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Nyhedsbrev: uge 45 2018

Så er efterårssæsonen slut for alle vore seniorhold. Og sikke et efterår.
Vores førstehold som spiller i Sjællandsserien ligger på en flot førsteplads efter 11
kampe. Otte kampe er vundet, to er endt uafgjort, mens vi har tabt en enkelt.
En fantastisk halvsæson der giver håb om noget større, nemlig en oprykning til
Danmarksserien.

Det kræver dog at vi bevarer momentum hen over vinterpausen, så vi er klar til første kamp i foråret, når vi den 2
lørdag den 6 april 2019, hvor vi møder Snekkersten.
Vores senior 2 der spiller i serie 3, slutter efteråret på en 9 plads med 9 point.
Håbet er at der kommer mange flere point på kontoen til foråret, så vi kan forblive i
serie 3.
Senior 3 sluttede på en flot førsteplads med 27 point for 10 kampe. Kun en enkelt er
blevet tabt. Der er ingen oprykning,da man her i serie 5 spiller halvsæsoner, men der
er da tegn på at holdet måske skal tilmeldes i serie 4 fremover.
På damesiden fik vi også et hold helt i top. I kvindeserie 2 blev det til en fornem
førsteplads, hvor vi hentede 18 point ud af 24 mulige. Det betyder at holder rykker
op i kvindeserie 1. Stort tillykke herfra.
Vores andet damehold der spiller i række 1 , hvor der er 8 spillere på hvert hold
sluttede som nr 4. Alt i alt nogle fornemme resultater og placeringer for alle vores
hold.
Vi ser frem til forårets komme, og en en masse spændende kampe på Stadion, så
mød op og støt holdene når det går løs i 2019.

FIK Erhvervsnetværk.
Vi ses på den anden side nemlig lørdag den 6 april 2019, og husk der er
gratis adgang til kampene sponsoreret af Meny i Frederikssund.
VIS SES PÅ FREDERIKSSUND STADION
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