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UDGAVE 6 – SÆSON 2018/19

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,-

DAGENS KAMP

Sæsonens vigtigste kamp står for døren
Opstarten til dette forårs serie 2 har været lidt turbulent for Såby Fodbolds seniorhold. 5
træningskampe blev til 4, og ekstremt mange afbud har ødelagt meget af forberedelsen til sæsonen. Vi
har ikke kunne spille et hold sammen og vi mangler derfor nogle procenter ift. den relation der skal
være mellem spillerne for at præstere maksimalt.
Positivt er dog at vi er rigtig, rigtig mange spillere i vores trup. Vi nærmer os 40 spillere som træner i
større eller mindre grad og vi er sjældent under 22 mand til træning. Vi har fået tilgang af en masse
unge Såby drenge, som vi ser et kæmpe stort potentiale i. De skal modnes og lærer, men vi kan
allerede nu se at de rykker sig for hver eneste træning. Derfor har vi også en forventning om at serie 5
holdet skal spille med om oprykning i år.
For serie 2 holdet startede sæsonen med et 3-2 nederlag til AIK Strøby i en tæt kamp. Det betyder at
kampen mod Svogerslev SKAL give 3 point. Heldigvis plejer vi at have et godt tag på Svogerslev på
hjemmebane og vi har et 4-1 nederlag at revanchere fra efteråret. Derfor håber vi også at vi kan give
vores trofaste hjemmepublikum forårets første sejr.
Vi ønsker Svogerslev, dommer og tilskuere en god kamp.
// Hansen & Hans
_______________________________________________________________

SERIE 2 (Pulje 3)

DAGENS - SPILLERPROFIL
Dagens spillerprofil er Jimmy Andersen.
Jimmy har efter nogle års pause valgt at
tage støvlerne på igen og hjælpe vores
unge hold mod fremtidige succeser.
Jimmy har i mange år været anfører for
Såby’s bedste seniorhold og har bl.a.
været med til at rykke op i serie 1. Jimmy
spiller i midterforsvaret og har i den grad
været med til at løfte niveauet på de unge
gutter.
Jimmy er en leder og en af dem som
holdkammeraterne lytter til. Samtidig
har et vindergén og en erfaring som er
guld værd for vores hold. Derfor er vi
rigtig glade for at Jimmy har valgt at
spille med igen hos Såby Fodbold.

DAGENS HOLD____________
1.Nicki Olsen

.

2.Anders Bentzen

.

TRÆNERE ER:
JONAS HANSEN

3.Jens Israelsen
4.Christian Stockholm
5.Mathias Larsen

_.
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&
ULRIK HANSEN

____.
HOLDLEDER:

6.Viktor Lissner

____.

7.Kasper Bylov

__.

8.Jimmy Andersen

_.

9. Martin Jensen

.

10.Martin Madvig

.

11.Nicklas Østergaard ____.
94.Christian Bøtcher
13.Daniel Bylov
14.Søren Aabling

_.
.
.

DOMMER: RASMUS MØLLER

NÆSTE HJEMMEKAMP: 27/4
SÅBY – TUNE IF

BRIAN HANSEN

