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80 års jubilæmskampe mod OB og B1913

Skaber stil i enhver indretning

Nye gardiner til
vinterhygge!
Vinteren er på vej, og det er tid
til at gøre hjemmet lunt og rart.
Book et besøg og få kreativ og
faglig sparring i vores showroom
eller hjemme hos dig.

GardinHuset.dk
Tlf. 66 17 28 00

Motorstyring
Med automatisk betjening
slipper du for snore og kæder.
Via en app kan du planlægge
styring af varme og lysindfald
hele døgnet, så familien kan få
et stabilt indeklima året rundt.

Skaber stil i enhver indretning

Du får

GRATIS
MONTERING
Oplys koden
når du køber gardiner
B1909-21

Bondovej 6 - 5250 Odense SV - Tlf. 66 17 28 00 - gardinhuset.dk - kontakt@gardinhuset.dk

Velkomst fra formanden

Af Klaus Kokholm Pedersen, formand, B1909 Old-Boys
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Strandhøjsvej 31B • 2920 Charlottenlund • Tel: 40454420

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

B1909 Oldboys - 80 års jubilæum 2021
Af Klaus Kokholm, Oldboys formand
Oldboys jubilæet blev afholdt i fredag
den 17. september hvor tidligere divisionsspillere fra B1913 og OB var indbudt til en lille 7 mands turnering og efter følgende spisning i Restaurant Red
Corner.
Det blev er fornøjelig eftermiddag med
gode kampe og højt humør på opvisningsbanen. Efterfølgende var godt 70
oldboys til hygge i restaurant Red Corner.

B1909 Legender: Viggo Jensen, Torben Hansen, Walther Richter, Bjørn Andersen og Claus From

Tre gulddrenge: Mogens Berg, Per Jacobsen og Arno
Hansen

De aktive fra B1909

De aktive fra B1913 og OB

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
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Indbudte hold til Albani Fyn Cup
2021
på B1909 2020
aGlamsbjerg
aMunkebo
aOdense KFUM
aTarup Pårup
aOKS
aVindinge
aÅrslev
aHarndrup

aOtterup
aHøjrup
aHøjby
aB1913
aTommerup
aLangtved
aLangeskov
aFjordager

Old-Boys

aAgedrup
aØB
aNæsby
aFraugde
aSkt. Klemens
aLumby
aUbberud

2021/2022
Albani Fyn Cup 2020/2021
Dato:			
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Stævne: Stævne:
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Kontaktinfo:
Klaus:
oldboys.b1909@gmail.com
Søren:
sundstrup2010@live.dk
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(Brenderup Hallen)
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Vindinge
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Skov Jensen
støtter
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Man behøver ikke være så firkantet.
Den nye Audi Q4 Sportback e-tron.
Priser fra 379.990 kr.
At tænke ud af boksen, ændre adfærd og skifte til en helt elektrisk bil. Er det på tide? Det er i hvert fald
ikke for sent. Den helt nye Audi Q4 Sportback e-tron er med en rækkevidde på op til 519 km det overskudsagtige valg til alle kørselsbehov. Læg dertil et bagagerum på hele 535 liter under den sportslige
bagklap, Audi drive select samt mulighed for augmented reality, der viser, hvor smukt du er på vej. Kom
hele vejen rundt om Audi Q4 Sportback e-tron, som nu kan opleves helt tæt på hos din Audi forhandler.

Audi Odense
Middelfartvej 50, 5200 Odense V., tlf. 7070 1025, odense.audi.dk
Audi Q4 Sportback e-tron 35, 40, 50 quattro: 379.990-474.990 kr. 125-220 kW. Forbrug 172-180 Wh/km. Rækkevidde: 339-519 km
afhængigt af kørestil, vejrforhold og tilvalgt ekstraudstyr. Halvårlig ejerafgift: 330 kr. Bilen er vist med ekstraudstyr.
Audi anbefaler ubegrænset opladning med

Audi Odense

Middelfartvej 50 · 5200 Odense V · Tlf: 70 70 10 25 · E-mail: odense@audi.dk
Åbningstider: Man-fre: 09:00-17:30 / Lør og søn: 11:00-16:00
Certificeret
Salgsrådgiver
Mads Schultz
Jensen
Tlf.: 23 36 70 28

Salgsrådgiver
Mathias Harbo
Alnor
Tlf.: 23 42 58 08

Junior
Salgsrådgiver
Nicolai Luccas
Esbensen
Tlf.: 20 55 66 60

Salgsansvarlig
Alexander
V. Clemensen
Tlf.: 43 22 36 59
Tlf.: 21 69 19 70

Stillinger
Veteraner - kreds 10

Old-Boys

Stillinger
Super Veteraner - kreds 15

Old-Boys

Bliv medlem af B1909 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

Old-Boys

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

ALT I TØMRERARBEJDE

v/ Michael Nielsen
Mobiltelefon: 60 71 70 68

Vesterbro 26 - 5000 Odense C - 66 17 89 31
Mail: post@odensetomrerhus.dk

O M T I L ØØRBÆK
RBÆK
KIG KFORBI
NÆSTE GANG DU MANGLER
NYE MØBLER ELLER EN NY SENG
VI HOLDER ÅBENT
OG FØ LGER
VORES NORMALE
ÅBNINGSTIDER.

DET ER I DENNE
T I D M U L IG T AT
BESTILLE TID, HVIS
D U Ø N S K E R AT VÆ R E
ALENE I BUTIKKEN.

FRISKE
FORÅRSTILBUD

ALLE NYE
RETNINGSLINJER
B L I V E R O V E R H O L D T.

R I N G PÅ T L F.
65 3 31147

Vi har et stort udvalg, personlig service og gratis levering
HJØRNESOFA
MED CHAISELONG
Fås i mange farver.
Eksl. nakkepuder

Før 16.530,NU

11.995,-

NU

24.995,-

SPISEBORD FRA
SKOVBY MØBELFABRIK
Bord nr. 24
inkl. 3 tillægsplader.
Massiv hvidolieret eg.
Stole polstret med sort semianilin.

NU

7.995,-

Før 44.593,-

Før 12.249,-

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

SPISEBORD
INKL. 6 STOLE
Med sorte lædersæder.
Massiv sæbebehandlet
bøgetræ
inkl. 2 tillægsplader.

NU

18.995,-

NU

14.995,-

NU

NU

SUPER LÆKKER HVILESTOL
INKL. SKAMMEL
Monteret med læder i høj kvalitet.

19.900,-

LUKSUS ELEVATIONSSÆT
180 x 200 cm el-bunde
inkl. madrasser
m. MT pocketfjeder.
Fast el. medium. inkl. topmadras og ben.

Før 17.230,-

NU

7.900,-

KOMPLET
BOXSÆT
180 x 200 cm
Med ekstra høj box.
Polstret med gråt mobelstof.

NU

7.900,-

ELEVATIONSSÆT
140 x 200 cm.
madras m.
5-zonet
pocket fjedre.
Inkl. ben.

Åbningstider

Ringvej
2
Ringvej
2
58535853
Ørbæk
Ørbæk
Tlf. 65
1133
47 11 47
Tlf.3365
joergenhansenmoebler.dk

NU

13.900,-

NU

11.995,-

KLASSISK SOFA
3+2 pers. sofa monteret med teglrødt læder.
Fås i teglrød og sort Soleda læder

Før 18.710,-

NU

14.995,-

JØRGEN HANSEN

joergenhansenmoebler.dk

3+2 PERS. LÆDERSOFA
Monteret med sort læder

Før 19.125,-

Før 12.596,-

MØBLER

3 PERS. SOFA
INKL. 2 DREJESTOLE
Stole med rygregulering.
Monteret med læder. Fås i mange farver

Før 19.825,-

Før 33.392,-

Før 15.949,-

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

NU

14.995,-

Før 23.539,-

Før 29.559,-

11.995,-

SOFA MED
”OPEN END”
OG CHAISELONG
Monteret med stof. Fås i lys eller mørk grå.

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,-

Vi leverer
leverer
Vi

GRATIS
ii hele
hele landet
landet
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”En af de ting, der får Newtec til at skille sig ud fra
mængden, er vores vilje til at gå den ekstra mil, vores evne
til at lytte til kundens præcise behov og vores succes med at
skræddersy løsninger derefter”
Ҋ#-$./$)3$''. )Ѷ

*!' .

 2/ ѵ*(

bestil
online
og få
gratis

udbringning

Læssøegade 1, 5000 Odense C · Dalumvej 35C, 5250 Odense SV · Skibhusvej 91, 5000 Odense C · Mellemgade 24, 5800 Nyborg

66 13 63 00 · barsushi.dk

269
pr. pers.

barsushidk

barsushidanmark

Gælder 2 timer. Menu efter kokkens valg. Kan ikke kombineres med andre tilbud og rabatter

,-

Ny videnskabelig oversigtsartikel:
Fodbold er bredspektret medicin
Det er i dag velkendt at fysisk aktivitet er en
hjørnesten i den ikke-farmakologiske forebyggelse og behandling af livsstilssygdomme som
f.eks. forhøjet blodtryk, type 2 sukkersyge og
knogleskørhed, og tillige at lav aerob fitness og
høj hvilepuls er stærke prædiktorer for risikoen
for livsstilssygdomme og dødelighed.
Det er også velbeskrevet at udholdenhedstræning forbedrer metabolisk fitness, at høj-intens
intervaltræning (HIIT) forbedrer hjertekredsløbs fitness og at styrketræning forbedrer muskel-skelet fitness. Forskningsmæssigt har der
været stor fokus på træningsmodeller der kan
gennemføres i laboratorier, såsom cykling,
gang, løb, roning og styrketræning, og de modeller der har været brugt i studier om fysisk
aktivitet som behandling af livsstilssygdomme
har ofte brugt enstrengede træningsmodeller med fokus på enten udholdenhedstræning,
HIIT eller styrketræning. Selvom sporten fylder meget i mediebilledet og selvom der er et
tæt forgrenet net af idrætsforeninger både i
Danmark og verden over, har der indtil for nyligt været overraskende beskedentilgængelig
viden om hvordan sport virker på behandling
af livsstilssygdomme.
To videnskabelige oversigtsartikler konkluderer at den bedste evidens for sundheds-effekter
af sport findes for fodbold og løb, og at fodbold
har markante positive effekter på både hjertekredsløbs fitness og metabolisk fitness for
utrænede mænd og kvinder. Efterfølgende er
udkommet en oversigtsartikel mere, i det mest
anerkendte sportsmedicinske tidsskrift British
Journal of Sports Medicine (BJSM), og denne
gang er det undersøgt om motionsfodbold har
bredspektrede effekter for mænd og kvinder på
18-75 år, heraf mange med livsstilssygdomme
som forhøjet blodtryk, overvægt og type 2 sukkersyge.

- Oversigtsartiklen viser med al tydelighed at
fodboldtræning er en alsidig og effektiv træningsform der kombinerer udholdenhedstræning, aerob høj-intensitetstræning og styrketræning, også for midaldrende og ældre mænd
og kvinder med livsstilssygdomme, fortæller
Peter Krustrup, professor i sport og sundhed
ved Syddansk Universitet og sidste-forfatter på
artiklen, og opsummerer:
- Efter mere end 10 års forskning er der nu tilstrækkelig evidens til at konkludere at fodbold
er medicin. Fodbold er bredspektret medicin
for patienter med forhøjet blodtryk, type 2 sukkersyge og andre livsstilssygdomme, konkluderer Peter Krustrup, og forsætter: - De mest
markante resultater fra de 3 oversigtsartikler er
at kort tids fodboldtræning er lige så effektiv
som pille-behandling mod forhøjet blodtryk,
og at fodboldtræning er lige så effektiv til at
forbedre konditallet som HIIT træning.
- De markante effekter på blodtryk, hvilepuls
og kondital svarer i sig selv til en reduktion i
risikoen for hjertekarsygdomme på mere end
50%, og dertil kommer de positive effekter på
kropssammensætning, blodlipider og glukosetolerance. Det gør fodboldtræning til en bredspektret og meget attraktiv ikke-farmakologisk
intervention mod livsstilssygdomme.
Den type fodbold som er benyttet i oversigtsartiklens 31 forsknings-studier adskiller sig markant fra den type fodbold man ser på fjernsynet.
Det er fodboldtræning på små baner frem for
11-mands-kampe, blandt andet fordi skadesfrekvensen blot er 1/5 til 1/12 under træning i
forhold til kamp. Fodbold Fitness, består af en
grundig skadesforebyggende opvarmning, dribleøvelser og boldlege, efterfulgt af små-spil,
f.eks. 5 mod 5 eller 6 mod 6 på to halvstore
mål.

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 omgangstonen, og vi sætter samarbejde og arbejdsglæde højt.
Vi udfører et kreativt og professionelt entreprenørarbejde 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 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 stemningsfyldte LP’ere af Vinstuens imødekommende ansatte.

Ungarsk Vinstue
Bredstedgade 2 · 5000 Odense C
Tlf. 66 12 91 06

Profilbeklædning er
simpel markedsføring
– men det virker!
VÆLG OS FORDI
VI HAR HURTIG LEVERING

VI HAR TOTALLØSNINGER

VI HOLDER HVAD VI LOVER

ALT hvad din
klub skal
bruge!
Vi er klar til at hjælpe dig på tlf. 66 13 40 32
Sport & Profil • Holkebjergvej 85 • 5250 Odense SV • info@sportogprofil.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

Oldboys Generalforsamlingen hos
Marineforeningen 2021
Af Klaus Kokholm, Oldboys formand
Kære Oldboys medlemmer.
Stor tak for flot fremmøde til generalforsamlingen for 2020, afholdt i Marineforeningens meget hyggelige lokaler på
Havnen - 45 var tilmeldt og fremmødt og
alle med til at skabe en rigtig god generalforsamling - en super hyggelig aften.
Marineforeningens daglige leder og kok
Johnny Kottal og hans medhjælpere sørgede for tilberedning af lækker oksesteg
med tilbehør god sovs osv. - kødet på
sædvanlig vis leveret af Finn Niffi.

Albani Pokalen blev fortjent overrakt
til Michael Charlie for hans meget store
arbejde i klubben samt arbejde i begge
bestyrelser, Hovedforening og Oldboys
foreningen.
Nedenfor lidt stemningsbilleder. Der
blev hygget ved de forskellige borde og
det blev sent inden de sidste lukkede af.
Stor tak til Marineforeningen for lån af
deres hyggelige lokaler.

Der blev hygget lystigt ved de 6 veldækkede borde og undervejs et par gode
gamle sange, tidligere kreeret på bedste
vis af Arno Hansen og musikken blev
leveret på bedste vis af en velspillende
Niels Erik Kruse på harmonika. Sange
med små finurlige indspark og musik
skabte ekstra stort humør hos alle.
Der var genvalg til Claus Jensen og Klaus
Kokholm og 5 mandsbestyrelsen er således stadig: Søren Steensen, Claus Jensen,
Michael Charlie Enggaard Hansen, Thomas Hansen (kasserer) og Klaus Kokholm
Pedersen (formand). Suppleant Lars Rasmussen.
Oldboys bestyrelsens kasserer Thomas
Hansen fremviste et flot regnskab med
stort overskud samt en 6 cifret egenkapital.

Albani Pokalen blev meget fortjent overrakt til
Michael Charlie for at hans store daglige arbejde i
klubben og i de to bestyrelser.
Stort TILLYKKE og tak Charlie!

Formand Klaus Kokholm
er ved at fortælle hvorfor
Michael Charlie fik Albani
Pokalen på årets generalforsamling.

Dobel 90 år - flot gået og stort
TILLYKKE!
Charlie overbragte en overraskelse til Dobel, denne fra
barnebarnet Morten Løgstrup
i Los Angeles. Gave og ”09
Trøje”. Dobel gav en
omgang til alle, vi takker.

Kendte profiler ved alle borde!

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

Bliv medlem af
B.1909 SUPPORT
kun kr. 175,- for et år
Fodbold med hjertet

•Vi udgiver et medlems-

Slut dig til flokken. Sammen er vi stærkere

blad 2 gange om året.
Meld dig ind i fanklubben og modtag
et flot medlemsblad
x om året.før-kamp
Vi 2afholder

•

arrangementer
Pris for medlemskab
er kun kr. 200.
Send en mail til president@b1909.dk
Vi arrangerer busture
med navn, adresse og fødselsdag.

•

til udvalgte udekampe

INDMELD DIG PÅ PRESIDENT@B1909.DK
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STØRRE MERSALG
HURTIG EKSPEDITION
SPARER ETIKETTER

DIGI SM-6000

Delikatessevægten, der sparer tid og skaber mersalg
SM-6000 er en innovativ og kompakt delikatessevægt med et elegant, slankt design og en række smarte
funktioner, der sparer arbejdstid, nedbringer omkostninger, sikrer korrekte priser og reducerer madspild.
SM-6000 gør arbejdet lettere og forbedrer kundeservice vha. funktioner som:
• Linerless labeling: reducerer etiketforbrug og udgiften til etiketter
• InfoTag: trådløs opdatering af priser – sparer arbejdstid
• Speed ID: automatisk trådløs identifikation af ekspedient - sparer taste-tryk
• Hi-Touch: remote kald af PLU-nr. direkte på varen – giver hurtig ekspedition
• Waste Management: præcis styring og koordination af salg-indkøb
nedbringer madspild
• e.Sense: automatisk bevægelse detektering og
overførsel af PLU-nr.
• Q-Management: Kø-system, der reducerer ventetid
• e.Label: elektronisk prismærke med effektiv PLU-kald

Ring 6591 6000
og hør mere om
Digi SM-6000...
Scanvaegt Systems A/S
Stærmosegårdsvej 2 • DK-5230 Odense M • Tlf. 6591 6000 • info@scanvaegt.dk detail.scanvaegt.dk

Malermester Jan Knudsen
- En verden i farver

Gartnervænget 6, Åsum • 5240 Odense NØ
Tlf.: 24 64 61 71 • Mail: knudsen_jan@msn.com

Kære annoncører
Af Klaus Kokholm Pedersen, formand, B1909 Old-Boys
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Indendørs-stævnet er sponsoreret af Al-
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Vi havde en super dag med de gamle
venner og rivaler fra B1913 og OB.
Kære Oldboys spiller: Husk at støtte
vores annoncører og sponsorer - de
støtter jo os!

Old-Boys

NY TOYOTA
RAV4 PLUG-IN
HYBRID

75 km rækkevidde på ren el
306 hk, automatgear, AWD-i

KOMPROMISLØS SUV

0-100 km/t på 6,2 sekunder

Brændstofforbrug v/bl. kørsel 100 km/l. CO2-udslip 22 g/km. Modellen er vist med ekstraudstyr. Se mere på toyota.dk

RAV4 PLUG-IN
HYBRID ACTIVE
FÅS FRA 439.990 KR.

Toyota har for 19. år i træk de mest tilfredse kunder både hos forhandlerne og på værkstederne (Kilde: FDM og Loyalty Groups AutoIndex 2021)

Toyota Odense M

v/Rosengårdcentret
Stærmosegårdsvej 54 · tlf. 66 15 60 01

Toyota Odense V

v/Stadion
Christmas Møllersvej 4-6 · tlf. 66 11 55 55

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

AK-Centralen benytter sig af avancerede og egenud-

- vik!ede
Overvågning
programmer, der optager kundedata fra 95% af
- alleAlarm
Håndtering
regulatorer
og gateways installeret i dansk dagligvarehandel.
- Servicekald
- AK-Centralen
Management
dækker butikkerne 24/7 med over 20 speAK-Centralen
betjener
over
- cialuddannede
Vi overvågeroperatører.
alle installationer
og sikre
temperatur-kvalitet
dø
1600 nordiske abonnenter.

•

Overvågning

•

Alarm Håndtering

•

Servicekald

•

Management

•

Vi overvåger alle installationer
og sikre temperatur-kvalitet
døgnet rundt

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

B1909 Oldboys

Etiketter af højeste kvalitet:
HØJ KVALITET
Træning i Corona
tider
• 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 prismærkningsudstyr fungerer problemfrit.

PROBLEMFRI

med højt humør
og
DRIFT
GOD PRIS
dejligt sammenhold

Så giv os et ring… tlf. 6591 6000
Scanvaegt Labels • Stærmosegårdsvej 2 • 5230 Odense M • Danmark
Tlf. +45 6591 6000 • labels@scanvaegt.dk • scanvaegt-labels.dk
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CenterPUB Tarup Centeret

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.

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

Bestyrelsen i Old-Boys

Old-Boys

GÅR I MED TANKEN OM
AT SÆLGE?

Sælg din bolig
gennem os og støt
B1909 Old Boys
med 3.000 kr.
Som stolt sponsor for B1909 Old Boys vil vi hos
Ejendomsmæglerfirmaet Eckhardt tilbyde Old Boys afdelingen 3.000 kr. for alle ejendomme der kommer til salg
via netværket i hele B1909 - ring på 2310 0402!

KVALITET ER ET NØGLEORD, NÅR DIT HUS SKAL SÆLGES
Jeg mener, at den personlige kontakt og det rette fokus på din bolig
er altafgørende for at nå i mål med et vellykket salg.
Efter mere end et årti som mægler på Fyn har jeg et stort og veludbygget netværk, der kommer dig til gode, når du skal sælge din bolig.
Jeg har igennem årene solgt huse, sommerhuse og lejligheder på hele
Fyn, og jeg ved præcis, hvad der skal fremhæves for at finde den rette
køber til din bolig – uanset om det er en studielejlighed i Odense, en
stor familievilla i forstæderne eller et sommerhus ved kysten.

TIL SALG
Ring til Nicky

23 100 402

V/Nicky Eckhardt · Platanvej 45 · 5230 Odense M
Tlf. 2310 0402 · ne@eeckhardt.dk · eeckhardt.dk

SKIP OHØJ..!
Blandt mange andre mærker,
har vi stor succes med mærket LAKOR.

KONGENSGADE 11

DESIGN:OXOGRAPHIC.DK

Kig ind og prøv en T-shirt
med et af de populære motiver...!

