På Kulturcenter Værestedet
Sundstrup Zoneterapi v/ Tove Frederiksen

Kære Yoga folk - trods sommer og varme
-

er det nu tid til at lave Efterårets Yoga program :-)
Som noget nyt vil jeg også tilbyde tidlig morgen Yoga.

Efterårets program ser således ud med start:
Tirsdag den 11. September:
Tidlig Morgen Yoga fra

kl. 6.30 til 7.45

Formiddags yoga med skåne hensyn og seniorer fra

kl. 8.30 til 9.45

Onsdag den 12. September:
Yoga med Mindfulness fra


kl. 18.00 til kl. 19.30

Ved interesse vil der blive tilbudt Yoga kun for mænd senere i Efteråret
onsdag aften fra 20.00 til 21.00 nærmere info senere.

Alle holdende er 10 gange. Vi har fri i uge 42
Pris 750 kr. for morgen og formiddags yoga og 825 kr. for Yoga med Mindfulness.
Alle kan deltage...Yoga er en af de bedste bevægelses former, da der ingen stød er på kroppen, kun en masse
bevægelse som holder kroppen stærk, smidig og bevarer en god balance både i krop og i sind.
Yderlig info til Sundstrup Zoneterapi på tlf. 29 84 73 23
Varme sommerhilsner til jer alle fra
Instruktør Tove Frederiksen

Lotterispil hver fredag kl. 19.00 i Låstrup forsamlingshus
Siden sidst:
Så er halvdelen året 2018 gået – et halvt år hvor vi har fornemmet, at vore deltagere har taget rigtig godt
imod vore nye udbud af spil og gevinster.
 PULJESPIL:
1. Vi havde i fredags en vinder af puljen, som kunne gå hjem med 5000kr kontant.
Vi har lagt igen lagt 5000kr i puljen somudløses ved banko på 45 opråbte numre eller derunder.
Udløses puljen ikke da, hæves antal opråbte numre til 46 ved næste spilaften o.s.v. indtil puljen
udløses.(deles ved flere)
Hvis ikke pulje udløses på dagen er gevinsten 500kr.(deles ved flere)
2. 1 ark med 6 plader koster 30kr. Kan deles ½ ark 20kr.
 Super Jack Pot:
1. Vi har ændret/hævet præmie på Super Jack Pot, således at vi har 3 præmier a’ 50kr på ”store numre” og
hævet gevinsten på spillepladen så du fremover vinder 100kr pr. afkrydsede nummer. f.eks. 10 afkrydsede
nr. = 1000kr. (deles ved flere):
2. 1 ark med alle 90 numre koster 25kr.
 Bonustudsen:
PÅ udvalgte spilaftener udlodder vi på almindelige plader1000kr kontant /eller 1000kr gavekort som ekstra
præmie udover den vundne præmie. Banko ved 35 opråbte numre eller derunder udløses præmien. Hvis
ikke banko ved 35 opråbte numre hæves antal opråbte numre til 36 ved næste spil o.s.v.indtil bonustudsen
udløses. Hvis præmien ikke er vundet førsidste pladespil udloddes den da, uanset antal opråbte
numre.(deles ved flere)
Sidste gang hvor vi udloddede bonustudsen udløstes den i sidste spil, hvor den glade vinder kunne gå hjem
med pladegevinsten på 300kr plus 1000kr kontant.
Denne præmie var og er, som det fremgår af spilkalender,sponsoreret.
HUSK at eventuelle nye tiltag eller aflysninger offentliggøres på www.borupif.dk og facebook.
Vel mødt. Held og lykke med spillet.
Med venlig Hilsen, Borup I.F.

Byfesten i Låstrup er nu bag os…
Byfestudvalget og Borups bestyrelse har svært ved at få armene ned, oven på den ene succes efter den
anden i byfest ugens forløb. Igen er der gået en rød tråd gennem arrangementerne. Den røde tråd i
byfesten har været Hollywood krydret med sjove og hyggelige indslag.
Der er ikke overblik over økonomien i byfesten på nuværende tidspunkt, men der forventes en god
håndsrækning til kassen, som bruges på at stille gode faciliteter til rådighed for byens borgere og
idrætsforeningens medlemmer.
Dog - det vigtigste i byfesten er det sociale regnskab, hvor vi med sikkerhed kan sige, at der på bundlinjen
står et kæmpe plus

Du kan på www.borupif.dk eller på dette link læse referat fra ugen
Byfest ugens tema var Hollywood som lørdagens festaften afspejlede til fulde.

Suicide Squad
vandt i kategorien for bedste
udklædning:
Gruppen består af:

Michelle Trinderup Pedersen,
Simone Trinderup Pedersen,
Kathrine Bach Møller,
Sofie Nikranz,
Kasper Christoffersen
og Line Bach Møller.

Kø ved indgangen lørdag

Fodboldskolen i Borup IF uge 27
Fredag var sidste dag for de
92 deltagere i DBU
Fodboldskole i Borup
Idrætsforening. De største
af børnene havde
overnattet i teltet efter
hygge kammeratskabsaften
torsdag, hvor der blev grillet
bøffer, spillet fodboldtennis,
spillet FIFA bold, afviklet
musikquiz. I musikquizzen
blev trænere og spillere delt
op i hold af 3, der skulle
gætte musiknummer og
kunstner til forskellige
musiknumre.

Musikquizzen blev vundet af et trænerhold med Simon Hermann, Lasse Braad, Mike Lybæk Vestergaard og
Thomas Mikkelsen. På en flot andenplads kom et blandet hold med Sebastian Schneider, Rasmus
Mogensen og Johan Nielsen.
Spillerne havde måske brugt noget af krudtet på kammeratskabsaften, men de var alligevel klar da klokken
var 9. Her stod de klar på banen til undervisning i yderligere tricks, teknik og styrke. Vejret var med solskin
og blæst, så det var bedst at opholde sig, hvor solen skinnede. De yngste spillere stødte til hen af
morgenen og gjorde klar til endnu en dag med fuld fart på fodbolden.
I løbet af dagen blev spillerne overraskede, da 3
spillere fra Viborg FFs førstehold mødte op for at
spille fodbold med børnene. Det var anføreren Jeppe
Grønning, Alexander Fisher og Mikkel Knudsen. De 3
Viborg FF spillere på skift spillede små kampe mod
holdene på fodboldskolen. Kampene blev afviklet på
Borup Idrætsforenings nyrenoverede multibane med
kunstgræs. Flere af holdene vandt fint over
superligaspillerne, men det var måske heller ikke helt
lige med 16 spillere mod 3. Der blev udvekslet tricks,
så måske Viborg FF spillerne lært at spille over for et
hold, der er i overtal, så de kan blive klar til den nye
sæson, der starter midt i juli.
Borup IF takker Viborg FF spillerne for at ville bruge tid på at vise vores unge fodboldskoledeltagere,
hvordan bolden skal behandles.
Ud over boldspil med de professionelle var der planlagt vandkamp. Her lagde trænere og trænerassistenter
bukser til en god gang buksevand, så mange endte med at være godt våde. Sjovt var det at få lov til at give
de voksne vand. Endelig kom den professionelle fotograf forbi og tog holdfoto, så forældrene kan købe sig
et minde om spillerens deltagelse i fodboldskolen. Når billederne er klar, bliver forældrene kontaktet
direkte fra fotografen.
Trænere, fodboldskoleledere og klubben er godt tilfredse med ugens forløb. Vi håber, at deltagerne har
haft en god aktiv ferieuge, hvor de har fået sig rørt, har fået noget sundt mad, og har lært nogle gode
fodboldtricks. Du kan se mere om fodboldskolen på www.borupif.dk samt fodboldskolens sidste dag her

