Brøndby IF
Sprog:

Dansk

Kategori:

E-Bøger

ISBN:

9788771187212

Udgivet:

11. december 2017

Forfatter:

Jacob Senius Clausen

Forlag:

Frydenlund

Brøndby IF.pdf
Brøndby IF.epub

En billedrig og faktaspækket fanbog om Danmarks mest populære klub: Brøndby IF. Trods de dybe rødder på
Københavns vestegn, har klubben fans over hele landet.
Fælles for alle supporterne er kærligheden til klubben og spillerne: Supra societatem nemo. I bogen kan du
læse alt om klubben fra den spæde start i 1964 over det første mesterskab i 1985 frem til i dag, hvor holdet har
fundet tilbage til førstepladsen i superligaen. Det er en bog for alle Brøndbyfans, men især de 8-14-årige. Læs
om de største spillere og trænere som Daniel Agger, Johan Elmander, Laudrup’erne, Morten Olsen og Åge
Hareide, om hjemmebanen, de mange mesterskaber og deltagelse i de europæiske turneringer. Og om det
populære kvindehold. Derudover indeholder bogen en bogstavquiz og en Sæt holdet!-side, der giver dig
mulighed for at sætte dit helt eget brøndbyhold. Jacob Senius Clausen er cand.mag.
i historie med sidefag i moderne historie og samfundsanalyse. Han arbejder som tv-tilrettelægger af
udsendelser til bl.a.
DR og TV 2 med speciale i underholdnings-, livsstils- og quizprogrammer.
Opdag nye sider af Brøndby. Den nordligste af lystbådehavnene i Køge Bugt Strandpark. Mere end 170

udstillere står klar til at vise dig deres nyeste produkter og løsninger inden for automation.
Her er Glostrup Skoles vision. Der er gode muligheder for sportslige udfordringer og ambitioner. Havnen er
hjemhavn for en række klubber, heriblandt Brøndby Strands Sejlklub samt et voksende. +45 43 43 29 07 Den
nye Suzuki Ignis er usædvanlig meget sin egen. Kampe. Der er gode muligheder for sportslige udfordringer
og ambitioner. Opdag nye sider af Brøndby.
Loppemarkeder og Outlet. Er den en minibil. En anden vej til uddannelse - faglig ballast og personlig
styrke. Prøv en spændende sport i Svømmeklubben VEST Brøndby. Se hvornår der er kampe i hallen
Brøndby Cykel Motion starter fælles træning fra den 01-04 2018 kl 09:00 fra Glostrup hallen. Brøndby
Hallen har i mere end 10 år afholdt loppemarkeder, som hvert år er en tilbagevendende bevivenhed Sydsiden
Online - Brøndby Support. Opdag nye sider af Brøndby. Vi har udarbejdet et flot præsentationsmagasin, der i
tekst og billeder viser en række af kommunens. Foreningen er stiftet i 1964 og tilbyder i dag fodbold. Bliv
medlem i dag. Se hvornår der er kampe i hallen Brøndby Cykel Motion starter fælles træning fra den 01-04
2018 kl 09:00 fra Glostrup hallen.

