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Vi sidder klar til at hjælpe dig på tlf. 66 13 40 32
Sport & Profil • Holkebjergvej 75 • 5250 Odense SV • info@sportogprofil.dk
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Vi er specialister i sportstøj og profilering. Vi 
lever, som vi lærer, og vi vil gerne hjælpe dig med 
både inspiration, strategi og færdigt profiltøj, 
profilprodukter, tryksager og gaver til alle formål.

Så start din planlægning med at kontakte os!



Strandhøjsvej 31B  •  2920 Charlottenlund  •  Tel: 40454420

Når en lang udendørs turnering er slut og eft-
eråret og den mørke tid har vist de første tegn, 
er det ud over den udendørs vintertræning, også 
tid at kravle indendørs i nogle udvalgte week-
ender og traditionen tro opstarten af indendørs 
turneringen Albani Cup Fyn, som sponsoreres 
af Albani. Turneringen starter hvert år op på 
B 1909 og herefter følger stævner i Munke-
bo, Årslev, OKS, Tarup Pårup og sluttelig hos 
Vindinge Boldklub i februar 2019.
Albani Cup Fyn er en turnering for old-
boys-spillere i aldersfordelingen +35 og +48, 
turneringen har gennem årerne været en stor 
succes med mange tilmeldte klubber 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 gut-
terne. Fodbold er en meget sund motionsform 
og meget tyder på at motion og i særdeleshed 
fodbold kan forebygge demens, det viser for-
skning. 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 gam-
le i branchen, startet i 1941 af 28 ældre spill-
ere 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 hyg-
geligt samvær samt at støtte ungdommen i 
B1909, sådan er det stadig! Oldboys består i 
dag af godt 100 passive medlemmer samt 28 
aktive spillere på to hold, SuperOldboys og 
SuperVeteraner.

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

Velkommen til opstarten af Albani Cup Fyn 
2018 på B1909 og ønsket om at vi må få en 
rigtig god turnering/ stævner inden fælles 
afslutningen på Albani den 7. marts 2019.

Velkomst fra formanden
Af Klaus Kokholm Pedersen, formand, B1909 Old-Boys



Slåenhaven 8
5240 Odense NØ



Vesterbro 2 - 5000 Odense C - 66 11 61 31



3. halvleg



aGlamsbjerg 
aMunkebo 
aOdense KFUM 
aTarup Pårup
aOKS 
aVindinge 
aÅrslev 
aHarndrup 

aOtterup 
aHøjrup
aHøjby 
aB1913 
aTommerup 
aLangtved
aLangeskov 
aFjordager 

aAgedrup
aØB
aNæsby
aFraugde
aSkt. Klemens
aLumby
aUbberud

Indbudte hold til Albani Fyn Cup 
på B1909 2018

Dato:     Stævne:

Søndag den 11. november 2018  B1909
Søndag den 2. december 2018  Munkebo
Søndag den 9. december 2018  Årslev
Lørdag den 12. januar 2019  OKS (B1909-Hallen)
Søndag den 3. februar 2019  TPI (Næsby-Hallen)
Søndag den 17. februar 2019  Vindinge

Startgebyr kr. 300 pr. hold

Afslutning på Albani torsdag den 7. marts 2019 kl. 18.00

Albani Fyn Cup 2018/2019

Old-Boys



 



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 





KUN DE STORE KAN SÆLGE EN  
SPILLER FOR 50 MILLIONER

Bo Henriksen er igang med sin tredje sæson 
som manager i superligaen for AC Horsens og 
giver her sit bud på udviklingen i dansk top-
fodbold.
Den tidligere OB-spiller Bo Henriksen er igang 
med sin tredje sæson som manager i superli-
gaen for AC Horsens, og den 43-årige er bege-
jstret for udviklingen i ligaen.

“Det er spændende at vi nu har tre flagskibe, 
der trækker læsset, og her tænker jeg naturlig-
vis på FC København, Midtjylland og Brøndby.
De omsætter for millioner og forhåbentlig 
kommer det til at dryppe lidt af på os. Det bed-
ste ved det er at de virkelig investerer stort i tal-
entudvikling og fået os andre med på det plan. 
vi nu magter, og det gør de selvfølgelig, fordi 
de kan se at de får fuld valuta for pengene”.

Bo Henriksen og AC Horsens har de sidste par 
år solgt spillere for over 25 millioner kroner, 
og det er han stolt af. Men det er en bagatel i 
forhold til, hvad de store klubber kan sælge til.
“Det er kun FC København, Midtjylland, 
Brøndby og måske Nordsjælland, der kan 
sælge en spiller for over 50 millioner kroner 
qva deres internationale ry og forbindelser”, 
siger Bo Henriksen.

På det spillemæssige plan er AC Horsens ble-
vet berygtet for at satse på dødbolde - herunder 
lange indkast. En statistik viser, at der bliver 
scoret langt flere mål på dødbolde i superli-
gaen end tidligere. Midtjylland lavede 25 mål 
på dødbolde i mesterskabssæsonen 2017-18 og 
AC Horsens nåede op på 24, næsten dobbelt så 
mange som nogle af de andre hold.

“Det er mit indtryk at der rundt omkring bliver 

brugt meget mere tid på dødbolde til træning, 
både når det gælder angreb og kunsten at fors-
vare sig imod dem. Det giver god mening, når 
man kigger på statistikkerne, og i stedet for 
at pive over det, burde man være glad for at  
der arbejdes så hårdt for at dygtiggøre sig i alt 
inden for de gældende regler”. Bo Henriksen 
og AC Horsens bliver nu og da beskyldt for at 
have en defensiv tilgang til spillet.

“Men kig på tabellen”, siger han. “Der er ofte 
mange mål i vores kampe, og i øvrigt kan 
det være meget smukkere at vinde en kamp 
knebent, hvis vi har stået skulder ved skulder og 
og fulgt alle aftaler. For mig er fodbold følelser 
og kærlighed. Det kan være dødsygt og helt lig-
egyldigt at se et teknisk godt hold spille bolden 
rundt og rundt og rundt. I virkeligheden hand-
ler det hele om at have følelser med i kampen. 
Jeg finder det smukt og kan blive helt høj af en 
sejr skabt på sammenhold og teknisk snilde.  Så 
er jeg ligeglad med om den er seværdig for folk 
uden følelser, og jeg kan jo heller ikke forlange 
at alle føler noget for AC Horsens”.

I AC Horsens (og vel i de fleste andre eliteklub-
ber) går hver enkelt spiller ind til kampene med 
helt specifikke opgaver - især i det defensive. 
“For eksempel skal min defensive midtbane-
spiller placere sig 6-8 meter fra bagkæden og 
rykke fra side til side med den afstand.
Det er I den position sandsynligheden for at 
forsvaret bliver mest effektivt er størst. Fodbold 
handler i høj grad om sandsynlighedsbereg-
ning. Hvor er det mest sandsynligt at bolden 
havner, når den og den modstander skiller sig 
af med den. Det er vigtigt. Men lige så vigtig er 
relationerne spillerne imellem”, siger Bo Hen-
riksen.

Af Bo Henriksen, cheftræner i AC Horsens



Ved fremvisning af denne annonce 
gives 15% rabat på ikke nedsatte 
varer frem til 30.11.18



skov Jensen
støtter 

Old-Boys

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



Forhandler

Tiguan PLUS.
Selvforkælelse på husets regning.

Du kan starte dens muskuløse TDI motor uden at tage nøglen op af lommen. Du kan åbne dens elek-triske bagklap med 
foden, hvis du har hænderne fulde. Du kan styre navigation og underholdning med fingerspidserne på den store farveskærm 
og fryde dine ører med krystalklar DAB lyd. Og du behøver aldrig klappe sidespejlene ind, når du forlader bilen. 
Det klarer den selv. Den slags raffinementer ville normalt gøre bilen 33.280 kr. dyrere. Men her er det på husets regning. 
Når vi siger forkælelse, så mener vi det.

Læs mere om alle plusserne ved Tiguan PLUS på volkswagen.dk 

Tiguan PLUS 2,0 TDI 150 hk fås kontant fra kr. 389.695,- inkl. lev. Forbrug ved bl. kørsel: 18,5-20,4 km/l. CO2-udslip: 125-149 g/km.   
B    Bilen er vist med ekstraudstyr.

Tiguan PLUS.
Selvforkælelse på husets regning.

Middelfartvej 50 · 5200 Odense V
Tlf: 63 11 85 00 · vw-odense.dk

Åbningstider i salgsafdelingen: 
Man-fre: 09.00-17.30 / Søn: 11.00-16.00Volkswagen Odense

Jeppe
Engedahl
SALGSRÅDGIVER

T: 43 22 36 18

Rasmus W. 
Frederiksen
SALGSRÅDGIVER

T: 43 22 36 47

Alexander V.
Clemensen
SALGSRÅDGIVER

T: 43 22 36 59

Lasse 
Toft
SALGSRÅDGIVER

T: 43 22 36 63

Sebastian
Juncker
SALGSRÅDGIVER

T: 43 22 36 69

Morten
Alnor
SALGSCHEF

T: 43 22 36 71

Nikoline
K. Clausen
SALGSRÅDGIVER
FLEETANSVARLIG

T: 43 22 36 41

Martin
Persson
SALGSRÅDGIVER

T: 24 63 67 97

Du kan starte dens muskuløse TDI motor uden at tage nøglen op af lommen. Du kan åbne 

dens elektriske bagklap med foden, hvis du har hænderne fulde. Du kan styre navigation 

og underholdning med fingerspidserne på den store farveskærm og fryde dine ører med 

krystalklar DAB lyd. Og du behøver aldrig klappe sidespejlene ind, når du forlader bilen. 

Det klarer den selv. Den slags raffinementer ville normalt gøre bilen 33.280 kr. dyrere. 

Men her er det på husets regning. Når vi siger forkælelse, så mener vi det.

Læs mere om alle plusserne ved Tiguan PLUS på volkswagen.dk 

Tiguan PLUS 2,0 TDI 150 hk fås kontant fra kr. 389.695,- inkl. lev. Forbrug ved bl. kørsel: 
18,5-20,4 km/l. CO2-udslip: 125-149 g/km.   Bilen er vist med ekstraudstyr.

OD VW Tiguan PLUS-148x210-A5.indd   1 29/10/2018   17.09



Stillinger Old-Boys



Stillinger Old-Boys



Har du stillet støvlerne på hylden eller har du bare et hjerte der brænder 
for Old Boys i B1909, hvorfor så ikke vise dette ved at støtte klubben 
ved at melde dig ind i B1909, som passivt medlem for den fordelagtige 
pris af 300 kr (Old Boys afdelingen og 100 kr til hovedforeningen) for et 
års medlemsskab.

Som passivt medlem af Old Boys i B1909 får du følgende:
• Sæsonkort med gratis adgang til alle hjemmekampe på Gillested Park
• Invitation til fester og arrangementer i B1909/Old Boys regi.
• Mulighed for at benytte dig diverse sponsortilbud på lige fod med  
 øvrige medlemmer

Hvis ovenstående er noget for dig så kontakt Formand Klaus Kokholm 
på telefon 20 83 30 30 eller via mail: Oldboys.B1909@gmail.com

Bliv medlem af B1909 Old-Boys

Old-Boys



Ungarsk Vinstue
Bredstedgade 2 · 5000 Odense C

Tlf. 66 12 91 06

kom og se den flotte facade
på Ungarsk Vinstue



B1909 skal gøre sig klar til fremtiden
Af Niels Abildtrup, sportsredaktør, Fyens Stiftstidende

B1909 kommer som bekendt til at bruge de 
næste mange måneder til at løbe efter den straf, 
som DBU tildelte førsteholdet i kølvandet på 
den meget omtalte skattesag. I denne sæson 
er der trukket ni point, og det samme sker fra 
starten af næse sæson – uanset i hvilken række 
nierne ligger i til den tid: Danmarksserien eller 
Fynsserien. 
Set udefra – med øjnene fra lokalavisen - der 
kun to gode aspekter ved den kendsgerning. 
Dels kan klubben forhåbentlig lære af sagen og 
få korrigeret de forhold, som gav Skat og DBU 
mulighed for at gribe ind, dels kan ledelsen og 
hele klubben bruge det næste halvandet år på 
at ruste sig til den fremtid, som lige pludselig i 
sommeren 2021 vil tegne sig – uden point-frat-
rækning og andre møllesten.
B1909 meldte efter DBU’s sanktion, at man nu 
rettede blikket fremad og tog dommen til efter-
retning. Det var givet det klogeste, så ledelsen 
og spillerne ikke skal bruge flere kræfter på at 
diskutere fortiden.
Og da ledelsen på det seneste har udtalt, at det 
på andre fronter går fremad i traditionsklubben, 
må der jo være håb at spore.
Det er i ungdomsafdelingen og afdelingen for 
øvrige seniorer, at der meldes om en vis grøde, 
og det kan jo aflæses i tabellerne, at B1909 i 
efteråret har haft to seniorhold kørende – ud 
over flagskibet i Danmarksserien. Og i skriv-
ende stund har kampene været afviklet i ro og 
værdighed. Andetholdet ligger midt i Serie 
2-tabellen, og selv om tredjeholdet ligger sidst 
i Serie 3-kredsen, er kampene i efteråret dog 
gennemført – med undtagelse af én kamp, som 
holdet meldte afbud til.
I en tid, hvor seniorfodbolden i mange klubber 
har store udfordringer, er fremgangen på sen-
iorplan netop vigtig, fordi det nu må handle om 
at få styrket fundamentet på alle planer.
Og i sidste ende er en større medlemsmasse – 

og dermed øget kontingent og flere lederkræfter 
- en vigtig forudsætning for at rette økonomien 
op. Det har været et af de vigtigste greb hos 
rivalen B1913 i den økonomiske genopretning.
Andre fynske klubber har på samme vis været 
gennem både markante DBU-sanktioner eller 
endda konkurser. Middelfart havde og har 
baglandet til at komme igen efter skattesagen 
og point-straffen og bejler som bekendt nu til 
oprykningen til 1. division.
Og Svendborg satser efter konkursen og den 
følgende tvangsdegradering til Serie 1 nu på 
et elite-samarbejde med Oure FA og på at byg-
ge ungdomsarbejdet op forfra. Og leger med 
Oure-grebet nu med i toppen af Danmarksse-
rien.
B1909’s fremtid – både som elite- og bred-
deklub – vil rumme udfordringer, men som 
bekendt har klubben i de sidste 30 år ofte 
stået i lignende, svære situationer og er på for-
bløffende vis kommet igen.
Det må skyldes, at der trods alt er dybe rødder 
og viljestærke kræfter i klubben – som det lig-
ger i de fleste traditionsklubber gener.
På den helt lange bane er det vel værd for 
B1909 at konstatere, at klubben ligger i et 
område, hvor der nu tegner sig markante æn-
dringer. Byrådet har som bekendt bebudet en 
markant udvikling i Vollsmose-området, og det 
kan meget vel blive etableret en letbane Etape 
2 med linjeføring tæt på anlægget.
Dermed er det muligt, at B1909 om otte-10 
år står med helt andre og lovende muligheder, 
hvor det kan pludselig kan være en fordel at 
ligge i det forkætrede område.
Det er nemt at spy den slags visioner ud. Men 
der er jo netop konkrete planer at henvise til.
Spændende bliver det, om B1909 formår at 
komme igennem en svær periode og gøre sig 
klar til den fremtid – der som bekendt altid har 
det med at lure hurtigt om næste skarpe hjørne.





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



Kjær & Co. Næsby
Bogensevej 53 · 5270 Odense N · Tlf.  66 18 44 94 · e-mail 527@edc.dk

  Støt  
Boldklubben  1909 

med kr. 3.000,-
Skal du eller en du kender sælge bolig gi’r EDC Næsby kr. 3.000   

til klubben når boligen sættes  til salg ved EDC Næsby.

Daniel

Lars Nina Nicky

Maria Mads



Hver dag – hele ugen

269,-
      pr. person

SPIS TIL PINDENE KNÆKKER

barsushidk barsushidanmark

GÆLDER 2 TIMER. MENU EFTER KOKKENS VALG. KAN IKKE KOMBINERES MED ANDRE TILBUD OG RABATTER.

2018-10 bar'sushi - Plakat - Spis til Pindene knækker - Aften 269 - A5.indd   1 10/10/2018   13.10



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 
 



Old-Boys til Landskamp i Brøndby
- Danmark - Mexico, lørdag d. 9. juni 2018

13 Old-Boys medlem-
mer tog denne dejlige 
sommerlørdag afsted 
fra B1909 i mini-
bus. Kursen blev sat 
mod Brøndby, hvor 
landskampen mellem 
Danmark - Mexico 
skulle overværes. 

Der var både mad og 
drikkelse på busturen 
og formand Klaus fik 
store roser for en helt 
fantastisk god tur. 



Old-Boys til Landskamp i Brøndby
- Danmark - Mexico, lørdag d. 9. juni 2018



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



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



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 2018 på B1909.  In-
dendørs-stævnet er sponsoreret af Albani og 
traditionen tro, 
er der stor tilslutning fra oldboyshold, i 
mange klubber i aldersgruppen +35 og +48.

Også en stor tak til Sportsredaktør Niels 
Abildtrup med indlæg om ”B1909 som skal 
gøre sig klar til fremtiden” og til Superli-
gatræner Bo Henriksen med indlægget ”Kun 
De Store Kan” i Superligaen.

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 mønstre sta-
dig ca. 120 medlemmer.

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

Gode køreegenskaber 
Den nyeste hybridteknologi 

God brændstoføkonomi

                                 Fås som HYBRID 

Pris fra 239.990 kr.
Bl. kørsel

op til 26,3 km/l

TOYOTA  C-HR

Der tages forbehold for trykfejl og prisreguleringer



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…




