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MME GRUPPEN ApS 

TREKRONER REVISON  

SUPER BRUGSEN HVALSØ 

EMBORG 

BOJE TEKNIK 

ANLÆGSGARTNER FREDERIKSMOSE 

BADEXPERTEN 

EDC HVALSØ 

SÅBY BRÆNDESALG 

 

 

SÆSONAFSLUTNING 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi94YjKuc3bAhVJblAKHT-CDpMQjRx6BAgBEAU&url=https://sn.dk/galleri/660291&psig=AOvVaw21c0EyTrMpEXBp87NQqEZA&ust=1528869670799154
https://www.google.dk/imgres?imgurl=https://lookaside.fbsbx.com/lookaside/crawler/media/?media_id%3D1103360459689593&imgrefurl=https://www.facebook.com/events/1523329041086105/&docid=kyUn0nwtlYZcXM&tbnid=CHCXcCM-OgOHPM:&vet=10ahUKEwi-nY-Quc3bAhXGmLQKHWenDp4QMwifASghMCE..i&w=543&h=543&bih=782&biw=1600&q=asn%C3%A6s fodbold&ved=0ahUKEwi-nY-Quc3bAhXGmLQKHWenDp4QMwifASghMCE&iact=mrc&uact=8


 

 

 

             SERIE 3 (Pulje 6) _______    SERIE 5 – FORÅR (PULJE 6)______  

  Klub  K V U T Score P  

1  Såby Fodbold  21 17 0 4 63 - 29 51  

2  Mørkøv IF  21 14 5 2 51 - 22 47  

3  Asnæs BK  21 13 6 2 49 - 19 45              

4  Tuse IF  21 12 3 6 56 - 38 39              

5  Hvalsø IF  21 9 5 7 43 - 37 32              

6  Svebølle BI 2016  21 10 2 9 43 - 33 32              

7  Tølløse BK  21 8 5 8 45 - 43 29              

8  Hørve IF  21 7 1 13 36 - 61 22              

9  Svinninge IF  21 6 2 13 36 - 45 20              

10  Vipperød BK  21 5 4 12 34 - 53 19              

11  Tømmerup GU  19 4 2 13 27 - 54 14 1)             

12  Kalundborg GB  19 1 1 17 16 - 65 4 2)             

 1) Tømmerup GU er udgået. 

___________________________________________________________________________ 

      TAK TIL DE FRIVILLIGE …. 

Uge efter uge har de frivillige hjulpet med at gøre klubben 

til det den er i dag. Når der har været hjemmekampe 

events, har folk stået i boderne og grillet pølser, solgt 

toast, slik og kolde drikke. Der er blevet delt 

kampprogrammer ud, taget imod gæster og meget andet. 

Vi har folk der hjælper med at træne vores senior og 

ungdomshold og vi har nogle skønne holdleder og 

forældre der bakker holdene og klubben op, når der er 

behov for hjælp. Der bliver arrangeret stævner til Søndersø, sat borde og stole op til bankospil om 

søndagen, og Tutten bliver bemandet hver uge, så gæsterne til banko kan få stillet sulten og tørsten. 

Tøjet bliver vasket, så det er klar til kamp og træning. Forældre er søde til at ligge bil til når vi drager 

på udebane. I skal bare vide hvor taknemmelige vi er over jeres store hjælp – uden jer var der 

simpelthen ingen Såby Fodbold. Så en stor tak skal lyde fra bestyrelsen, for jeres trofaste støtte.                                                                         

Go sommer – Hilsen Bestyrelsen 

 

  Klub  K V U T Score P 

1  RSFK, Roskilde  10 8 1 1 42 - 11 25 

2  VG fodbold 1) 10 7 1 2 35 - 18 22 

3  Skibby IK  10 7 1 2 28 - 19 22 

4  Såby Fodbold  10 6 3 1 31 - 13 21 

5  Holbæk B&I  10 6 1 3 29 - 18 19 

6  RB 1906  11 5 3 3 32 - 24 18 

7  RU  10 4 1 5 19 - 26 13 

8  FC Lejre  10 4 0 6 15 - 23 12 

9  Hvalsø IF  10 3 1 6 16 - 21 10 

10  KFUM BK, Roskilde  10 3 0 7 25 - 42 9 

11  Team-Interros  10 2 0 8 14 - 47 6 

12  Dalby IF / HFK fodbold  11 0 0 11 14 - 38 0 

STILLINGEN 

EMBORG 
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      TRÆNEREN HAR ORDET! 

Serie 2 here we come!  

Såby Fodbold er tilbage i serie 2. Det blev en 

kendsgerning tirsdag aften, hvor den afbrudte kamp 

mod Tuse blev spillet om.  

En svær kamp for drengene, for vi førte 5-2 med 25 

minutter igen i den første kamp, inden et skybrud og 

en mærkværdig beslutning fra DBU Sjælland afgjorde 

at kampen skulle spilles helt om.  

 Tuse stillede med et markant stærkere hold end i det første opgør. Det var tydeligt fra kampens start. 

Tuse kom da også foran 1-0, men drengene holdte fast i vores markante spillestil med masser af 

pasninger, tålmodighed og lyst til at score mål. Drengene moste simpelthen Tuse i bund og fik fortjent 

udlignet. Kampen var egentlig rimelig ensidig, men for mange chancer blev misbrugt. Hver gang 

Såby kom foran, udlignede Tuse kort efter. 1 point var egentlig nok til at sikre oprykning og det 

lignede også en uafgjort indtil Mathias Larsen efter 3 forsøg på træværket fik sparket bolden i kassen 

til en fortjent 4-3 sejr, dybt inde i overtiden. Meget symptomatisk for sæsonen kom sejren i hus efter 

stenhårdt arbejde, tro på konceptet og med lidt modgang undervejs.  

 Når sæsonen lakker mod enden er det også tid til refleksion. Vi har fået bygget en træningskultur op 

hvor minimum 22 mand træner hver tirsdag og torsdag. Vi har fået samlet en ung spændende trup, 

med kun meget få folk der ikke har deres fodbold opvækst i Såby Fodbold. Vi har opbygget et 

spillekoncept der vil spille flot fodbold, score mål og underholde. Vi har samlet byen omkring vores 

kampe, hvilket også blev bevist tirsdag aften, hvor overvældende mange mennesker fra Kirke Såby 

tog turen ud og støttede drengene i Tuse. Vi har et koncept om vores hjemmekamp der ikke ses lige i 

de andre klubber vi besøger. Vi har fantastisk mange sponsorer der støtter klubben. Kort sagt - vi 

blomstrer som klub og gør enormt mange fremskridt. Det skal vi fortsætte med.  

Det kan man kun når mange folk dedikerer sin fritid til at hjælpe til. Til alle jer, vil truppen, Jonas og 

Ulrik vil gerne sige et kæmpe TAK! I gør det sjovt at spille fodbold i vores unikke klub! Og uden jer, 

var der slet ikke noget samlingspunkt for byen.  

 Vi skal lukke sæsonen ordentligt af og det skal vi med en sejr over Asnæs, der lige akkurat missede 

oprykning. Vi er sikret 1 pladsen i puljen, hvilket betyder at vi på tirsdag har hjemmekamp mod en 

anden serie 3 puljevinder. Dog skal dagen i dag være en festdag og vi håber I alle vil være med til at 

skabe en god festlig ramme.    

Tak for Jeres støtte denne sæson - vi glæder os til at inviterer jer på serie 2 fodbold efter 

sommerferien.  - // Hansen & Hansen 

_____________________________________________________________________ 
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              UGENS PROFIL 

Dagens profil er Såby Fodbolds helt store helt. Christian 

Stokholm er ikke kun en fantastisk højre back. Han er 

træner for et af vores U drengehold. Han står i tutten. 

Han sørger for tøj, holdkort, materialer og 10.000 andre 

ting som gør klubben kører. Kort sagt, har Christian 

dedikeret sit liv til Såby Fodbold og vi har alle enormt 

meget at takke ham for. I denne sæson har "Stokke" 

udviklet sig helt enormt og har de sidste kampe, været 

helt outstanding på højre back. Og selvom 

temperamentet ind i mellem kan løbe af med ham, så er 

vi enormt heldige at have sådan en klubmand på holdet. 

Christian er en uvurderlig hjælp for os alle, så giv gerne 

Stokke et skulderklap når I ser ham.  

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*Køb flæskestegsburger til dagens kamp i boden. 
 
 
 

 

 

Flæskestegsburger  

40 kr. 
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                        DAGENS HOLD____________ 

1.Nikolaj Reichenbach         .      

2.Henrik Christiansen             .  

3.Jens Israelesen       _.            

4.Christian Stockholm            .      

5.Mathias Larsen   ____.      

6.Victor Thomsen  ____. 

7.Viktor Lissner   ____.            

8. Kasper Bylov              _. 

9. Martin Jensen                    . 

10.Martin Rud Madvig            . 

11.Nicklas Østergaard ____.      

12.Jonas Pugholm   _.           

13.Daniel Bylov   ____       .                                  

14.Casper Stegmann             . 

 
 
 
  

 

  TRÆNERE ER: 

JONAS HANSEN 

              & 

ULRIK HANSEN 

 

  HOLDLEDER: 

BRIAN HANSEN 
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MME GRUPPEN MELDER SIN ANKOMST  

 
 
 

 

Tømrer- og totalentreprise. 

MME Gruppen bestyres af Michael Boesen, Ernst Aabling Thomsen og Rasmus Moser. 

 Vi leverer et godt og gedigent håndværk udført af professionelle håndværkere, vi leverer til aftalt tid 
og til aftalt pris. Vi er nytænkende og kreative uden at gå på kompromis med kvalitet og 
kundeservice. Med mange års erfaring fra byggebranchen er vi også stærke samarbejdspartnere i 
bygge- og projektstyring fra A-Z. Ring og lad os finde en løsning der passer til dit projekt. 

 
 

Kontaktinformation: 
MME-Gruppen ApS 

Godthåbsvej 73 
2000 Frederiksberg 

Telefon: 40 60 90 30 
E-mail: info@mme-gruppen.dk 
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STIFTER AF SÅBY FODBOLD          

THORMOD HENNING VILHELM SCHØNEMANN 

                   FØDT *18/3-1907 - på Grangården i kirke Såby. 

 

1922 er året, hvor Såby fodbold 

ser lyset for første gang. Det er den 

unge Thormod Schønemann, der 

tager iniativet til at stifte klubben, 

som får navnet THOR, som er opkaldt 

efter Thorkilstrup. På den tid blev 

byen stavet på denne måde, med et H 

efter t’et, Thorkilsltrup er opkaldt 

efter en kilde, der hedder Thors kilde. 

Fodboldklubben er udspringer af gymnastikafdelingen, som er fra årene 1909-10, hvor 

Thormod Schønemann var en del af denne afdeling. I 1920 ca. bliver der lavet fester, 

bankospil, chokolde-bingo og bal i Kirke Såby forsamlingshus, med henblik på at få samlet 

nok penge ind til at stife fodboldklubben. Efter 2 års arbejde lykkes det at få indsamlet nok 

penge ind, så man kunne få startet fodboldklubben THOR. Schønemann er bror til Rigmor 

Schønemann og søn af Niels Peter Schøneman., Rigmor var i en årække organist i Kirke 

Såby kirke. Thormod er født og opvokset på Grangården i Kirke Såby ved fuglevang. 
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FODBOLDBANE PÅ  
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