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Såby Fodbold er stiftet i 1922 af  
Thormod Schønemann. Klubben har i dag 
til huse på adressen Egevej 6 i Kirke Såby, 
beliggende i mellem Roskilde og Holbæk.  
 
 Da klubben startede i tidernes morgen 
hed den blot THOR, som er en forkor-
telse af Torkilstrup. Torkilstrup er en lille 
by, som ligger en lille kilometer fra den 
nuværende bane. På billedet ovenfor ses 
én af de første bestyrelser i klubben. For-
mand på dette tidspunkt (i ca. 1950) var 
Egon Klarskov Jensen (2. mand t.v.). På 
billedet ses øvrige bestyrelsesmedlem-
mer fra den tid. Hvis man en dag tager 
op og ser en kamp, kan man finde de 
gamle pokaler i cafeteriet ”Tutten”, hvor 
der står Torkilstrup på. Nogen af poka-
lerne går helt tilbage til 1920’erne.  
Den oprindelige bane blev anlagt på mar-
ken i mellem landevejen og akacievej, 
bagved den gamle bager i Kirke Såby. Ef-
ter banen havde haft beliggenhed på 
markarealerne, blev fodboldafdelingen i 
1960’erne slået sammen med henholds-

vis gymnastik- og badmintonafdelin-
gen i Kirke Såby. Derved opstod nav-
net Såby IF Thor, som klubben hed 
frem til 2015. Efterfølgende er de 
forskellige afdelinger blevet sepa-
rate. Derved skiftede fodboldklub-
ben endnu engang navn til sit nuvæ-
rende navn, Såby Fodbold. Den op-
rindelige hal er indviet 1. august 
1975 og bygget af de lokale beboere 
i kirke Såby. I 2015 overgik hallen til 
Lejre Kommune og blev i den forbin-
delse gennemrenoveret. 

1952-53 
her 

1962 

     Bestyrelse  
    Ca. 1950 
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ERHVERVSKLUBBEN 
      
                          
 

 
Vi har nu rundet en milepæl i vores skønne erhvervs-
klub, hvor lokale virksomheder støtter godt op omkring 
klubben, en støtte vi er meget taknemlige for. Uden je-
res støtte, ville der ikke være en fodboldklub. 
For små fire år siden var vi på tur sammen, hvor vi var 
inde at se landskamp i Parken. På dette tidspunkt talte 

klubben 26 medlemmer. I dag har vi rundet 50 medlemmer, og flere er på 
vej ind. Vi tilbyder vores sponsorer god synlighed i form af en bande, skilt 
til vejen, skilt ved ”Tutten” samt på reklameskærm, i flyvers og på Face-
book. Vi laver tre årlige arrangementer i form af foredrag, virksomheds-
besøg samt en årlig julefrokost. Sammenholdet er godt sponsorerne i 
mellem, og dette resulterer i arbejde til flere af virksomhederne.  
 Er du en virksomhed, der ønsker at blive eksponeret billigt samt sidde i et 
hyggeligt og udadvendt netværk, så er Såby Fodbold Erhvervsklub noget 
for dig. I løbet af årene har vi haft foredrag af Biker Jens, Carsten Bro 
(træner i Sønderjyske) og Sepp Piontek. Herudover har vi blandt andet 
været på virksomhedsbesøg i DR Byen, Vestergaard og Co. i Gevninge, 
Energitårnet i Roskilde, kørt go-card og meget mere. 
Skulle du have interesse, så kontakt sponsoransvarlig 

Jens-Christian Olsen på 2061-1468.  
(priser på sponsorater kan ses på bagsiden) 

 

Landskamp Danmark - RuslandJulefrokost + bowling 

STIFTET 2010 
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     STØT LOKALT – STØT SÅBY FODBOLD 

Erhvervsklubben støtter 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. Det har også givet mulighed for, at vi har kunnet renovere sta-

dionbanen og ”Tutten” samt købe nyt højttaleranlæg. 

Takket være vores gode og trofaste sponsorer, der bakker os op år efter 

år, er disse ting mulige. På de næste sider ses billeder fra sponsorture, fo-

redrag og stemningsbilleder fra Såby Fodbold Erhvervsklub. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besøg på Vestergaard     
& Company 

 

Besøg DR Byen 

Foredrag Cartsen Bro 

Foredrag Biker Jens 

Go-Card tur 
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Sepp Piontek besøgte Såby Fodbold 
den 29. marts 2017, hvor sponsorer 
og beboere i Kirke Såby og omegn 
lyttede til et spændende foredrag. 
Tæt på 100 mennesker fik en stor 
oplevelse for blot 50 kr. 
Der vil blive stablet lignende  
arrangementer på benene i de kom-
mende år, hvor alle er velkomne til 
at deltage.  

 
 Følg os på Facebook under 
 Såby Fodbolds Venner.  

 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Besøg på Ryegaard hos Greve Johan Scheel. 
Her kørte vi boggie-wan, lyttede til foredrag om godset og spiste sammen. 

 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

        
Henrik Skovkjær fra Dansk Låseservice & 

Jørgen Stubager fra JS Like Football med deres personlige spillertrøjer 

https://www.google.dk/search?biw=1600&bih=805&tbm=isch&q=facebook+billeder&sa=X&ved=0ahUKEwjr7MzYpOjSAhWkB5oKHUUFA-wQhyYIGw


 

Troels Bech gæstede Såby Fodbold den 14/3-2018. Troels havde et spæn-

dende oplæg under titlen ”Når samarbejdet skal fungere”. Der blev fortalt og 

tegnet, så man kunne se og forstå hvordan man gør tingene i Brøndby IF. I 

Brøndby går de meget op i tal og måler alle spillerne, så man har en masse 

data’er på truppen. Resultaterne kan så bruges til, hvor meget man skal løbe, 

hvor mange højintense løb der skal til i løbet af en kamp. Ligeså hvor meget 

hvile, hvad man skal spise, hvor meget søvn osv. Alt sammen målinger der gør 

at man kan yde den optimale indsats på kampdagen. Troels kom også rundt 

om sin trænertid, i danske og udenlandske Klubber. Troels fremhævet i store 

vendinger hvor vigtigt det var at dyrke det positive i stedet for det negative. 

Alle ord kunne gøres positive og den positive ånd smitter af på spillere, træ-

ner og ledelse. 
 

80 mennesker lyttede med, hvor 30 af dem var sponsor fra Såby Fodbold er-

hvervsklub, som mødtes et par time før foredraget. Her spiste man mad sam-

men, udvekslede erfaringer fra hinandens brancher på kryds og tværs. Der var 

en præsentationsrunde hvor alle firmaer kom med et skarpt indlæg med hvad 

de kunne hjælpe deres kunder med. En rigtig Hyggelig, spændende og lære-

rig dag for de fremmødte. Aften blev afholdt i Kirke Såby Forsamlingshus 

skønne omgivelser. 

Den 16/9-2018 var det så vores tur til at komme en tur på Brøndby stadion 

efter Troels Bech havde inviteret os til Brøndby, da han synes det havde været 

en go oplevelse at gæste Såby Fodbold. Vi blev vist rundt på kontorer i om-

klædningsrum, i taktikrum, i deres træningscenter, inde ved kampbanen og i 

deres omgivelser på banerne og omkring stadion. Der blev blandt andet vist 

en ny hybridbane der skulle anlægges, hvor der også var monteret kamera 



rundt om banen, så man kunne bruge trænings data’er til at analysere hver 

enkelt spiller og hvad der kunne gøres bedre ved den enkelte træning. Vi er 

kommet ind i en tid hvor teknik er blevet en lige så vigtige del som det men-

tale og det fysiske på banen og det er de små ting der tæller når der skal po-

int på tavlen og de store titler skal hives hjem. Vi var godt 50 mennesker sam-

let på denne gang, hvor også trænere og holdledere var inviteret med. 

_____________________________________________________________________ 

 

Lars Jacobsen & Zak Egholm 
”Fodboldspilleren & Journalisten” 

 
Den 4/3 2020 gæstede kommen-
tatorparret Lars Jacobsen og Zak 
Egholm Såby fodbold, som blev 
afholdt på skoemagerkroen. 
Godt 35 sponsorer mødte ind kl. 
17.30 til en hyggelig aften der 
stod i foredragets tegn, inder tit-
len rejsende i fodbold. Sponso-
rerne blev budt velkommen af 
skoemagerkroen som lavede ta-
pas til de fremmødte. Ved 18.30 
tiden mødte 41 gæster op der 
havde købt billet til denne aften. Ved 19 tiden gik kommentatorparret på og fortalte 
vidt og bredt, om deres turer rundt i Europa med de danske klubhold der spillede 
champions og Europa leauge. De rundede også landsholdet, hvor parret har dækket 
kampene de senere år. Folk fik også mulighed for at quizze imod Lars Jacobsen, hvor 
der ikke blev sparret på grinene fra publikum da spørgsmålene tørnede frem på 
skærmen. Der blev også snakkede godt i pausen, da Zak er gammel Såbyspiller og 
havde et kært gensyn med mange af de folk der var omkring klubben da han spil-
lede. Efter foredraget fik Lars og Zak overrakt en Såby trøje hver med deres navne 
på, så de havde et lille minde om en uforglemmelig aften i Såby Fodbold. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lars Jacobsen & Zak Egholm Foredrag - i Såby Fodbold den 4/3-2020. 



 
 
 
 
 
 

- Få dit firmanavn i kampprogram og få dit firma 

råbt op ved præsentation af kampen. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 250,-  



PR. KAMP 
 
 
 
 
 

- Få dit firmanavn på bar-bord til hjemmekampene og få dit 

firma repræsenteret.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
750,- PR. ÅR 



 

 
 

”TVC Advokatfirma hjælper private, virksomhedsledere og virksomheds-
ejere med at agere løsningsorienteret og sikkert i juridiske anliggender. 
Vores advokater er specialiserede og opdaterede på den nyeste juridi-
ske viden inden for deres fagområde, og dermed altid en kompetent 
sparringspartner. Besøg os på tvc.dk 
TVC Advokater støtter lokalt din sport.” 

www.tvc.dk 
TLF. 2345-5397 
RUNE TARNØ 

 ”Herslev Bryghus er et gårdbryggeri i landsbyen Herslev ved Roskilde 
Fjord – godt 8 kilometer fra Roskilde. Vi bor midt i Sjællands nye natio-
nalpark, Skjoldungelandet. Vi brygger et bredt udvalg af øl efter økologi-
ske forskrifter og med fokus på gode, lokale råvarer fra området om-
kring Herslev og Lejre. Hver uge forsyner Herslev Bryghus udvalgte kun-
der over hele landet med økologisk øl på flaske og fustage. Al brygning, 
produktion og salg foregår på Herslev Bryghus.” 

WWW.HERSLEVBRYGHUS.DK 

TLF. 2181-7321 
TORE JØRGESEN  

 Anlægsgartnerfirmaet Frederiksmose 
er et firma beliggende i Gl. Hagested 4300 Holbæk. Vi udfører 
alt inden for havearbejde samt belægning og træfældning. Vi 
gør en ære i at udføre et godt stykke arbejde.     

www.frederiksmose.net  

TLF. 2752-9880 
PAW FREDERIKSMOSE 

 
 

AC KLIMATEKNIK har mange års erfaring med venti-

lation, og vi sælger, leverer, monterer og servicerer 

varmepumper – både luft/luft-anlæg og luft/vand-an-

læg. Vi servicerer også køleskabe og frysere. 

www.acklima.dk 
TLF. 4632-0205 
CHRISTIAN JOHANSEN 

 
 
 

Bad Experten er behjælpelig med VVS opgaver, nye badeværelser, var-
meanlæg, biobrændsel, jordvarme og solvarme. Vi har over 25 års erfa-
ring og står klar til en snak om, hvad der bedst kan betale sig hos dig pri-
vat, hos dit firma, jeres boligforening m.m.  
Bad Experten - vi kommer til aftalt tid - en ren fornøjelse. 

www.badexperten.dk 

TLF. 7022-0201 
JESPER SØRENSEN 

 Bramsnæs Skilte Design ApS  
har eksisteret siden 1999. På disse år er det lykkedes os at få en bred 
kundekreds med mange forskellige behov. Dette har gjort, at vi har ud-
videt vores virkeområde for at tilgodese kundernes behov. 
I dag laver vi mange “pakkeløsninger” for firmaer, der ønsker at få lavet 
logo, facadeskilte, biler, tryksager, storformatprint, klistermærker, mag-
netskilte m.m. Vi har hurtig levering samt en meget høj kvalitet på vores 
produkter. 

www.nytskilt.dk 
TLF. 4640-4817 
TOM PEDERSEN 

 
 

VeloWear Cycle Club  
er stedet for cykelentusiasten med passion. 
Vi er De Rosa pro shop, og har desuden legendariske brands som Col-
nago, Ridley og Kuota cykler på programmet. 
Hvis du vil forkæle dig eller din cykel med lækre ting til gode priser er 
VeloWear Cycle Club stedet, du skal give et besøg. 
Åbent: man-ons-tors-fre: 14-18, lørdag 10-15 samt søndag 12-15. 

www.velowear.dk 

TLF. 2513-0820 
MICHAEL CUBBIN 

 Butikken, der altid er klar til at hjælpe dig med dine daglige ind-
køb i form af friske varer, gavekurve, vingaver, værtindegaver 
m.m. Vores kunder får altid et smil og en frisk bemærkning med 
på vejen. Find os på landevejen mellem Roskilde og Kirke Såby. 

www.coop.dk 
TLF. 4640-2310 
POUL HANSEN 

                      
                        

Tømrer og Snedkerarbejde fra A-Z. Vi har mange års erfaring in-
den for byggebranchen og kvaliteten er i højsædet. 

 

www.mme-gruppen.dk 

TLF. 4060-9030 

 Kings & Queens er et kongerige af modetøj og fashion. Vi tilbyder 

alle de fedeste modebrands til drenge og piger samlet ét sted. Vi 

forhandler bl.a. Levi's, Gabba,,Calvin Klein, Just Junkies, Tommy 

Hilfiger, Moss Copenhagen, Pavement m.fl.  

 

WWW.KINGSQUEENS.DK 

TLF. 2631-0907 
THOMAS PLAMBÆK 

FIRMAPROFILER 

WWW.SKFN.DK                       

TLF. 2032-6326 
 KIM SØGAARD 

Med en renovering får du også langt hurtigere et færdigt resultat. 
Vi kan renovere et køkken, bryggers, garderobe eller bad på blot 
en dag - og så sviner eller larmer en renovering heller ikke så me-
get som udskiftning af et helt køkken eller bad. 
 

 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjClpyTw8PSAhXFWiwKHcZVDg8QjRwIBw&url=http://butik.velowear.dk/da/module/csblog/post/28-1-velowear-abner-velowear-cycle-club.html&psig=AFQjCNFuyjf7O12XTr2sSdBJkD7BCVSnqQ&ust=1488946228834080
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjI37X6lurUAhWmCJoKHcY1DeUQjRwIBw&url=http://www.visitlejre.dk/herslev-bryghus-gdk796726&psig=AFQjCNE1Lp4Dz7pu6vSzV_vA3sOhEX46Hg&ust=1499070488976442
https://www.google.dk/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.naestvedcity.dk%2Fimages%2Fcitymedlemmer%2FLogoer%2FF-K%2FKings-and-Queens_Logo.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.naestvedcity.dk%2Fcitymedlemmer%2Fkings-queens&docid=pMoqns5-RoEHqM&tbnid=KGibFeYIhGHQFM%3A&vet=10ahUKEwj6rrOJwp_jAhXFlYsKHdyqDWMQMwhNKA4wDg..i&w=400&h=123&bih=783&biw=1600&q=kings%20%26%20queens%20k%C3%B8ge&ved=0ahUKEwj6rrOJwp_jAhXFlYsKHdyqDWMQMwhNKA4wDg&iact=mrc&uact=8
http://www.tvc.dk/
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjCrJeU4MTSAhWFjCwKHSMwAlsQjRwIBw&url=https://www.linkedin.com/company/advokatfirmaet-tommy-v.-christiansen&psig=AFQjCNGminaxBYsLb_WY2mZKZCxKP4yt3g&ust=1488988388070519
http://www.skfn.dk/


 Vi er et mindre revisionskontor med ca. 15 ansatte. Vi er belig-
gende i Sorø i samme hus som Gefion (landbrugscenter). Det vil 
sige, at vi har nem adgang til al rådgivning inden for landbrug. Ud-
over det, har vi advokater, ejendomsmæglere m.v. i huset.  Vi be-
skæftiger os med alt inden for revision, rådgivning, omstrukture-
ringer, bogføringsassistance m.v. Vi lægger meget vægt på en god 
personlig kontakt til vores kunder. 

 
www.vkst.dk 

TLF. 5786-0250 
RENE JENSEN 

 HORNSHØJ AUTOMOBILER 
Reparation og service af alle bilmærker, herunder per-
sonbiler, varevogne samt trailere til privat & erhverv. 
Vi ses hos Hornshøj Automobiler - Din Bilpartner.  

www.hornshojautomobiler.dk 

 TLF. 4649-9989 
VAGN SANDER 

 Velkommen til Osted Slagteren. 
Vi er en slagter og ostebutik beliggende i Osted på Fugle-
toften 17. Vi kan tilbyde dig alt i kød, oste, delikatesser og 
mad ud af huset. Vi kan også hjælpe med mad til fester, fir-
maarrangementer, fødselsdage, bryllupper m.m.   

www.ostedost.dk 

TLF. 4649-6622 
KENNET HANSEN 

 RFT er et mellemstort trykkeri, der igennem de se-

neste 21 år har fungeret som samarbejds- 

partner for mange større reklamebureauer.  

Vores trykkeri er smukt placeret i Tølløse på Midt-

sjælland. 

www.rft.dk 
TLF. 5919-4687 
THOMAS/MICHAEL 

  

KONTAKT MICHAEL EMBORG 
FOR YDERLIG INFO 

TLF. 2428-9331 
MICHAEL EMBORG 

 Udlejning af telte, service, jukeboks mm. til dig og din fest. Om 
det er runde fødselsdage, bryllupper en 18 års fødselsdag eller et 
studentergilde, så står vi klar med pakken til dig, så din dag bliver 
lige som du vil ha det. Tjek os ud på vores hjemmeside og på    
facebook, ring i dag og lav din aftale 

WWW.HVOLSOETELTUDLEJNING.DK 

TLF. 4640-8410 
CLAUS PETERSEN 

 Bestil din næste udflugt hos JEP Busser og lad os gøre 
transporten go for dig og din familie, sportsklub og for-
ening. Vi har 3 busser til rådighed. En bus til henholdsvis 
19, 48 og 84 personer. Ring nu og lav din aftale  

www.jeptransport.dk 

TLF. 2423-2440 
JØRGEN PETERSEN 

 FÅ DIT FIRMANAVN I REKLAMEFOLDER –  
KONTAKT OS ALLEREDE I DAG OG LAV EN AF-
TALE OG FÅ DIT FIRMA BRANDET 

WWW.SAABY-FODBOLD.DK 

TLF. 2061-1468 
JENS-CHR.OLSEN 

 Besøg en af Danmarks ældste kroer beliggende på midtsjælland på lan-
devejen ved Kirke Såby, som ligger imellem Roskilde og Holbæk. Vi tilby-
der finere madlavning, mad ud af huset, overnatning eller du kan ind-
tage et aften eller frokost måltid hos os. Vi hjælper også gerne med ma-
den til din fest i vores smukke lokaler der går tilbage til Christian den 2. 

WWW.SKOEMAGERKROEN.DK 

TLF. 4649-1930 
POUL BOJE NIELSEN 

 SuperBrugsen i Hvalsø er områdets største dagligvarebutik. Butikken har 
åbent fra kl. 8.00 til kl. 20.00. Bageren åbner alle dage kl. 7.00. 
Vareudvalget er bredt og med betjent slagterafdeling, delikatesse og ba-
ger er der rig mulighed for at få netop det, du som kunde efterspørger. 
Den nedkølede frugt- og grøntafdeling har et stort udvalg af friske varer. 
Udvalget af økologisk frugt og grønt er imponerende stort. 
Butikken er, som én af kun ganske få butikker i Danmark, Svanemærket. 
Det vil sige at butikken kan dokumentere et bredt udvalg af miljømær-
kede og økologiske varer, et lavt energiforbrug og fokus på affaldshånd-
tering og genbrug af ressourcer.  

 
www.superbrugsen.dk 

TLF. 4646-1515 
KIM KANSTRUP 

 Firmaets grundide er at lave personlige, skræddersyede landkøkkener, 
der passer både til rum og behov. Vi har ingen standardmål, men bygger 
fra grunden et rum med smukke møbelsektioner og spændende og an-
derledes detaljer.  
Du kan få inspiration, professionel vejledning og bestille tegninger og 
pristilbud hos vores indretningsarkitekter i Kr. Såby og Hellerup. 
Besøg BJERGSKOVVEJ 2, 4060 KR. SÅBY. 

www.dansk-kh.dk 

TLF. 4649-9119 
MADS ABRAHAMSEN 
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 Såby Pizzaria har åbent hver dag og er klar med aftensmaden til dig og 
din familie. Vi laver pizzaer, burgers, pomfritter og en lang række andre 
gode varme retter, som kan skylles efter med en iskold sodavand, kilde-
vand, øl eller vin. 
Besøg os i den gamle by i Kirke Såby. Velbekomme… 

www.pizzasaaby.dk 

TLF. 4922-2244 
MEZET 

 Trekroner Revision 
Vi er det lokale revisionsfirma med fokus på kunden og med ekspertise i 
alle opgaver indenfor regnskab, revision, bogføring, budgetter og råd-
givning i øvrigt. Har du brug for en kompetent samarbejdspartner til din 
økonomi, så kontakt os for en uforpligtende snak. 

www.trekronerrevsion.dk 

TLF. 4636-1199 
MICHAEL PLÆHN 

 Wicklow Photography  
Skaber historier via billeder indenfor følgende områder: 
Event -Sport-Erhverv-Portrætter - Bryllupper- Konfirmationer-
Boliger-Biler. Wicklow Photography tager dine billeder.  
Ring allerede i dag og lav en aftale. 

www.wiklow.dk 
TLF. 5190-4762 
JØRGEN WIKLOW 

 Vinduesmanden er specialister i salg, service, montage, og reparationer 
af plast, træ, træ/aludøre og vinduer samt forsikringsskader. Vi er et 
team med brede kompetencer, som også giver mulighed for at udføre 
andre opgaver. Ring for god rådgivning og et uforpligtende tilbud. 
Mvh. Mark Petersen - Vinduesmanden 

www.vinduesmanden.com 

TLF. 2348-2919 
MARK PETERSEN 

 Såby Brændesalg                          
Beskæftiger sig med salg & levering af biobrændsel: Træpiller, briketter, 
brænde, spåner, pille-smuld. Vi leverer til private, erhverv og det offent-
lige. Ring for et tilbud eller bestil direkte på vores hjemmeside.      

www.saabybraendesalg.dk 

TLF. 4055-2954 
JIMMI PEDERSEN 

 Når du skal købe eller sælge – er det EDC Hvalsø du skal vælge. Vi er alle 
lokale og sælger alle typer ejendomme, lige fra parcelhuse, landbrug, er-
hverv, fritidshuse og grunde. Vi sælger stadig ud fra princippet ”solgt el-
ler gratis”. Vi kan også hjælpe dig som købermægler, uanset hvor i Dan-
mark, du køber bolig.  

www.edc.dk/hvalsoe 

TLF. 4640-8011 
SØREN & FINN 

 Om Såby Bilsyn 
Hos Såby Bilsyn i Kirke Såby og Osted syner vi din bil  

med et smil! Vi tager os altid god tid til vores kunder og afle-

verer aldrig et køretøj, uden at vi er sikre på, at det er 100 

% i orden. 

www.saaby-bilsyn.dk 

TLF. 4649-1910 
HENRIK HORNSHØJ 

 JK-EL har eksisteret i Hvalsø siden 1971 og er i dag ejet af Henrik Klausen 
og Søren Kirkegaard Petersen. Firmaet beskæftiger 10 medarbejdere.   
Firmaets mangeårige virke har givet firmaet og de ansatte arbejdsopga-
ver fra A-Z, og dermed en ekspertise til at løse netop Deres opgave.  
Den mangeårige erfaring indgår ved projektering, tilbudsudregning, 
energirådgivning, salg, vedligeholdelse samt råd og vejledning. 
 Vi udfører alt i spjældarbejde, elinstallationer, styringer, antenner, og 
staldinstallationer både for erhverv og private. Desuden har vi vagt 24 
timer i døgnet. 

 
www.jk-el.dk 
TLF. 4640-8558 
SØREN PEDERSEN 

 
Uanset hvilket job du har, kan du blive medlem i Det Faglige Hus, der er 
Danmarks billigste fagforening med a-kasse for alle. Skifter du til Det Fag-
lige Hus, kan du spare op til 6.000 kr. om året. Dine ansættelsesvilkår fort-
sætter uændret, og din anciennitet følger med. Indtil videre har 141.000 
lønmodtagere valgt Det Faglige Hus, som er den fagforening og a-kasse, 
der oplever den største vækst i Danmark. Lønmodtagerne vælger Det 
Faglige Hus, fordi de får god service og hjælp til alt i deres ansættelsesfor-
hold, samtidig med at de sparer mange kontingentkroner 

 
www.detfagligehus.dk 

TLF. 7020-2064 
 

 

 Vi er et murerfirma, som udfører de fleste opgaver: Til- og ombygning, 
renovering, flisearbejde samt jord/kloak.  
Derudover udfører vi hoved- og fagentrepriser. Vi går op i tillid, dialog 
med kunder og ikke mindst overholder vi vores aftaler med kunder og 
leverandører. Vi har alle faggrupper og kan også arbejde med selvbyg. Vi 
ønsker løsninger for vores kunder og ikke forhindringer. 

www.murerbiksen.dk 

TLF. 4649-1041 
IB LARSEN 

 Vi er en webshop hvor vi sælger hundefoder af høj kvalitet, hvor alle 
pengene bliver brugt på foderet og ikke på flotte poser og dyre rekla-
mer. Derudover sælger vi jagttøj og udstyr til hund og jæger. Sene-
ste produkt er Lasota Pet Energy halsbånd, som kan reducere eller 
fjerne bl.a. stress, køresyge, søsyge, allergier, hævelser, muskelsmerter, 
ledproblemer, angst for lyde og fyrværkeri m.fl. 
Gratis levering i følgende postnumre: 4320 – 4330 – 4060 og 4390. 

www.hp-hundefoder.dk 

TLF. 2899-4554 
PIA BAUSAGER 
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 Leder du efter et sikkert alarmsystem til dit hus eller din 

virksomhed? Så er du kommet til det rette sted. Hos Bigår-

dens El & Alarm tilbyder vi avancerede alarmsystemer til 

virksomheder og privatpersoner i blandt andet Kirke Hyl-

linge, Skibby og hele Hornsherred samt Roskilde og omegn.  

.  

www.beoga.dk 
TLF. 2440-7083 
 

 Sport Direct Roskilde  
leverer alt med logo på, trykt, broderet eller graveret, på T-shirts, 
sweatshirts, arbejdstøj og spilletøj til Såby Fodbold. Merchandise såsom 
keyhangers, kuglepenne og kreditkortholdere etc. Vi kan også levere ju-
legaven til jeres mange ansatte. Sport Direct Roskilde har også lige det, 
som alle i netværket bruger i den ene eller anden forbindelse. Vi er der-
for klar på at komme med på banen med et godt tilbud på det ønskede. 
Prøv Sport Direct Roskilde og I vil ikke blive skuffede:)  

 
www.sportdirecterhverh.dk 

TLF. 4675-5600 
JESPER FALCK 

 Vesti Olsen A/S er et familiedrevet byggefirma på Sjæl-

land, med stærke kompetencer indenfor byggeri og re-

novering i høj kvalitet til både erhverv, industri, landbrug 

og private – samt styring og rådgivning af byggeprojek-

ter. Ring til os og aftale nærmere. 

 
www.vesti-olsen.dk 

TLF. 5918-0022 
 

 

 
Dan Bolig Roskilde & Svogerslev 
3 butikker = 1 salær 
Den er god nok. Når du sætter til salg hos Danbolig Roskilde - Lejre, så 
bliver din bolig solgt fra tre butikker, som alle dækker 4000 Roskilde og 
Lejre kommune. Vi er specialister i online markedsføring.  
Ring 46332020 for en gratis salgsvurdering. 

www.danbolig.dk 

TLF. 4633-2020 
NIKOLAJ KARHOF 

 Bosch Car Service i Hvalsø – Bil eksperterne. Det her er det rigtige sted for en 
enestående service og kvalitetssikring af din bil. Hvad end du søger ny bil,  råd, 
reparation eller service arbejde. Så tilbyder vi den rigtige pakke - Sammen med 
den unikke ekspertise fra Bosch - Verdens førende leverandør af reservedele til 
alle behov. Hos Bosch Car Service er vi fuldt udstyret til at håndtere den seneste 
teknologi inden for biler af alle slags, og holde dem i perfekt stand. Din bil er altid 
i de bedste hænder når du kører til Bosch Car Service Hvalsø for salg, service og 
reparation.  
 

www.bilhuset-jepsen.dk 

TLF. 4640-8270 
ANDERS BENTZEN 

 

Solstrålen  
Laver alt indenfor buketter, alt indenfor begravelse, bryllupper, fester, 
bordpynt, gaveideer og værtindegaver. 
Vi har også vin & øl, chokolade, the og kaffe, sengetøj & håndklæder fra 
By Skagen. Kig forbi og lad os hjælpe dig. 

SOLSTÅLEN 
TLF. 4640-8851 
JANE JOHANSEN 

 

OM LYKKE CYKLER & MOTOR APS 
Lykke Cykler & Motor er en fysisk butik og værksted samt web- 
shop i Hvalsø på Sjælland. Butikken er familiedrevet i tre genera-
tioner. Vi udvikler os hele tiden, og senest har vi givet vores 
webshop en ordentlig tur. Besøg os i butikken i Hvalsø 

www.lykke-shop.dk 

TLF. 4640-8184 
JESPER LYKKE 

 
 

SB Murer & Sandblæsning ApS er et traditionelt murer-

firma med egen sandblæserafdeling. Firmaet hører hjemme 

i Vester Såby i Lejre kommune og udfører fortrinsvis ar-

bejde i Roskilde, Holbæk og resten af Sjælland samt øerne. 

Ring for et tilbud og lad os hjælpe dig til det rigtige resultat. 
 

www.sbmurerogsand.dk 

TLF. 4649-8047 
ASBJØRN 

 Kirke Saaby Forsamlingshus 
er og har i over 100 år været leverandør af mad og oplevelser.  
Et levende og velfungerende samlingssted for borgerne i Kirke Såby og 
omegn. I 2004 fik vi bygget hotelværelser og har lige siden været hele 
Kirke Såbys gæsteværelse. Din glæde er vores belønning. Derfor er nøg-
leordene kvalitet, ærlighed og grundighed. 

www.ksfh.dk 
tlf. 4649-2046 
JESPER JØRGENSEN 

 Hilmer Consulting 
Markedsføring på internettet, som gør virksomheden mere synlig. Det 
giver øget kundetilgang og et større kendskab til din virksomhed. En sø-
gemaskineoptimering forbedrer din placering i Google søgeresultater og 
giver større synlighed. 

www.hilmerconsulting.dk 

tlf. 2620-1707 
JOHN HILMER 
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 Olsen Cleaning  
Tilbyder rengøring, vinduespudsning og mindre haveopgaver til firmaer 
og private. Sloganet er ”Rent med et smil”, da vi sætter en ære i arbej-
det og altid giver et smil med på vejen. Kontakt os for et uforpligtende 
tilbud. 

www.olsencleaning.dk 

tlf. 2061-1468 
JENS-CHR. OLSEN 

 Midtsjællands Bogtrykkeri og Folkeblad A/S har eksisteret siden 1926.  
Midtsjællands Folkeblad udkommer i ca. 19.000 eksemplarer hver uge til hele 
Lejre Kommune og i den gamle Tølløse Kommune. 
Bogtrykkeriet er en virksomhed med grafisk afdeling, trykkeri og bogbinderi sam-
let under et tag. Vi kan lave alt – ellers kender vi én, der kan……. 
Vi laver visitkort, magasiner, idésæt, konvolutter,  blokke, foldere, flyers  og me-
get meget mere. Lad os give dig et godt tilbud på din næste tryksag. 

www.sn.dk 
LARS PEDERSEN 
TLF. 5918-5157 

 Boje Teknik  
udfører montering og servicering af luft/luftvarmepumper.  
Reparation af hæve/sænke borde. Opsætning og vedligeholdelse af out-
door reklame. Montageopgaver på eget værksted og ude i verden.  
Kurértransport kan vi også klare.  

www.bojeteknik.dk 

TLF.. 2175-4803 
BO BOJE 

 DET LAVER VI :                                                                                                  
Med vores solide baggrund og store erfaring indenfor tømrer- og 
snedkerfaget, kan vi klare alle opgaver, hvad enten der er tale om ud-
skiftning af døre/vinduer, tilbygninger, køkkenrenoveringer, eller 
noget helt fjerde. I alle opgaver er vores fokus på kvalitet, til en over-
kommelig pris.  

WWW.CWTS.DK 
TLF. 3034-1185 
CHRISTIAN WIELICZKO 

  
 

 

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. 

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. 

WWW.ANLÆGSSPECIALISTEN.DK 

TLF. 3038-7720 
CHRISTIAN JUSTESEN 
 

 
 

Hvad kan mit firma tilbyde: Teknisk løsning af byggeprojekter – særligt 
ingeniørbistand (certificering til CC2 etageejendomme). Budget, tegnin-
ger, udbud, byggeledelse og tilsyn 
Hvorfor skal man vælge mit firma: Vi brænder for det vi laver, hvilket 
gør os dygtige + vi er konkurrencedygtige.  
 
Kontakt os i dag – og lad os finde den rigtige løsning til dit og dit firma 

casper@csh-bygge-
raadgivning.dk 

TLF. 2670-9343 
CASPER STEGMANN 

 Markedets bredeste og stærkeste sortiment indenfor høretele-
foner og konferencetelefoner! Ergotel A/S har i næsten 20 år 
været dansk distributør af Plantronics høretelefoner (headsets) 
og konferencetelefoner fra Konftel m.v.  Ergotel er beliggende i 
Roskilde, og salget foregår via et landsdækkende netværk af au-
toriserede forhandlere. Se mere på www.ergotel.dk 

WWW.ERGOTEL.DK 

TLF. 2616-6002 
MICHAEL WESTH 

 Smedearbejde så ring til Costum Work. Vi hjælper med 
reparation, service og vedligeholdelse af lastvogne, 
samt personbiler, lovpligtigt eftersyn af løftegrej og meget mere – ring i 
dag og lad os hjælpe dig med din opgave. 

www.customwork.dk 

TLF. 2618-0785 
MICHAEL MOURITZEN 

 
 

Jeg hedder Niels Erland Nielsen, er 51 år gammel og bor på Orø. 
Jeg har et lille entreprenørfirma. Vi er 9 mand. Firmaet er startet 1/10-
2002. Vi laver kloakarbejde såsom huskloak, regnvandsløsninger og til-
slutninger til offentlig kloak samt betonarbejde, såsom støbning af hus-
fundamenter og gulve m.m. Derudover laver vi en del anlægsarbejde 
som flisebelægning, opsætning af hegn m.m. Ring for et uforpligtende 
tilbud og hør, hvad vi kan gøre for dig. 

Aut. Kloakmester 

TLF. 2164-9856 
Niels Erland Nielsen 

 
 

Dagli’ Brugsen Kirke Såby – har masser at tilbyde erhvervslivet samt pri-
vate i Kirke Såby og omegn. Vi kan være med på alt, lige fra drikkevarer 
til arrangementer – til gavekurve med alt fra lækre chokolader til gode 
vine. Kontakt os gerne, så vi sammen kan finde ud af jeres behov og 
hvordan vi kan dække dem bedst muligt. 

 

www.coop.dk 
TLF. 4649-2017 
TANJA HANSEN 

 SÅBY TAG & BLIKMONTAGE tilbyder udførelse af blikkenslagerar-

bejde i zink, kobber, aluminium og stål - såsom tagrender og ned-

løb, kviste, skorstens inddækninger, skotrender, vindskeder og ta-

ghætter. Ønsker du specialbukkede profiler til tag og facade i 

ovenstående materialer, udfører jeg disse på eget værksted. 

WWW.SBTTAG.DK 

TLF. 9391-0197 
THOMAS LANTZ 
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Audi Danmark er en del af Semler Gruppen - Danmarks største koncern i bilbran-
chen - og her har importen ligget siden 1975. Audis vision er at være det mest at-
traktive premium bilmærke. Vorsprung er et løfte, og vores manifest 'Vorsprung 
durch Technik' forpligter os til at gå forrest i udviklingen af nye avancerede tekno-
logier og udvikle biler af højeste kvalitet. Vi har fokus på digitalisering, bæredyg-
tighed og urbanisering og dermed, hvordan vi kan bidrage til at gøre hverdagen 
lettere, bedre og mindre stressende for vores kunder. 

www.audi.dk 
TLF. 2916-0230 

Bo Jeppesen 

 Tømrervirksomhed beliggende I Hvalsø. 
Vi kan hjælpe med ny-byg, renoveringer, sætte nye døre og vin-
duer i huset. Vi kan også spare jer penge da vi energioptimerer 
jeres bolig via isolering, og besparelsen på jeres varmeregning 
bliver markant reduceret. Ring for en gennemgang af jeres hus 
eller virksomhed. 

Tømrer Mikkelsen 

TLF. 2165-7210 

Lars Mikkelsen 

 

     

Malerfirmaet Niels Hansen ApS vil beskæftige sig med et stort ud-
valg af opgaver indenfor byggeri, altid med høj grad af faglig 
kompetence. Malerfirmaet Niels Hansen ApS vil samarbejde med 
professionelle bygherrer/entreprenører, i en uformel struktur, 
men i et seriøst og beslutningsdygtigt forum. Malerfirmaet Niels 
Hansen ApS vil være en attraktiv arbejdsplads med fokus på, at 
skabe det bedste team af kompetente medarbejdere. 

MALERFIRMAET 
TLF. 2840-2341 
NIELS HANSEN 

 

     

Vi hjælper dig og dit firma med at male inde og ude og lave de løsninger 
der passer til jeres ideer og behov. Vi strækker vidt lige fra at male et 
enkelt vindue eller en dør, til offentlige bygninger. Ring til mig i dag og 
lad os finde en løsning der passer tig dig. VH. Kornerup Maleren 

TLF. 3053-8001 
JACOB NIELSEN 

 

     
MISSION 

I fællesskab arbejder vi ud fra en mission om at være den foretrukne 
partner til byggeriet der leverer løsninger, som overgår kundens for-
ventninger. Lad os finde en løsning til dig privat og til dit firma. 

 

WWW.DAVIDSENSHOP.DK 

TLF. 6026-9023 
ANDERS HYLDAHL 

 

 
 

     

  

Hartman Logistik kan tilbyde dig alle former for transport. Det være sig køle-
transport, overbredde/højde/længde transport, transport af frugt, grønt, 
blomster eller tørgods på presseningstrailere. Det er kun fanatsien der sætter 
grænser.  Vi har 70 trailere hvoraf 30 er udstyret med rullebaner for transport af 
fly-palletter. 

www.hartmanlogistik.dk 

TLF. 6530-3304 
BERT STROCKMEIJER 

 Midtsjælland smede & maskinservice udfører smede opgaver, i jern, aluminium 

og rustfrit stål.  Samt udfører reparationer på havepark og entreprenørmaskiner.  

Vi udfører service hos kunden, eller på eget værksted hvis reparationen kræver 

det. Vores veludstyrede værksted er i stand til at løse mange forskellige opgaver 

f.eks. presse hydralik slanger, forsikringsskader på maskiner og større renoverin-
ger. 

Vi har stor erfaring inden for salg, service og montage af ledhejse - porte, til pri-

vate og erhverv. Vi udfører også lovpligtige hove eftersyn af alle slags porte.    
 

TLF. 2323-1612 
SIMON BRUSVANG 

info@msom.dk 
 

SPONSOR-PAKKE 

VED KØB AF BANDE 

DU FÅR 

- BANDE PÅ STADION 

- SKILT TIL VEJEN 

- SKILT VED ”TUTTEN”  

- FIRMAPROFIL I FOLDER 

- FACEBOOK – SÅBY FODBOLD ERHVERVSKLUB 

- NETVÆRK/ MEDLEM AF EK. 

- 3 ÅRLIGE NETVÆRKSMØDER 

- NYE KUNDER 

- 1 BILLET PR. ARRANGEMENT 

- GÆSTEBILLET KAN TILKØBES 150 kr.   
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PRISER PÅ SPONSORATER 
*HULBANER/FLAG        4 x 2,5 METER            5000,- PR. ÅR 
  
*BANDEREKLAME         3 METER X 75 CM                3000,- PR. ÅR 
 
*BANDEREKLAME         1,5 METER X 75 CM             1500,- PR. ÅR 
 
BAR-BORD SPONSOR   REKLAME PÅ BAR-BORD      750,- PR. ÅR 
 
TRØJESPONSOR          NAVN PÅ SPILLERTRØJE                     1000,- PR. TRØJE 

 

KAMPSPONSOR            I KAMPPROGRAM + BLIVER SPEAKET       250,- PR. KAMP

  

• Ved køb af bandereklame får man adgang til Såby Fodbold Erhvervsklub 
 
 

                           
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       KONTAKT 

             SPONSOR-ANSVARLIG 
                                 JENS-CHR. OLSEN -   TLF. 2061-1468                                                                                                                           

 
 

• SÅBY FODBOLD ERHVERSKLUB 
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