
DYRK RØDDERNE 

KAMPPROGRAM 

VELKOMMEN TIL DAGENS KAMPE  



DAGENS SPONSOR 

Kampbolden er sponseret af: 

 

 

 

Fredensborg Vognmandsforretning ApS 

v/Dennis Petersen 

 

Fredensborg Vognmandsforretning ApS har  

eksistereret i 25 år. Køre på hele sjælland. 

 

Tilbyder 

 Firmaflytninger 

 Privatflytninger 

 Budkørsel 

 Møbeltransport 

 

 Leje og salg 

af flyttekas-



DAGENS KAMP 
SJÆLLANDSSERIEN 

 

 

FBI byder fans, sponsorere, tilskuere, 

dommere og modstandere velkommen til 

dagens kamp mellem 

 

 

FREDENSBORG STADION 
LØRDAG 7 September 2019 

Kl. 13:00 



TRÆNINGSLEJR I TYRKIET 

- den optimale optakt 

FBI herrer senior har efterhånden tradition for at forberede forårssæsonen 

med en træningslejr i Tyrkiet. 

Det har igennem årene været en meget positiv oplevelse, hvor de sociale 

værdier er i fokus, klubånden dyrkes og relationerne forbedres.  

Specielt fokus fra rejsearrangør Sport2Travel har medvirket til den optima-

le spillemæssige optakt. I foråret er banerne fantastiske i Tyrkiet og hotel-

lerne til at betale, spillerne betaler selv for turen og har valgt at betale en 

lidt højere pris for at blive opgraderet til et all-inklusive 5* hotel der serve-

res sund, varieret og lækker mad. 

Sport2Travel leverer suveræn service både før og under turen. Bl.a. sørger 

de for lokal guide, kontakt til de lokale klubber og booker baner samt ar-

rangere kampe med stærke modstandere, i det hele taget får de bare tu-

ren til at blive til en stor succes. 

FBI arbejder derfor på igen i 2020 at samle så mange senior hold, herrer 

såvel som damer til at deltage, har du i.d.f. spørgsmål så kontakt venligst 

Ralf Antonsen. 

 



TRÆNERE OG DOMMERE 
 

 

Fredensborg: 

Træner:     Michael Gorm Nielsen 

Holdledere:   Ralf Antonsen 

 

 

 

 

Modstander: 

Træner:      Steen Jørgensen 

       Michael Schou 

Holdleder:   John Majgaard 

 Stefan Prio 

 

 

 

 

Dommer:    Philip Gojko Pilipovic 

Liniedommere: Flemming Nielsen 
 Philip Warburg 
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Nordsjællands største teknikhus  
 

 
Poul Sejr Nielsen er Nordsjællands største teknikhus med stolte traditio-
ner i det gode håndværk. Vi yder service og leverer totalløsninger inden 
for EL, VVS og Blikkenslagerarbejde. 
  
Vi har kompetencer og stor erfaring inden for alle serviceopgaver, og in-
gen opgave er for stor eller lille.  
 
Vi tilbyder service af alle typer installationer inden for alle vores tekniske 
kompetencer. Uanset om det gælder private-, offentlige- eller erhvervs-
kunder så sikrer vi altid konkurrencedygtige priser.  
 
Vi har specialiseret os i at finde fejl – og endnu vigtigere i at løse dem. 
Med vores fejlfindings-enhed garanterer vi, at vi kan løse dine udfordrin-
ger. Også selvom vi ikke har stået for monteringen. Det er en del af vo-
res DNA, at vi løser problemer. 
  
Vi er Nordsjællands førende leverandør af løsninger inden for miljø og 
grøn energi.  
 
Med Poul Sejr Nielsen er I sikret løsninger, hvor der anvendes den nye-
ste bæredygtige teknologi. Vi ved, at krav til energiforbedringer er indi-
viduelle, og derfor rådgiver vi altid individuelt, så din investering hurtigst 
muligt tjener sig hjem og sikrer dig og miljøet de bedste betingelser.  
 
Vi har som erklæret mål i Poul Sejr Nielsen, at være førende inden for 
den grønne omstilling, til gavn for vores kunder og miljøet. Sammen 
med udvalgte leverandører leverer vi bl.a. totalløsninger inden for sol-
celler, jord- og solvarme samt luft-til-vand varmepumper, hvor vi udfører 
design og projektering af alle typer anlæg.  
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Energioptimeret ventilation – med fokus på menne-
sker, økonomisk drift og et bæredygtigt miljø. 

E. Klink er én af de mest kompetente ventilationsen-
treprenører, der har samlet alle kompetencerne ét 
sted.  
 

I mere end 70 år har E. Klink været på forkant med udviklingen og sat nye standarder 

for energioptimeret ventilation. I dag er virksomheden blandt de mest effektive og tek-

nisk dygtige ventilationsentreprenører i branchen. 

 
Digitalt byggeri med BIM-projektering 
Som BIM-projekterende ventilationsentreprenør arbejder vi tæt sammen med vore råd-

givende partnere om digitalt byggeri. Her benytter vores tekniske designere såvel Au-

toCAD/MagiCAD som Revit MEP/MagiCAD til at løse de omfattende og ofte teknisk kom-

plekse projekteringsopgaver med. Læs mere. 

 
E. Klink er med i VENT-ordningen 
E. Klink er medlem af VENT-ordningen. Vi er således bemyndiget til at foretage diverse 

tekniske anlægsundersøgelser og udførelse af ventilationsopgaver, som sikrer, at venti-

lationsanlægget til stadighed lever op til kundens funktionskrav, hvad angår anlægs-

ydelse og energiforbrug. 

 

Når alle kompetencer er samlet ét sted 
Som én af de få aktører i ventilationsbranchen tilbyder E. Klink en total kompetencevif-

te, der spænder lige fra projektering, effektiv byggeledelse og digitalt design til produk-

tion af egne ventilations-komponenter samt montering, indregulering og service – alt 

under ét tag. Det betyder høj teknisk kvalitet, effektiv produktion, fleksibilitet og 

punktlighed, hvilket positionerer os som en konkurrencedygtig og attraktiv samarbejds-

partner. 

 
E. Klink styrer hele processen 
Som en del af Per Aarsleff og Wicotec-Kirkebjerg koncernen tilbyder E. Klink endvidere 

tværfaglig projektering, koordinering og styring af omfattende og teknisk krævende 

teknikentrepriser. 

https://www.eklink.dk/kompetencer/digitalt-design
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Mange forskellige idrætsgrene i FBI gennem de 100 år. 

 
 
 
Fredensborg Boldklub og Idrætsforening hedder den, og dermed fortæller navnet også, 
at der er dyrket en række forskellige idrætsgrene i foreningen.  
At der har været både boksning og vægtløftning, er vel nok en overraskelse for de fle-
ste. Det var først i 1933, omkring foreningens 25 års fødselsdag, man vedtog det nye 
navn, for gennem alle årene forud hed foreningen Fredensborg Boldklub. Men gang på 
gang kom der ønske om at optage andre idrætsgrene, dels fra foreningens egne med-
lemmer og dels fra personer der havde etableret en klub, men som havde svært ved at 
få det hele til at fungere.  
 
Allerede i 1910 løb fodboldspillerne terrænløb om vinteren som træning eller konkur-
rence. Samme år kom gymnastikken på programmet, og med 9 mand på holdet skete 
det to gange ugentlig. Opvisningen fandt sted d. 20. marts med 150 tilskuere, og med 
lærer Jensen som leder. Han fik en kikkert for det arbejde han havde gjort vinteren 
igennem. Senere - i 1913 - var lønnen 8.- kr. om måneden. 
Gymnastik blev en del af FBI`s aktiviteter i mange år, idet Fredens-
borg Gymnastikforening først så dagens lys i 1970`erne. I 1918 mente damerne også, 
at de burde gå til gymnastik, men så skulle lærer Th. Gilberg sørge for, at vinduerne 
blev tildækket, mens de var i salen! Et problem opstod. fordi der ikke var elektrisk lys i 
gymnastiksalen, og så måtte Gilberg fatte pennen og skrive til sognerådet, som bevil-
gede lys i salen. 
 
Også atletikken var i mange år en del af FBI`s væsentlige aktiviteter. Allerede i 1919 
vedtog man at der nu skulle dyrkes atletik, og de første redskaber var to juniorspyd og 
1 diskos. Men al atletik foregik på græs, idet løbebanerne på stadion først kom i 1951. 
Derfor var det også svært at fastholde atletikken, og i flere år lå den helt stille, for så 
at blusse op igen. Ved de store, årlige idrætsstævner var der dog ofte atletik på pro-
grammet, ikke mindst som løb. Fredensborg stadion blev indviet i 1951, og herefter 
kom der for alvor gang i denne idrætsgren, der blev en selvstændig afdeling, og hvor 
bestyrelsen bestod af Steffan Andersen, Børge Svendsen, Ejvind Jensen og Harald Niel-
sen. 
 
Medlemskabet af FBI varede helt frem til 1982, hvor Fredensborg Atletik Klub blev dan-
net, og hvor FBI atter blev en ren fodboldklub. l de følgende år gik Fredensborg Atletik 
Klub en stor tid i møde. Under Claus Øblom`s formandskab lykkedes det klubben at 
komme helt til tops i landets bedste række, og man havde i flere sæsoner landskendte 
navne på holdet, bl.a. hammerkasteren Jan Cordius, der fortsat har den uofficielle dan-
ske rekord i kastefemkamp. l nyere tid gjaldt det den kvindelige hammerkaster, Vanes-
sa Mortensen. der også har vundet flere, danske mesterskaber, men i begge tilfælde 
gik de dygtige atletikudøvere til Sparta, som fik stor glæde af deres resultater.  
 
l 1931 fik FBI henvendelse fra damer, der ønskede at spille håndbold, men der skulle 
gå endnu nogle år før det blev en realitet. Det ønske dukkede op flere gange, og bl. a. i 
1938 vedtog man at tage håndebolden med som en aktivitet i foreningen. Men først i 
1948 blev det for alvor en realitet, at tage damehåndbold på programmet, og det blev 
indledningen til en egentlig håndboldafdeling, der senere fik sig egen bestyrelse, som 
en underafdeling af FBI. Her var Børge Jensen formand i en årrække, og han gjorde et 
meget stort arbejde for denne afdeling, og blev da også æresmedlem af FBI. Det blev 
mest damerne, der fejrede store triumfer i håndbold, for i 1950'erne havde FBI et da-
mehåndbold der nåede rigtig langt i SHF turneringerne, og bl. a. opnåede et par sjæl-
landsmesterskaber. Håndbold var naturligvis et andet spil end det, vi kender i dag, for 
på det tidspunkt var Fredensborg Hallen ikke bygget, og derfor foregik spillet udendørs, 
- bl.a. ved store håndboldstævner. Men også her var det baneproblemet, der var til 
evindelig diskussion, og på et tidspunkt var der planer om at anlægge en håndbold as-
faltbane. Det skete heldigvis ikke, og da hallen kom, og man kunne spille om vinteren, 
blev der endnu større interesse for håndboldspillet. Men samtidig drøftede man planer-
ne om en total opdeling af FBI, således at de respektive afdelinger oprettede selvstæn-
dige foreninger, og håndholdafdelingen valgte derfor at danne deres egen forening - 
FH78, - i 1978. 



 

NY FBI  

SPONSOR 
 

 

 

Velkommen til FBI nyeste sponsor ”TANDKLINIK LYHNE”! 

 

På klinikken er vi et veluddannet og professionelt team af 3 tandlæger og 5 klinikassi-
stenter. Til klinikken er tilknyttet laboratorie teknikere eksternt. Vi lægger stor vægt på 
at holde os opdateret med den nyeste viden om såvel behandlingsmetoder som materi-
aler. Alle deltager løbende i kurser, så vi fagligt altid er med i, hvad der sker af forbed-
ringer og ændringer indenfor moderne tandpleje.  
 

 
Vi rådgiver gerne vores patienter om fordele og ulemper ved de forskellige behandlingsformer, der er til 
rådighed i dag. Vi kan også tilbyde informationsmateriale og artikler. Er der behov for en uddybende 
snak, specielt ved omfattende behandlingsplaner eller andet, er du velkommen til at kontakte os.  
 

 

Kontakt os gerne  

Telefon:  48 48 11 22 

 



Fredensborg Superbrugs 

Humlebækvej 2 

3480 Fredensborg 

 

 

 
 

Velkommen i SuperBrugsen 
 - En madbutik lidt ud over det sædvanlige   

 

SuperBrugsen tror på det nære og lokale 

SuperBrugsen har mere end 220 butikker i Danmark, og hver eneste af dem spiller 

en vigtig rolle i det lokalsamfund, de er en del af. Ganske enkelt fordi vi i SuperBrug-

sen tror på styrken i sammenholdet og fællesskabet, og fordi vi gerne vil engagere 

os i den hverdag, der foregår lige udenfor vores dør. 

 

SuperBrugsen støtter lokalt også Fredensborg Boldklub og Idrætsforening. 

 

Husk hver gang du handler i SuperBrugsen, er du med til at give 

et bidrag tilbage til FBI! 

http://superbrugsen.dk/
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