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Strandhøjsvej 31B  •  2920 Charlottenlund  •  Tel: 40454420

Traditionen tro starter indendørs-turneringen 
Albani Cup Fyn på B1909 og herefter følger 
stævner i Munkebo, Harndrup, OKS, Tarup 
Pårup og sluttelig hos Vindinge Boldklub 14. 
februar 2021. 

Turneringsstarten er desværre i år udfordret 
af Corona situationen og de løbende tilpas-
ninger af Fodboldens Coronaregler, som be-
tyder at nogle stævner kan blive aflyst eller 
udsat, endda med korte varsler.

Albani Cup Fyn er en traditionsrig turnering 
for oldboys-spillere på Fyn i aldersfordelin-
gen +38 og +48 og turneringen har gennem 
årerne været en stor succes med mange til-
meldte klubber.

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 
gutterne. Fodbold er en meget sund motions-
form som vi oldboys skal sørge for at pleje.

B1909 Oldboys-forening er en af de helt 
gamle i branchen, startet i 1941 af 28 ældre 
spillere. Formålet var at samle gamle spillere 
til bold og hyggeligt samvær samt at støtte 
ungdommen i B1909, sådan er det stadig! 
Oldboys består i dag af godt 100 passive 
medlemmer samt 32 aktive spillere på to 
hold, Veteraner og Super-Veteraner.

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

Velkommen til opstarten af Albani Cup Fyn 
2020 på B1909 og ønsket om at vi må få en 
rigtig god turnering trods de løbende Corona 
udfordringer.

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 

 





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 2020

Dato: Stævne: Kontaktinfo:

Søndag den 15. november   B1909 Klaus:
  oldboys.b1909@gmail.com
Søndag den 6. december  Munkebo Søren:
  sundstrup2010@live.dk
Søndag den 3. januar  Harndrup Michael: 
 (Brenderup Hallen) michaelmariajensen@gmail.com
Lørdag den 24. januar  OKS Henrik:
 (B1909 Hallen) henrikkleiner@gmail.com
Søndag den 7. februar  TPI  Preben:
 (Næsby Hallen) prebengiversen@gmail.com
Søndag den 14. februar  Vindinge Claus:
  johansen@moebelministeriet.dk

Startgebyr kr. 300 pr. hold

Albani Fyn Cup 2020/2021

Old-Boys



 



ODENSE • Bondovej 6 • odense@gardinhuset.dk 
Tlf. 66 17 28 00 • www.gardinhuset.dk

- en del af Gardingruppen

I GardinHuset byder vi dig velkommen 
i et inspirerende univers, hvor der vil 
være mere fokus på individuelle 
kvalitetsløsninger, personlige
kundeoplevelser og høj faglighed.

Book en af vores professionelle 
konsulenter eller besøg vores show-
room, så kan vi sammen finde den 
gardinløsning, der passer til dit hjem.

På snarlig gensyn i GardinHuset!

1. JAN. 2021 SKIFTER VI NAVN





Michael “Charlie” Hansen 
Seniorformand i B1909

Mit navn er Michael E Hansen også kaldet 
“Charlie”. Jeg er ny seniorformand i 
B1909.
Hvor er det fantastisk at vi stadig kan 
mødes om den lille runde.
Jeg startede selv i Kochsgade i 1966, lidt 
for tidligt, men det hjalp at min far sad i 
spillerudvalget dengang.

Mit kælenavn fik jeg, fordi jeg fik lov til 
at se Man U mod Benfica, hvor Sir Bobby 
Charlton optrådte. Det blev min store helt. 
Han kunne sparke lige godt med begge ben, 
heade kunne han også og ikke mindst en 
fantastisk opførsel både på samt uden for 
banen.
Noget af det jeg gerne vil videregive til de 
unge mennesker idag.

Hvordan går det så for B1909 idag? Jeg 
føler vi er på rette vej efter et par turbulente 
år med lidt for megen negativ omtale.
I skrivende stund ligger vi nr. 1 med 9 
vundne kampe og 3 uafgjorte. Mere end 
godkendt når vi tænker på, at vi måtte sige 
farvel til træner John Andersen pga. syg-
dom. Heldigvis er John A fit for fight igen.
Til vores store held stod en rigtig rød klar 
til at hjælpe, nemlig Jann Jensen, der er tid-
ligere prof i Tyskland.

Er dybt taknemmelig for Janns indhop. 
Så nu ser vi frem mod foråret, med ny 
træner i Michael Bjørn Nielsen samt en 
meget dygtig og kompetent stab. Vi satser 
på at komme til at spille med om opryknin-
gen til DS!

Det fodbold har givet mig er blandt andet  
venskaber. Tænk dig at man som 9-årig i 69 
spillede sammen med blandt andre Claus 
Jensen, udlånt til OB, (snakker vi ikke om)
og Lars “Rø’e” Pedersen og vi stadig triller 
med kuglen!

Old-Boys



Ved fremvisning af denne annonce 
gives 15% rabat på ikke nedsatte 
varer frem til 31.12.20



Skov Jensen
støtter 

Old-Boys

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



Det er tid til den nye elbil fra Volkswagen. 
Den er 100 % elektrisk og du kan opleve den 
nye ID.3 hos Volkswagen Odense. 

ID.3 58 kWh. 204 hk. Forbrug 155-159 Wh/km. Rækkevidde op 
til 423 km. Forbruget kan påvirkes af kørestil, vejrforhold og 
tilvalg af udstyr. Halvårlig ejerafgift kr. 330,-.

Forhandlernavn

Oplev den 
elektriske ID.3

Det er tid til den nye elbil fra Volkswagen. Den er 100 % elektrisk og 
du kan opleve den nye ID.3 hos os, når vi holder Åbent Hus til september. 

ID.3 58 kWh. 204 hk. Forbrug 155-159 Wh/km. Rækkevidde op til 423 km. 
Forbruget kan påvirkes af kørestil, vejrforhold og tilvalg af udstyr. 
Halvårlig ejerafgift kr. 330,-.

Oplev den
elektriske ID.3

Middelfartvej 50, 5200 Odense V, Tlf: 63 11 85 00, vw-odense.dk
Åbningstider i salgsafdelingen: 
Mandag-fredag: 09.00-17.30 / Søndag: 11.00-16.00

Volkswagen Odense

OD VW-ID3-A5.indd   1 06.11.2020   12.08



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



KIG FORBI ØRBÆK 
NÆSTE GANG DU MANGLER

 NYE MØBLER ELLER EN NY SENG
Vi har et stort udvalg, personlig service og gratis levering

Ringvej 2

5853 Ørbæk

Tlf. 65 33 11 47

joergenhansenmoebler.dk

Åbningstider
Man - onsdag 9.00-17.30
Tors- fredag  9.00-18.00
Lørdag  9.00- 13.00

Ringvej 2
5853 Ørbæk

Tlf. 65 33 11 47
joergenhansenmoebler.dk

Åbningstider
Man - onsdag 9.00-17.30
Tors - fredag 9.00-18.00
Lørdag 9.00-13.00

Vi leverer

GRATIS
i hele landet

FRISKE 
FORÅRSTILBUD

K O M  T I L  Ø R B Æ K
V I  H O LD E R  Å B E N T 

O G  F Ø LG E R 
VO R E S  N O R M A LE 
Å B N I N G S T I D E R .

A LLE  N Y E 
R E T N I N G S L I N J E R 

B L I V E R  OV E R H O LD T.

D E T  E R  I  D E N N E 
T I D  M U L IG T  AT 

B E S T I LLE  T I D ,  H V I S 
D U  Ø N S K E R  AT  VÆ R E 
A LE N E  I  B U T I K K E N .

R IN G  PÅ  T LF. 
6 5 3 3 1 147

M Ø B LER

JØRGEN HANSEN

KLASSISK SOFA
3+2 pers. sofa monteret med teglrødt læder.

Fås i teglrød og sort Soleda læder

Før 18.710,-

KLASSISK SOFA
3+2 pers. sofa monteret med teglrødt læder.

Fås i teglrød og sort Soleda læder

NU  

11.995,- 

NU

7.900,-

KOMPLET
 BOXSÆT

180 x 200 cm 
Med ekstra høj box. 

Polstret med gråt mobelstof.

Før  15.949,- 

ELEVATIONSSÆT 
140 x 200 cm. 

madras m. 
5-zonet 

pocket fjedre.
Inkl. ben.

Før  12.596,-  

ELEVATIONSSÆT 

NU

7.900,-

NU  

19.900,- 

LUKSUS ELEVATIONSSÆT
180 x 200 cm el-bunde

inkl. madrasser
m. MT pocketfjeder.

Fast el. medium. inkl. topmadras og ben.

Før 33.392,-

NU  

14.995,- 

SUPER LÆKKER HVILESTOL
INKL. SKAMMEL

Monteret med læder i høj kvalitet.

Før 17.230,-

NU  

11.995,- 

EN SKØN FLYDER SOFA
Monteret med velour. Inkl. puf.

Før 29.559,-

EN SKØN FLYDER SOFA
Monteret med velour. Inkl. puf.

EN SKØN FLYDER SOFA

NU  

18.995,- 
NU

14.995,-

NU

14.995,-

3 PERS. SOFA
INKL. 2 DREJESTOLE

Stole med rygregulering. 
Monteret med læder. Fås i mange farver

Før 19.825,-

SPISEBORD 
INKL. 6 STOLE

Med sorte lædersæder. 
Massiv sæbebehandlet 

bøgetræ 
inkl. 2 tillægsplader.

Før 23.539,-

NU  

24.995,- 

SPISEBORD FRA 
SKOVBY MØBELFABRIK

Bord nr. 24 
inkl. 3 tillægsplader. 

Massiv hvidolieret eg. 
Stole polstret med sort semianilin.

Før 44.593,-

3+2 PERS. LÆDERSOFA
Monteret med sort læder

Før 19.125,-

NU  

13.900,- 

KOMPLET ELEVATIONSSÆT
best. af 2 stk. elevationsbunde 

med høj ramme. 
Vendbare madrasser 

med 503 stk. 5-zonet multipocket fjedre/fast. 
Topmadrasser med 60mm latex samt ben.

Før 25.792,-

SOFA MED 
”OPEN END” 

OG CHAISELONG
Monteret med stof. Fås i lys eller mørk grå.

Før 12.249,-

NU  

7.995,- 

HJØRNESOFA 
MED CHAISELONG
Fås i mange farver. 
Eksl. nakkepuder

Før  16.530,- 

MED CHAISELONG
Fås i mange farver. 
Eksl. nakkepuder

Før  16.530,- Før  16.530,- 

NU

11.995,-

Vi leverer

GRATIS
i hele landet



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



Fodbold er sundere end vægtløftning og  
løbeture 

Hvis du gerne vil holde dig sund, er det mere 
effektivt at dyrke sport end at gå i fitnesscen-
teret. Håndbold, fodbold og andre boldspil er 
nemlig endnu bedre for dit helbred end mo-
tionsløb og styrketræning. Det viser talrige 
undersøgelser om emnet.

Hvorfor er et sundere?
Årsagen er, at den type løb og bevægels-
er, man laver, når man for eksempel spiller 
fodbold eller andre boldspil, forbedrer stort 
set alle aspekter af kroppens fysik. Fodbold 
forbedrer konditionen lige så meget som 
højintensivt intervalløb, og altså mere end 
lange løbeture ved jævn hastighed. En amer-
ikansk undersøgelse har vist, at hvis du ikke 
er vant til at spille fodbold, kan du forbedre 
dit maksimale iltoptag med 8 til 18 procent, 
hvis du spiller 40 til 60 minutter to gange om 
ugen.

Samtidig svarer den stigning i muskelstyrke 
i benene, du opnår ved at spille fodbold, til 
effekterne af en omgang styrketræning i fit-
nesscenteret. Styrketræning forbedrer dog 
ikke din kondition. Og på den måde kan du, 
ved at dyrke fodbold, få det bedste fra begge 
verdener.

Fodbold forebygger knogleskørhed
En anden grund til at fodbold og andre bold-
spil er sundere end andre motionsformer, 
er deres effekt på knoglerne. Hvis du har 
spillet fodbold et par gange om ugen i en stor 
del af dit liv, er der en større chance for, at 
dine knogler er stærke når du bliver 70. Det 
konkluderede en undersøgelse lavet af forsk-
ere fra Syddansk Universitet og Københavns 
Universitet i 2017. Faktisk viste det sig, at 
70-årige, der har spillet fodbold det meste 

af deres liv, har lige så stærke knogler som 
25-årige, der ikke træner deres krop.
Styrkelsen af knoglerne betyder, at der er 
mindre risiko for knoglebrud, eller for at få 
knogleskørhed – en sygdom, der især op-
træder hos folk, der har rundet 70 år, og som 
gør det lettere for knoglerne at brække.

Bliv ved med at spille som voksen
Udover stærkere knogler har ældre fodbold-
spillere også bedre balance, hjertefunktion, 
kondition og hurtigere muskelkræft end 
jævnaldrende, der ikke spiller fodbold. Fra et 
sundhedssynspunkt er der altså ingen grund 
til at stoppe med at spille, bare fordi du bliver 
ældre.

Fodbold fører også til andre sundhedsfor-
dele for ældre. For eksempel kan ældre, ved 
at dyrke fodbold, mindske deres risiko for 
hjertekarsygdomme og diabetes. Det viser en 
undersøgelse af helbredet hos ældre mænd i 
alderen 63 til 75. Forskere fra Københavns 
Universitet fik de ældre mænd til at spille 
fodbold i en time ad gangen tre gange om 
ugen. Allerede efter fire måneder havde 
deres kondition i gennemsnit forbedret sig 
med 15 procent.

Fodbold kan beskytte vores muskelmasse
Når vi bliver ældre, mindskes vores muskel-
masse, men undersøgelsen viste, at ældre, der 
spiller fodbold, i højere grad beholder deres 
muskelmasse. Efter et år med fodbold tre gange 
om ugen var forsøgspersonernes BMI blevet 
reduceret med 3 procent - og ifølge forskerne 
havde de stort set udelukkende mistet fedt. Det 
er ikke kun fodbold, men også andre boldspil, 
der har en større effekt på din sundheds end al-
mindeligt motionsløb eller styrketræning.



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

Ungarsk Vinstue hører til blandt Odenses ældste og mest 
charmerende beværtninger. Vinstuen udmærker sig med sit 
spændende udvalg af danske og udenlandske øl, bitter, shots og 
vin til meget favorable priser, serveret til toner af stemningsfyld-
te LP’ere af Vinstuens imødekommende ansatte.





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 på besøg hos Anarkist
- Tordag d. 25. juni 2020

Den 25. juni var alle aktive spillere 
samlet på Anarkist til en lille forår-
safslutning, Anarkist havde fokus 
på gode gamle restaurant Målet og 
væggene i bryggeriet var pyntet med 
fodboldtrøjer fra forskellige Fynske 
klubber. 

Vi mødte talstærkt op samtidig med 
30 bowlingspillere anført af Bent Jør-
gensen og det blev en særdeles hyg-
gelig aften hvor vi røde stillede op i 
forskellige udgaver af den røde trøje. 
Menuen stod selvfølgelig på Wiener-
schnitzel af forskellig slags med ud-
valgte Anarkist øl.

Oldboys afdelingen havde på forhånd 
undersøgt arrangementet og fundet at 
personalet var i OB trøjer og det kunne 
vi oldboys jo ikke acceptere, hvorfor 
personalet denne aften og dagene der-
på var iført den røde nostalgi trøje fra 
B1909 mesterskabet i 1959.



Old-Boys på besøg hos Anarkist
- Tordag d. 25. juni 2020

Old-Boys

Her ses en meget overras-
ket Væveren, som besøgte 
Anarkist dagen efter, og var 
beæret over serveringen i en 
trøje han selv har spillet i.



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

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



Der kommer altid en sporvogn og et 
fodboldforår til 
Af Niels Abildtrup, journalist, Fyens Stiftstidende

Det er for alle klubber i fodbold- og hele sportsverde-
nen – i den grad turbulente og uforudsigelige tider 
– men mon ikke der kommer et forår, en sporvogn og 
en ny fodboldsæson til.

Det gælder vel på samme vis for B1909, der som de 
fleste ved, har overlevet en pæn del kriser i den lange 
historie og nok også gør det igen. Selv om nierne i de 
sidste par år har været igennem en del dårlige over-
skrifter i medierne på grund af den meget omtalte 
skattesag, mens den seneste uro omkring træneren og 
sportschefen var i den mere normale afdeling, fordi 
man taler om en forening, hvor der altid kan opstå 
uventede diskussioner om, hvad der rigtigt og forkert.

Men omverdenen kan da konstatere, at B1909 på den 
forsinkede generalforsamling kunne melde, at man 
havde afklaret det økonomiske mellemværende i 
forhold til det Barcelona-akademi, som endte med at 
blive en møllesten. Bestyrelsen fik skabt en aftale om 
det skyldige beløb og endda betalt beløbet efter lange 
forhandlinger – men i bakspejlets ulidelige lethed er 
det vist et kapitel, som eks-bestyrelsen i den grad øn-
sker at glemme.

Men det må konstateres, at B1909’s flagskib første-
holdet da fører Fynsserien her ved corona-afbrydels-
en af turneringen og alene på grund af setuppet bør 
være favorit til oprykningen til Danmarksserien, selv 
om forfølgerne Kerteminde, Dalum-reserverne og 
andre stadig ligger lige i de røde hæle.

Det er altid en god idé at rykke op, og en klub som 
B1909 bør da kunne magte at have et Danmarks-
serie-hold. Men sandheden er jo, at der i Odense 
ligger en lang række klubber, som på nogle fronter 
har nogle fordele i form af eksempelvis en beliggen-
hed med et større lokalt erhvervsliv og dermed po-
tentielle sponsorater.

På samme vis er der nok ledermæssigt i en del 
Odense-forstæder mere potentiale, hvis det gælder 
om at finde folk, der er vant til at organisere, lægge 
strategier og implementere dem, som det hedder i de 
kredse.

Men navnet, traditionen og gløden hos de tilhæn-
gere, der stadig findes i pænt tal kan man ikke tage 
fra de røde, og alene to danske mesterskaber i po-
kalskabet giver en vis pondus. 

Det kan dog kun udnyttes, hvis man selv får orden 
i eget hus og får omsat den platform i hverdagen. 
Det spændende ved en klub som b1909 – som andre 
tilsvarende traditionsklubber i dansk fodbold – er 
naturligvis, at man har det altid vigtige varemærke 
– et brand. Men stadig – det skal udnyttes – ellers 
bliver det bare en møllesten.

Som altid er det spændende sæsoner og år for 
B1909, der altid er en klub, som mange i omverde-
nen har en mening om. Og alene det er jo dybest set 
en fordel. Ligegyldighed er vel det værste.

Men hvad sker der med Vollsmose i de næste fem-
10 år? Lykkes det med byfornyelsen? Kommer der 
en letbane til området? Spændende spørgsmål, som 
ingen vist kan give et fornuftigt bud på. Men de kan 
få afgørende betydning for klubbens fremtid. 

Og lige nu er det vigtigste for B1909 og alle andre 
fodboldklubber blot, at man snart igen kan spille 
fodbold igen under uhindrede former. Men de større 
spørgsmål og faktorer har man jo altid lov til at tage 
hul på i god tid.

Især en tid, der er så uforudsigelig som aldrig før. 
For stort set alle små og store klubber i den fyn-
ske fodboldverden, der forhåbentlig snart kan trives 
som det, som lige nu kan betragtes som de gode, 
gamle dage – dengang man ikke kendte til ordet re-
striktioner i – og ikke mindst i kulissen – i det ædle 
spil.

Foreløbig er der vel kun at sige, at B1909 og alle an-
dre med glæde ved fodboldspiller kun har én drøm 
– at få liv til at spille fodbold igen, se kampene og 
glæde sig til det hele den normale hurlumhej om-
kring kampene.



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



Malermester Jan Knudsen
- En verden i farver

Gartnervænget 6, Åsum  •  5240 Odense NØ

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

Stor tak for jeres støtte med annoncer i vores 
katalog.  

Også en stor tak til journalist 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



NY YARIS

Brændstofforbrug v/bl. kørsel 26,3-18,2 km/l, CO2-udslip 87-125 g/km. 
Model er vist med ekstraudstyr. Se mere på toyota.dk

BENZIN FRA 129.990 KR. HYBRID FRA 165.990 KR.

Toyota Odense M
v/Rosengårdcentret
Stærmosegårdsvej 54

Toyota Odense V
v/Stadion
Christmas Møllersvej 4-6

Åbent man.-fre. 9-17.30, lør. lukket, søn. 11-16

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



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.



Træning i Corona tider 
med højt humør og 
dejligt sammenhold

B1909 Oldboys





Center PUB TarupCenter 

 

 

 

 

Center PUB TarupCenter 

 

 

 

 CenterPUB Tarup Centeret



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

www.skibsgulve.dk

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. 



Bestyrelsen i Old-Boys Old-Boys



KOMMERCIELLE 
RESULTATER 

MED KREATIV 
KOMMUNIKATION

Vi er professionelle kommunikationshåndværkere,  
som forstår at tænke ud af boksen, men inden for rammerne. 
Vi forstår din forretning, og kan oversætte indsigt til kreative 
og effektive løsninger. Vi tror på at klar og differentierende 

kommunikation, kan ses på bundlinjen. 

Lad os tage en snak om din virkelighed og dine ambitioner.

Henrik Larsen
Adm. direktør

21 63 63 22

henrik.larsen@kindly.dk

Camilla Munch
Strategisk planner

20 80 61 76

camilla@kindly.dk
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VI ER FLYTTET
TIL STØRRE LOKALE KONGENSGADE 11

KONGENSGADE


