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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.
Læs mere om vores pølsesalg og se, hvornår du kan hjælpe. Vi tilbyder undervisningsforløb baseret på
praktisk arbejde og produktion. Læs mere om vores pølsesalg og se, hvornår du kan hjælpe. Bliv medlem i
dag. Brøndby IF betegner den professionelle fodboldafdeling i. Læs mere om vores pølsesalg og se, hvornår
du kan hjælpe. +45 43 43 29 07 Den nye Suzuki Ignis er usædvanlig meget sin egen. Brøndby IF betegner

den professionelle fodboldafdeling i. +45 43 43 29 43 +45 43 43 29 66. Velkommen til Brøndby. Vi har
udarbejdet et flot præsentationsmagasin, der i tekst og billeder viser en række af kommunens. Vi kombinerer
lifeskills med TopPerformance og hjælper dig til at udvikle dit talent indenfor Fodbold, Håndbold, Dans, Golf,
Bordtennis, Ishockey og Fitness.
Velkommen til Brøndby. Brøndby IF er en dansk fodboldklub hjemmehørende i den københavnske forstad,
Brøndbyvester. Havnen er hjemhavn for en række klubber, heriblandt Brøndby Strands Sejlklub samt et
voksende. Velkommen til DANBILSYN i Brøndby Nu har du mulighed for at få synet din bil, motorcykel
eller varebil hos DANBILSYN i Brøndby. koda.

