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INDHOLD
Ungdomsformandens klumme:
MEDLEMSTALLET STIGER - det gør 
behovet for HJÆLP FRA FORÆLDRE 
OGSÅ

I B1909 ønsker vi at skabe et fritids-
liv for så mange børn og unge som 
muligt. Om det så er fodbold eller 

gymnastik som medlem i B1909 el-
lers gennem Fodboldskolens gratis 
aktiviteter. Børn og unge, der har 
et sundt og aktivt fritidsliv, klarer sig 
generelt bedre i skolen, har en stør-
re vennekreds og står bedre rustet, 
når man skal ud af skolen og have en 
uddannelse. 

Vi forsøger hele tiden at øge vores 
medlemstal ved at sætte nye pro-
jekter i gang. I de sidste 4 år har vi 
gjort meget for at få pigefodbold i 
gang i B1909, og vi er gået fra at 
have ingen medlemmer til nu at have 
omkring 45 aktive piger. Gymnastik 
blev startet op 1. september sidste 
år, hvilket giver en mulighed for de 
børn og unge, som ikke ønsker at 
spille fodbold. Børnehaveprojektet 
har også skaffet nye medlemmer. 
Det kan du læse om på side 4.

Ved årsskiftet i B1909s børne- og 
ungdomsafdeling var der 212 med-
lemmer. I skrivende stund har vi 
244 medlemmer. Det er positivt, at 

vi øger vores medlemstal, men det 
giver også nogle udfordringer. Vi 
har brug for flere trænere - gerne 
medlemmers forældre eller søsken-
de. Der er heldigvis allerede mange 
forældre, som er trænere i B1909, 
men vi kan altid bruge en ekstra. 

En anden stor udfordring er kørsel. 
B1909s børne- og ungdomshold 
kan kun komme til stævner/kampe, 
hvis der er nok forældre/søskende, 
som kan hjælpe med at køre. Det 
er netop lige blevet indført pga. sti-
gende benzinpriser, at man kan få 
refunderet sine udgifter ved kørsel. 
Ønsker du at være træner eller hjæl-
pe med kørsel til kampe, så kontakt 
træneren for dit barns hold. 

Kasper H. Hansen
Ungdomsformand, B1909
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Jeppe får BØRNEHAVEBØRN 
til at spille FODBOLD

For godt og vel tre år siden fik 
Get2-Sport og Fodboldskolen i 
B1909 en god ide: Børnehave-

børnene i Vollsmose skulle stifte be-
kendtskab med at spille fodbold.

I dag er tre børnehaver i området; At-
lantis, Evigglad og Bøgelunden med i 
projektet. Og i netop Bøgelunden er 
Henrik Jeppesen ansat som pædago-
gassistent. Han sørger for at de æld-
ste i børnehaven en gang om ugen 
spiller fodbold på B1909s anlæg.
- Børnene er lykkelige for det. De sy-
nes det er sjovt, fortæller han.

Skal være en leg
Men Henrik Jeppesen, der i B1909 
aldrig bliver kaldt andet end Jeppe, 
peger også på nogle store fordele 
ved at lade børnene spille fodbold.

- De får forbedret deres motorik og 
bliver bedre til at koordinere. Børne-
ne kommer simpelt hen i bedre fysisk 
form, mener han.

Og så understreger han, at det ikke 
drejer sig om, hvem der er bedst til 

at spille fodbold, men derimod at alle 
har gavn af at være med. For som 
han siger:
- Børnene skal frem for alt have det 
sjovt og det skal være en leg for dem 
at deltage.

Stifte bekendtskab med 
foreningslivet
For Get2Sport, der er en af initiativ-
tagerne til projektet, er der en klar 
bagtanke med at lade børnehavebør-
nene stifte bekendtskab med at spille 
fodbold.

- Vi ved, af erfaring, at børn i Volls-
mose melder sig noget senere ind i 
foreninger end børn fra andre områ-
der. Så vores håb er, at dette initia-
tiv kan åbne forældrenes øjne for, at 
børn kan have stor glæde af at være 
medlem af en forening, siger Kenneth 
Kongensgaard fra Get2Sport.

Smag for fodbold
Noget tyder på, at børnehavebørne-
ne bliver så glade for at spille fodbold, 
at de ikke kan nøjes med at spille fod-
bold en dag om ugen.

Niels Just Rasmussen
Skribent, B1909

- Flere af børnene er også med til 
at spille fodbold tirsdag og torsdag 
i B1909. Og blandt andet den udvik-
ling, har resulteret i, at B1909 for 
første gang i mange år har kunnet 
stable U6 og U7-hold på benene.  for-
tæller Jeppe, for hvem projektet også 
har grebet om sig. Han er nemlig ble-
vet hjælpetræner i B1909. Så der er 
nok at se til hver dag for den erfarne 
pædagog. Der er dog navnlig en dag i 
ugen, han ser frem til.

- Mandag er min bedste dag, for den 
starter med, at jeg skal med børne-
havebørnene over på B1909s anlæg 
og spille fodbold. - Det er simpelt hen 
så livsbekræftende, lyder det afslut-
ningsvis fra Henrik Jeppesen.

Jeppe (th.) ses her sammen med 
ungdomsformand Kasper H. Han-
sen og årets spiller i U6-årgangen 

Mohamed Dhamuke

” - Mandag er min bedste dag, for den starter med, at jeg 
skal med børnehavebørnene over på B1909s anlæg og spil-
le fodbold. - Det er simpelthen så livsbekræftende. ”Citat fra Jeppe, børnetræner i B1909 og pæda-

gog i børnehuset Bøgelund i Vollsmose.

Henrik Jeppesen spiller og leger en gang om ugen fodbold på B1909s 
anlæg med de ældste børnehavebørn i Bøgelunden. Børnene får for-
bedret deres motorik og koordinationsevne og for Jeppe er det livsbe-
kræftende.



76

PINSEFODBOLDSKOLEN 2022 med 
deltagelse af 60 PIGER

Kasper H. Hansen
Ungdomsformand, B1909

Lørdag og søndag d. 4. og 5. juni 
kl. 9.00 - 15.00 deltog 60 piger 
i PinseFodboldskolen. Pigerne 

var fra 6 - 15 år og kom fra 8 for-
skellige skoler i Odense. 
12 friske trænere stod klar med 
øvelser, lege og andre aktiviteter, 
som gav meget glæde og læring til 
pigerne. 

Mange af pigerne spiller i B1909 i 
forvejen, men vi håber, at PinseFod-
boldskolen har vækket interessen 
hos flere piger - især fra 0.-3. kl., som 
er startet op 1. april i B1909. 

Alle piger fik en T-shirt, shorts, strøm-
per og en bold med hjem. Der var 
også frugt to gange om dagen og et 
måltid mad samt de populære slush 
ice, som kølede piger og trænere lidt 
ned i varmen. 

PinseFodboldskolen er en del af Fod-
boldskolens aktiviteter. 
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ELAN gør en FORSKEL

Der har i de senere år været 
stille omkring pigefodbolden 
i B1909. Men nu er udviklin-

gen for alvor ved at vende.
En af de frivillige ledere, der er med 
til at give pigefodbolden et skub frem-
ad, er Elan Rahman. Hun træner et 
pigehold. Og det er for hende helt 
oplagt.

- Jeg har selv spillet fodbold i B1909 
og Marienlyst og har haft meget for-
nøjelse af det. Den oplevelse vil jeg 
gerne give videre til pigerne.

Opmærksom
Elan har nu trænet pigerne i tre år 
og gjort sig sine erfaringer.
- Man skal være meget opmærksom. 
Det er vigtigt at alle piger føler de er 
med og er en del af det gode fælles-
skab.

Den unge pigetræner føler dog ikke 
det er noget problem. For pigerne 
vil meget gerne være med til at spil-
le fodbold. Og skulle et par stykker 
af dem blive væk fra træningen en 
enkelt gang, bekymrer det ikke Elan 
Rahman.
- De vender altid tilbage. Specielt nu, 

hvor vi er omkring 25 til træning og 
stadigt bliver flere og flere, siger hun.

Udfordringer
I de tre år, hvor Elan Rahman har 
været træner for fodboldpigerne i 
B1909, har hun heldigvis kunnet 
konstatere en stigende forældrein-
teresse omkring pigefodbolden. For-
ældrene lever med i, hvad pigerne 
foretager sig på fodboldbanen, Så 
nu efterlyser Elan kun en enkelt ting i 
forhold til forældrene, før det er helt 
perfekt.
- Jeg kunne godt ønske mig at flere 
forældre hjalp til med kørsel, når vi 
skal spille på udebane, lyder det fra 
pigetræneren.

Ligger lige til højrebenet
At Elan Rahman er blevet træner for 
et fodboldhold er så langtfra nogen 
tilfældighed. Ikke blot fordi hun selv 
har spillet fodbold. Men hun har med 
hjemmefra som noget helt naturligt 
at engagere sig i lokalsamfundet. 

Hendes far er meget engageret i be-
styrelsesarbejde i Vollsmose. Og hen-
des mor er med til at lave et utal af 
aktiviteter for børn og unge i området.

Niels Just Rasmussen
Skribent, B1909

Elan Rahman træner et pigehold i B1909. For hende er det helt natur-
ligt at bidrage til lokalsamfundet. Og at det sker i B1909 finder hun 
oplagt. Hun betragter nemlig klubben som sit andet hjem.

- Jamen ingen tvivl om, at det har 
været en fordel at have det med i 
bagagen hjemmefra, at de, der kan, 
har en forpligtelse til at engagere 
sig i lokalsamfundet og sørge for, at 
børn og unge har noget fornuftigt at 
tage sig til. Det har ligget til højrebe-
net for mig, erkender hun.

En gang B1909 altid B1909
Elan Rahman går for øjeblikket i 
2.g på Mulernes Legatskole. Og 
det oplagte spørgsmål til hende i 
den forbindelse er selvfølgelig, hvad 
der sker med trænergarningen i 
B1909, når hun om et års tid er 
færdig med gymnasiet og forment-
lig skal uddanne sig videre.

- Det har jeg slet ikke taget stilling 
til endnu. Der er mange muligheder. 
Og selvfølgelig er der den mulighed 
at jeg læser videre i en anden by end 
Odense. Men vær sikker på, at jeg 
vender tilbage. B1909 er mit an-
det hjem, så mig slipper man ikke 
sådan af med, lyder det fra den en-
gagerede pigefodboldtræner, Elan 
Rahman.

Elan Rahman, pigetræner i B1909, ses her på 
Viborg Stadion, hvor pigeafdelingen var inviteret 
op af DIF get2sport til kvindelandskampen mellem 
Danmark - Bosnien. Pigerne, trænere, forældre 
og søskende fra B1909 vandt DBU’s ”Fanbattle” 
på Viborg Stadion. Elan fik derfor overrakt en 
spritny landsholdstrøje med alle landsholdsspiller-
nes autografer.
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GYMNASTIKKEN fik afsluttet den 
første sæson 

Onsdag d. 6. april afholdte 
B1909s nye gymnastikaf-
deling en lille opvisning, som 

samtidig var afslutningen på den 
første gymnastiksæson i B1909.

De 20 medlemmer (2-5-årige pi-
ger og drenge) samt deres for-
ældre og bedsteforældre var 
inviteret til en hyggelig afslutten-
de opvisning, hvor børnene stolt  
viste hvad de havde lært.

Bagefter var der kaffe, kage og saf-
tevand til alle voksne og børn. 

B1909 siger tak til alle medlemmer 
for en rigtig god første sæson. Tak 
til vores to engagerede instruktø-
rer Anna og Heidi og tak for et godt 
samarbejde med get2sport, som 
har været en god støtte under sæ-
sonen. 

Vi glæder os til den nye sæson, hvor 
to forældre har sagt ja til at hjælpe 
til som hjælpeinstruktører.

Opstart på sæson 2022/23 er 
onsdag den 17. august kl. 16.30.
Både nuværende og nye medlem-
mer er meget velkomne.

Kasper H. Hansen
Ungdomsformand, B1909

ODINSKOLEN til NÆSBY CUP
- Med både PIGE- OG DRENGEHOLD

Skolerne i Vollsmose har i man-
ge år været en fast deltager 
ved Næsbys SFO-skoleturne-

ring, også kaldet NÆSBY CUP. Rigtig 
mange skoleelever fra folkeskolerne 
i Odense Kommune fra 3. årgang 
deltager årligt ved dette stævne. 

I min optik det bedste 
fodboldboldstævne 
på Fyn, selv Fy-
ens Stiftstiden-
de-stævnet i 
juleferien kan 
ikke måle 
sig. Det, der 
gør Næs-
by Cup helt 
unikt, er, at 
mange klasse-
kammerater til 
de udøvende hold 
er livligt med på side-
linjen bag indendørsban-
derne. Der er lavet bannere samt 
sjove og fine slagord til støtte for sin 
skole. 

Mange forældre har også taget fri 
fra deres arbejde for at støtte op. 
Næsby Skoles forældreforening 
hjælper også til ved salg af kage, 
kaffe, juice og forfriskninger. Jo, så 

sandelig et rigtigt skolefodboldstæv-
ne med høj kvalitet, stemning og in-
tensitet og sidst men ikke mindst, så 
bliver fodboldkampene spillet med 
hjertet og skolesjælen. 

Stævnet er delt op i en Pige U10-ræk-
ke, som afvikles om tors-

dagen og en Drenge 
U10-række, som 

afvikles om fre-
dagen. Stæv-
net var i 
år rykket 
frem til ef-
ter påske 
pga. coro-
na. Sid-

ste år var 
stævnet helt 

aflyst. 

Odinskolen havde 
i år tilmeldt et pigehold 

og to drengehold. Det ene drenge-
hold var et mix af elever fra 1. - 3. 
klasse og pigeholdet et mix fra 2. - 3. 
klasse. Det er noget af en dannel-
sesrejse at komme fra Gillestedvej 
til Næsbyhallerne, men børnene tog 
det i stiv arm sammen med Fyn Bus, 
og et busskifte ved Odense Bane-
gårdscenter. Målene for eleverne er 

Lars Buchardt
Fodboldskolekoordinator, Odinskolen
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selvfølgelig at spille fodboldkampe 
- og gerne vinde kampene, men for 
Odinskolens elever var de primære 
læringsmål og succeskriterierne; 
god opførsel, fairness, socialisering, 
og sammenhold som skole. 

Vi fik spillet, afviklet og kæmpet i alle 
vores kampe i de indledende grup-
per, men ingen af holdene gik vide-
re til slutspillet. Girlz-power-pigerne 
kom dog på pointtavlen ved at spil-
le remis 0-0 mod Næsby Skole i et 
sandt fodbolddrama, hvor vi nok var 
lidt udspillet fra brændet og var så 
at sige meget heldige. Men der blev 
kæmpet og svedt til den helt store 
guldmedalje. 

Børn- & Ungeforvaltningen i Odense 
Kommune kan glæde sig over, hvor 
mange børn/elever der oplever 
trivsel og dannelse til et skolefod-
boldstævne. At Odinskolen, Fodbold-

skolen, B1909 og især Vollsmose 
stemplede ind, giver hvert enkelt 
barn/elev nogle erfaringer der styr-
ker deres ”livsduelighed”. 

Ganske enkelt fantastisk!

U8-U10 piger i stor udvikling
- NYT PIGEHOLD I B1909 

I vinterhalvåret har 3-4 piger fast 
trænet med U7-holdet til trods for 
de var 1-2 år ældre. De havde nem-

lig yngre brødre på holdet og kunne 
godt lide at spille med. I marts be-
gyndte vi at undersøge muligheden 
for et rent pigehold for U8-U10 piger. 

Der var nemlig interesse fra 3 piger 
fra Rosengårdskolen, som gerne ville 
starte op også. Samtidig var der nog-
le piger i samme alder, som kom fast 
til træning i Fodboldskolen. Det kun-
ne Spiros fortælle og han begyndte 
straks at snakke med pigerne og de-
res forældre om tilbuddet i B1909. 

Vi manglede kun en træner, og Hüs-
ne Er, som er moster til en af pigerne, 
meldte sig på banen. Hüsne har tid-
ligere spillet i FIF/B1909 på pigesi-

den, og har fast fulgt med i træningen 
hos de yngste det seneste år.

Her 14 dage før sommerferien så 
har vi 13 piger, der er meldt ind og 
fast kommer til træning. De har væ-
ret til to stævner under DBU Fyn - et 
på hjemmebane og et i OKS. Vi priori-
terer sociale arrangementer højt og 
der er derfor ved at blive lavet en tur 
til JumpingFun inden sommerferien 
med de øvrige piger i B1909s børne- 
og ungdomsafdeling.

Der er dog masser af plads til nye pi-
ger, hvis man har lyst til at spille fod-
bold. U8-U10 (1. - 3. kl.) træner fast 
tirsdag og torsdag kl. 16.30 - 18.00 
bag hallen. Trænerne er Hüsne og 
Rüya samt tre piger fra U15; Furaha, 
Ismahan og Soumiya. 

Kasper H. Hansen
Ungdomsformand, B1909
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Fodbold er herligt, men UDDANNELSE 
OG ARBEJDE ER VIGTIGERE

Det er ikke nogen tilfældighed, 
at Mohamod Mohamed er 
fodboldtræner i B1909. Han 

er nemlig bidt af en gal fodbold.

-Jeg ser al den fodbold, jeg kan kom-
me i nærheden af. Og jeg har en klæ-
behjerne, der gør, at jeg kan huske, 
hvad jeg ser, så jeg elsker også at 
analysere, hvad jeg oplever på skær-
men. Så det har været naturligt for 
mig at prøve lykken som træner, for-
tæller han.

Han har således været ungdoms-
træner i FC. Kammeraterne i Århus 
og TPI i Odense inden han havnede 
som træner i B1909, hvor han ar-
bejder med U15 og U16-spillerne.

Arbejde og uddannelse vigtigt
Mohamod Mohamed er ikke nogen 
helt almindelig fodboldtræner. Hvor 
mange trænere lægger vægt på det 
taktiske eller en god kondition, så er 
det noget helt andet hos spillerne, 
der har hans første prioritet.

- Jeg går op i, hvordan spillerne har 
det. For mig er det vigtigt at gøre 

dem klart, at det er vigtigt, at de får 
en uddannelse og et arbejde. Og jeg 
hjælper dem gerne med det, hvis de 
ønsker det, siger han. Men føjer så til
- Det betyder ikke, at jeg ikke prøver 
at gøre den enkelte spiller bedre på 
banen. For det gør jeg. Men min er-
faring siger mig, at i et område som 
Vollsmose er det vigtigere, at jeg kan 
få spillerne til at fungere som men-
nesker end at de vinder en fodbold-
kamp.

Tag ansvar
Og for Mohamod Mohamed vil det 
blandt andet i praksis sige, at spiller-
ne lærer at tage ansvar. Både på og 
ikke mindst uden for banen.
Han nævner som eksempel, at det 
har været svært at skaffe kørsel til 
udebanekampene. Det har han nu 
taget konsekvensen af. Der bliver 
kun spillet kampe på hjemmebane 
medmindre spillerne har sørget for 
transport til udebaneopgør.

- Jeg har 45 unge mennesker på min 
liste. De vil alle gerne spille fodbold. 
Jeg har simpelthen ikke kræfter til at 
organisere udebanetransport med 

Niels Just Rasmussen
Skribent, B1909 mindre de selv hjælper til. Og spiller-

ne har accepteret, at sådan må det 
være, lyder det bestemt fra Moha-
mod Mohamed.

Give erfaring videre
At trænergerningen for U15 og 
U16-spillerne tager virkelig meget 
af Mohamods tid, tager han med 
et smil. For det at være træner, gør 
han ikke for personlig vindings skyld. 
Han gør det fordi han gerne vil give 
det videre, som han ikke selv ople-
vede som ung i Århus: at indgå i et 
fællesskab, hvor man udvikler sig 
som menneske og undgår at havne 
i kriminalitet.

- Når en af spillerne er kommet i 
gang med en uddannelse eller har 
fået et arbejde, bliver jeg glad. Så 
ved jeg, de er på rette vej. Livet er 
andet end fodbold, slutter Mohamod 
Mohamed.

Det er Mohamod Mohameds filosofi. Han er fodboldtræner for U15 og 
U16-spillerne i B1909, hvor han lærer spillerne både at spille fodbold 
og klare sig i livet.



Årgang                        Dag                                   Tid                                      
U5/U7 drenge           Tirsdag – Torsdag        16:30-18:00                  

U8/U9 drenge               Tirsdag – Torsdag            16:30-18:00                      

U10 drenge                    Tirsdag – Torsdag             16:30-18:00                      

U11 drenge                   Tirsdag – Torsdag             16:30-18:00                      

U12 drenge                    Mandag - Torsdag             16:30-18:00                     

U13 drenge                 Mandag – Onsdag             16:30-18:00                      

U15/U16 drenge          Tirsdag – Torsdag             18:00-19:30                      

U17 drenge                    Mandag – Onsdag             18:00-19:30                     

Piger U12-U13            Mandag – Onsdag             17:00-18:30 

Piger U8-U10 Tirsdag - Torsdag  16.30-18.00

Træningsoversigt for B1909’s børne- og ungdomsafdeling:

Information om kontingent:

Kontingent opkræves månedsvis via automatisk kortbetaling. Det vil sige 
at det årlige kontingent deles op i 10 betalinger, da januar og juli er beta-
lingsfri.

Kontingentsatser i 2022:
U4-U7 (opkræves hver måned (Ikke januar/juli) 50 kr. 
U8-U10 (opkræves hver måned (Ikke januar/juli) 90 kr.                
U11-U13 (opkræves hver måned (Ikke januar/juli) 130 kr.
U14-U19 (opkræves hver måned (Ikke januar/juli) 150 kr.

Vær opmærksom på at betalingslinket sendes til din e-mail, så det er me-
get vigtigt at klubben har din korrekte e-mail adresse. 


