
 

 

Serie 3 

 
Torsdag den 14. april 

Kl. 13.30 

 

Borup IF -   
Højslev station IF 

 

Kamp sponsor: 

 

 



Borup IF – Holdopstilling 

 

1. August Ivik 

2. Jannick Thorsager 

3. Malthe Trinderup 

4. Simon Andersen 

5. Frederik Hvid 

6. Joachim Hvid 

7. Steffen Frederiksen  

8. Peter Lund 

9. Simon Hermann 

10. Magnus Nielsen 

11. Magnus Elkjær 

12. Christian Malik 

13. Johan Nielsen 

14. Henry Elkjær 
 

Træner: Kristian Kjær  

Holdleder: Christopher Justesen                         

Dommer: Carsten Jensen 

 Topscore + 
Kampens spiller 

Mål 
2021 

Mål 
2022 

Kampens 
spiller 2022 

1 Magnus Nielsen  10   

2 Peter Lund 6   

3 Johan Nielsen 6   

4 Frederik Hvid 5  1 

5 Christian Malik 4   

6 Rasmus Abildskov 4   

7 Mathias Dalsgaard 3   

8 Anders Tougård 3   

9 Marcus Enevoldsen 3   

10 Simon Andersen 2   

11 Alfred Mikkelsen 2 1  

12 Magnus Elkjær 1 1 1 

13 Henry Elkjær  1  

14 Bastian Terp   1 

15 Selvmål 2   

 I alt 51 3  

 
 
 

 

Stillingen 

Herrer Serie 3 - Forår 2021 (Pulje 33) 

 
  Andre kampe denne spillerunde: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Serie 3 
Borup IF – Højslev Station IF 

 

Velkommen på Borup stadion til trænere, spillere og tilskuere! 

Tre gange uafgjort til Borup IF: Borup er startet sæsonen ud med tre gange 1-1 og 

det er som bekendt aldrig før set i Borups førsteholds historie. Derfor hungrer Borup 

spillerne også efter deres første sejr i dette forår. For mulighederne har været der i 

de første tre kampe, dog skal det også siges at modstanderne ligeledes havde deres 

muligheder for at snuppe de 3 point. Så uafgjort er trods alt bedre end et nederlag, 

da det kan vise sig at blive til sidste spilledag at tingene skal afgøres. Hvis vi lige 

hurtigt skal tage et kig på stillingen, ville en sejr til Borup denne skærtorsdag lune på 

kontoen og vi vil kunne holde os til i toppen - hvorimod et nederlag ville betyde, at vi 

vil blive hængende i den ”tunge” ende af tabellen. 

Dagens modstander: Højslev er oprykker fra serie 4 til denne sæson og de er ikke 

kommet helt så godt fra land, hvor de er startet med tre nederlag ud af tre mulige. 

De er løbet ind i et par store nederlag til blandt andet Sparkær og Ørslevkloster. 

Borup mødte også Højslev i optakten til denne sæson, hvor Borup vandt med 3-1. 

Forventningerne til dagens kamp, er at der skal tre point på kontoen, og i dag skal 

den første turneringssejr i hus og hvilket bedre sted at gøre det, end på Borup 

stadion! Borup skal dog ikke lade sig snyde af tabellen og de nederlag Højslev har 

været i, da Højslev viste gode takter i træningskampen inden turneringsstart. Så 

spillerne skal møde op med samme indstilling og gejst som man havde mod 

Mønsted. Her beviste Borup at de kunne være med alle 90 minutter og pressede 

rigtig meget på til sidst for at få sejren. Så det skal vi have meget mere af i dagens 

kamp, for så skal sejren nok komme i land! 

Borup IF ønsker hermed go’ kamp 

 


