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                            , kammeratskab og 
viden om at fodbold er et holdspil, hvor ingen er 
stærkere end det svageste led.  

                                                 
                                         
initiativer er i højsædet, er det desværre ikke nok 
med kontingenter og offentlige midler.  

                                           
                                               
mulighed for eksponering af egen virksomhed.  
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grundlæggende regler, sa                     
                                               
ved spillet.  

                                            
                                                    
                                               
skabe et tilhørsforhold til AB.  
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Optimisme  
I sommeren 2018 bød klubbens førstehold 
velkommen til et nyt trænerteam bestående af 
Michael Schjønberg og Lars Berg, som har leveret 
fine resultater i efteråret 2018, hvor førsteholdet 
overvintre på andenpladsen i serie 1, og har 
oprykningen til Fynsserien indenfor rækkevidde, 
som også er målet.  

Det lykkedes klubbens damesenior at rykke i 
fynsserien i efteråret 2018, og de er dermed at 
finde i den bedste fynske række i 2019. De øvrige 
seniorhold er ved at bygge et solidt 
træningsgrundlag sammen, hvor en række unge 
spillere stadig tilvænnes seniortilværelsen, og 
resultaterne skulle gerne komme løbende, hvor 
overlevelse er det store tema for 2019.  

På ungdomssiden har vi hold i alle rækker fra U5 
til U15 og et enkelt U16-U18 pigehold som blev 
fynsmestre i futsal i 2019.  Det er især værd, at 
bemærke den store opbakning omkring U5-U9, 
hvor der virkelig bliver gjort et stort stykke 
arbejde med børnespillerne. Igen i 2019 afholdes 
DBU fodboldskole i uge 27, som klubben og 
naboklubberne bakker solidt op omkring. 

Klubhuset gennemgik en renovering, samt et nyt 
højtaleranlæg i 2018, og i 2019 er klubbens mål 
at se nærmere på en elektronisk måltavle, digital 
infoskærm samt dommeromklædning / 
vaskerummet.  

Vi bød også en række nye sponsorer velkommen i 
2018, hvor 38 sponsorer er med i vores 
netværksgruppe, samt 20 øvrige sponsorer. I 
netværksgruppen stod arrangementerne på 
vinsmagning, diverse oplæg, rosésmagning, øl 
smagning, fyrværkeri og fodbold. I 2019 venter 
igen 4 arrangementer, som alle er i støbeskeen.  

Støt os  
                                               
                                       ? Vil du 
vær                                  
                                  ? Vil du have 
adgang til et netværk af positive kræfter og lokale 
ildsjæle, der arbejder for gode resultater og 
synlige forbedringer?  

Så er det helt klart jer/dig vi har brug for som 
klubbens samarbejdspartner!  

                                             
mulighederne for et godt samarbejde og ligeledes 
se hvem du skal kontakte for at blive en del af 
fællesskabet.  



   



 


