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TAG EN UFORPLIGTENDE SNAK
MED OS OG FÅ HJÆLP TIL 

DINE PROJEKTER

LÆS MERE PÅ EKSKLUSIVBYG.DK
ELLER RING 71 99 43 40



Strandhøjsvej 31B  •  2920 Charlottenlund  •  Tel: 40454420

Når en lang udendørs turnering er slut og ef-
teråret og den mørke tid har vist de første tegn 
er det tid at kravle indendørs og traditionen 
tro opstarten af indendørs turneringen Alba-
ni Fyn Cup som sponsoreres af Albani. Tur- 
neringen starter hvert år op på B 1909 og her- 
efter følger stævner i Glamsbjerg, Munkebo, 
OKS, Tarup Pårup og sluttelig hos Odense 
KFUM i Odense Idrætshal.
Albani Fyn Cup er en turnering for old-
boys-spillere i aldersfordelingen +35 og +45, 
turneringen har gennem årerne været en stor 
succes med mange tilmeldte klubber og fir-
mahold fra Fyn. 

Det er vigtigt at vi oldboys holder os i gang 
selvom forskellige skavanger presser på, det 
er jo altid dejligt når man først er kommet i 
gang og samtidig kan nyde samværet med 
gutterne. Fodbold er en meget sund motions-
form og meget tyder på at motion og i sær-
deleshed fodbold kan forebygge demens, det 
viser forskning. Et stort nyt dansk studie skal 

vise om motion også kan bremse Alzheimers 
sygdom når den først er opstået. Og det tyder 
meget på, viser de foreløbige erfaringer.

B1909 Oldboys-forening er en af de helt 
gamle i branchen, startet i 1941 af 28 ældre 
spillere i en samling på Park Hotel i Odense. 
Den første bestyrelse bestod af 3 mand og 
formålet var at samle gamle spillere til bold 
og hyggeligt samvær samt at støtte ungdom-
men i B1909. Oldboys består i dag af godt 
100 passive medlemmer samt 28 aktive spil-
lere på to hold, SuperOldboys og SuperVe- 
teraner.

Oldboys foreningen kan kontaktes på vores 
mail oldboys.b1909@gmail.com med retur 
svar fra dag til dag.

Velkommen til opstarten af Albani Fyn Cup 
på B1909 og ønsket om at vi må få en rigtig 
god turnering/ stævner inden afslutningen på 
Albani den 8. marts 2018.

Fodbolden samler i alle aldre
Af Klaus Kokholm Pedersen, formand, B1909 Old-Boys



 

 



2014 RIPASSO ZIRONDA
QWINE

   
 70% Corvina /30% Rondinella

   Fadlagret i 3 mdr.

  Mørkt kød /vildt /milde oste 

  
 Riedel Syrah

2013 AMARONE ZIRONDA
QWINE

   
 85% Corvina /Rondinella 

 Corvinone /Molinara

   Fadlagret i 12 mdr.

  Mørkt kød /krydret mad 
 kraftige oste 

  
 Riedel Syrah

2015 NEBBIOLO D'ALBA  
ROCCHERI
MARCHESI DI BAROLO, DOC

   
 100% Nebbiolo

   Fadlagret i 6 mdr.

  Lyst kød /pastaretter  
 fjerkræ (på grillen)

  
 Riedel Pinot Noir

2014 BARBARESCO  
CASTEL BOGLIONE
CASTEL BOGLIONE, DOCG

   
 100% Nebbiolo

   Fadlagret i 18 mdr.

  Vildt /simreretter  
 kraftige oste 

  
 Riedel Pinot Noir 150,-

Normalpris 235,-

Pr. flaske v. 2 fl.

SPAR 170,-
100,-

Normalpris 150,-

Pr. flaske v. 2 fl.

SPAR 100,-
175,-

Normalpris 250,-

Pr. flaske v. 2 fl.

SPAR 150,-

175,-
Normalpris 285,-

Pr. flaske v. 2 fl.

SPAR 220,-

ITALIEN

Tilbuddene gælder kun så længe lager haves og senest t.o.m. 30/11-2017. 
Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

Rosengårdcentret | Ørbækvej 75, Lilla Gade | 5220 Odense SØ | Tlf. 66 10 38 00 | odenserosengaardcentret@vinspecialisten.dk | Følg os på facebook



3. halvleg



aGlamsbjerg 
aMunkebo 
aOdense KFUM 
aTarup Pårup
aOKS 
aVindinge 
aÅrslev 
aHarndrup 
aOtterup 

aHøjrup
aHøjby 
aB1913 
aTommerup 
aLangtved 
aFjordager 
aAgedrup
aØB

Indbudte hold til Albani Fyn Cup 
på B1909 2017

Dato:     Stævne:

Søndag den 12. november 2017  B1909
Lørdag den 25. november 2017  Glamsbjerg
Søndag den 3. december 2017  Munkebo
Lørdag den 20. januar 2018  OKS (B1909 hallen)
Søndag den 4. februar 2018  TPI
Søndag den 18. februar 2018  KFUM

Startgebyr kr. 300 pr. hold

Afslutning på Albani torsdag den 8. marts 2018 kl. 18.00

Albani Fyn Cup 2017/2018

Old-Boys



 



Problemer med bakterier ? 
Skimmelsvamp, vira, ect.  
Løsningen er UVC lys... 

 
Vi har leveret løsninger til mange brancher. 

Kontakt os i dag for at høre om vi kan hjælpe dig. 
tel.  6611 8211 eller www.ingvald.dk 

 







s’vineriet
Odense

vinapotek

Klaregade 34-36 - 5000 Odense C - tlf. 82825000
info@vinapotek.dk - fb. s’vineriet vinapotek - ig. s’vineriet vinapotek

Vinbar og butik i øjenhøjde.
 Spændende udvalg fra europa og stærk i 

udvalget, på oversøiske vine.

Har sulten meldt sig på turen rundt i byen, er der 
lækre mundhapserer af tapas, der også findes som 

Take Away.

Tapas og vinarrangementer ud af huset. 
Står du/I og skal holde fest, så grib knoglen og 

ring, eller send en mail til os, 
vi er altid med på en god fest. 



Ved fremvisning af denne an-
nonce i butikken gives 10% 
B1909 rABAT inden 29.11.17 
på ikke nedsatte varer!



66 14 90 55
www.elhskilte.dk

info@elhskilte.dk

Storms Pakhus
Seebladsgade 21
5000 Odense C

Storms Pakhus
Seebladsgade 21
5000 Odense C



Indvendige 
glasvægge til 
kontorer ...

Skaber 
lys, luft og 
åbent miljø!

Niels Bohrs Alle 181 · 5220 Odense SØ · Tel. 6614 7·9·13 · info@redtz.dk · www.redtz.dk 

Kongensgade 47
5000 Odense C
66 14 47 11

Pub 47 Bills Pub



skov Jensen
støtter 

Old-Boys

Landbrugsvej 10K • 5260 Odense S • 66 13 54 08



Stillinger Old-Boys



Stillinger Old-Boys



Ungarsk Vinstue
Bredstedgade 2 · 5000 Odense C

Tlf. 66 12 91 06

kom og se den flotte facade
på Ungarsk Vinstue



Fundamentet skal bygges op
Af Niels Abildtrup, sportsredaktør, Fyens Stiftstidende

For en klub med så lang og flot en historie 
som B1909 er det helt naturligt og logisk, at 
man stræber efter at komme tilbage til den 
Danmarksturnering, som klubben stort set al-
tid har været en del af.
Hele 38 gange har nierne spillet i øverste 
division, og det samme antal gange i næst-
bedste række. Dertil kommer ni gange i tred-
jebedste. Dertil kommer de syv sæsoner, hvor 
B1909 var en del af FC Fyn, der startede i 
2006 og gik konkurs syv år senere.

FC Fyn lå i bundregionen af 1. division, da 
overbygningsklubben røg rabundus i starten 
af 2012. Dermed fik nierne igen mulighed 
for at rykke op gennem serierne, men i første 
omgang brast drømmen i foråret 2015, da 
nierne blev slået af et smartere Dalum-hold. 
Og B1909 røg endda ud af Danmarksserien 
sidste sommer, inden det lykkedes at vinde 
Fynsserien i foråret.
 
I skrivende moment – midt i oktober – har 
B1909 fået en fornuftig start på Danmarks-
serien, og fem points forspring op til førstep-
ladsen er ingen større afstand. Men Oure FA’s 
veltrimmede eksprestog – der smøres dagligt 
med næsten fuldtids-træning - bliver svært 
at stoppe. Det kan kun spiller-frafald eller 
fysisk og taktisk dygtige modstandere gøre. 
Tarup Paarup var mod B1909 det mest ho-
mogene og kloge hold, og det vil overraske 
denne signatur, hvis B1909 tager den enlige 
oprykningsplads til foråret, selv om især of-
fensiven er præget af mange dygtige individ-
ualister.
 
Men kritisk bedømt er niernes præstationer 
for svingende, og spillerne er til tider for tak-

tisk letsindige og ligner mere personlige pro-
jekter, hvor ønsket om at levere cirkusnumre 
koster på den kollektive front. Men talentet 
er indlysende hos de fleste, og der skulle 
vel ikke tilføres mere end et par rutinerede, 
defensivt orienterede klassespillere, før det 
næste step kunne tages.
 
Omvendt er det vel tilladt at pege på, at funda-
mentet i B1909 lige nu er temmelig spinkelt. 
Det er dog et godt tegn, at man åbenbart har 
fået liv i seniorafdelingen igen og har et for-
nuftigt andethold i Serie 3 og ser ud til at gen-
nemføre Serie 4-sæsonen med tredjeholdet. 
 
Det må blot være et problem, at reserver skal 
hentes helt nede fra Serie 3, og der er heller 
ikke et ynglingehold, hvorfra man som øvrige 
steder kan hente eksempelvis en dygtig an-
fører op for at spille back på en gråvejsdag 
med mange skader på Danmarksserieholdet.
 
Det dristigt tænkte Barcelona Academy-pro-
jekt, der skulle skabe liv og talentet på anlæg, 
måtte hurtigt lukkes ned på grund af mangel 
på ledere og dybest vel økonomi. Og var 
måske stablet for hurtigt på benene.
 
På den gode side har B1909 da en fin placer-
ing i Danmarksserien, stadig den mest pas-
sionerede tilhængerskare i laget under OB og 
en stærk oldboys-afdeling - og et flot anlæg. 
 
Men måske vil det ikke skade at få funda-
mentet bygget yderligere op, før en opryk-
ning til 2. division en dag måske bliver en 
realitet. Virkeligheden er dog, at man aldrig 
ved, hvornår chancen for oprykning kommer 
igen.





 

 

 

 

 

 

Dronningensgade 23 ∙ 5000 Odense C ∙ Telefon: +45 66 12 85 00 ∙ email: jma@adv-moosmand.dk 

Søndre Blvd. 144 - 5000 Odense C - 66 11 00 87



Scanvaegt Labels • Stærmosegårdsvej 2 • 5230 Odense M   • Danmark
Tlf. +45 6591 6000 • labels@scanvaegt.dk  • scanvaegt-labels.dk

Etiketter af højeste kvalitet:
•  fremhæver dine varer 
•  signalerer høj kvalitet 
•  sikrer print af høj kvalitet
•  bevarer farverne
•  hæfter solidt på produktet
•  tåler fugt, frost eller støv

– og sikrer at dit prismærknings- 
udstyr fungerer problemfrit.

Så giv os et ring… tlf. 6591 6000

HØJ KVALITET
PROBLEMFRI  

DRIFT

GOD PRIS

 
ALT I TØMRERARBEJDE 

 
v/Michael Nielsen 

Mobiltelefon: 60 71 70 68 
Mail: post@odensetomrerhus.dk 

 







Rugårdsvej 60 - 5000 Odense C - 66 17 88 90

Tlf. 66 11 17 91

Vi har samlet 24 års erfaring under et tag - erfaring indenfor renovering 
og lakering af træ. Vores speciale er inventar - døre, køkkener, reoler, 
borde og stole, podier etc. Ligeledes foretager vi lakering af forskellige 
typer metaller. Erhvervskunder og private vejledes om mulighederne, så 
resultatet bliver i overensstemmelse med kundens ønske. 



TIME IS ALWAYS NOW
Ny eller gammel luft – det er sådan set ligegyldigt,  
for vi forstår at tilpasse luften – lige efter dit ønske. 

Drivkraften er teknisk ekspertise, faglig stolthed og 
personligt engagement. Vi er uformelle i omgangs-
tonen,  og vi sætter samarbejde og arbejdsglæde højt. 

Vi udfører et kreativt og professionelt entre-
prenørarbejde i tæt kontakt med vores kunder.

Strandgade 36, 1401 København K
Frederiksgade 2, 5000 Odense C
Tlf. 7020 1038
E-mail: info@ox3.dk
Hjemmeside: www.ox3.dk







kokholm-suhr.dk

Restaurant Giraffen • Odense Banegård Center • Tlf. 66 14 05 14
www.giraffen-odense.dk



 

Pianobar & Restaurant 

Gågaden Odense C 

Tlf. 2623 5575 

 

 

 

 

 

 

EN GOD OG SIKKER TRANSPORT 

TLF. 61 34 36 01 
 



Bliv medlem af
B.1909 sUPPORt

kun kr. 175,- for et år

•Vi udgiver et medlems-
blad 2 gange om året. 

•Vi afholder før-kamp 
arrangementer

•Vi arrangerer busture 
til udvalgte udekampe

INdMeld dIg PÅ PResIdeNt@B1909.dk



Center PUB TarupCenter 

 

 

 

 

Center PUB TarupCenter 

 

 

 

 CenterPUB Tarup Centeret

Kragsbjergvej 84 • 5000 Odense C • tlf. 63 13 08 80



SPONSOR TAVLE
Hoved-

sponsorer
Guld-

sponsorer
Sølv-

sponsorer
Bronze-

sponsorer
Event-

sponsorer

Tavlen er sponsoreret af

Skov Jensen

Ungarsk Vinstue
Bredstegade 2 · 5000 Odense C

Tlf.  66 12 91 06
Hans Møller Hansen

v/ Michael Bang – Roersvej 33 – 5000 Odense

Slotskroen
Nørregade 54 - 5000 Odense C - 66 17 86 36

Vesterbro 26 - 5000 Odense C - 66 17 89 31



www.gustovine.dk

 VI HAR VINE FRA ITALIEN,
SPANIEN OG PORTUGAL

 
VI AFHOLDER VINSMAGNINGER 

FRA 8 TIL 32 PERSONER
 

 
B1909 tilbud, på denne skønne 
Portugiser vin, som er lavet på 
Castelão, Camarate, Tinta Miúda 
og Touriga Nacional
Normalpris kr. 65,-

B1909 PRIS

49,-

SPAR 16.-



Østerbro 4 · 5690 Tommerup · mobil +45 21 45 12 05 · ejo@backstageaccessories.dk 

backstage accessories tilbyder et 
bredt udvalg af reklameartikler





Digi SM-5500 PC-vægt

SM-5500 Alpha er den nye generation af

PC-vægte, der gør det lettere at ekspedere

kunden og samtidig skabe mersalg.

Stort 12,1" kundedisplay til flotte reklamer�

Brugervenlig, visuel betjening�

Linerless etiket-print�

Smart kø-system skaber mersalg�

Hurtigere ekspedition�

Digi SM-5100 Butiksvægt

SM-5100 er en brugervenlig, kompakt

butiksvægt, der vejer og printer  etiket og bon,

så kunderne kan ekspederes i en fart.

Brugervenlig, hurtig betjening�

Prisstærk veje/print-løsning�

Stort, justerbart display�

Nemt etikerulleskift�

Kompakt design�

Digi DS-781 og Digi DS-782 Butiksvægt

DS-781 og DS-782 er kompakte pris-udregningsvægte

til brug i både butik og salgsvogn.

Ultra-let, flytbar model�

Økonomisk batteridrift�

Brugervenlig�

Tydeligt display�

Stærmosegårdsvej 2 5230 Odense M Tlf. 6591 6000� �

info@scanvaegt.dk detail.scanvaegt.dk�

Vi præsenterer:

Nye, smarte  butiksvægte



Sdr. Boulevard 85
5000 Odense C

Tlf. 6612 2795 - 2366 4313

Restauratør 

Michele Hagerup

www.bondestuen-odense.dk
Bondestuen@mailme.dk

Sdr. Boulevard 85
5000 Odense C

Tlf. 6612 2795 - 2366 4313

Restauratør 

Michele Hagerup

www.bondestuen-odense.dk
Bondestuen@mailme.dk

Blangstedgårdsvej 3 • 5220 Odense SØ
Telefon: 6615 9935 • Mail: okgulve@okgulve.dk   

www.skibsgulve.dk



Malermester Jan Knudsen
- En verden i farver

Gartnervænget 6, Åsum  •  5240 Odense NØ

Tlf.: 24 64 61 71  •  Mail: knudsen_jan@msn.com



Nyborg
Torvet 3  
nyborg@botex.dk
Tlf. 65 31 28 56
Åbningstider 10.00 - 17.30 
Lørdag          10.00 - 13.00

Svendborg
Centrumpladsen 20  
svendborg@botex.dk
Tlf. 62 21 15 56
Åbningstider 9.30 - 17.30
Fredag          9.30 - 18.00
Lørdag          9.30 - 14.00

Odense
Bondovej 6  
odensesv@botex.dk
Tlf. 66 17 28 00
Åbningstider 9.00 - 17.30 
Lørdag        10.00 - 13.00  

IMPONER DINE VENNER 
MED MOTORSTYRET 
GARDINER

   
VI VED GODT 

 at de færreste mænd er 
 ellevilde for at kigge på 

 andre gardiner end dem i 
 rødvinsglasset. Derfor har vi 
 sørget for en god flaske vin og 
 en god oplevelse, når du 
 BOOKER BOTEXBUSSEN
 Tlf. 66 17 28 00

  el. odensesv@botex.dk

 

HUSK nævn RØDVIN

Stor tak for jeres støtte med annoncer i vores 
indendørs-katalog i forbindelse med Albani 
Cup Fyn på B1909.  

Indendørs-stævnet er sponsoreret af Albani 
og traditionen tro, er der stor tilslutning fra 
oldboyshold i mange klubber, aldersgrup-
perne +35 og +45.

Også en stor tak til Sportsredaktør Niels 
Abildtrup med indlæg om fynsk fodbold.

Annonceindtægterne har meget stor betyd-
ning for oldboys-afdelingen B1909 og giver 
os mulighed for løbende at støtte klubben, 

ungdommen og aktive spillere med f.eks. 
ture, tøj og arrangementer. 

B1909 oldboys afdeling er en af de ældste 
på Fyn, startet i september 1941 og vi kunne 
således fejre 75 års jubilæum i 2016 hvor vi 
havde en super dag med de gamle venner og 
rivaler fra B1913.

Kære Oldboys spiller, husk at støtte vores 
annoncører og sponsorer, de støtter jo os!

Kære annoncører
Af Klaus Kokholm Pedersen, formand, B1909 Old-Boys

Old-Boys



Christmas Møllers Vej 4-6
5200 Odense V
Tel. 66 11 55 55

ODENSE V
Stærmosegårdsvej 54
5230 Odense M
Tel. 66 15 60 01

ODENSE M

TOYOTA CHR
Gode køreegenskaber 

Den nyeste hybridteknologi 
God brændstoføkonomi

C-HR Hybrid 

Pris fra 280.189 kr.
Bl. kørsel

op til 25,6 km/l



Vi har bygget en bil på grundlag af hundredevis af interviews med de folk, 
der skal bruge den. Bildesignere og ingeniører kan være nok så dygtige. 
Men dem der er bedst kvalificeret til at pege på relevante forbedringer er dem, 
der skal bruge bilen hver dag. Så dem lyttede vi til, før vi gjorde noget som helst. 
Resultatet er en helt ny Crafter, som sparer jer for overflødigt tingeltangel. 
Og til gengæld forkæler jer med et væld af reelle fornyelser, der gør jeres 
arbejde nemmere, hurtigere og mere lønsomt. 

Den nye Crafter. Ren nytænkning. 100% Volkswagen.

Kom til eksklusiv forpremiere på den nye Arteon.
Tilmeld dig en spændende aften hos os ”DATO”, hvor vi løfter sløret for den nye 
Arteon, der helt unikt forener elegance og sportslighed.

Volkswagen Bynavn kl. 18.00-19.30
Tilmeld dig på volkswagen.dk/vip – indtast koden XXXX

Forhandler

DEN NYE CRAFTER. 

Dine kollegaer har 
designet det meste.

Den nye Crafter fra kr. 209.995,- ekskl. moms plus lev. kr. 3.900,- ekskl. moms. 
Forbrug ved blandet kørsel 13,2-13,5 km/l. CO2-udslip 193-198 g/km. 
Bilen er vist med ekstraudstyr. Den viste Crafter koster fra kr. 269.070,- ekskl. moms.

Volkswagen Odense

Henrik Chr.
Andersen
SALGSCHEF

T: 42 92 60 19

Claus 
Aaby
SALGSRÅDGIVER

T: 43 22 36 72

Christoffer 
Tornhave
SALGSRÅDGIVER

T: 43 22 36 12

Michael
Espersen
FILIALCHEF

T: 23 26 85 40

ErhvervsCenter Plus: Middelfartvej 50 · 5200 Odense · Tlf: 63 11 85 00 
Salgsafdelingens åbningstider: Mandag-fredag: 09.00-17.30 Søndag: 10.00-16.00

 vw-odense.dk

OD VW Crafter 148x210.indd   1 26/10/2017   09.32



Annonce for AK-Centralen skal indeholde: 

 

 

 

www.ak-centralen.dk  Tlf. +45 66 174 203 

 

- Overvågning 
- Alarm Håndtering 
- Servicekald 
- Management 
- Vi overvåger alle installationer og sikre temperatur-kvalitet døgnet rundt. 

 

•   Overvågning

•   Alarm Håndtering

•   Servicekald

•   Management

•   Vi overvåger alle installationer  

 og sikre temperatur-kvalitet 

 døgnet rundt

Tlf. +45 66 174 203
www.ak-centralen.dk

AK-Centralen har optimeret, overvåget og kvalitetssikret 
danske supermarkeder og varehuse siden 1996.

AK-Centralen benytter sig af avancerede og egenud-
vik!ede programmer, der optager kundedata fra 95% af 
alle regulatorer og gateways installeret i dansk daglig-
varehandel.

AK-Centralen dækker butikkerne 24/7 med over 20 spe-
cialuddannede operatører. AK-Centralen betjener over 
1600 nordiske abonnenter.



KVALITETSMØBLER FRA ØRBÆK

Flot og enkel hvilestol inkl. 
Skammel.

Stolen har regulerbar ryg 
samt nakke. Flot drejesokkel 
i stål.

Monteret med læder der får 
i sort, brun eller rød.

Normalpris: 10.870,-

Tilbud: 7.995,-

Spar: 2.875,-

Ringvej 2
5853 Ørbæk
TLF: 65 33 11 47
orbaek.mobler@mail.dk
joergenhansenmoebler.dk

Åbningstider:
Man-Ons: 09:00-17:30
Tors-Fre: 09:00-18:00
Lør: 09:00-13:00

v/ Heidi og Lars Hansen
 

MediePlan ApS  Vestre Stationsvej  23  5000 Odense C  tlf: 31257141 

 
 

 
 
 

 





Bondovej 16  |  5250 Odense SV  |  info@satsform.dk
www.satsform.dk

Grafisk produktionsbureau i Odense
Hos SATSform er vi specialister i effektiv grafisk opsætning af aviser og  
publikationer. Vi rådgiver om grafisk design og lægger gerne en ensartet  
visuel linje for virksomheder i alle størrelser.

Erfaringen hos SATSform er lige så solid som de blybogstaver, der udfyldte  
satsforme, da den grafiske branche tog sine barneskridt. 

Der er sket meget siden, og vi har fulgt med hele vejen…



gastronomisk

ET GODT NYTÅR

BarSushi_GoCard_Nytår_2015.indd   1 28/10/15   20.57


