager 
   Finn Vinther Andersen 
 
Økonomiudvalg: Poul Johannesen, Per Høgh og Majbritt S. Jensen 
 
Sponsorudvalg: Henrik Jessen 



 Jens Chr. Hvam 
 Henrik Lund 
 Søren Møller 
 
Kampfordeler: Flemming Lund 
 
Lotterispil: Henning Laustsen 
 Poul Johannesen 
 

Lotterispil fortsat: Risgaard Thorsager, Gunnar Nielsen, Gertrud Nielsen, 
Preben Ladefoged, Bent Lyngsøe, Børge Møller, Lena 
Nielsen, Holger Nielsen, Arne Mikkelsen, Edith 
Bertelsen, Peter Lund, Kirsten Thomsen, Peter 
Thomsen, Børge Nielsen, Henning Sørensen, Bent 
Christensen, Arnth Nielsen, Jens Ole Skovgaard Jensen 

 Opråbere: Sigfred Christensen og Poul Johannesen 
 Afhentning af kød: Bent Lyngsøe 
 Bordopstiller: Børge Mogensen 
 
Garderobeformand: Anders Møller 
 
Kantine bestyrer: Karina Lyngsøe, Vejlebakken 15 
 Låstrup, tlf. 86-694259 
 Tlf. klubhuset 86-694767 
 

Præmiewhist: Vagn Nielsen, Bent Nielsen, Edith Bertelsen, Lilly 
Nielsen, Agnete Christensen, Karina Lyngsøe, Ingrid 
Thorsager og Laura Nielsen. 

 
Legeplads på Stadion: 

 
Bestyrelsen for Borup IF efterlyser gode forslag til indretning af en legeplads 
for børnene. Vi har set, at der er en del børn, der er med deres forældre til 
fodbold, og for at gøre tiden mere spændende for børnene, vil vi gerne have 
lavet en legeplads i nærheden af stadion, så forældrene kan se børnene.  
  



Herrefodbold 
 

Vi går en spændende sæson i møde i Borup IF 
 
Borups herrer startede sæson 91, allerede 19.01, under den nye træner, Jørgen 
Nielsen, der også var træner i 87 og 88 i Borup IF. Den første lørdag til træning, 
var hele 36 mand mødt frem til træning, og sådant et stort fremmøde er der ikke 
mødt frem i mands minde. Gennemsnittet til træning er fortsat rimeligt højt, så 
lover det godt for sæsonen.  
 

Serie 2 
Serie 2 holdet, som lige akkurat klarede skærene sidste år, går en uhyre 
spændende sæson i møde, hvor man er havnet i en kreds sammen med lokale 
hold som Møldrup, Overlund, B67 og Foulum. I den forbindelse har 
Sparekassen i Skals lavet en dynamitpulje af disse 5 hold. Det går kort ud på, at 
hvert hold får 3 point for sejr og 1 point for uafgjort. Man belønner med 100,- 
kroner pr. point og førstepræmien er 2.400,- kr. 
I år har træner Jørgen Nielsen for første gang i Borup lavet en førsteholdstrup. I 
første omgang på 17 mand. I denne trup er der tilgang af hele 5 nye spillere.  
Steen Madsen: Steen er kommet fra Viborg B67 og er en energisk og lynhurtig 
angriber, og har viste sin målfarlighed i de første træningskampe.  
Thomas Therkildsen: Thomas er kommet fra VFF ynglingeafdeling og er altså 
førsteårssenior. Han er et meget stort talent, der må betegnes som en all round 
spiller.  
Jan Sørensen: Jan er ligeledes oprykket yngling og er en talentfuld målmand, og 
for første gang i 13 ser det ud til, at førsteholdet skifter målmand. 
Jens Erland Jensen: Jens er nyoprykket yngling og har været en positiv 
overraskelse her i de første træningskampe og har scoret en masse mål.  
Jørgen Nielsen: Jørgen har i de sidste 2 sæsoner været træner i Løvel, men 
fungerer nu som spillende træenr i B.I.F. Han spiller som regel en rutineret 
sweeper.  
Det skal også nævnes, at sidste års træner Poul Fredborg til alles glæde fortsætter 
i klubben.  
Klubbens og træner Jørgen Nielsens forventninger til sæsonen, er en plads i den 
øverste halvdel. Der vil blive arrangeret bus til en del udekampe blandt andet i 
Hanstholm, Nordthy, Nykøbing og Koldby. Spillerne håber på stor opbakning.  
Holdleder til serie 2 er Børge Mogensen, som har været aktiv medlem og 
hjælper i Borup I.F. i mange år.  
 



Serie 5 
Her på serie 5 kan man også mærke den store tilgang, og her er der også flere af 
spillerne, der kan banke på til 1. holdet. Så hvis spillerne har den rette indstilling 
til kamp og træning, kan holdet endelig få opfyldt den sædvanlige ”hvert år” 
topplacering, altså mellem de 4 øverste. For det er vigtigt at komme med i 
toppen, for det gavner også serie 2 i sidste ende, at indstillingen er den samme 
uanset, om man spiller på det ene eller andet hold. Det vil træner Jørgen Nielsen 
arbejde på, for det har man savnet lidt i de senere år.  
Holdleder for serie 5 er Flemming Lund 
 

Serie 6 
Serie 6 har også kunnet mærke fremgangen, og det har resulteret i, at man 
næsten var et helt hold for meget. Så da ”De Gamle” gerne ville have deres eget 
hold, har man eftertilmeldt et serie 6 hold, og det er nu en realitet.  
Borup I.F. stiller for første gang med 4 herreseniorhold.  
Holdledere for de 2 hold er henholdsvis Søren Bach Møller og Bent Nielsen.  
Flemming Lund 
 

Damefodbold. 
i har også damefodbold i Borup, vi har et samarbejde med Ulbjerg, det har vi 
haft siden 1989. Holdene hed-der så Ulbjerg/Borup damer.  
Vi har i damerækken et Jyllandsseriehold, og et serie 2 hold og til sidst har vi et 7 
mands i VOBU.  
Udover at træne og spille kampe har Ulbjerg/Borup damer et dameudvalg som 
står for en del arrangermanger. Blandt andet arrangerer de i samarbejde med 
trænerne en træningWeekend, som regel finder den sted i marts måned.  
Bededag arrangere de en gåtur, hvor alle der har lyst kan deltage.  
D.U. er hver år med til at lave et kuvertlotteri, hvor blandt andre en masse af de 
lokale firmaer sponsorere gaver til gevinster. 
Dameudvalget arrangere Borup I.F. inderdørs damestævrne som finder sted 
hvert år i januar måned. Der ud over holder de hvert år en damefest, og de er 
med til at finde trænere og holdledere mm. De er kontakt personer til 
bestyrelsen hvis der er noget man gerne vil fortælle dem og ikke bryder sig om at 
gøre det selv. Altså udvalget er til for at støtte damerne.  
Trænere for Ulbjerg/Borup damer er Poul Børge Thougård, som kommer fra 
B.I.F., han har været træner for damer i mange år i Borup og er træner for 
klubberne på 3 år.  
Hjælpetræner er Poul Henriksensom kommer fra Ulbjerg.  
Holdledere er henholdsvis Kurt Johanusen og Poul Johannesen. 
 



Ungdomsafdelingen – SUB88 
Arrangementer i 1991 
− Fodboldtur til 1. divisionskamp eller lignende i  august 
− Fotografering til julekalender i Ulbjerg den  23. august kl. 1830 
− Vandland Skive     oktober / november 
− Afslutningsfest Skals arrangerer   oktober / november 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ungdomstrænere 1991 
Herrer ynglinge Tage Johansen Vestervænget 22 86-694997 
  Ole Pedersen Vesterled 5 86-694961 
Herrer junior Preben Mortensen Norholtvej 3 86-696169 
Drenge  Alex Nielsen Vibevej 3  86-694490 
  Jan Sørensen Vejlebakken 12 86-694552 
Lille-put  Jens Gade  Vesterled 64 86-694479 
  Søren Jensen Fjordvænget 86-694580 
Mini-put  Jan Jacobsen Granvænget 1 86-694751 
  Per Lauridsen Hovedgaden 76 86-694211 
Dame-junior Karina Lyngsøe Vejlebakken 15 86-694259 
Piger  Lilli Andersen Åbrinken 3 86-694720 
  Børge Christensen Sundstrupvej 5 86-697268 
 



Borup IF 
Sandkassehold Majbritt S. Jensen Vejlebakken 4 86-694804 
 
Hvis der ønskes oplysninger om et eller andet vedrørende træningstider eller 
andet er I velkommen til at kontakte ungdomstræneren eller 
ungdomsformanden Majbritt S. Jensen 
 

 

Fodbold for de helt små 
I Borup I.F, har vi et sandkassehold eller et mikroputhold, det betyder i grunden 
ikke så meget, hvad vi kalder dem for de spiller ikke kampe. Det er kun leg og 
boldspil og deslige.  
Hvis du er 3 1/2 år og opefter til ca 7 år, og godt kunne tænke dig og lære lidt 
fodbold og lege med andre, er du altid velkommen til at komme og være med. 
Vi træner om lørdagen fra kl.10.30 til 11.30. på Borup stadion. Når vi har trænet 
et stykke tid og har lært noget, inviterer vi jeres far og mor til at komme og se 
hvad I kan, og prøve om de selv kan. Så plejer vi at hygge os med en madkurv 
eller hvad vi nu finder på.  
Men altså har du lyst til at være med, eller bare at høre mere, så kom op og snak 
med os eller ring til mig på tlf 86694804 efter kl. 17.00. 
     Majbritt S. Jensen. 
 

694249Her er de små til træning 
 
  



 

 

 

 

Støtvores sponsorer – De støtter os !!! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Børges  
Biler 

Tlf. 86694249 

Murermester 
J.K.Fredborg 
Tlf. 86696035 

Murermester 
J.E.Hermansen 
Tlf. 86694249 
 

Ting- 
Hallen A/S 
Tlf. 86626265 
 

BL.Skind 
 Skals 
Tlf. 86684211 
 

Tømrermester 
Poul Fredborg 
Tlf. 86697340 
 

A.C.Kraner 
Hydraulics 
Tlf. 86622166 
 

Grill 21 
 Viborg 
Tlf. 86611888 
 

Thor Depotet 
V/Finn Klausen 
 
 

Tømrermester 
P.Mackenhauer 
 
 

Knud Ring 
Kjeldgårdsminde 
Tlf. 86694255 
 

Skals Kro 
Tlf. 86694017 
 

T.J.Sport 
 Viborg 
Tlf. 86628800 
 
 

Toyota 
Boi Pedersen 
Tlf. 86694333 
 
 

Brugsen 
 Låstrup 
Tlf. 86694079 
 

Unibank 
 Skals 
Tlf. 86694255 
 
 

Låstrup  
 Savværk 
Tlf. 86694120 
 



Støt vores sponsorer – De støtter os !!! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

El.Installatør  
Bent Grøn 

Andersen 
Tlf. 86696188 
 

Sparekassen 
 I Skals 
Tlf. 86694300 
 

Tømrer og 
snedkermester 
Jørgen Nielsen 
Tlf. 86644336 
 

Ulbjerg  
Smedie 

Tlf. 86697444 
 

KV Auto 
 Skals 
Tlf. 86694389 
 

Glarmester  
Tage Jeppesen 
Tlf. 86611422 
 

Hersom 
Forsamlingshus 
v. Jenny 
Tlf. 98546848 
 

Thuesens  
     Farvehandel 
Tlf. 86620361 
 
 

Café  
         Folketinget 
Tlf. 86694141 
 

Viborg 
Glarmester 
Værksted 
Tlf. 86601555 
 

Underhuset 
 Viborg 
Tlf. 86610322 
 
 

Consul  
           Helsesol 
Tlf. 86620404 
 
 

Statsaut. Rev. 
Frede Kragh 
Tlf. 86694600 
 

Rev.  
H. Veedfald 
Tlf. 86694511 
 
 

Ugeavisen 
 
Tlf. 86694500 
 



Husk sommerfesten d. 6/7 – 1991 
Sommerfesten i år handler både om fodbold, og det traditionelle bilorienteringsløb for 
hele familien, samt lotterispil med forhøjede gevinster.  

Vi var ved at lave en spændende konkurrence, der varer over 3 dage. Bl.a. meget mere 
for hele familien. 

Vi båber også, der vil møde mange frem til en stor fest lørdag aften.  

 

Afslutningsfest d. 2/11 – 1991 
Vi håber, der er mange, der vil møde frem til afslutningsfesten, hvor der skal uddeles 
pokaler til dem, der fortjener dem. Musikken bliver leveret af de lokale Lasse og Ib, så 
mød op, for der plejer at ske en hel masse denne aften.  

 

 

Investeringer 1990/1991 
Der er i løbet af det sidste år gennemført en del forbedringer til gavn for alle vores 
medlemmer i klubben, samt for tilskuere til hjemmekampene.  

 

Nyt gulv i kantinen 
Der blev i marts måned 1990 pålagt nyt lag pergo parketgulv oven på det gamel 
vinylgulv. Det var efter 13 års brug blevet slidt og beskadiget, at bestyrelsen og 
kantinebestyreren ønskede at få repareret det gamle vinylgulv. Efter at have vurderet 
vinylgulvet, blev vi i bestyrelsen enige om, at en reparation ville blive en ”lappe 
løsning”, og faktisk en del dyrere, end ved at pålægge et lag Pergo Parket Gulv oven på 
det gamle vinylgulv. Bestyrelse og kantinebestyrer håber, at vores medlemmer og 
tilskuere vil bruge måtter og rister til at rengøre fodtøjet med, så vi kan have et pænt nyt 
gulv i mange år. Arbejdet med at lægge det nye gulv blev udført af bestyrelsen.  

 

 

 

 

 



Nyt lysanlæg på træningsbanen 
Der har været et stort ønske fra generalforsamlingen fra medlemmer, om at få udvidet 
det eksisterende lysanlæg på træningsbanen. Siden etableringen i 1979 har de 3 master 
med hver 3 projektører á 2000 watt ikke virket efter hensigten ifølge den beregnede 
effekt fra leverandøren. Når lyset blev tændt, fremkom der skyggevirkning, hvilket 
gjorde de vanskeligt at skelne folk og farver fra hinanden.  

Vi sendte en ansøgning til teknisk forvaltning ved kommunen, som sendte den til 
vurdering i Viborg Amt, hvor vi fik tilladelse til at opstille de 3 nye master efter en 
klagefrist på 4 uger. Tilladelsen blev også godkendt af politimesteren i Viborg på 
betingelse af, at lyset ikke måtte virke blændende for trafikanter på nægliggende veje. 
Vi fik indhentet tilbud på  3 nye master med projektører, samt 3 nye projektører til de 
3 eksisterende master, da de 9 gamle projektører ikke var tidsvarende og afgav et 
dårligt lys i modsætning til de 3 nye projektører. Lysanlæg og masterne blev opstillet og 
monteret af klubbens egne medlemmer, som frivilligt arbejdskraft, og det vil vi i 
bestyrelsen gerne takke for, da det er et stort og ansvarsfuldt arbejde, der skulle 
udføres.  

 

Istandsættelse af omklædningsrum. 
De 2 rum, der bliver brugt mest i løbet af en sæson lige fra midt i januar til sidst i 
oktober måned, altså næsten et helt år 6-7 gange hver uge er vores omklædningsrum. 
Her kommer alle vores aktive medlemmer fra mikroputter til old boys i alt slags vejr. 
Det er 3 år siden, at der sidst blev malet i de 2 rum, og nu trængte det til en omfattende 
renovering. Bestyrelsen overdrog arbejdet til et udvalg, som også fik gennemført et 
virkeligt flot stykke arbejde.  

Vi vil gerne i bestyrlsen takke alle de frivillige, som var med til at gøre de 2 
omklædningsrum så flotte og tiltalende.  

De samlede udgifter til ovennævnte ting andrager 96.000,- kr. incl. moms.  Hermed 
skulle Borup IF. være stærkt rustet i den nærmeste fremtid, og vi håber at alle aktive og 
passive medlemmer, samt vores tilskuere vil støtte den nuværende og kommende 
bestyrelse, ved at møde frem, når der er arrangementer eller kampe.  

    Kasserer Poul Johannesen 

 



 


