
KOM OG SPIL MED
… OG FÅ NYE,  
GODE VENNER PRØV  

FØRSTE MÅNED  
GRATIS!

Fodbold for livetFodbold for livet

KOM NED OG MØD OS!
I er altid velkomne i Frem på Julius Andersensvej 7.  Der er ofte nogen på kontoret, 
der kan vise jer rundt, hvis I kommer uanmeldt, men det er altid en god idé at ringe 
på 36 17 13 17 og høre, hvornår du kan møde trænere m.v. for dit barns fremtidige 
hold. Det kan du også finde, når du besøger vores hjemmeside, www.bkfrem.dk

MAN KAN IKKE ALTID VINDE. MEN VI KAN HA’ DET SJOVT SAMMEN UANSET 
HVAD..

VI ER HER FOR AT HA´ DET SJOVT…
Selvfølgelig vil vi gerne spille det bedste fodbold i verden, men først og fremmest 
handler det om at ha’ det sjovt. Og have det godt sammen. Det er det vi lægger 
vægt på i Frem. Det er derfor, at vi er blevet en af Danmarks ældste klubber. 

KOM NED OG PRØV AT VÆRE MED. VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG!

KONTAKTPERSONER:
Børnefodbold og pigefodbold
Flemming ØB Clausen
Telefon 26 73 76 34

Ungdomsfodbold elite drenge fra U13
Martin E. Jensen
Telefon 31 27 22 28



RIGTIGE TRÆNERE  
– RIGTIG FODBOLD
I Frem spiller vi fodbold. Vi er ikke alle lige gode til det hele – men vi har alle 
kvaliteter og betydning for holdet. Og fodbold skal som alt andet læres. Derfor 
bruger vi udelukkende uddannede trænere på alle vore hold. 

Vi passer godt på dit barn, men vi sætter også en ære i at motivere og inspirere til 
at gøre en ekstra indsats. På banen og uden for banen. Det er en god evne at have, 
uanset hvor man vil hen med sit liv.

I FREM LÆRER MAN AT ARBEJDE FOR SIT TALENT – PÅ OG UDEN FOR BANEN.

BLIV EN DEL ET FÆLLESSKAB  
MED STÆRKE VÆRDIER!
Boldklubben FREM har igennem mere end 130 år dyrket fællesskab og fodbold i 
København – og i de seneste mange år i Sydhavnen og Valby. Hvis du spørger, hvad 
der er vigtigst – fællesskabet eller fodbolden – så bliver vi dig svar skyldig. Vi mener 
nemlig, at man ikke kan skille de to ting ad.

Når du begynder i Frem, skal du ikke bare lære at spille fodbold. Du skal også lære 
at være en del af et værdifællesskab, hvor der er plads til alle, hvor ingen er større 
end holdet, og hvor mobning er absolut forbudt.

Frem er fællesskab. For mange er det livslangt. Vi dyrker det på banen, i klubhuset 
og på stadion, når førsteholdet spiller. 

FREM, FODBOLD OG FÆLLESSKAB – TRE TING, DER IKKE KAN SKILLES AD.

NYE PIGE-HOLD
Alt for længe har vi ikke haft mulighed for at tilbyde fodbold for piger, men det har 
vi lavet om på. Vi har derfor allieret os med gode folk, som vil sikre, at der bliver 
mulighed for at lave gode træningsforhold for piger i FREM. 

Hvis du er pige (fra 4 år og opefter), kan vi tilbyde dig supergod træning – og det 
samme gode sammenhold på de første pige-hold i FREMs historie. Kom ned og hør 
mere – også hvis du har lyst til at gøre en indsats som frivillig.


