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AB97 er en lille klub hjemmehørende i Albertslund. Vi har i 
dag en senior afdeling, en oldboys , en damesenior og ikke 
mindst en meget seriøs ungdoms årgang. Årgangen består af 
50 ambitiøse juniorspillere, der meget gerne vil blande sig med 
de bedste hold i dansk fodbold.. Og det er lykkedes over en 
længere årrække gennem målrettet træning, professionel ind-
stilling hos spillere, klubben og trænere samt opbakning fra 
sponsorer.  

I sæsonen 2005 skal klubbens juniorer spille i 3. division og 
ambitionerne er at blande os med toppen og sikre en af de få 
oprykningspladser, der giver adgang til den landsdækkende 
division. Det kræver fortsat hårdt arbejde fra drengene, men 
også en økonomisk støtte fra vores sponsorer for at målet kan 
nås. Vi håber du vil være med til at støtte drengenes vision om 
at nå helt til tops - drengene er i hvert fald klar til at yde den 
indsats, der kræves af dem. 

Med venlig hilsen 

AB97 juniorer 

Resultater opnået i 2004-2005: 

● I august måned 2004 deltager hold 1 og hold 2 i det tradi-
tionsrige Søndersø Cup på Fyn og vinder stævnet. De to 
hold mødes i finalen. 

● AB97 juniorer bliver pokalmestre i junior yngste 2004 ved 
at slå Slagelse i finalen med 3-0. Undervejs blev Brønd-
byernes IF slået i semifinalen med 5-1. 

● Vinder af international turnering i Rimini, Italien septem-
ber 2004 

● Erobrede sølvmedaljer ved Danmarksmesterskabet 
(DBU) i indendørsfodbold januar 2005 i Maribo. 

● Vandt junior 3. division i foråret 2005 
● Spiller i 2. division for efteråret 2005. 2. division er den 

landsdækkende DBU turnering 

Sponsorrater for sæsonen 2005 

Platinsponsor: 

 Aftaler udfærdiges separat 

Guldsponsor: 

· Logo trykt på brystet 
· Virksomheden modtager invitation for 2 personer til et af vores arrangementer (mad og drikke) 
· Gratis adgang til alle hjemmekampe. 
· Logo og præsentation eller link til præsentation på vores hjemmeside www.ab97.dk 
· Logo og præsentation i vores kampprogram til hver hjemmekamp 
· Alle steder hvor der annonceres i dagblade m.m., vil virksomhedens logo være en del af annoncen 
· Logo på plakater, som opsættes i Albertslund 4 dage før hjemmekampe 
· Billede af holdet 
Priser: 
For hele sæsonen 2005 for et hold .…………………………………………………………kr. 10.000 

Sølvsponsor: 

· Logo trykt på ryggen over tallet 
· Gratis adgang til alle hjemmekampe. 
· Logo og præsentation eller link til præsentation på vores hjemmeside www.ab97.dk 
· Logo og præsentation i vores kampprogram til hver hjemmekamp 
· Alle steder hvor der annonceres i dagblade m.m., vil virksomhedens logo være en del af annoncen 
· Logo på plakater, som opsættes i Albertslund 4 dage før hjemmekampe 
· Billede af holdet 
Priser: 
For hele sæsonen 2005 for et hold .…………………………………………………………kr. 6.000 



Sponsorrater for sæsonen 2005 

Bronzesponsor: 

· Logo trykt på ærme elle bukseben 
· Gratis adgang til alle hjemmekampe. 
· Logo og præsentation eller link til præsentation på vores hjemmeside www.ab97.dk 
· Logo og præsentation i vores kampprogram til hver hjemmekamp 
· Billede af holdet 
Priser: 
For hele sæsonen 2005 for et hold……………………………………………………………kr. 2.500 
 

Boldsponsorat: 

· Gratis adgang til alle hjemmekampe. 
· Logo og præsentation eller link til præsentation på vores hjemmeside www.ab97.dk 
· Logo og præsentation i vores kampprogram til hver hjemmekamp 
· Logo på plakat, som opsættes i Albertslund 4 dage før hjemmekampe (kampens boldsponsor) 
· Billede af holdet 
Priser: 
Per boldsponsorat……………….……………………………………………………………kr. 500 

Alle priser er eksklusiv moms. Priserne er inklusiv tryk i en farve. Hvis der ønskes tryk i to eller flere 
farver tillægges der et ekstra beløb svarende til forskellen i omkostningerne ved enkeltfarve tryk. Flere 
informationer kan hentes ved at besøge AB97 hjemmeside på www.AB97.dk.  

Hvis der er spørgsmål, er du naturligvis meget velkommen til at kontakte Bjarne Nielsen 43 64 59 11 / 
29 23 35 77 eller via e-mail Bjarne@only4you.dk 




