Medlemstilbud på regnjakke eller træningsjakke
Borup Idrætsforening tilbyder igen medlemmerne at købe tøj med sponsorlogo.

Denne gang kan medlemmerne vælge en regnjakke eller en træningstrøje. Se mere på vores hjemmeside.

Borup Idrætsforening fylder 80 år de 15. maj
- indvielse af den nye bane 16. maj
Indvielse af den nye bane/ jubilæum bliver markeret mandag den 16. maj efter Borup
IF serie 3 kamp mod Løgstør
Kampen spilles kl. 13.30 . Efter kampen vil der være en mindre højtidelighed. Se
Borups turneringsplan her

http://www.dbu.dk/turneringer_og_resultater/resultatsoegning/programTeam.aspx?teamid=5369&poolid=225196
Læs mere om arrangementet på senere på www.borupif.dk

Ny fodboldbane i Låstrup er kridtet op

Viborg Kommune anlagde i 2014 en ny fodboldbane ved Borup Stadion i Låstrup VM-Anlæg stod for at få banen anlagt, der nu
er overdraget til kommunen efter ekstra dræning og andre forbedringer. Vi har nu fået lov til at tage banen i brug, så derfor
har Borup Idrætsforening nu kridtet banen op.
Borup Idrætsforenings frivillige kridtere arbejdede søndag på at få banen målt op, og banen fordelt til 3 og 5-mandsbaner. I
mange år har Borup Idrætsforening kun haft én træningsbane, der har været anvendt til 11-mands, 8-mands, 5-mands og 3mands fodbold. Det har været et virvar af streger og mål, og det har betydet, at der hele tiden er flyttet rundt på mål og andet
udstyr. Det er selv sagt hårdt for materiellet hele tiden at blive skubbet og trukket rundt på banen, så nu håber
idrætsforeningens frivillige hjælpere, at kunne slippe lidt lettere fra arbejdet samtidig med, at materiellet kan behandles mere
skånsomt.
På den nye bane, der allerede betegnes som Viborg Kommunes flottest beliggende fodboldbane er der i første omgang blevet
plads til 4 stk. 3 mands baner med faste streger, og 2 stk. 5-mandsbaner ligeledes med fast størrelse og faste streger. De nye
baner får de anbefalede størrelser i stedet for at skulle passe ind i målfelt eller andre streger fra 11-mandsbanen.
Se flere fotos m.v. på www.borupif.dk eller http://www.borupif.dk/forside/2016-nyheder/april/borup-if-kridter-banen-op/
Ibrugtagning af den nye bane markeres senere på året sammen med idrætsforeningens 80 års jubilæumsdag.

____________________________________________________________
Målaktiegevinster den 9. april
Ved hjemmekampen mellem Borup IF serie 3 og naboerne fra Ulbjerg IF, blev der i pausen trukket lod om gevinster i
målaktiekonkurrencen. 5 heldige vinder blev trukket op af hatten og fik således lidt ekstra ud af at være til fodbold.
Følgende præmier blev udloddet.
Nr. 24 Majbritt Møller - En flot taske sponseret af Den
Jyske Sparekasse
Nr. 15 Nadia Bitsch - Vingave sponseret af Den Jyske
Sparekasse
Nr. 60 Anne Vendelboe - 2 Billetter til Viborg FF – FCK
Nr. 78 Jannik Aas Sloth - 2 Billetter til Viborg FF – FCK
Nr. 5 Lone Mogensen - 2 Billetter til Viborg FF - FCK
Borup IF ønsker tillykke til de heldige vinder, som får
direkte besked. Vi ønsker samtidig at takke vores
sponsorer for de flotte gaver.

Har du endnu ikke investeret i en målaktie, kan en sådan købes ved henvendelse påinfo@borupif.dk eller ved næste
hjemmekamp ved henvendelse til Morten Nielsen eller Børge Nielsen
Vi opfordrer vores medlemmer til at støtte vores sponsorer - for de støtter os.

Se på dette link, hvem der er sponsorer i Borup IF, og kontakt vores sponsorer, hvis du har brug for råd og vejledning til et køb
eller en investering, som du skal i gang med.

___________________________________________________________________________________________

Gratis landsholdskampe i Viborg mod Slovakiet og Polen
Efter flere succesoplevelser med kvindelandsholdet i Viborg besluttede DBU, at kvindelandsholdet skulle have
hjemmebane i Viborg. Ikke mindst kulisserne og de mange tilskuere var med til at give Viborg denne fornemme
titel.
Her i foråret skal kvindelandsholdet spille 2 hjemmekampe i EM-kvalifikationen. DBU inviterer i den forbindelse på
gratis fodboldoplevelser i Viborg. Tak dine holdkammerater og familie under armen, og få en god fodboldoplevelse i
Viborg.
I de 2 kampe er der altafgørende EM-kvalifikationspoint på spil, når Danmarks sejeste fodboldkvinder tørner
sammen med Slovakiet og Polen til sommer. Du kan allerede nu booke præcis den plads på stadion, der passer dig
bedst. Kampen mod Slovakiet er den 2. juni, mens kampen mod Polen er den 9. juni.
Tribunerne er inddelt i sektioner opkaldt efter landsholdsspillerne, så hvad enten din yndlingsspiller hedder Harder
eller Nadim til efternavn, kan du komme ekstra tæt på din favorit. Du vælger blot et sæde i den sektion, der er
opkaldt efter DIN favoritspiller! Og hvem ved? Måske kigger stjernerne ud til jer efter kampen og hilser på til en
autograf og en selfie?
Inden kampen kan I hente inspiration i DBU´s Fanzone foran stadion. Her kan I for eksempel klare de sidste detaljer
på jeres medbragte bannere, få udleveret flag og naturligvis blive malet i ansigtet som en ægte fan. Alt sammen til
god underholdning fra musikanlægget.
http://www.borupif.dk/forside/2016-nyheder/april/gratis-landsholdskampe-i viborg/

Byfesten i Låstrup 2016 – Uge 26
Tema i 2016 er MILITÆR

Planlægningen er i fuld gang. Alle ugens arrangementer
bliver offentliggjort på www.borupif.dk samt i dette
nyhedsbrev.
Allerede nu ligger det fast, at Engtramperløbet igen afvikles
i 2016. (tirsdag den 26. juni – se omtale)
Også det store lotterispil er med.
Lotterispillet afvikles fredag den 29. juni

_____________________________________________________________
Løb og Lindy – Engtramperløb
Tirsdag den 28. juni
ENGTRAMPERLØBET har i de foregående 2 år været en stor succes.
Sidste år sendte vi 100 løbere afsted på 2 forskellige distancer 6,3 og 10 km. i den flotte natur omkring Låstrup. Det
synes vi selv, at vi kan kalde en rigtig succes.
Det er i år besluttet at udvide løbet med et børneløb på 2,5 km, så nu er der noget for hele familien til byfesten i
Låstrup i tirsdag aftens program.

Som billedet her over afslører, får vi efter løbet fint besøg af Lindy Aldahl fra Rigtige Mænd.

Han vil holde et sjov og inspirerende foredrag om hans liv før, under og efter projektet Rigtige Mænd. Er du blevet
inspireret af tv-programmet med de rigtige mænd, og kunne du tænke dig at høre, hvilke overvejelser, der lå bag
Lindys deltagelse i programmet, og hvordan det hele er forløbet for ham.
Så sæt X i kalenderen tirsdag den 28. juni
Ps. Billetsalget starter i maj.
Læs mere på www.borupif.dk eller
dette link http://www.borupif.dk/forside/2016-nyheder/april/loeb-og-lindy-til-byfesten-i-laastrup-2016/

Fodboldskole 2016
DBU Fodboldskole
Salget af billetter til DBU Fodboldskole 2016 er nu startet. I SUB88 samarbejdet skiftes de 3 moderklubber Skals FF,
Ulbjerg IF og Borup IF til at afvikle fodboldskolen, og i 2016 er det Borup Idrætsforening, der er vært. Det vil sige, at det er
Borup Idrætsforening, der stiller med skoleleder og trænere, og det er Borup Idrætsforening, der forestår afvikling og
beslutter, om der skal tilbydes madordning mv. Mere om det senere her på hjemmesiden.
Tilmelding foretages via billetnet på Internettet på dette link. Søg derefter på Skals.
Alle der tidligere har deltaget i DBUs fodboldskole har fået en mail direkte i mailboksen, så det skulle lette tilmeldingen til
årets skole i SUB88.
Børn født i årene 2001 til 2008 kan tilmeldes skolen. For de yngre børn afvikles DBU Skattejagt, der afvikles af Ulbjerg IF i
2016. Skals FF står i 2016 for afvikling af SUB-dagen, der er det tredje store arrangement, der går på skift mellem
klubberne.
Fodboldskolen afvikles i Uge 27 på Borup Stadion, Låstrupbakken 10 i Låstrup. Skolen starter mandag den 4. juli kl. 1000
til fredag den 8. juli kl. 1500. Låstrup holder byfest i Uge 26, så byfestteltet bliver stående på stadion, så spillerne har
mulighed for at komme ind og spise, hvis det skulle være dårligt vejr.
Vel mødt til hyggelige sjove timer på Borup Stadion.

http://www.borupif.dk/forside/2016-nyheder/marts/fodboldskole-2016/

Bemærk:
Fremover offentliggøres alle nyheder fra Låstrup, Nr. Rind samt nyheder der har /kan have interesse for
områdets borgere også på www.borupif.dk
Gør ovenstående hjemmeside til startside på din pc/tablet/telefon og du er opdateret på vort område.
Morten Nielsen er redaktør på denne hjemmeside, som opdateres dagligt.
Morten Nielsen: tlf. 41 78 35 23 Mail. morten-eva@email.dk

