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SÅBY - HOLBÆK B&I   
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Lykke Cykler & Motor er en fysisk butik og værksted samt web- 

shop i Hvalsø på Sjælland. 

Butikken er familiedrevet i tre generationer. Vi udvikler os hele tiden, 

og senest har vi givet vores webshop en ordentlig tur.  

Besøg os i butikken i Hvalsø 

                                                     

Kontakt: 46 40 81 84  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hos Anlægsspecialisten 

beskæftiger vi os med alt inden for 

haveanlæg, stort som småt. Vi er 

garant for et godt og kvalificeret 

stykke arbejde og en opgave hos os 

er aldrig færdig, før kunden er 

tilfreds. 

 

Har du et ønske eller en drøm, der 

skal realiseres, så er 

Anlægsspecialisten din bedste samarbejdspartner. 

Vi er servicemindede, og det betyder, at vi altid har kunden i 

centrum, og at vi går langt for at løse og leve op til de krav, du som 

kunde må stille. 

 

For at kunne yde den bedste service, er det vigtigt for os at prioritere 

én kunde og opgave ad gangen. På den måde kan vi med vores 

nærvær og tilstedeværelse sikre en god og løbende kommunikation 

igennem hele arbejdsprocessen. Fra idé til færdigt projekt. 
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      TRÆNEREN HAR ORDET! 

Fantastisk sæson og 100% målopfyldelse 

Som varslet i sidste kampprogram, vil jeg her til sæsonens sidste 

kamp reflektere og konkludere på det forgangne års indsats på Såby 

Fodbolds seniorhold. Her torsdag, kan jeg dog ikke sætte helt 

punktum, men satser hele butikken og regner med at vores serie 5 

hold klarer skærene i Hørve og rykker op i serie 4. Jeg vil dog starte 

med at kigge tilbage på de 2 år Jonas og jeg har haft tøjlerne på Såby 

Fodbolds seniorhold. Advarsel, det bliver lidt ananas i egen juice!  

 

På 2 år, har vi løftet antallet af spillere i truppen fra 20 til 45 kontingentbetalende spillere. Vi er 

enormt stolte af den store tilgang, som primært kommer fra unge Såby drenge, som vi har fået tændt 

fodboldgnisten i igen. Den mission har været ekstremt vigtig for os, da vi er af den klare 

overbevisning at det er vores lokale drenge der skal løfte seniorafdelingen de næste mange år. Vi skal 

have endnu flere drenge i gang, og det arbejder vi proaktivt på. Dertil kommer så rigtig dygtige 

spillere udefra. Primært omkring Roskilde egnen, hvor bl.a. Christian Bøttcher og Søren Aabling har 

været med til at løfte hele holdet markant, både til træning og kamp. Det viser også lidt om hele 

opdriften, at en Dennis Hjort nu har været en del af truppen i halvandet år, men stadig mangler sin 

debut grundet en ærgerlig knæskade. Vi håber at kunne give ”Hjort” debut i efteråret. Men det 

vigtigste hold ér sammenhold og dét har vi så afgjort i denne trup - hvilket opbakningen til derby’et i 

Hvalsø også viste. TAK til alle jer der kom og støttede os.  

 For 2 år siden trak vi vores 2. hold i serie 5, da vi hverken havde træner eller spillere til holdet. Her 2 

år efter, står vi forhåbentlig med en oprykning til serie 4. Skulle det glippe i dag, piller det ikke ved at 

vores unge serie 5 hold har løftet sig helt enormt og den store konkurrence har været med til at gøre 

alle spillere bedre. Jeg er personligt glad for at en Niels Friis har droppet sin old boys fodbold, for at 

være med til at give et urutineret hold en spiller at læne sig op ad. Og med en dedikeret træner i 

Jannik, kan drengene ikke klage over forholdene. Og med så ung en trup, så har vi sikret en stor 

fremtid for Såby Fodbold.  

For serie 2 holdet fik vi indfriet målet om top 6 (med mindre Holbæk vinder med 11+ mål i dag). Jeg 

har nævnt det flere gange, at vi desværre skulle bruge de første kampe på at spille os sammen. Det har 

kostet os point. Derfor holder vi kun 14 dages sommerferie, inden træning starter op igen.  

Det ændrer ikke ved at sæsonen er godkendt og vi skal sammen sætte os nye mål til næste sæson. Vi 

arbejder på at optimere forholdene for drengene, og forhåbentlig kommer der flere nye spillere, både 

fra Såby og omegn, så vi kan løfte niveauet endnu mere.  

 

Med en stor trup og 2 hold der præsterer, skal de unge drenge i truppen pludselig vænne sig til at man 

faktisk kan risikere ikke at spille fodbold i weekenden, grundet konkurrence og ”kun” 28 pladser på 2 



hold. Det er mange år siden vi har måtte sortere spillere fra så det er en ny verden som drengene skal 

vænne sig til. Men det viser at vi er nået langt og de sidste 3 kampe har også vist os at det løfter 

spillernes præstationer, når man bliver åndet i nakken af en konkurrent/kammerat.  

Bag kulisserne arbejder trænerteamet på, i samarbejde med spillerne, at skabe den rette kultur. En 

vinderkultur og en præstationskultur, som skal gå hånd i hånd med kammeratskabet. Det giver nogle 

gnister ind i mellem, men vi er på rette  vej. Her i foråret har vi f.eks. haft stor fokus på ”Søren Pind” 

reglen. Når man siger ja til at spille fodbold, så forpligter man sig også til fællesskabet. Derfor nytter 

det ikke noget at droppe dét fællesskab, fordi tante Oda har fødselsdag eller mor og far vil på 

weekendtur. Reglen er simpel: ”Det du har sagt ja til først, deltager du i”. Så kan man komme til 

fødselsdag og weekendtur EFTER fodboldkamp. Jeg håber mor og far læser med her.  

Alt i alt er sæsonen godkendt – og pilen peger på alle måder i den rigtige retning. Derfor har hele 

trænerteamet beslutte at forlænge kontrakterne med 1 år – og vi får tilknyttet Nicki Olsen som fast 

målmandstræner. Klubben arbejder som nævnt på at forbedre forholdene endnu mere for seniorerne, 

hvilket bør smitte af på præstationen på banen.  

Slutteligt skal der lyde et ydmygt tak! Tak for jeres store opbakning, både hjemme og ude. Vi mener 

det oprigtigt, når vi siger at det gør en forskel for drengene på banen. Tak til alle jer der hjælper på 

kampdagene – jeres arbejde gør en forskel for hele byen. I ønskes alle en god kamp på Såby Stadion – 

og en god sommerferie efterfølgende. Vi glæder os til at tilbringe dagen i dag med jer, især efter 

slutfløjt.  

 

 

Dagens profil er serie 5 holdet. Vi sender alle gode tanker til deres vigtige kamp i dag, hvor 1 point 

sikrer oprykning til serie 4. Holdet har præsteret godt og virkeligt løftet niveauet henover foråret. 

Smalle nederlag efterfulgt at store sejre vidner om at holdet har den kvalitet der skal til. Det er 

tydeligt at alle på holdet træner, og at vores koncept er tydeligt. Alle der deltager ved hvad de skal og 

hvad der kræves. Det giver resultater og jeg håber de får en fortjent oprykning i dag. Vi står gerne klar 

med champagnen når de lander!  



 

 

 
  K V U T SCORE P  

1 Holbæk B&I  21 19 2 0 
94 
- 

15 
59  

2 
IF Frem Bjæverskov  21 17 1 3 

56 
- 

19 
52  

3 Hvalsø IF  21 13 5 3 
60 
- 

30 
44  

4 AIK 65 Strøby Fodbold  21 11 5 5 
49 
- 

32 
38  

5 Tune IF  21 10 2 9 
45 
- 

40 
32  

6 Såby Fodbold  21 8 5 8 
49 
- 

43 
29  

7 KFUM BK, Roskilde  21 8 2 11 
38 
- 

46 
26 !   

8 Svogerslev BK  21 6 6 9 
50 
- 

54 
24  

9 Havdrup GI  21 6 4 11 
40 
- 

44 
22  

10 Dalby IF / HFK fodbold  21 4 3 14 
27 
- 

58 
15  

11 FC Lejre  21 5 0 16 
32 
- 

80 
15  

12 Køge Union  21 1 1 19 
10 
- 

89 
4  

 
 
_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

Stillingen serie 2 
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  K V U T SCORE P  

1 Asnæs BK  10 10 0 0 
33 
- 

12 
30  

2 Såby Fodbold  10 7 1 2 
34 
- 

14 
22  

3 Hørve IF  10 7 1 2 
20 
- 

13 
22  

4 
Skibby IK  
i   

11 7 0 4 
41 
- 

13 
21  

5 Holbæk United  10 5 3 2 
28 
- 

20 
18  

6 Nykøbing IF  11 4 2 5 
28 
- 

36 
14  

7 Tuse Næs BK  11 4 2 5 
24 
- 

23 
14 !   

8 TFC Odsherred  10 3 3 4 
16 
- 

20 
12 !   

9 Holbæk B&I  10 2 2 6 
21 
- 

35 
8 !   

10 Osmanlispor  10 2 1 7 
26 
- 

39 
7  

11 
Højby-Rørvig  
i   

11 2 1 8 
10 
- 

34 
7 !   

12 Fårevejle BK  10 1 0 9 
5 
- 

27 
3 

!  
!   

 

NÆSTE KAMP – SERIE 5                                
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Find Såby Fodbold på 

din OK Benzin App, og 

Støt Såby Fodbold, 

hver gang du tanker. 

Stillingen serie 5 

https://dbu.dk/resultater/hold/312428_292247/info
https://dbu.dk/resultater/hold/312428_292247/info
https://dbu.dk/resultater/hold/370859_292247/info
https://dbu.dk/resultater/hold/370859_292247/info


           SÅBY FODBOLD ERHVERVSKLUB   

  

Bliv sponsor i Såby Fodbold 

 

Som sponsor støtter du Såby Fodbold, så ungdom og 

voksne kan købe udstyr i form af kegler, bolde, kamp- 

og træningstøj, deltage i stævner, komme på ture i 

ind- og udland m.m. 

Sponsorerne har bidraget til, at der er blevet bygget 

en ny tribune i 2016, så folk kan sidde i tørvejr under 

kampene. De har også givet mulighed for, at vi har 

kunnet renovere stadionbanen og ”Tutten” samt købe 

nyt højttaleranlæg. 

De forskellige reklamemuligheder er: 

HULBANNER 4 X 3 METER – 5000,- PR. ÅR 

3 METER BANDE – 3000 PR. ÅR 

1,5 METER BANDE – 1500,- PR. ÅR 

*Med i pris er der også 3 årlige events, samt et netværk på over 50 sponsorer. Kontakt Jens-Chr. På 2061-1468. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                       DAGENS HOLD____________ 

1.Nikolaj Reichenbach           .      

2.Danny Larsen                   .  

3.Jens Israelsen           _.                              

4.Christian Stockholm            .      

5.Mathias Larsen   ____.      

6.Stephen Henriksen   ___. 

7.Søren Aabling           .            

8.Jimmy Andersen                . 

9.Martin Jensen                     .  

10.Martin Rud Madvig            .  

11.Nicklas Østergaard ____.      

94.Rasmus Andersen  _.           

13.Kasper Bylov ____       .                                  

14.Martin Petersen                  . 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  TRÆNERE ER: 

JONAS HANSEN 

              & 

ULRIK HANSEN 

 

  HOLDLEDER: 

BRIAN HANSEN 
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