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SÅBY FODBOLD  

EGEVEJ 6  

4060 KIRKE SÅBY 

 

KØB LODDER –    

3/ stk. 10,-          

PRÆMIERE FRA        
DAGLI BRUGSEN GEVNINGE 

 

DAGENS KAMP + 

UGENS PROFIL 

   ___________ 

TUREN GÅR TIL 

BRØNDBY STADION 

MINDEORD - POLLE 

____ * TJEK * STILLINGEN 

DAGENS SPONSOR  

TVC ADVOKAT FIRMA               

HP HUNDEFODER        

VELOVEAR        

MIDTSJÆLLANDS FOLKEBLAD 

HORNSHØJ AUTOMOBILER 

HVALSØ TELTUDLEJNING 

 

ddd 

 

PRISER 
FADØL 25,- 

PØLSE M/BRØD 25,-
SODAVAND 20,- 

TOAST 15,- 
SLIKPOSE 10,- 

CHIPS 10,- 
CHOKOLADE BARS 10,- 
PINGVINSTÆNGER 5,-

KAFFE – THE 5,-         
SÅBY VIN 89,-/2 stk.. 150,- 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjH3sqhgrLdAhXBDuwKHQm4DqkQjRx6BAgBEAU&url=https://da-dk.facebook.com/dalby1901/&psig=AOvVaw0Bq25SwDu5XNIINIBPZYZZ&ust=1536723201253509


 

 

          DAGENS KAMP 

 

TRÆNERENS ORD - 2 sejre giver selvtillid  

Efter 4 kampe med 2 nederlag efterfulgt af 2 sejre, er vi efterhånden ved at finde fodfæste i serie 2. 

Vi har fået stabiliseret vores struktur på holdet, specielt defensivt, hvilket også har betydet vi "kun" 

har lukket 3 mål ind i de sidste 2 kampe, modsat 10 mål i de første 2. Vi ved vi kan score mål og 

derfor giver det holdet ro, at vi ved vi ikke skal score 5-6 mål for at vinde. Især sejren over KFUM var 

vigtig, da det gav holdet den selvtillid der skal til for at kunne begå sig i rækken. Vi skal bygge videre 

på det gode spil og vi er sikre på at vi vokser som turneringen skrider frem.  

 Dagens opgør mod Dalby skal være med til at definere om vi skal spille mod en top - 6 placering 

eller om vi stadig har for langt derop. Det er ingen hemmelighed at Dalby er et hold vi skal slå hvis vi 

vil spille med i den sjove ende. Generelt skal de næste 3 kampe gerne kaste 9 point af sig, hvis vi 

skal være med. Det er en offensiv udmelding og absolut noget der kan give bagslag, men vi tror så 

meget på vores projekt og på det her hold, at vi ikke har noget imod at lægge det pres på os selv. 

Står vi med 9 point, så ser det rigtig godt ud før vi skal møde nogle af de hold som kommer til at 

kæmpe med om oprykningen. Jaja, man skal tage en kamp ad gangen og alt det der og vi har fuldt 

fokus på Dalby som nok skal give os kamp til stregen - men derfor vil vi stadig gerne understrege at 

vi har ambitioner. Vi forventer helt klart at vi igen levere en toppræstation på hjemmebane.   

Vi ønsker Dalby, dommer og tilskuere en god kamp.  

// Hansen & Hansen  
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          UGENS PROFIL 

 

Ugens spillerprofil er anfører Martin Bruhn Jensen. Martin har spillet sine ungdomsår i Såby Fodbold, 

herefter med flere år som ungdomsspiller i FC Roskilde. Martin lader altid fødderne tale og med 

Martin er der garanti for hårdt arbejde, vindermentalitet og loyalitet. Martin er en klassisk boks-til-boks 

spiller og leverer både mål og assist, men 

er ikke bange for at løbe de irriterende 

meter med hjem. Han er en spiller af meget 

få ord, men en af de sikreste på holdkortet. 

Martins morfar Carl Otto Jensen spillede 

også fodbold i Såby Fodbold, fra 1950’erne 

frem til slut 1980’erne. Carl var slagter i 

byen og på banen scorede han masser af 

mål fra sin angrebsposition. Carl var også 

med til at bygge hallen i 1970’erne og var i 

det hele taget et stort aktiv i klubben. 



 

 

               SERIE 2 (Pulje 3)_    SERIE 5 – FORÅR (PULJE 6) 

  Klub  K V U T Score P 

1  Bjæverskov IF "Frem"  5 4 1 0 14 - 4 13 

2  Holbæk B&I  4 2 2 0 14 - 4 8 

3  Hvalsø IF  4 2 2 0 8 - 5 8 

4  Havdrup GI  5 2 1 2 14 - 11 7 

5  Såby Fodbold  4 2 0 2 9 - 13 6 

6  KFUM BK, Roskilde  4 2 0 2 10 - 7 6 

7  FC Lejre   4 2 0 2 10 - 12 6 

8  Dalby IF / HFK fodbold  4 1 1 2 7 - 8 4 

9  Svogerslev BK  4 1 1 2 7 - 14 4 

10  AIK 65 Strøby Fodbold  4 1 0 3 9 - 10 3 

11  Køge Union  3 1 0 2 6 - 12 3 

12  Tune IF  3 0 0 3 6 - 14 0 

 

     TUREN GÅR TIL BRØNDBY STADION 

Søndag den 16/9 drager Såby fodbold erhvervsklub til Brøndby 

stadion sammen med sponsorer, trænere, holdledere og 

bestyrelse. Programmet står på en rundvisning, hvor der vil 

blive snakket om klubbens historie og man kommer til at se 

omgivelserne på og omkring stadion. Efterfølgende skal ses en 

superligakamp, hvor Brøndby tager imod Sønderjyske. Vi 

glæder os til få en go dag i hyggeligt selskab, med vores dejlige 

sponsere og klubfolk. Skulle du have interesse i at være en del af 

et stort netværk på over 50 sponser, så kontakt 

sponsoransvarlig, Jens-Christian Olsen på tlf. 20611468.  

vi har 3 events om året. hvor vi blandt andet har spændende foredrag på 

plakaten, Troels Bech og Sepp Piontek har blandt andet gæstet Såby Fodbold. Vi tager også på 

virksomhedsbesøg og har en årlig julefrokost.  Vi glæder os til at hører fra dig og din virksomhed. 

_________________________________________________________________ 

 

  Klub  K V U T Score P  

1  Svogerslev BK (2)  4 3 0 1 19 - 8 9  

2  Hvalsø IF  4 3 0 1 11 - 4 9 1) 

3  Asnæs BK  4 2 1 1 10 - 5 7  

4  FC Lejre  4 2 1 1 6 - 4 7 2) 

5  Vipperød BK  4 2 0 2 9 - 7 6  

6  Såby Fodbold  4 2 0 2 8 - 10 6  

7  Nykøbing IF  3 2 0 1 5 - 7 6  

8  TFC Odsherred  3 2 0 1 9 - 6 6 3) 

9  Højby IF  4 1 1 2 10 - 7 4  

10  Fårevejle BK  4 1 0 3 4 - 13 3 4) 

11  Holbæk B&I  3 0 1 2 5 - 19 1  

12  Hagested IF  3 0 0 3 4 - 10 0  
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                       DAGENS HOLD____________ 

1.Nicki Olsen                         .      

2.Nic Holmberg Nielsen         .  

3.Cihan Sari                    _.                              

4.Christian Stockholm            .      

5.Mathias Larsen   ____.      

6.Viktor Lissner   ____. 

7.Viktor Thomsen               __.            

8.Jacob ”Epo” Wensien          . 

9. Martin Jensen                    .  

10.Daniel Lyseen                   .  

11.Nicklas Østergaard ____.      

94.Christian Bøtcher  _.           

13.Kenneth Lindstrøm         .                                  

14.Kasper Bylov                     . 

DOMMER: BRIAN W. AHLQUIST 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

  TRÆNERE ER: 

JONAS HANSEN 

              & 

ULRIK HANSEN 

 

  HOLDLEDER: 

BRIAN HANSEN 

 

 

 

                        NÆSTE HJEMMEKAMP 29/9                         

            SÅBY – HAVDRUP GI. KL. 15.3O 

SÅBY- Mørkøv IF  

26 
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   VIDSTE DU DET OM SPONSORNE!              

 
VeloWear er dit naturlige pitstop i det midtsjællandske, både hvis du er til en god kop kaffe, eller 

du leder efter et sted med fokus på personlig service. Kom også med på cykelture og se vores 

store udvalg af cykler og cykeltøj mm. - Besøg os ved Dagli Brugsen i Kirke Såby.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________________ 
 
Om Hvalsø Teltudlejning 

Hvalsø Teltudlejning er et familieejet firma, der blev 

grundlagt i 1994, i 2010 blev vi til et ApS selskab. 

Vi startede med et telt, en bil og en trailer. Siden hen, er det 

gået stærkt. I dag tæller medarbejderstaben fra 4 til 12 

personer, samt 5 vare- og lastvogne. 

Trods den hurtige udvikling, har vi formået, at beholde begge ben på jorden og yde en professionel service, uden at miste 

overblikket. 

Vores telte har dannet ramme om mange glade timer og festlige oplevelser for titusinder af herlige mennesker gennem 

årene. 

 

Det skyldes ganske afgjort vor målsætning: 

“De kunder, der kommer til os, skal have en kvalitetsløsning som passer til behovet og en service, der ikke lader nogle 

spørgsmål være ubesvarede. 

Vores teltløsninger skal passe kundens arrangement og prisen skal modsvare løsningen af opgaven, kvalitet er et 

nøgleord hos os.” 

Som medlem af brancheforeningen Danske festudlejere arbejder vi målrettet på at sikkerheden overholdes. Vores 

teltmontører deltager løbende på kurser inden for branchen for at vedligeholde ekspertisen inden for teltudlejning og 

udlejning af børneforlystelser. 

 

Vi er medlem af DI og har overenskomst med 3F omkring løn og 

arbejdsforhold. Omgængelighed og tolerance er vigtige ting for vores 

firma.  
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POUL MORTENSEN (POLLE) - MINDEORD               

 
 

POUL VERNER MORTENSEN 

• Født 11/5-1937 I Vester Såby på den gamle skole 

• Far: Svend Åge Mortensen,  

• Mor: Josefine Rosa Elvira Mortensen 

• Bror Hartvig Mortensen, som også sad i bestyrelsen i 1950’erne 

• Aktiv i Såby Fodbold 1946-1994 

• Plads på banen – Venstre back eller midterforsvar. 

 

Jeg havde den ære at snakke med Polle flere gange i 2017 og 2018, da han vidste en masse om 

klubbens fortid og selv havde været en stor del af Såby Fodbold. 

Her er artiklen som det blev til efter flere gode snakke omkring køkkenbordet på Egevej i Polles 

hyggelige lille hus. Ære være hans minde!  

   

 Poul Mortensen også kaldet Polle er og var en rigtig klubmand der passer godt ind i Såbyånden. 

Hvis der var brug for hjælp så hjalp man til udtaler Polle. Jeg har været med siden 40’erne hvor jeg 

startede med at spille fodbold på den gamle bane på landevejen bag ved bageren. Min karriere var 

dog ikke så lang, da jeg blev menisk skadet ikke mindre end 4 gange. Jeg gjorde comeback på 1. 

holdet i 1963 efter jeg havde været skadet i længere tid. Det var en stor sejr for mig at komme tilbage 

på banen igen. Ind imellem 

fodbolden hjalp jeg med at træne 

både lilleput, junior og ynglinge 

holdene, som jeg stod i spidsen 

for fra 1959. I 1966 blev jeg afløst 

af Willy Hauritz. Jeg er også stolt 

over at kunne aflevere spillere, der 

gjorde en forskel på 

seniorholdene. Det var målmand 

Knud ”Knak” Johansen og hele 5 

markspillere Knud, Viggo, Bjarne 

Petersen, Jens-Christian Jensen 

og Gunner Rasmussen. Alle 6 

spillere gik direkte på 1. holdet, 

efter de havde spillede junior fodbold, 

1956-57 

 



 

 

spillerne var ikke mere end 16-17 år. I 1966 lykkes det os at blive sjællandsmester og vi rykkede op i 

serie 1. Jeg hjalp også med til at sælge billetter og lodder til vores hjemmekampe. En billet kostede 2 

kr. i 1960’erne. I 1971 var jeg med til at starte bankospillet, som blev afholdt om mandagen i Såby 

Forsamlingshus fra kl. 19-21.30. Den første gang havde vi et beskedent overskud på 250 kr., men 

allerede efter 5 gange havde vi næsten 2000 kr. Jeg gik rundt og spurgte de lokale virksomheder, om 

de ville støtte med et gavekort eller nogle varer, som vi kunne bruge som præmier. Efter noget tid 

voksede bankospillet sig større og større. Folk måtte side tæt sammen, selv scenen blev taget i brug. 

Derfor flyttede vi i 1975 bankospillet op i Såby hallen, hvor den første halinspektør var Hans-Christian 

Hansen. VI flyttede det til om søndagen fra 17.00-21.30. Jeg har også været med til at bygge hallen 

og siddet i seniorudvalg hvor jeg var med til at gøre rent i klubhuset, stå i kiosken, slå græsset og 

kridte fodboldbanerne. Alt sammen blev udført af frivillige folk. Da vi stod og manglede en 

græsklipper til fodboldbanerne, forærede Søren Nielsen (købmand i 

Torkilstrup) os en maskine uden beregning, som havde en værdi af 

kr. 4200,- i 1959. Vi fik også cement til klubhuset, som vi opførte i 

slutningen af 50’erne i gasbeton. En meget flot gestus fra 

købmandens side. Hvis jeg skal give et godt råd til kommende 

generationer så er det: styrk jeres sammenhold, støt op omkring 

klubben, hjælp hvor i kan, lav små forbedringer løbende og vær en 

god kammerat. Husk også at holde fester, så sammenholdet styrkes 

yderligere udtaler Polle til sidst interviewet.  

Artikel af: Jens-Christian Olsen - Marts 2018 

 

 

     SPONSOR PRISER                

 
 
STOR BANDE 3 METER X 75 CM    3000,- ÅR. ÅR 
 
 
LILLE BANDE 1,5 METER X 75 CM   1500,- PR. ÅR 
 
 
TRØJESPONSOR -       1000,- PR. TRØJE – 2 ÅR 
 
 
DAGENS KAMP SPONSOR     250,- OPRÅB + i KAMPPRGRAM  
 
 

         STØT LOKLAT – STØT SÅBY FODBOLD 


