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Nyhedsbrev: uge 19 2019

Så er der gået to spillerunder, siden i sidst hørte fra os. Forrige weekend
spillede vi på hjemmebane mod Fredensborg Kampen endte 2-3, som
betød at vi lige pludselig kun var 3 point foran nummer 2 Stenløse.
I den nyligt overståede weekend spillede vi så på udebane mod Helsinge.
Her vandt vi 0-2.
Da Stenløse samtidig tabte til Herstedøster, betyder det at FIK nu er alene i
spidsen med 36 point for 17 kampe. Godt gået til drengene.
På lørdag den 11 maj er der så hjemmekamp igen. Vi spiller topkamp kl
1300 mod Liria, som pt. ligger nr. 3 i Sjællandsserien. Den skulle gerne
vindes, så mød op på Stadion og støt vores hold.
Der vil på vanlig vis være mulighed for at få en stadionpølse og en øl.
Vores senior 2 var også i kamp i weekenden. De spilled uafgjort 1-1 mod
skævinge, og det efterlader os på en niende plads i Serie 3. Holdet har indtil
dato skrabet 17 point sammen i 16 kampe. Vi håber at heldet snart tilsmiler
dette hold, så vi kan få point sat ind på kontoen.
Næste kamp for senior 2 er ude mod Helsinge på lørdag kl 14:00.

Med sportslig hilsen
FIK Erhvervsnetværk.
Vi ses på lørdag den 11maj og husk der er gratis adgang til kampen
sponsoreret af Meny i Frederikssund.
HUSK I er altid velkommen til at invitere en gæst med – eller hvis I selv er
forhindret, er der måske en kollega der gerne vil til fodbold.
Et nyt tiltag i 2018/19 er at Meny i Frederikssund har købt alle
hjemmekampene, så nu er det gratis at komme til fodbold for alle. Vi håber
at dette tiltag vil betyde flere tilskuere og dermed en god stemning på
stadion til vores kampe.
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På Gensyn på Frederikssund Stadion
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