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80 års jubilæmskampe mod OB og B1913 



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.

Bondovej 6   -   5250 Odense SV   -   Tlf. 66 17 28 00   -   gardinhuset.dk   -   kontakt@gardinhuset.dkSkaber stil i enhver indretning

Skaber stil i enhver indretning

Du får 
GRATIS 

MONTERING
Oplys koden 

når du køber gardiner
B1909-21



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
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Traditionen tro er starter indendørs-tur-
neringen Albani Cup Fyn på B1909 
og herefter følger stævner i Munkebo, 
Harndrup, OKS og sluttelig TPI i februar 
2022. Sidste år var vi desværre udfordret 
af Corona situationen og de løbende til-
pasninger af Fodboldens Coronaregler, 
håber ikke det bliver aktuelt igen denne 
gang selvom om Corona smitten forven-
tes at ville stige over vinteren.

Albani Cup Fyn er en traditionsrig turne-
ring for oldboys-spillere på Fyn i alders-
fordelingen +38 og +48 og turneringen 
har gennem årerne været en stor succes 
med mange tilmeldte klubber.

Det er vigtigt at vi oldboys holder os i 
gang selvom forskellige skavanker pres-
ser 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 motionsform som vi oldboys 
skal sørge for at pleje.

B1909 Oldboys-forening er en af de helt 
gamle i branchen, startet i 1941 af 28 æl-
dre 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 en 
”gammel spiller” som i år har fejret sit 
80-års jubilæum.

Velkommen til opstarten af Albani Cup 
Fyn 2021/22 på B1909 og ønsket om at 
vi må få en rigtig god turnering trods de 
løbende Corona udfordringer.



Albanigade 27 - Odence C - Tel. 6612 7035
www.schiang-living.dk
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B1909 Oldboys - 80 års jubilæum 2021
Af Klaus Kokholm, Oldboys formand  
Oldboys jubilæet blev afholdt i fredag 
den 17. september hvor tidligere divi-
sionsspillere fra B1913 og OB var ind-
budt til en lille 7 mands turnering og ef-
ter følgende spisning i Restaurant Red 
Corner.

Det blev er fornøjelig eftermiddag med 
gode kampe og højt humør på opvis-
ningsbanen. Efterfølgende var godt 70 
oldboys til hygge i restaurant Red Cor-
ner.

B1909 Legender: Viggo Jensen, Torben Hansen, Walt-
her 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
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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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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
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2021

2021/2022

Lørdag den 20. november 2021 B1909

Søndag den 5. december 2021  Munkebo

Søndag den 9. januar 2022  Harndrup (Brenderup Hallen)

Lørdag den 15. januar 2022  OKS (B1909 Hallen)

Søndag den 6. februar 2022   TPI (Paarup Hallen)

Dato:               Stævne:
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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
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Næstformand i hovedafdelingen i B1909

Så blev det meget hurtigt efterår og 
vinter igen, men derfor også tid til 
leg med den runde indendørs.
Derfor er det en stor glæde for B1909 
at vores Old Boys kan afholde deres 
indendørsstævne igen - et stævne alle 
i klubben ser frem til.

Året i B1909 har stort set kun budt på 
gode øjeblikke, hvor ikke mindst vores 
førstehold vandt Fynsserien i fin stil 
uden et nederlag og dermed sikrede sig 
oprykningen til Danmarksserien - dej-
ligt at være tilbage under DBU.

Her i efteråret var starten i Dan-
marksserien en svær og hård nød at 
knække. Ikke fordi vi spillede dårligt 
fodbold eller ikke kæmpede, men de 
øvrige hold var lidt mere rutinerede 
og lidt mere parate.

Der er kæmpe forskel på Fynsserien 
og Danmarksserien, men efterhån-
den fik vi fat om det - startede med et 
par uafgjorte kampe og så begyndte 
vi at vinde.
Det har givet os troen på at vi bliver 
i rækken via den gode fight og flotte 
spil til tider.

Økonomisk kom vi også ud med et 
plus. Det samt mange andre gode til-
tag, gør at vi har tro på tingene og 
at så mange trækker i samme retning, 
betyder så meget.

Ungdommen er begyndt at blomstre 
igen helt nede fra de små, så der er der 
også optimisme at spore.
Så alt i alt er vi et godt sted lige nu i 
B1909.
Med det ønsker jeg alle et rigtig godt 
Oldboys stævne.





Skov Jensen
støtter 

Old-Boys

Landbrugsvej 10K • 5260 Odense S • 66 13 54 08
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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 over-
skudsagtige 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 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. 7070 1025, odense.audi.dk

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

Salgsrådgiver
Mathias Harbo
Alnor
Tlf.: 23 42 58 08

Certificeret 
Salgsrådgiver
Mads Schultz 
Jensen
Tlf.: 23 36 70 28

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

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

AudiQ4-Sportback-e-tron-185x263.indd   1AudiQ4-Sportback-e-tron-185x263.indd   1 11.10.2021   16.0311.10.2021   16.03



Stillinger Old-Boys

Veteraner - kreds 10
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Stillinger Old-Boys

Super Veteraner - kreds 15
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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
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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
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v/ Michael Nielsen
Mobiltelefon: 60 71 70 68

Mail: post@odensetomrerhus.dk

ALT I TØMRERARBEJDE



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
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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”

 

 



barsushidk barsushidanmark

269,-
pr. pers.

bestil 
online
og få 
gratis 
udbringning

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

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



barsushidk barsushidanmark

269,-
pr. pers.

bestil 
online
og få 
gratis 
udbringning

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

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



Ny videnskabelig oversigtsartikel:  
Fodbold er bredspektret medicin
Det er i dag velkendt at fysisk aktivitet er en 
hjørnesten i den ikke-farmakologiske forebyg-
gelse 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 udholdenhedstræ-
ning forbedrer metabolisk fitness, at høj-intens 
intervaltræning (HIIT) forbedrer hjertekreds-
løbs fitness og at styrketræning forbedrer mu-
skel-skelet fitness. Forskningsmæssigt har der 
været stor fokus på træningsmodeller der kan 
gennemføres i laboratorier, såsom cykling, 
gang, løb, roning og styrketræning, og de mo-
deller der har været brugt i studier om fysisk 
aktivitet som behandling af livsstilssygdomme 
har ofte brugt enstrengede træningsmodel-
ler med fokus på enten udholdenhedstræning, 
HIIT eller styrketræning. Selvom sporten fyl-
der meget i mediebilledet og selvom der er et 
tæt forgrenet net af idrætsforeninger både i 
Danmark og verden over, har der indtil for ny-
ligt været overraskende beskedentilgængelig 
viden om hvordan sport virker på behandling 
af livsstilssygdomme. 

To videnskabelige oversigtsartikler konklude-
rer at den bedste evidens for sundheds-effekter 
af sport findes for fodbold og løb, og at fodbold 
har markante positive effekter på både hjer-
tekredsløbs 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 suk-
kersyge. 

- Oversigtsartiklen viser med al tydelighed at 
fodboldtræning er en alsidig og effektiv træ-
ningsform der kombinerer udholdenhedstræ-
ning, aerob høj-intensitetstræning og styrke-
træning, 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 til-
strækkelig evidens til at konkludere at fodbold 
er medicin. Fodbold er bredspektret medicin 
for patienter med forhøjet blodtryk, type 2 suk-
kersyge og andre livsstilssygdomme, konklu-
derer 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 glukose-
tolerance. Det gør fodboldtræning til en bred-
spektret og meget attraktiv ikke-farmakologisk 
intervention mod livsstilssygdomme. 

Den type fodbold som er benyttet i oversigtsar-
tiklens 31 forsknings-studier adskiller sig mar-
kant fra den type fodbold man ser på fjernsynet. 
Det er fodboldtræning på små baner frem for 
11-mands-kampe, blandt andet fordi skades-
frekvensen blot er 1/5 til 1/12 under træning i 
forhold til kamp. Fodbold Fitness, består af en 
grundig skadesforebyggende opvarmning, dri-
bleøvelser 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 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
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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.
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Vi er klar til at hjælpe dig på tlf. 66 13 40 32
Sport & Profil • Holkebjergvej 85 • 5250 Odense SV • info@sportogprofil.dk

ALT hvad dinALT hvad din
klub skal klub skal 

bruge!bruge!

Profilbeklædning er 
simpel markedsføring
– men det virker!
VÆLG OS FORDI

VI HAR HURTIG LEVERING

VI HAR TOTALLØSNINGER

VI HOLDER HVAD VI LOVER

Sport & Profil - Annonce_A5_2021.indd   1Sport & Profil - Annonce_A5_2021.indd   1 01.11.2021   20.4301.11.2021   20.43



kokholm-suhr.dk

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

Gågaden Odense C 

Tlf. 2623 5575 
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Kære Oldboys medlemmer.

Stor tak for flot fremmøde til generalfor-
samlingen for 2020, afholdt i Marine-
foreningens meget hyggelige lokaler på 
Havnen - 45 var tilmeldt og fremmødt og 
alle med til at skabe en rigtig god gene-
ralforsamling - en super hyggelig aften. 
Marineforeningens daglige leder og kok 
Johnny Kottal og hans medhjælpere sør-
gede for tilberedning af lækker oksesteg 
med tilbehør god sovs osv. - kødet på 
sædvanlig vis leveret af Finn Niffi.

Der blev hygget lystigt ved de 6 vel-
dækkede 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 såle-
des stadig: Søren Steensen, Claus Jensen, 
Michael Charlie Enggaard Hansen, Tho-
mas Hansen (kasserer) og Klaus Kokholm 
Pedersen (formand). Suppleant Lars Ras-
mussen.

Oldboys bestyrelsens kasserer Thomas 
Hansen fremviste et flot regnskab med 
stort overskud samt en 6 cifret egenka-
pital.

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.

Oldboys Generalforsamlingen hos 
Marineforeningen 2021
Af Klaus Kokholm, Oldboys formand  

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!



Dobel 90 år - flot gået og stort 
TILLYKKE!

Charlie overbragte en over-
raskelse 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!

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



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
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Meld dig ind i fanklubben og modtag 
et flot medlemsblad 2 x om året.  

Pris for medlemskab er kun kr. 200. 

Send en mail til president@b1909.dk 
med navn, adresse og fødselsdag. 

 Fodbold med hjertet                     Slut dig til flokken. Sammen er vi stærkere 



Eneste sikre med B1909 er – at alt kan ske
Af Niels Abildtrup, journalist, Fyens Stiftstidende    
Det eneste sikre, der stort set altid har været for 
dem, der enten som tilhængere eller endda medi-
er, der har fulgt B1909 er – at alt kan ske. At man 
aldrig helt skal afskrive nierne på den sportslige 
font – selv når det mest mørkt ud – eller omvendt 
tro, at lovende stimer af resultater blive fulgt op 
i længden.
Sådan var det i selv de første år efter niernes ab-
solutte storhedstid fra slutningen af 1950’erne til 
midt op i tresserne – kulminerende med de me-
sterskaber i 1959 og 1964 og én pokaltital, og 
sådan har det været lige siden.

I de seneste årtier har årsagen givet været en 
yderst svingende økonomi, dels en manglende 
evne til at rekruttere egne og nye talenter fra især 
det Vollsmose-område, hvortil B1909 flyttede  i 
1969 fra hjemmet i Kochsgade.
Mens disse linjer skrives har B1909 igen overra-
sket de mere skeptiske sjæle, der nok for længst 
havde dømt nierne til at rykke tilbage til Fynsseri-
en med fynd og klem og hele molevitten. Da hol-
det kort før sæsonstart måtte se tre spillere skifte 
til naboen Marienlyst, så truppen for tynd ud til 
at kunne overleve en lang sæson, og spådommen 
lignede længe et sikkert bud, men så vendte re-
sultaterne.

Efter to uafgjorte mod FC Sydvest Tønder og 
B1913 – to solide klubber – vandt B1909 de tre 
næste kampe over Varde, hjemme, TPI, ude og 
senest hjemme over Aarhus Fremads reserver. 
Fremgangen kan vel kun skyldes godt trænerar-
bejder af Michael Bjørn Nielsen og hans stab, 
lederne og ikke mindst spillerne selv, for med 
en tynd trup på 15-16 mand – og dertil skiftende 
skader – så det godt nok for den neutrale iagttager 
svært ud.

Næsten samtidig med den flotte sejr over ellers 
klart forbedrede Aarhus Fremad lancerede klub-
ben også den nye organisation, som skal løfte 

truppen ved at skabe en trup, der har antal og 
kvalitet nok til to nærmest ligeværdige mandska-
ber – og det kan jo ikke nytte noget at være uden 
et andethold, som det blev en realitet efter mange 
spilleres stop efter coronakrisen og ferien.

Der er gode dessiner i omstruktureringen af se-
tuppet, men det skal jo først bevises i praksis. Ud-
fordringerne er de kendte, fordi der dels er mange 
rivaler på samme niveau i Odense, dels fordi pla-
ceringen i Vollsmose ikke har den bedste attrak-
tion – for at sige det med mange nieres egne ord.
Men B1909’s største plus er stadig klubbens navn 
og tradition, og så den gnist, der stadig er blandt 
supporterne, og der er givet stadig mange lurende 
af samme slags – omend der skal kæmpes hårdt 
for at erstatte dem, der falder fra med alderen.
Stoltheden og de mere bløde værdier er man dog 
selv herre over, og det virkede skarpt tænkt, da 
det blev meldt, at man vil prøve at skabe et mere 
socialt miljø omkring elitetruppen. For det behø-
ver ikke altid at koste de store penge.

Det vil dog nok være ekstremt vigtigt at bevare 
pladsen i Danmarksserien, fordi det er stort pa-
rameter i kampen om spillerne i laget under OB. 
Den attraktive niveau med masser af lokalopgør 
må i første omgang være det realistiske, før alle 
de vanlige andre drømme igen kommer på bordet.
Og så ved man aldrig, om de mange planer om 
at løfte Vollsmose vitterligt en dag giver positivt 
resultater. Og kommer der en etape 2 af letbanen 
til Vollsmose? Men de to faktorer er bare planer 
og visioner.

Og som nævnt i indledningen har der været mas-
ser af dem omkring B1909 i årtier.
Til gengæld er det sikkert, at det kan betale sig 
vinde en række kampe og styrke organisationen – 
som man netop har gjort det.
Og så kan man aldrig vide, hvad det så fører til – 
det er jo B1909 i en rødfarvet nøddeskal

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.
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Scanvaegt Systems A/S  
Stærmosegårdsvej 2  •  DK-5230 Odense M  •  Tlf. 6591 6000  •  info@scanvaegt.dk   detail.scanvaegt.dk

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...



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
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Stor tak for jeres støtte med annoncer i 
vores indendørs-katalog i forbindelse 
med Albani Cup Fyn på B1909. 
Indendørs-stævnet er sponsoreret af Al-
bani og traditionen tro, er der stor tilslut-
ning fra oldboyshold i mange klubber, 
aldersgrupperne +38 og +48.

Også en stor tak til journalist Niels 
Abildtrup med indlæg om B1909.
Annonceindtægterne har meget stor be-
tydning for oldboys-afdelingen B1909 
og giver os mulighed for løbende at støt-
te klubben, ungdommen og aktive spil-
lere med f.eks. ture, tøj og arrangemen-

ter. B1909 oldboys afdeling er en af de  
ældste på Fyn, startet i september 1941 
og kunne i år fejre 80års jubilæum. 
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!
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NY TOYOTA  
RAV4 PLUG-IN  

HYBRID
KOMPROMISLØS SUV

 75 km rækkevidde på ren el

 306 hk, automatgear, AWD-i

 0-100 km/t på 6,2 sekunder

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

RAV4 PLUG-IN  
HYBRID ACTIVE  
FÅS FRA 439.990 KR.Brændstofforbrug v/bl. kørsel 100  km/l. CO2-udslip 22 g/km. Modellen er vist med ekstraudstyr. Se mere på toyota.dk

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 

 

- 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.
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Træning i Corona tider 
med højt humør og 
dejligt sammenhold

B1909 Oldboys
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Etiketter af højeste kvalitet:
•  fremhæver dine varer 
•  signalerer høj kvalitet 
•  sikrer print af høj kvalitet

– og sikrer at dit prismærkningsudstyr fungerer problemfrit.

Så giv os et ring… tlf. 6591 6000

HØJ KVALITET
PROBLEMFRI  

DRIFT

GOD PRIS

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

•  bevarer farverne
•  hæfter solidt på produktet
•  tåler fugt, frost eller støv
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Center PUB TarupCenter 

 

 

 

 

Center PUB TarupCenter 

 

 

 

 CenterPUB Tarup Centeret
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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. 

Old-Boys-Magasin_2020.indd   41 12-11-2020   20:44:32



Bestyrelsen i Old-Boys Old-Boys
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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 afde-
lingen 3.000 kr. for alle ejendomme der kommer til salg 

via netværket i hele B1909 - ring på 2310 0402!

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 velud-
bygget 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.

GÅR I MED TANKEN OM
AT SÆLGE?

TIL SALG
23 100 402
Ring til Nicky

KVALITET ER ET NØGLEORD, NÅR DIT HUS SKAL SÆLGES

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

KONGENSGADE 11

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

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


