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Kære FB-børnespiller.  
 
I en tid hvor vi er udfordret på fællesskabet, forsøger vi alligevel at holde fast i nogle af 
klubbens værdier, der blandt andet handler om kammeratskaber, fællesskaber, 
tilhørsforhold og tilknytning.  
 
Mandag den 7. december sidste år, blev fodbolden på lige fod med alt andet i Danmark, igen 
lukket ned på grund af coronaen og satte en stopper for vores fodboldaktiviteter og det at 
mødes hver uge for at spille fodbold sammen.  
 
Vi har et stort savn til dig og dine forældre, der danner et stort grundlag for vores fodboldklub 
og vi håber inderligt på, at det snart bliver muligt for os at mødes igen på vores fodboldbaner.  
 
Coronaen satte også sat en stopper for fejringen af vores tre fornemme priser vi fik i 2020, 
nemlig Årets Fodboldklub i København, årets Fodboldklub i Danmark og Årets 
breddefodboldklub i Europa.  
 
Da vi ikke kunne fejre det og fordi vi savner dig, er vi gået sammen med en række fantastiske 
samarbejdspartnere, nemlig Frederiksbergfonden, Intersport Frederiksberg, SELECT 
Sport, Rengøringsservice Danmark og BDO Danmark, om at takke dig for dit 
medlemskab og dit bidrag til at gøre os bedst i hele Europa, ved at give dig en personlig gave 
i form af en SELECT Talento Klub fodbold. 
 
Med gaven får du nu muligheden for at spille med en ægte FB-fodbold hjemme i haven, i 
gården, måske endda i stuen hvis du må for din mor og far. Vi har nemlig et stærkt ønske om, 
at du fortsætter med at lege med verdens bedste legetøj, så du ikke helt glemmer klubben 
samt følelsen af at du går til fodbold.  
 
Du kan hente gaven i uge 8, fra mandag til torsdag i tidsrummet mellem kl. 16.00 og 19.00 
ved FB’s klubhus, hvor nogle af vores medarbejdere vil udlevere bolden til dig, pumpet og 
afsprittet. Boldstørrelsen er naturligvis tilpasset din alder. Fremvis enten den e-mail eller den 
sms du har modtaget.  
 
Nærmere vejledning finder du her:  
http://www.frederiksberg-boldklub.dk/nyhedsarkiv/giveaway-fodbold-til-alle-boern/  
 
Vi glæder os meget til at se dig og dine forældre.  
 
Mange fodboldhilsner fra bestyrelsen i Frederiksberg Boldklub 
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