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B1909 har indgået en 3 årig aftale med fagforeningen 3F om et stadion 
sponsorat for perioden 1. november 2022 – 31. oktober 2025. Vores 
stadionbane vil derfor fremover bære navnet:

3F GILLESTED PARK.

B1909 har rødder i arbejdermiljøet og er derfor stolte over at kunne 
præsentere en fagforening som en større sponsor.

Med en fælles baggrund og et fælles mål er grunden lagt for en positiv 
udvikling til gavn for begge parter. 3F bliver synlige i byens nordøstlige 
del, vi får sat fokus på fodbolden fra en ny vinkel med nye muligheder.

Det er vores håb, at vi med den nye samarbejdspartner kan skabe et 
stærkt fællesskab med fodbold, uddannelse og kammeratskab.

Velkommen til 3F. Vi ser frem til et godt samarbejde. 

Odense, den 5. november 2022

På vegne af bestyrelsen

Henrik Brandt Rasmussen
Pressechef
B1909

PRESSEMEDDELELSE



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 starter indendørs- 
turneringen Albani Cup Fyn på B1909 
og herefter følger stævner i Munkebo, 
Harndrup, OKS og sluttelig TPI i februar 
2023. 

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  
ældre spillere. Formålet var at samle 
gamle spillere til bold og hyggeligt sam-
vær 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 sidste år har fejre-
de sit 80-års jubilæum.

Velkommen til opstarten af Albani Cup 
Fyn 2022/23 på B1909 og ønsket om 
at vi må få en rigtig god turnering uden 
Corona udfordringer.



Albanigade 27 - Odence C - Tel. 6612 7035
www.schiang-living.dk
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Oldboys har udover turneringsfodbold og 
vintertræning også fokus på hygge og  
arrangementer for de aktive spillere.

Hyggelig aften på GASA Odense med 
lækker burger fra Burger Anarchy og et 
holdspil i indendørs Petanque. En ka-
non aften hvor der også blev drukket et 
par øl undervejs.

Tilfredse gutter med 
Burger og Fritter og selv-

følgelig en kold til!

Koncentration hos alle 
spillere og en tæt holdkon-
kurrence!

Nogle mestrer det utrolige 
med kuglerne bl.a. Lars 
Sukkerfod Rasmussen.

En overrasket Thomas 
Hansen ser til.
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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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2022

2022/2023

Søndag den 20. november 2022  B1909

Søndag den 4. december 2022  Munkebo

Søndag den 8. januar 2023   Harndrup (Brenderup Hallen)

Søndag den 15. januar 2023  OKS (Hallen ved B1909)

Søndag den 5. februar 2023   TPI

Startgebyr kr. 300 pr. hold

Dato:               Stævne:

aOdense KFUM
aOKS
aTPI
aGlamsbjerg
aMunkebo
aB1913
aÅrslev

aOtterup
aMarienlyst
aHøjby
aKerteminde
aLangtved
aFraugde
aKorup

aSanderum
aChang
aØB
aHolluf Pile
aVindinge
aFjordager
aMarslev

aSkamby
aHarndrup
aLangeskov
aÅsum
aAgedrup
aNæsby
aUbberud
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Skov Jensen
støtter 

Old-Boys

Landbrugsvej 10K • 5260 Odense S • 66 13 54 08
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Dennis Witek, formand i B1909

Sportsligt
På fodboldfronten er det gået planmæssigt 
for vores første hold i Danmarksserien. 
Året startede godt nok med, at vi skulle ud 
at finde en ny cheftræner, da Michael Bjørn 
Nielsen pludselig fik chancen for at afprøve 
tilværelsen som semi-professionel træner 
på Færøerne. Udfordringen blev løst og vi 
ligger midt i rækken, men kunne med større 
træfsikkerhed og held have været i top 3.

På ungdomssiden er Pigeafdelingen fortsat 
i rivende udvikling og har ydermere skabt 
en dameafdeling.  Pigeafdelingen har tillige 
løftet opgaven som boldpiger til Danmarks-
seriens hjemmekampe på flotteste vis. Vi 
har stadig i ungdomsafdelingen en stigen-
de medlemstilgang ikke mindst på grund af 
den store arbejdsindsats i afdelingen. Det er 
dejligt at komme i klubben og se den livlige 
aktivitet der er i klubben.
Klubbens lukning af Combi Cup stævnet 
på grund af Covid 19 er ikke alene et tab 
rent sportsligt, men også en økonomisk bet. 
Men uden retten til at overnatte er stævnets 
idé bortfaldet. Hvorvidt det senere bliver 
muligt at gennemføre et sådant stævne er 
usikkert. Planen er dog at Kreafunk stævnet 
bliver afholdt.
Den nystartede gymnastikafdeling er også 
kommet godt i gang med mere end en snes 
medlemmer i de yngste årgange. Der er 
også indkøbt redskaber og materialer til 
afdelingen. Vi får forsat besøg af områdets 
børnehaver et par gange om ugen.

Sociale tiltag
Vi har åbnet en skak- og lektiecafé her ved 
indgangen til vinterhalvåret. Lokalerne er 
sat i stand og dagligdagen ledes af Elan 
Rahman. Fodboldskolen og cykelskolen er 
fortsat populært og bliver i dagligdagen sty-

ret af Spiros 
Antivakis og 
Freddy Ver-
mod.

Renovering 
og vedlige-
holdelse
Vi har brugt 
en del penge på at vedligeholde såvel klub-
hus som baner. Omklædningsrum 6, som er 
Danmarksseriens faste rum, er blevet mo-
derniseret. En gruppe af spillerne har væ-
ret med i arbejdet med at omdanne rummet 
og det tilhørende motionsrum til et flot og 
funktionelt værested for truppen. 
Vi har ligeledes fået gang i saunaen igen, 
med hjælp fra sponsorer. Vores dygtige 
ildsjæle Preben Munch og Christian Frede-
riksen er frontkæmperne, når vi skal søge 
fonde til vores mange udfordringer. Blandt 
andet har de sørget for midler til en trappe-
lift til førstesalen. Nu er de sammen med de 
øvrige i fondsudvalget i gang med at søge 
midler til udskiftning af vores lys på kunst-
græsbanen. 
På opvisningsbanen er arbejdet med ud-
skiftning af bandeskelettet afsluttet og vores 
sponsorer får nu en flottere eksponering via 
deres bander og vores dynamiske måltavle.

Fremtiden
Vi har afholdt et møde med Odenses borg-
mester Peter Rahbek Juel og statsdirektøren 
om planerne for Fremtidens Vollsmose. 
De kommende år vil Vollsmose gennemgå 
en forvandling, der radikalt vil ændre bo-
ligmassen og beboersammensætningen. I 
stedet for at være en firkant af boligblokke 
bliver området omdannet til at bestå af en-
klaver, der vil bidrage til at åbne området op 
til en bydel med sammenhæng med byen. 

Nyt fra B1909



Ulrik Storm - I hjertet af Odense 
EKSKLUSIVT TØJ TIL DEN STILBEVIDSTE MAND

Vestergade 3 - 5000 Odense C



Hyggelig Old-Boys afslutning på Ryans og 
Klosterkroen
 
Hyggelig afslutning 2022 med start på 
Ryans Pub, spisning på Klosterkroen og 
for en hel del spillere også afslutning på 
Piano Bar. (Billeder herfra censureret)

Opstart på Ryans med et 
par øl og en svær VM-quiz 

i fodbold. Det krævede kon-
centration ved de forskel-

lige borde. Krølle var igen 
suveræn i de her quiz.

Hygge på Klosterkroen 
med Stegt Flæsk og Ægge-
kage. Det blev også til lidt 
snaps undervejs.

Den altid sikre Quiz Ma-
ster Dommer Steenberg 

styrede konkurrencen 
med sikker hånd.



Forhandlerfelt

Den nye ID.5 imponerer med sine kraftfulde præstationer fra SUV‘en, sine elegante linjer fra coupéen 
og en rækkevidde op til 514 km. 
En kompromisløs elbil med endnu hurtigere opladning og priser fra kr. 399.995. 

Oplev den nye kompromisløse elbil ID.5 og prøvekør den hos os

ID.5 77 kWh fra (vejl. pris) kr. 399.995,-. Forbrug 170 Wh/km. Rækkevidde op til: 514 km. CO2-ejerafgift kr. 340,-/halvår. 
Forbrug kan påvirkes af kørestil, vejrforhold og tilvalg af udstyr. Bilen er vist med ekstraudstyr.

Elegant eSUV Coupé

Forhandlerfelt

Den nye ID.5 imponerer med sine kraftfulde præstationer fra SUV‘en, sine elegante linjer fra coupéen 
og en rækkevidde op til 514 km. 
En kompromisløs elbil med endnu hurtigere opladning og priser fra kr. 399.995. 

Oplev den nye kompromisløse elbil ID.5 og prøvekør den hos os

ID.5 77 kWh fra (vejl. pris) kr. 399.995,-. Forbrug 170 Wh/km. Rækkevidde op til: 514 km. CO2-ejerafgift kr. 340,-/halvår. 
Forbrug kan påvirkes af kørestil, vejrforhold og tilvalg af udstyr. Bilen er vist med ekstraudstyr.

Elegant eSUV Coupé

Middelfartvej 50 · 5200 Odense V
Tlf: 63 11 85 00 · vw-odense.dk

Åbningstider i salgsafdelingen: 
Man-fre: 09.00-17.30 / Lør og søn: 11.00-16.00Volkswagen Odense

Jeppe
Engedahl
SALGSRÅDGIVER

T: 43 22 36 18

Rasmus W. 
Frederiksen
SALGSRÅDGIVER

T: 43 22 36 47

Pia
Lillelund
SALGSASSISTENT

T: 21 56 46 32

Sebastian 
Mosdal
SALGSTRAINEE

T: 20 56 49 95

Martin
Persson
SALGSRÅDGIVER

T: 43 22 36 67

Morten
Alnor
SALGSCHEF

T: 43 22 36 70



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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Industry-leading, weighing, packing and sorting machinery 
Engineered and manufactured in Denmark 

Newtec er førende producent af avancerede veje, pakke- og sorteringsmaskiner til primært frugt- og 
grøntsagsindustrien. Vi sætter en ære i at designe unikke løsninger til pakkeriernes specifikke behov. 

Hos Newtec har vi 45 års erfaring med at kombinere vores maskiner med de nyeste teknologier. 

Newtec er en privatejet familievirksomhed med hovedsæde i Odense. 
Lokalt arbejder vi i et dynamisk internationalt miljø med fokus på kvalitet og innovation. 

Newtec er repræsenteret i mere end 50 lande og har datterselskaber i København,  
Storbritannien samt et joint venture i Kina. 

”Med Newtecs veje- og pakkeløsning til vores værdifulde kirsebær, 
sikrer vi os at vores høje kvalitetskrav bliver mødt med skånsom 

håndtering af vores skrøbelige bær, nøjagtig afvejning og  
høj kapacitet. 

Det er vigtigt for os, at vores håndplukkede kvalitetskirsebær 
behandles skånsomt i hele processen, og samtidig så effektivt at 

kirsebærene bliver vejet, pakket og leveret så hurtigt muligt, for at 
sikre et friskt slutprodukt” 

CEO – Anders Piper, Danfrugt A/S 
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*Tilbuddet glæder ikke oksefilet, grillet kylling og grillede rejer. Kan ikke kombineres med andre tilbud og rabatter.
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knækker
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369,-

*
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Fodbold er sundt for Hjertet og også godt for 
fællesskabet!
Gør livet sjovere, sundere og længere ved at 
gå til fodbold i B1909 Oldboys. DBU og Hjer-
teforeningen køre projekt Fodbold For Hjer-
tet, i et samarbejde mellem fodboldklubber og 
hjerteforeningen.

I B1909 Oldboys er vi godt 30 spillere i alde-
ren 35-75, der mødes til Fodbold én gang om 
ugen, enten turnering eller træning.

I træning & turnering er der også fokus på 
fællesskabet, og her er vi sammen uafhængig 
af alder, form og fodbolderfaring. Det er alt-
så hverken dit niveau, din alder eller din form 
som er afgørende. Det vigtigste er, at vi er 
sammen og har det sjovt samtidigt med, at vi 
får sved på panden. 

Fodbold har dokumenteret effekt på sundhe-
den for danskere med hjerte-kar-sygdomme, 
diabetes og andre livsstilssygdomme.

Forskning viser, at motionsfodbold bekæmper 
livsstilssygdomme:

•  kan anbefales som en del af behandlingen   
 af forhøjet blodtryk

•  reducerer blodtryk, kolesterol og  
 fedtprocent.

•  forøger muskelmasse, konditallet og  
 forbedrer fedtforbrændingen

•  øger livskvalitet via socialt samvær.

I B1909 Oldboys træner vi hver mandag i vin-
ter-sæsonen og spiller turneringskampe tirs-
dag og torsdag afhængig af hold.

Du kan kontakte B1909 Oldboys på mail: old-
boys.b1909@gmail.com



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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Tlf. 27 70 22 57



Vi er klar til at hjælpe dig på tlf. 66 13 40 32
Sport & Profil • Holkebjergvej 85 • 5250 Odense SV • info@sportogprofil.dk

Besøg Jeres webshop

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

VI HAR HURTIG LEVERING

VI HAR TOTALLØSNINGER

VI HOLDER HVAD VI LOVER

shop.sportogprofil.dk/b1909

scan mig



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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” Verdens største sportsskandale”, det var 
Jan Jensens konklusion om udviklingen i 
FIFA, hvor der hersker en kriminel kor-
ruptionskultur, som kulminerede med til-
delingen af VM-værtsskabet i fodbold til 
fodbold U-landet og ørkenstaten Qatar. 

Ordene faldt lørdag den 5. november, da 
B1909’s driftige Old Boys afdeling hav-
de inviteret Ekstra Bladets undersøgende 
journalist, Jan Jensen til at holde foredrag 
i klublokalerne på Gillestedvej. Efterføl-
gende var der fællesspisning for de cirka 
50 fremmødte røde sjæle, der også kunne 
glæde sig over offentliggørelsen af 3F som 
ny stadionsponsor de næste tre år. 

Tyveri af en halv milliard
Jan Jensen blev meldt ind i B1909 som 
5-6 årig og var endda inde omkring Chri-
stian Wichmanns tropper, som blev dan-
ske ynglinge mestre i 1977 med en samlet 
sejr over Lyngby Boldklub. Jan kunne for-

tælle, at den nuværende korruptionskultur 
blev grundlagt helt tilbage i 1974 af brasi-
lianeren Joao Havelange, som havde tætte 
kontakter til landsmanden og stor-gang-
steren, Andrade de Castro. Makkerparret 
plyndrede FIFA for en halv milliard dol-
lars! Jan Jensen kunne også fortælle, at 
det lå i kortene, at det var USA’s tur til at 
skulle afholde VM i 2022, men pludselig 
stemte alle de asiatiske og afrikanske fod-
boldforbund for Qatar som værtsland…
Sepp Blatter afløste sidst i halvfemserne 
Joao Havelange som topfigur i FIFA og 
fortsatte således med at købe stemmer til 
fordel for egen vinding. Faktisk var det 
også på denne måde, at Tyskland blev 
værtsland i 2006, hvilket også var tilfældet 
med Sepp Blatters mange genvalg. 

Korruptionskultur kulminerer
Korruptionskulturen kulminerede nær-
mest, da emiren i Qatar “præsenterede” 
ørkenstaten som kandidat for Michel Pla-

Sportsredaktør Jan Jensen besøgte 
B1909's Oldboys arrangement med  
status på VM
Af Jesper Kent Mortensen 



tini og den franske præsident Nicolas 
Sarkozy i Ellysee Palæet i Paris. Re-
sultatet blev, at Platini ikke længere 
skulle stemme på USA som værtsland i 
år, men på ørkenstaten Qatar. Det fran-
ske udbytte: Emiren køber PSG, hvor 
han investerer astronomiske summer. 
Desuden køber han en hel flåde af fran-
ske jagerfly, hvad der igen suppleres af 
en række andre eksportordrer. 

Folk som netop Platini og Franz Beck-
enbauer foranledigede også, at Rus-
land fik VM-værtsskabet i 2018, som 
på dette tidspunkt havde sin sportsmi-
nister siddende i FIFAs eksekutiv-ko-
mite, selv om verdensforbundet ikke 
tøver med at straffe mindre nationer 
med udelukkelse, når disse blander 
sport og politik. Tildelingen af værts-
skabet til Rusland kom blandt andet i 
stand, fordi en række sydamerikanske 
fodboldforbund blev betalt med en 
million dollars for at give deres stem-
me til fordel for russerne. 

Ny skandale i støbeskeen
DBU havde til at begynde med hel-
ler ikke problemer med at samar-
bejde med fodbold U-landet, Qatar. 
DBU-formand, Jesper Møller sendte 
således danske ungdomslandshold fra 
2010 og fem år frem, indtil den danske 
kulturminister, Marianne Jelved skred 
ind over for denne praksis. 
Den nuværende FIFA-præsident Gian-
ni Infantino afløste Sepp Blatter i 2016 
og startede sit lederskab med en hed 
forlovelse med Qatar-emiren. Infanti-
no er i dag bosiddende i Ørkenstaten 
og er på genvalg næste år. 

Han har allerede sikret sig de afrikan-
ske og asiatiske stemmer. I 100-år for 
VM’s afholdelse i 2030 er Saudi Arabi-
en, selv om det ikke er Asiens tur til at 
være vært, men derimod Afrikas. 

Løsning: Saudierne tilføjer da bare 
Egypten som medvært, hvilket har ud-
løst voldsomme europæiske protester. 
Ny løsning: Grækenland tilføjes som 
tredie medvært… 

Jan Jensen rundede uden tøven fore-
draget af med at konstatere, at FI-
FAs ageren de sidste 50 år er verdens  
største sports-skandale.



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. 225. 

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

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



Spændende foredrag med Ole Larsen
Af Jesper Kent Mortensen   
Vores oldboys arrangement med Ole Lar-
sen blev en stor succes. 41 oldboys med-
lemmer og et par gæster, som efterfølgende 
meldte sig ind i oldboys, var fremmødt og 
glædede sig til en hyggelig dag i klubben 
med spændende indlæg 
fra Ole Larsen og det 
efterfølgende lokalop-
gør i DS serien mod 
vennerne fra B1913.

Ole Larsen kom i sit 
spændende indlæg godt 
omkring, sin opvækst 
på Møn og de lokale lo-
kalopgør mod Vording-
borg, hvor en ung Mor-
ten Olsen dominerede 
inden hans tid i B1901 
og den efterfølgende professionel karriere 
og kaptajn på det danske landshold.

Ole var i tresserne blevet begejstret for 
B1909 og skuffelsen var stor da han ikke 
kunne få billet til mesterskabskampen 
1964 mellem KB og B1909, hvor B1909 

vandt og der blev sat publikumsrekord i 
Parken med 43.800 tilskuere.
Mange måtte den dag gå skuffet hjem uden 
at kunne få billet.
Da Ole efterfølgende startede som jour-

nalist på Fyens 
Stiftstidende og 
her mødte Mogens 
Berg, ja så var 
der hurtig arran-
geret træningstest 
hos Jim Magill 
og efterfølgende 
blev det til man-
ge kampe på DS 
holdet, hvor man-
ge af os har spillet 
med Ole. I sin tid i 
B1909 var Ole Lar-

sen også aktiv omkring bestyrelsesarbejde 
i fodboldafdelingen.

Ole fortalte også om en spændende tid på 
TV2 Sporten, sit samarbejde
med Ole Henriksen og sit besøg hos Jack 
Johnson i Kenya.



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.  Inden-
dørs-stævnet er sponsoreret af Albani og 
traditionen tro, er der stor tilslutning fra 
oldboyshold i mange klubber, alders-
grupperne +38 og +48.

Annonceindtægterne har meget stor be-
tydning for oldboys-afdelingen B1909 
og giver os mulighed for løbende at støt-
te klubben, ungdommen og aktive spille-
re med f.eks. ture, tøj og arrangementer.
B1909 oldboys afdeling er en af de  

ældste på Fyn, startet i september 1941 
og kunne i 2021 fejre sit 80-års jubilæ-
um, en dag som blev fejret med de gamle 
venner og rivaler fra B1913 og OB.

Husk at støtte vores annoncører og 
sponsorer - de støtter jo os!



UTOToyota har for 20. år i træk de mest tilfredse kunder både hos forhandlerne og på værkstederne (Kilde: FDM og Loyalty Groups AutoIndex 2022)

Ny Aygo X Air Active fås fra 161.990 kr. Den viste er en Air Envy til 191.990. Brændstofforbrug v/bl. kørsel 20,0-20,4 km/l. CO2-udslip 110-114 g/km.

UDSIGT TIL MERE

NY  TOYOTA  
 AYGO X AIR

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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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

NEK MANAGEMENT 

 
v/ Niels Erik Kruse 

Carl Bernhardsvej 11 – 5230 Odense M 

Tlf. 2924 5609 
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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. 
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MJE Brolægning 

 

v/ Morten Dinsen 

Tlf. 4242 3017 

 



Bestyrelsen i Old-Boys Old-Boys
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KONGENSGADE 11

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


