KAMPPROGRAM
VELKOMMEN TIL DAGENS KAMPE

DYRK RØDDERNE

DAGENS SPONSOR
Kampbolden er sponseret af:

Velkommen til THOMAS SCHRØDER’s butik
Tøj til smukke kvinder og deres lækre mænd.
Vil du have lokale butikker i morgen, så brug dem i dag!
Jernbanegade 11

3480 Fredensborg
Mobil: 5338 8546
thomas@schroedermode.dk

Facebook.com/schroederfredensborg

DAGENS KAMP
SJÆLLANDSSERIEN

FBI byder fans, sponsorere, tilskuere,
dommere og modstandere velkommen til
dagens kamp mellem

FREDENSBORG STADION
LØRDAG 26 Oktober 2019
Kl. 15:00

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 optimale spillemæssige optakt. I foråret er banerne fantastiske i Tyrkiet og hotellerne 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 serveres 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 arrangere kampe med stærke modstandere, i det hele taget får de bare turen 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:

Kjeld Svendsen

Dommer:
Oliver Tvede
Liniedommere: Samir Husadzic
Uffe Jensen

FBI HS 1 HOLD

Nordsjællands største teknikhus
Poul Sejr Nielsen er Nordsjællands største teknikhus med stolte traditioner 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 ingen 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 erhvervskunder 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 udfordringer. Også selvom vi ikke har stået for monteringen. Det er en del af vores 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 nyeste bæredygtige teknologi. Vi ved, at krav til energiforbedringer er individuelle, 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 solceller, jord- og solvarme samt luft-til-vand varmepumper, hvor vi udfører
design og projektering af alle typer anlæg.

FBI 1. HOLD 2019

X
X

X

Energioptimeret ventilation – med fokus på mennesker, økonomisk drift og et bæredygtigt miljø.
E. Klink er én af de mest kompetente ventilationsentreprenører, 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 teknisk dygtige ventilationsentreprenører i branchen.
Digitalt byggeri med BIM-projektering
Som BIM-projekterende ventilationsentreprenør arbejder vi tæt sammen med vore rådgivende partnere om digitalt byggeri. Her benytter vores tekniske designere såvel AutoCAD/MagiCAD som Revit MEP/MagiCAD til at løse de omfattende og ofte teknisk komplekse 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 ventilationsanlægget til stadighed lever op til kundens funktionskrav, hvad angår anlægsydelse og energiforbrug.
Når alle kompetencer er samlet ét sted
Som én af de få aktører i ventilationsbranchen tilbyder E. Klink en total kompetencevifte, der spænder lige fra projektering, effektiv byggeledelse og digitalt design til produktion 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 samarbejdspartner.
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.
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FREDENSBORG STADION
SKAB RAMMERNE
STADION SKILT—BLIV SPONSOR

TAK TIL SPORT2 TRAVEL FOR SPONSORATET!
I FBI er vi glade for det nye stadion, rammerne er efter flere års trængsler
endelig ovre og vi kan i stedet fokusere på at afvikle så mange kampe som
overhovedet muligt, til glæde for vores medlemmer og fans.
I forlængelse heraf søger vi endnu flere sponsorere, der vil være med til at
støtte vores aktiviter og det kunne bl.a. være med et stadion skilt.
Et sponsorat af et stadion skilt koster 1.000,- kr. om året
og 1.000,- kr. til etablering.

FBI
SPONSOR

Takket være det flotte sponsorat fra
Tandklinik Lyhne, har endnu et FBI SENIOR hold
fået nye kampdragter.

TAK TIL TANDKLINIK LYHNE

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 SuperBrugsen 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!

FBI 1. holds spillere – fleste kampe

