
Byfestprogram uge 26 - 2016 

Programmet TIRSDAG D. 28. JUNI 2016 

Kl. 17.30  Engtramperløbet – Børneløb 2,5 km. 

Kl. 18.30  Engtramperløbet – 6,3 og 10 km. 

Kl. 20.00                  Foredrag - Lindy fra ”Rigtige Mænd” – udsolgt 

Byfesten i Låstrup tirsdag……  

Motion var kodeordet for tirsdagens program ved Byfesten i Låstrup. Dels 

var der Engtramperløb, hvor der for første gang var mulighed for at 

deltage i et børneløb på 2,5 km. 10 børn og voksne tog turen rundt i 

Låstrup Midtby. Efter børnene, var det de voksnes tur. 85 løbere havde 

tilmeldt sig 6,3 eller 10 kilometer løbeturen rundt i den flotte natur rundt 

om Låstrup. Prikken over i’et var, at Lindy Aldahl kom og løb med på 

ruten.   

Der var sponsorpræmier til vinderne i form af gavekort fra Sunset 

Boulevard og Runners Corner. Vinderne i de forskellige kategorier blev:  

Børn  6,3 km Nr. 127 Magnus Jensen 

Kvinder  6,3 km Nr. 149 Dorte Sigvardsen 

Mænd  6,3 km Nr. 151 Kenneth Juhl 

Kvinder  10 km Nr. 217 Maria Sørensen 

Mænd  10 km Nr. 223 Rasmus Sigvardsen 

 

Efter løbet var der en sportsbolle og en vand til deltagerne, og en del af 

løberne skulle videre til foredrag i teltet.  

 



 

Aftenens andet programpunkt var foredrag med Lindy Aldahl fra det populære TV-program Rigtige Mænd. Teltet var 

fyldt med forventningsfulde gæster, der havde glædet sig ti at høre, hvordan det havde været at deltage i TV-

programmets optagelser, og hvordan det havde været at lægge sit liv om fra at være murerarbejdsmand på ”rigtig” 

mandekost til murerarbejdsmand med aktivt liv i sport og sund mad.  

Deltagerne gik bestemt ikke skuffede hjem. 

Der blev fortalt gode og sjove anekdoter 

fra optagelserne, og kedeligt har det 

bestemt ikke været. Det var foredraget 

heller ikke. Der var stående applaus til 

Lindy efter et godt og inspirerende indslag. 

Som Lindy sluttede af med at sige. ”Hvis 

de 5 Rigtige Mænd kunne, så kan alle jer, 

der sidder her også. Mest af alt, så 

afslørede han, at hemmeligheden med 

omlægning af kost og motion er, at 

beslutte sig for, at det var i morges jeg 

begyndte omlægningen og ikke i morgen, 

som mange har for vane at tænke. Stof til 

eftertanke for de mange ”Rigtige Mænd”, 

der var mødt op med hustruen i hånden.  

Arrangørerne meldte udsolgt af billetter til arrangementet og håber, at rigtig mange er blevet inspireret til at komme 

i gang med at dyrke én eller anden form for motion i hverdagen. Borup Idrætsforening hjælper gerne borgerne på 

vej, hvis der er ønsker om at få sat aktiviteter i gang. f.eks. kan nævnes, at der selvfølgelig er fodbold, men også 

cykling er meget brugt i tiden. Det være sig både racercykling og ture i skoven på mountainbike. Apropos er der 

sådanne punkter på byfestprogrammet både onsdag aften og lørdag eftermiddag.  

Se billeder fra arrangementet på dette link.  

Næste arrangement i byfesten er onsdag aften, hvor flere aktiviteter tilbydes byens borgere og andre besøgende: 

F.eks. inviterer Cykelholdet Én Op på cykeltur rundt om Hjarbæk Fjord for racercyklister kl. 1800, mens der er 5-

Aside fodboldturnering for alle U11-U15 spillere. Denne turnering starter kl. 1830. Endelig er der onsdag aften 

Kroketturnering, der starter kl. 1930, og for de yngste er der Børn på Øvelse for 2-10 årige.  

Torsdag aften er traditionen tro reserveret til Bilorienteringsløb og grillaften. Der er udkørsel fra Borup stadion i 

Låstrup fra kl. 1730. Husk bilorienteringsløbet er for alle aldre og der er rig mulighed for at nyde vores smukke 

lokalområde og få sjove oplevelser med på turen. Aftenen sluttes med Grillfest i byfestteltet.  

Vel mødt til hyggelige timer på Borup 

Stadion i Låstrup.  

Husk vores byfest er også åben for 

udefrakommende gæster.  

 

 se flere fotos på facebook 
 https://www.facebook.com/borupif 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/borupif
https://www.facebook.com/borupif


 

Programmet opdateres med nyhedsbrev onsdag aften 

ONSDAG D. 29. JUNI 2016 

Kl. 17.30-20.00 Spisning  
 

Menuen består af pastagryde med flutes.  

Derudover tilbyder vi i køkkenet pommes frites, franskhotdog, pølsemix og nysmurte sandwich.  
 
Kl. 18.00  Racercykelløb – fjorden rundt 

Kl. 18.00 Børn på øvelse – 2 – 10 årige 

Børn op til 10 år opfordres til at finde camouflage tøjet frem og komme op og lege soldater onsdag 
aften. Man kan blive malet i hovedet som en soldat, lave sin egen skyder og så skal vi ud og smelte ind 
i naturen :-)  

 

KL. 18.30  Five a side turnering for U11-U15 – se nedenstående plakat 

Kl. 19.30  KROKET- turnering – se nedenstående plakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kroket -turnering 

på Borup stadion 

onsdag den 29/6 

Det bliver hyggeligt, sjovt, spændende 

og med kamp til stregen, så tag dine 

naboer, venner, familie eller lign. 

under armen og kom og vær med til at 

afgøre hvem der  

bliver Borups første kroket mester. 

BLIVER 

DET DIG? 

Der vil selvfølgelig være en kompetent 

dommer, der beskriver reglerne og 

dømmer retfærdigt. 

Så der er bestemt ingen krav om at 

man har spillet kroket før. 

ALLE KAN VÆRE MED 

 

 



 
programmet opdateres med ny nyhedsbrev torsdag aften……………….. 

TORSDAG D. 30. JUNI 2016 

Kl. 17.30-18.00  Udkørsel til bil orienteringsløb 

Kl. 19.30  Grillaften 

 



_____________________________________________________________________________________________ 
FREDAG D. 1. JULI 2016 

Kl. 16.00 Skumfest for børn 

Læs mere på facebook eller her 

Kl. 18.30 ”KUN FOR KVINDER” i teltet – begrænset antal billetter – tilmelding nødvendig. 

Læs mere på facebook eller her 

Kl. 18.30 Oldboys Turnering  

Kl. 19.00 Lotterispil i Låstrup Forsamlingshuset  

 

Kl. 22.00 Rafleturnering 

____________________________________________________________________________________________ 

 

LØRDAG D. 2. JULI 2016 

Kl. 09.00 Den Jyske Sparekasse er vært med morgenkaffe og rundstykker 

Kl. 10.30 Farmerturnering 

Kl. 13.00    Indvielse af Fjordparkens MTB-rute ********** se næste side 

Kl. 14.00 Opvisningskamp  

Kl. 16.30 Teltet lukker 

Kl. 18.30 Fest i teltet med spisning og musik 

 Drikkevarer skal købes i teltet 

 Entré 160,- kr. (efter kl. 21.00 - 60,- kr.) 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154225187871505&set=gm.803211573147494&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10154225162806505&set=gm.803201703148481&type=3&theater


 

Tilmelding til ”Kun for Kvinder” samt festen lørdag aften –  

kontakt Henriette på tlf. 3024 4600. 

Se nærmere info på: 

Programmet opdateres løbende på www.borupif.dk og i de næste nyhedsbreve 

 

Kl. 13.00 indvielse af Fjordparkens MTB-rute 

 

 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=986760064770865&substory_index=0&id=727021887411352 

 

 

http://www.borupif.dk/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=986760064770865&substory_index=0&id=727021887411352

