
OLD-BOYS 
KATALOGET 2019





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 
weekender. 
Traditionen tro opstarten af indendørs-turn-
eringen Albani Cup Fyn, som sponsoreres af 
Albani. 

Turneringen starter hvert år på B1909 og  
herefter følger stævner i Munkebo, Harndrup, 
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 skavanker 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 
som vi oldboys skal sørge for at pleje.

B1909 Oldboys-forening er en af de helt gam-
le i branchen, startet i 1941 af 28 ældre spill-
ere. Formålet var at samle gamle spillere til 
bold og hyggeligt samvær samt at støtte ung-
dommen i B1909, sådan er det stadig! 

Oldboys består i dag af godt 100 passive med-
lemmer samt 28 aktive spillere på to hold, Su-
perOldboys og SuperVeteraner.

B1909 Oldboys foreningen er ved at være en 
”gammel spiller” som kan fejre 80-års jubi-
læum i 2021. 

Velkommen til opstarten af Albani Cup Fyn 
2019 på B1909 og ønsket om at vi må få en 
rigtig god turnering inden fælles-afslutningen 
på Albani den 5. marts 2020 – kl. 18.00.

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



Albanigade 27 - Odence C - Tel. 6612 7035
www.schiang-living.dk



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 

 



Fodbold – energi & fight – humør & sjov – hygge & samvær – har præget oldboys 
sæson 2019 i B1909



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 2019

Dato:     Stævne:

Søndag den 10. november    B1909

Søndag den 1. december    Munkebo

Søndag den 5. januar    Harndrup (Brenderup Hallen)

Lørdag den 18. januar    OKS (B1909 Hallen)

Søndag den 2. februar    TPI (Næsby Hallen)

Lørdag den 15. februar    Vindinge

Startgebyr kr. 300 pr. hold

Albani Fyn Cup 2019/2020

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 







Ved fremvisning af denne annonce 
gives 15% rabat på ikke nedsatte 
varer frem til 15.12.19



Skov Jensen
støtter 

Old-Boys

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



Middelfartvej 50 · 5200 Odense V · Tlf: 63 11 85 00 · vw-odense.dk
Åbningstider på værkstedet: Man-tors: 07:30-17.30 / Fre: 07:30-16:30

Volkswagen Odense

Vi kender allerede din Volkswagen til mindste detalje, og vi står 
klar til at modtage dig og din bil med særligt udstyr og reserve-
dele, der gør, at vi altid kan udføre service hurtigt, effektivt og til 
priser der matcher! Lars Ernstsen, VÆRKSTEDSCHEF

*Med Volkswagen Prismatch er du garanteret, at vi matcher ethvert skriftligt tilbud på service af din Volkswagen, hvis til-
buddet er givet af et værksted, der ligger højst 40 km fra det valgte autoriserede Volkswagen værksted. For at vi kan matche 
prisen, skal det alternative tilbud indeholde det samme arbejde og servicepunkter i henhold til din bils serviceskema og 
Volkswagens norm, og det skal være baseret på originale Volkswagen Reservedele og anbefalede væsker/olier. 

Volkswagen Odense. 

Volkswagen Prismatch
Fremlæg dit alternative tilbud for 
Volkswagen Odense før dit næste 
service, så matcher vi prisen.*
* Se mere på vw-odense.dk om Prismatch-betingelser.

Din garanti for autoriseret 
service til den bedste pris.

OD VW Prismatch A5.indd   1 24/10/2019   14.11



Stillinger Old-Boys

Veteraner - kreds 10



Stillinger Old-Boys

Super Veteraner - kreds 15



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





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





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.

Nicky Eckhardt Maria W. Lukasiewicz Daniel Qvist Brodersen Mads Packness



Hver dag – hele ugen

269,-
      pr. person

SPIS TIL PINDENE KNÆKKER

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

barsushidk barsushidanmark

Læssøegade 1, 5000 Odense C  ·  66 13 63 00  ·  Dalumvej 35C, 5250 Odense SV

2019-10 bar'sushi - Annonce - ODENSE - Spis til Pindene knækker - Aften 269 - A5.indd   1 10/10/2019   12.39



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



Ungarsk Vinstue
Bredstedgade 2 · 5000 Odense C

Tlf. 66 12 91 06

ALDRIG FOR GAMMEL TIL FODBOLD! 
Fodbold Fitness er for alle, og det er sundt,  
sjovt og socialt!

Fodbold Fitness er en del af det store samar-
bejde mellem DGI og DBU kaldet “Bevæg 
dig for livet - Fodbold”, som har til formål at 
få endnu flere danskere til at blive glade for 
at motionere.

Fodbold er en meget populær sportsgren i 
Danmark, men mange voksne motionister 
ønsker ikke at være bundet af et turnering-
sprogram i løbet af sæsonen. Dem har der 
ikke altid været så meget plads til i danske 
fodboldklubber, men det ændres med Fod-
bold Fitness.

Fodbold Fitness er et tilbud til voksne mo-
tionister, der gerne vil i form på en sund, sjov 
og social måde. Konceptet henvender sig til 
alle uanset niveau, også dem der aldrig har 

spillet fodbold før. Fodbold Fitness er enkelt 
og rummer det bedste fra to verdener ved at 
kombinere Danmarks mest populære boldspil 
med fitnesssportens fleksibilitet. 

Forskning har vist, at Fodbold Fitness er en 
af verdens allerbedste motionsformer. Træ-
ningen forbedrer både den fysiske form og 
forebygger livsstilssygdomme.

ALDRIG FOR GAMMEL TIL FODBOLD! 
Fodbold Fitness er for alle,  
og det er sundt, sjovt og socialt! 

 

Fodbold Fitness er en del af det store samarbejde mellem DGI og DBU kaldet "Bevæg dig for livet - Fodbold", som har 
til formål at få endnu flere danskere til at blive glade for at motionere. 

Fodbold er en meget populær sportsgren i Danmark, men mange voksne motionister ønsker ikke at være bundet af et 
turneringsprogram i løbet af sæsonen. Dem har der ikke altid været så meget plads til i danske fodboldklubber, men 
det ændres med Fodbold Fitness. 

Fodbold Fitness er et tilbud til voksne motionister, der gerne vil i form på en sund, sjov og social måde. Konceptet 
henvender sig til alle uanset niveau, også dem der aldrig har spillet fodbold før. Fodbold Fitness er enkelt og rummer 
det bedste fra to verdener ved at kombinere Danmarks mest populære boldspil med fitnesssportens fleksibilitet. 
Forskning har vist, at Fodbold Fitness er en af verdens allerbedste motionsformer. Træningen forbedrer både den 
fysiske form og forebygger livsstilssygdomme. 

 

 





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 

 

 

 

 



Old-Boys til Landskamp i PARKEN
- Danmark - Schweiz, lørdag d. 12. oktober 2019

Som i 2018 var der igen i år 
arrangeret en landskamptur 
for de aktive oldboys. Det 
blev til en tur for 17 spillere.

Landskampen d. 12. oktober 
mod Schweiz så vi sammen 
med godt 35.000 tilskuere.

Som sidst var Comfortturs 
klar med ”vores” bus og gut-
terne var klar med det god 
humør til en lørdag i Parken.

Fin oplevelse i parken og 
slutteligt med 3 point. Vi var 
vel retur i mosen 22.45.



Old-Boys til Landskamp i PARKEN
- Danmark - Schweiz, lørdag d. 12. oktober 2019

Selvfølgelig var spillerne i 
de røde trøjer, endda flere 
i nostalgi trøjer anno 1959. 
Kun Charles vores nye 
kontante og effektive hold-
leder for SuperVeteran hol-
det, var i det neutrale dress.

Der var behov for stop 
undervejs! Men så blev 
der jo også tid til lækker 
fortæring, så det var ikke 
kun våde varer undervejs!

Old-Boys



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



B1909’s fremtid på den svære,  
lange bane – med eller uden letbane 
Af Niels Abildtrup, sportsredaktør, Fyens Stiftstidende

B1909 kan gå en spændende fremtid i møde, 
selv om klubben har været ramt af diverse 
problemer og en sportslig nedtur de seneste 
halve og hele år. Først kom skattesagen og så 
røg klubbens flagskib – førsteholdet – ned i 
Fynsserien – primært på grund af fratræknin-
gen af ni point. Samtidig kæmper B1909 som 
bekendt fortsat med at få fjernet en gæld, og der 
er vist nok at se til for bestyrelsen.
 
Men nogle gange ser man, at en klub skal ned 
at vende på flere fronter, før man får sat sejlene 
igen og går efter nye mål med frisk energi. Der 
kan være tegn på, at det er ved at ske i B1909.
Alle ved, at man i nierne før eller siden ser 
sig som en del af divisionsfodbold. Det lig-
ger i klubbens gener og selvforståelse, men 
vejen dertil er kompliceret og hård. Hvis man 
skal pege på én stor fordel, er det naturligvis 
klubbens tradition og ry. Få klubber har et 
brand som de røde fra Odense. Det kommer 
automatisk, når en klub to gange har været 
dansk mester, vundet to pokaltitler og spillet 
europæiske kampe mod storhold.
 
Omvendt vil mange mene, at placeringen i det 
evigt omdiskuterede Vollsmose-område er en 
hæmsko, fordi der bare er ekstra udfordringer, 
som andre klubber slipper for. Specielt de for-
stadsklubber, der ligger i klassiske, rolige bol-
igkvarterer – som Dalum, Næsby og TPI – hvor 
man både kan hente masser af lederkraft blandt 
forældrene og har et godt sponsor-opland lige 
i baghaven.
 
Meget af det skal nierne kæmpe sig til, men 
omvendt brænder der tydeligvis stadig en ild i 
klubben, og Vollsmose-området kan ende med 
at blive en fordel for klubben, hvis de mange 
planer for en forandring af området bliver en 
succes. Hvis. For det burde være et plus at ligge 

i området med masser af børn, og til med børn, 
der brænder for fodbold, når de først er trukket 
til klubben.
 
På samme vis er der en anden mørk hest, som 
dog kan vise sig at være en lys idé for netop 
B1909. Det er planerne om en etape 2 for let-
banen. Som bekendt er der mange meninger i 
Odense – og hos politikerne - om det økono-
misk og driftsmæssigt fornuftige i at beslutte 
etape 2. Det tilkommer ikke disse linjers 
ophavsmand at blande sig i den debat. 
 
Det er blot evident og logik for enhver simpel 
rørhøne i mosen, at en etape 2, der gik lige til 
døren ved B1909’s anlæg,  - forbi B1909 ville 
være en markant fordel, fordi klubben pludse-
lig ville være tæt forbundet med både centrum, 
vigtige centre og uddannelsessteder i byen. 
Kun den meget omtalte fremtid kan vise, om 
etape 2 overhovedet kommer, og om der er 
hold i de beskrevne virkninger.
 
Først og fremmest er det B1909, der selv skal 
berede vejen for en bedre fremtid. Omverdenen 
må tro på, at ledelsen har lært af tidligere tiders 
dårlige sager, så der er ryddet op. På den sport-
slige front er det imponerende, at træner John 
Andersen og hans trup har etableret ny gejst og 
en habil slagkraft. Måske glipper oprykningen 
i denne sæson, men ellers er fundamentet vel 
lagt til et nyt togt i næste sæson igen. En plads i 
Danmarksserien ligner lige nu det naturlige leje 
for B1909, mens det næste trin opad kræver sejt 
arbejde på alle fronter, for selv i 2. division skal 
der efterhånden etableres et markant budget for 
at overleve. Det er ikke nok at have potentiale 
og et klingende varemærke, hvis ikke både 
strategi og organisation er på plads.
Det er let skrevet og ment, men som bekendt 
sværere at udføre.



Vi sidder klar til at hjælpe dig på tlf. 66 13 40 32
Sport & Profil • Holkebjergvej 75 • 5250 Odense SV • info@sportogprofil.dk

ALT hvad din
klub skal 

bruge!J
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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!



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 2019 på B1909.  

Indendørs-stævnet er sponsoreret af Albani 
og traditionen tro, er der stor tilslutning fra 
oldboyshold, i år 16 klubber i aldersgruppen 
+35 og +48.

Også en stor tak til Sportsredaktør Niles 
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 kan 
således holde 80-års jubilæum i 2021.

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



UTO
I N D E X  2 0 1 9

Toyota har for 17. år i træk de mest tilfredse kunder både hos forhandlerne og på værkstederne (Kilde: FDM og Loyalty Groups AutoIndex 2019)

Brændstofforbrug v/bl. kørsel 16,7 km/l. CO2-udslip 136 g/km. Kan være vist med ekstraudstyr. Se mere på toyota.dk

YARIS T3 MED SMARTPAKKE 
Månedlig ydelse 1.995 kr./md. 
Førstegangsydelse 4.995 kr.
Totalpris i løbetiden:  
36 mdr. x 1.995 kr. + førstegangsydelse 4.995 kr. = 76.815 kr.  
inkl. service og førstegangs ydelse.
Inkl. maks. 15.000 km/år. 36 mdr. løbetid. Inkl. serviceaftale, etab le  rings- og leverings omkost ninger. Ekskl. grøn ejerafgift, for-
sikring og ekstra udstyr. Positiv kredit god kendelse kræves. Gælder så længe lager haves. Forbehold for prisændringer og rente-
forhøjelser. Tilbuddet er gældende igennem Toyota Financial Services Danmark A/S. Forudsætter indregistrering og levering 
indtil 31. december 2019.

Udpluk af  udstyr
15” alufælge
2-zonet fuldautomatisk klimaanlæg
Apple CarPlay
El-ruder, bag
Fartpilot
Hajfinneantenne
Mørktonede ruder, bag
Pianoblack sidelister
Bakspejl med aut. nedblænding
LED-kørelys, for
LED-baglygter
Sidespejle, automatisk foldbare
Skumringssensor
Smart Entry & Start System 
(nøglefri betjening)
Støjreducerende forrude
Tågeforlygter m. kromdetaljer

Toyota Faaborg
Smedemestervej 2 · tlf. 62 61 95 88

Toyota Nyborg
Vestergade 39 · tlf. 65 31 27 07

Toyota Odense M
Stærmosegårdsvej 54 · tlf. 66 15 60 01 

Toyota Odense V
Christmas Møllersvej 4-6 · tlf. 66 11 55 55

A/S Mogens Frederiksen Automobiler · www.mfabiler.dk

Toyota Svendborg
Odensevej 56 · tlf. 62 21 20 04



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.



KIG FORBI ØRBÆK 
NÆSTE GANG DU MANGLER EN 
NY SENG ELLER NYE MØBLER

HUSK VI HAR GRATIS LEVERING OG OPSTILLING.

v/ Heidi & Lars Hansen
Ringvej 2 • 5853 Ørbæk • Tlf. 65331147

info@joergenhansenmoebler.dk • www.joergenhansenmoebler.dk

Få benene løftet lidt op efter en hård  
fodboldkamp i dette lækre elevationssæt.

KOMPLET 180 X 200 CM
El-betjent ben, ryg og nak-
ke løft. Madrasser med 
multipocket fjedre medium 
eller fast Topmadras i 6 cm 
med latex. Fås enkelt eller 
dobbelt m. split. Inkl. ben. 
Eksl. gavl.

Normalpris 33.392,-

Tilbud 19.995,-
MEDBRING DENNE 
ANNONCE OG MODTAG 
YDERLIGERE 10%



Vintertræning I B1909 oldboys afdeling – hygge, 
ernergi og samvær hver mandag fra oktober til April.



før vi trykker

Vilytter
Hos os starter verdens bedste 
tryksag ikke med, at vi tegner 
og fortæller. Den starter faktisk 
med, at vi lytter, før vi trykker. 

For det kræver indsigt, dialog og 
indlevelse at få et klart billede 
af, hvad tryksagen skal bruges 
til. Først derefter kan vi give dig 
den optimale rådgivning omkring 
valg af trykteknik, papirkvalitet, 
færdiggørelse, pakning og 
distribution. 

Undervejs bringer vi gerne ideer 
til forbedringer og spændende 
alternative løsninger på banen.

Er du bare nysgerrig, er 
clausengrafisk.dk et godt 
sted at starte.




