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Vil du være med til at styrke B1909 og gøre det muligt  at nå de fremtidige 
mål?  

Vil du være en del af det positive signal, der sendes ud fra B1909 om, at sport, 
samvær  og  samarbejde  kan  bygge  bro  over  mange problemer?  

Vil du have adgang til et netværk af 
positive kræfter, der arbejder for 
gode resultater og synlige forbed-
ringer?  

 

Vil du være en del af fællesskabet? 

 

Er du B1909’s næste samarbejds-

partner? 

Vores mission:         EN ATTRAKTIV ELITEKLUBEN ATTRAKTIV ELITEKLUB   

Vores vision:     EN AMBITIØS TRADITIONSKLUB EN AMBITIØS TRADITIONSKLUB  

 

Robust og velfungerende organisation omkring eliteholdene samt motive-
rende forhold 

Vi opfattes som talentfabrik. Der kan tiltrække spillere fra Odense/Fyn 

”Rød tråd” for spillestil og spillekoncept, som er gennemgående 

Samtaler/dialog, individuel støtte/udvikling for spillerne 

Prøvetræning med klubbens førstehold 
for B1909’s ungdomselitehold mm. 

Vi tilbyder træneruddannelse og moti-
verende forløb for trænergruppen 

Breddespillerne oplever at være en del 
af klubben og involveres i eliteaktivite-
ter 
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Fodbold * Traditioner * Kultur * Socialt ansvar Fodbold * Traditioner * Kultur * Socialt ansvar   

 

B1909 er en fodboldklub med rødder i skole– og arbejdermiljøet i star-
ten af  det 20. århundrede. I de mere end 100 år klubben har eksi-
steret har B1909 været synlig i såvel fynsk som dansk fodbold. 
Gennem tiderne har klubben fejret store triumfer, med mesterska-
ber og cuptitler.  

B1909 har skabt et renommé med teknisk betonet fodbold, som har 
skabt grobund for skabelsen af  mange landsholdsspillere gennem 
tiderne. Dyder som kammeratskab og socialt ansvar er stadig in-
gredienser i den kultur, vi har skabt med en høj fodboldmæssig 
standard. Vi har været tro mod traditionerne, men stadig med nye mål i 
sigte.  Vi har i takt med nye behov og muligheder formået at udvikle os med 
tidsånden, så vi i dag fremstår som en levende, moderne fodboldklub. Vi har  fo-
kus på såvel topresultater som udvikling af bredden. En styrkelse af   klublivet  
samt  rekruttering  af   nye  medlemmer har også vores bevågenhed.  

Det er B1909’s mål at skabe gode  sportslige  udfoldelsesmuligheder  for  klub-
bens mange hold med en masse talentfulde drenge og piger. Vi  skaber udfor-
dringer for dem. Vi medvirker til at sætte mål for dem og vi prøver at hjælpe dem 
til at nå målene.  

B1909 har de udfordringer og de muligheder, der ligger i et område som 
Odense NØ, og vi  vedstår os vores sociale ansvar.  Vi er derfor forskellig fra an-
dre  klubber, 

B1909 arbejder på at skabe rammerne for ”det hele  liv”. De  unge  lærer at få  
styr  på  deres  skole/uddannelse og at få et godt forhold til deres familie, 
samtidig med, at de får en  meningsfuld fritid med en god omgangskreds til sti-
mulering af de sunde interesser. B1909 hjælper og støtter de unge i videst  
muligt omfang. Vi har derfor behov for at kunne trække på ressourcestærke 
personer og virksomheder. B1909 er mere end fodbold.  
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HHOVEDSPONSOROVEDSPONSOR  i B1909B1909   
 

Firmalogo på brystet af   en 1. holdspiller (hjemmebanetøj) efter først til møl-
le princippet 

Firmalogo på udebanetøj efter aftale 

Firmalogo på sponsortavle i klubhuset 

Firmalogo i forbindelse med annoncering i lokale medier til hjemmekampe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklamebander på Gillested Park og kunstgræsbanen 6 m x 0,9 m 
(Produktionsomkostninger betales af  sponsor) 

Annonce i kampprogram - 1/1 side i 4 farver 

Firmalogo/link på B1909’s hjemmeside 

Adgangskort til 10 personer til 1. holdets 
hjemmekampe 

Adgangskort for 4 personer til VIP loungen  

Deltagelse i sponsorarrangementer med 
aktuelle emner 

Deltagelse med 1 person til årlig fodboldtur.  

(Mulighed for tilkøb af  yderligere billetter til 
fodboldtur, efter nærmere aftale) 

Individuel ydelse efter størrelse på hovedsponsorat forhandles.  

Pris pr. år fra  kr. 24.000,-  (excl. moms)  



www.b1909.dk - en klub i stadig bevægelse med  stolte traditioner, historie og med social profil 

Fodbold med HJERTETHJERTET 
 

GuldsponsorGuldsponsor i B1909B1909  

 

Firmalogo på brystet af  1. holdspiller (hjemmebanetøj) efter først til mølle 
princippet 

Firmalogo på sponsortavle i klubhuset 

 

 

 

 

 

 

 

Reklamebander på Gillested Park og kunstgræsbanen 6 m x 0,8 m 
(produktionsomkostninger betales af  sponsor) 

Annonce i kampprogram - 1/2 side i 4 farver 

Adgangskort til 4 personer til 1. holdets hjemmekampe 

Adgangskort for 2 personer til VIP loungen 

Firmalogo/link på B1909’s hjemmeside  

Deltagelse i sponsorarrangementer med aktuelle emner  

Mulighed for tilkøb af  deltagelse med 1 eller flere personer til årlig fodbold-
tur på fordelagtige vilkår  

 

 

 

Pris pr. år fra  Kr. 12.500,-  

(excl. moms) 
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Firmalogo på sponsortavle i klubhuset 

Reklamebander på Gillested Park 6 m x 0,9 m  

(produktionsomkostninger betales af  sponsor) 

Annonce i kampprogram - 1/4 side i 4 farver 

Adgangskort til 2 personer til 1. holdets hjemmekampe 

Adgangskort for 2 personer til VIP loungen  

Firmalogo/link på B1909’s hjemmeside  

Deltagelse i sponsorarrangementer med aktuelle emner. 

 

Mulighed for deltagelse med 1 eller  flere personer til årlig fodboldtur på 

fordelagtige  vilkår. 

 

 

 

Pris pr. år fra  Kr. 9.000,-  

(excl. moms) 

SølvsponsorSølvsponsor  i B1909B1909  



www.b1909.dk - en klub i stadig bevægelse med  stolte traditioner, historie og med social profil 

Fodbold med HJERTETHJERTET 
 

BronzesponsorBronzesponsor  i B1909B1909  

 

Reklamebande på Gillested Park eller kunstgræsbanen 3 m x 0,9 m 
(produktionsomkostninger betales af  sponsor)      

Pris pr. sæson kr. 4.000,- og kr. 7.000,- for 2 sæsoner 

Reklame på kunstgræsbanen på 3-sidet lysmast  

(produktionsomkostninger betales af  sponsor)   

Pris pr. sæson kr. 6.000,- og kr. 9.900,- for 2 sæsoner 

Annonce i kampprogram - 1/1 side i 4 farver.   

Pris pr. kampprogram kr. 1.000,- 

Annonce i kampprogram - 1/4 side i 4 farver.   

Pris pr. kampprogram kr. 500,- 

Kampsponsor: Firmalogo på forside af  kamp- program og højtalerspots 

Pris pr. kamp kr. 2.500,- 

Kampboldsponsor: Reklamespots før og efter kamp i højtalere   

Pris pr. kamp kr. 500,- 

Sponsor på kampdragt ungdom - 11 mandshold.    

Pris kr. 6.000,- for 1 sæson 

Sponsor på kampdragt ungdom - 7 mandshold.    

Pris kr. 4.500,- for 1 sæson 

Sponsor på udebanetøj ungdom - 11 mandshold.    

Pris kr. 6.000,- for 1 sæson 

Sponsor på udebanetøj ungdom - 7 mandshold.    

Pris kr. 4.500,- for 1 sæson 

Sponsor på klubdragt ungdom       

Pris kr. 8.000,- 

Sponsor på træningssæt, støvler og andet omkring ungdomshold.  

Pris fra kr. 6.000,- 
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B1909 B1909 --  Sådan startede det Sådan startede det   

Ved indgangen til det 20 århundrede greb fodboldspillet om sig også i Odense. Mange 
klubber så dagens lys, men mange af disse klubber havde kun en kort levetid. De ældste 
drenge fra Nørregades Friskole  stiftede i 1902 en fodboldklub, der hed  FREM. Klubben 
opnåede nogle fine resultater, men sygnede hen på grund af manglende nye spillere.  

I 1908 begyndte Typograferne, der var startet som gymnastikforening, at spille fodbold. 
De sluttede sig sammen med de resterende FREM-spillere. Efter et par kampe mod for-
skellige hold tog fire mand initiativ til at danne en ny klub. De fire var Ferdinand lè Fevre, 
Aksel Rasmussen, Harald Svendsen og Søren Hansen. Den stiftende generalforsamling 
fandt sted den 14. september 1909. Typografen Søren Hansen blev klubbens første for-
mand.  

B1909’s første bane ”Firkanten” lå mellem Sadolinsgade, Jagtvej og Langelinie, overfor 
Højsletten og Munke Mose, hvor den senere ærkerival OB var domicileret. Lejen var 10 
kroner årligt. Det var mange penge dengang. 

B1909 blev tilmeldt den fynske turnering til sæsonen 1911-12. På denne tid var struktu-
ren i dansk fodbold ikke gearet til en landsdækkende turneringsform og københavnerne 
havde nok i sig selv. Hver lokalunion (FBU var blevet stiftet i 1904) udkæmpede et me-
sterskab, hvor vinderen fik en pokal fra DBU. I 1913 mødtes provinsunionernes mestre 
så i en pokalturnering for første gang hvor vinderen skulle møde den københavnske me-
ster om Danmarksmesterskabet. Vor klubs første tællende kamp var mod OB, der vandt 
4-3. 

B1909’s førstehold i juni 1913, iført de gule og røde trøjer. B1909’s førstehold i juni 1913, iført de gule og røde trøjer.   
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De fynske mesterskaber 

OB vandt i reglen det fynske mesterskab. Oftest var det i hård konkurrence med Union, 
en af forløberne for FC Svendborg. I starten var der kun 4-5 hold i turneringen, men flere 
og flere nye klubber kom til. Samtidig med B1909`s indtog blev Førsteholdsrækken delt i 
to kredse. Allerede i 1913 var B1909 i slutkamp. OB havde vundet nordkredsen, mens 
B1909 tog sig af sydkredsen i forbitret kamp med Nyborg. Stillet overfor storfavoritterne 
klarede B1909 uafgjort 2-2. I den nye efterfølgende kamp vandt B1909 overraskende 3-2 
i en kamp der var præget af hårdhed. Jublen blandt spillere og publikum var enorm. Imid-
lertid blev B1909 frataget sejren og mesterskabet erklæret for uafgjort, da klubben hav-
de brugt en spiller der havde optrådt på et københavnsk tredjehold i efteråret 1912 og 
sådan noget måtte man ikke. 

I landsturneringen tabte B1909 til Frederiksborg IF fra Hillerød med 0-2. B1909 `s rød- og 
gulstribede trøjer og mørke benklæder blev samme år erstattet af de velkendte røde trø-
jer og hvide bukser. Den røde trøje var beklædt med en stor fransk lilje, sådan som den i 
dag indgår i klubbens logo. 

Nye baner og nye tider. 

I 1916 blev A-rækken indført. Her lå de 4 bedste fynske klubber og kæmpede i en dob-
beltturnering. Samme efterår begyndte B1909 at afvikle sine kampe i Kræmmermarken. 
To år senere fandt klubben omklædningsforholdene i det fri så utålelige, at der blev ind-
sendt en anmodning til Odense Kommune om tidssvarende faciliteter, som blev efter-
kommet. B1909 blev tildelt et omklædningsrum i Kochsgade 16. Selve anlægget blev se-
nere legendarisk landskendt. ”Idrætshuset” blev ombygget flere gange og i starten måt-
te B1909 dele anlægget med først B1922 samt Odense Gymnastikforening og senere Od. 
KFUM.  

B1909 brød OB`s lange sejrsrække i 1919-20 og vandt sit første fynske mesterskab. Den 
efterfølgende kamp om provinsmesterskabet blev tabt 1-4 i Ringkøbing. Igen i 1920-21 
vandt B1909 det fynske mesterskab, men tabte senere 1-2 til AGF i Aarhus. Hattricket 
fuldbyrdedes i sæsonen 1921-22, men endnu en gang tabte ”de røde” til AGF, denne 
gang med cifrene 2-5 efter omspil. 

I det spæde forår 1923 tog B1909 en ny opvisningsbane i brug i Østergade ved siden at 
den gamle rytterkaserne. Her blev der lagt græs til fremtidige triumfer. I 1927 kom endnu 
en i hus. Datidens ungdom idealiserede sig i høj grad med en rigtig god målmand og nog-
le gode markspillere.   I kampen om provinsmesterskabet blev Horsens pulveriseret 5-0, 
men det var den sjællandske vinder Skovshoved, der trak det længste strå i finalen ved 
at vinde knebent 3-2. Samme år dannede B1909, B1913 og OB ”Stævneklubbernes Sam-
menslutning”, dels for at få attraktive udenlandske klubber til byen til opvisningskampe 
og dels for at kunne styre den planlagte Odense Idrætspark. 

Efterhånden blev B1909 kendt for at være arbejderklassen klub forstået på den måde, at 
det var her at tilhængerne kom fra. Fabriksarbejdere og værftsarbejdere fra Kochsgade, 
Skibhusvej og Nørrebro kvarterene var politisk røde, dvs. socialdemokrater, og da klub-
farven stemte overens lå sammenligningen ligefor.  

Vi har oplevet mange op– og nedture. P.t. spiller vi Danmarksserien. Men altid vil vi leve 
op til vort slogan og spille   

FODBOLD med HJERTETFODBOLD med HJERTET  
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B 1909 i 1. Division og de første medaljer. 

Efter krigen skulle Danmarksturneringen reorganiseres. DBU besluttede at 
placere klubberne i tre divisioner á 10 hold, målt ud fra resultaterne i de fem 
krigsår. B1909 blev placeret i 1. Division men rykkede ud allerede efter en 
sæson. To år efter i 1948 rykkede klubben for første gang direkte op i lan-
dets bedste række. B1909 returnerede dog atter igen for at rykke op igen i 
1950 hvor betegnelsen ”elevatorhold” så småt begyndte at indfinde sig. 
Klubbens træner var dengang skotten David Russell, der tog sig af  alle spil-
lere, høj som lav og drengene elskede ham. I 1952 vandt B1909 sit første me-
daljesæt.  De var af  bronze.  Jack Johnson opnåede i 1951 at blive den første 
1909`er på det danske A-landshold i fodbold med debutkamp mod Østrig. I 
alt fik han fire kampe.  

De første danske mesterskaber 

I 1954 vandt ynglingene det første danske mesterskab til klubben. Triumfen 
blev gentaget i 1958, hvor det også blev til en 4. plads med et mandskab, der 
inkluderede flere spillere af  egen avl. Et varsel om, hvad der måtte komme. 
Der var godt gang i ungdomsafdelingen, hvor B1909 var stærke i alle alders-
grupper.  

George Dick, der var træner i 1957, blev afløst af  Josef  Szentgyörgyi for at-
ter at vende tilbage året efter. Han var 
om nogen manden bag den nye linie i 
klubben, da han i sit første år hentede 
ynglingene John Danielsen og Palle 
Hansen op på førsteholdet. I jubilæ-
umsåret 1959 kunne vi fejre Dan-
marksmesterskabet for første gang. 
Det skete efter en 3-1 i Idrætsparken 
over Frem med scoringer af  Poul Bas-
sett, Erik Berg og Arno Hansen. 

De gyldne tressere / nostalgisk tilbageblik 

På tærsklen til tresserne stod B1909 som Danmarks stærkeste fodboldklub. 
En hærværksbrand i klubhuset i 1961, hvor meget historisk materiale gik 
tabt, hører til et af  klubbens mørke kapitler. I starten af  1960’erne strømme-
de folk til fodbold på Odense Stadion. Odense rådede over hele 3 divisions-
klubber. Udover B1909 var det OB og nyoprykkede B 1913. Esbjerg forenede 
Boldklubber dominerede starten af  1960’erne 3 danske mesterskaber på 
stribe. I lyset heraf  kunne vi glæde os over B1909’s crickethold vandt det 
danske mesterskab i 1960. I 1964 blev den vestjyske dominans brudt. Kam-
pen om guldet stod mellem B1909 og KB, som mødte hinanden i turnerin-
gens sidste kamp. Københavns Idrætspark var proppet med 43.248 tilskuere 
og tusindvis af  mennesker udenfor. B1909 vandt 1-0 på et mål af  Mogens 
Haastrup på en stikning fra John Danielsen.   
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B1909 B1909 --  lidt info om vore mange initiativer lidt info om vore mange initiativer   

I 1969 flyttede B1909 til det nye store anlæg i Vollsmose. Odense Kommune 
lagde jorden til, som de havde købt af  Gillestedgård. Oprindeligt var det 
planlagt, at der også skulle bygges en svømmehal, en idrætshal og en bebo-
elsesblok til idrætsudøverne. Klubhuset kostede ca. 3.200.000 millioner og 
B1909 lagde kr. 800.000 i udbetaling. Planen var, at det skulle udgøre funda-
mentet for et idrætsakademi. Et socialt kraftcenter for bydelens industriar-
bejdere fra de store industrivirksomheder i Odense. Sådan gik det som be-
kendt ikke, da der gik ”politik” i sagen. Svømmehallen blev lagt ved et nyan-
lagt Center, der ud over butikker også skulle huse bibliotek mv. Idrætshallen 
blev flyttet til en naboklubs nye anlæg på Hedviglunds jorde. I midten af  
90erne ændrede beboersammensætningen sig kraftigt i Vollsmose. Det be-
tød, at B1909 i de sidste 20 år ikke har kunnet drive en fodboldklub på sam-
me vilkår, som andre fodboldklubber kan! 

FACTs: En meget stor del af  vores ungdom udgøres af  nydanskere fra man-
ge forskellige lande og med forskellig baggrund. En fjerdedel af  vore unge 
forlader folkeskolerne i Vollsmose hvert år (de bedste flytter), og der kom-
mer nye til. Over halvdelen af  beboerne står af  forskellige årsager uden for 
arbejdsmarkedet. Mere end tre fjerdedele af  de voksne er på overførselsind-
komst. Det betyder, at vi hvert år har et stort udestående af  kontingentkro-
ner. Hvert år bruger ekstremt mange ressourcer på at  indkræve pengene 
fra forældrene. I B1909 arbejder vi med frivillighed, sundhedsstrategi, sam-
menhæng mellem fritid/sport/idræt/sundhed/frivillighed - familie/forældre/
børn og unge/kammerater  samt skole/uddannelse/arbejde/erhvervslivet/job. 

Vi har det sidste 3½ år i samarbejde med Bikubenfonden, startet et projekt 
op for at dygtiggøre vore ungdomsspillere der er skoleelever i Vollsmose, 
navnet på projektet er Projekt Helhed. Projekt Helhed er et samarbejdspro-
jekt mellem B1909, Bikubenfonden og de 2 skoler i Vollsmose. Vi har lavet et 
forsøg med ca. 250 børn fra 0. - 4. klasse. Projektet er et 6-årigt projekt og 
finansieret af  Bikubenfonden. Hele  finansieringen  går  til  ansættelse  af  
medarbejdere til projektet. B1909 har ikke fået noget økonomisk ud af  pro-
jektet. I 2012 startede B1909 et nyt samarbejdsprojekt med samtlige børne-
institutioner i Vollsmose omhandlende ca. 200 børn fra 4-års alderen, der 
ønsker at spille fodbold. Projektet hedder ”Fodbold for små fødder”. Dette er 
for, at vi så tidligt som muligt får børn ind i en positiv fritid og godt kammerat-
skab.  

Hvert år afholder B1909’s ungdomsafdeling et landsdækkende  ungdoms-
fodboldstævne,  Combi  Cup,  over  3  dage med ca. 400 ungdomsspillere, 
ca. 100 ledere/trænere fra fodboldklubber fra hele Danmark, der overnatter 
på vores skoler og bliver bespist. Derudover deltager der 100 frivillige hjæl-
pere. 
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B1909’s sponsorudvalg: 

Interesseret?Interesseret?Interesseret?   
Nærmere oplysninger på mail: Nærmere oplysninger på mail: sponsor@b1909.dk   

Jan Bramsen  

Phone: 6591 6964 

mail:  

formand@b1909.dk 

Chr. Frederiksen 

Phone  4029 1748  

mail:  

cf@b1909dk 

Bernt Nielsen 

Phone: 4052 5606 

mail:  

bernt@b1909.dk 

Henning Brandt  

Rasmussen 

Phone: 61 1909 23 

mail: president@b1909.dk 

 

Ungdomssamarbejde med DSUngdomssamarbejde med DS--holdetholdet  

 Vi Vi Vi håber, håber, håber, du du du tager tager tager godt godt godt imod  vores imod  vores imod  vores henvendelsehenvendelsehenvendelse   

To gange om ugen hjælper Danmarksseriens spillere til med træningen i B1909’s børne-

afdeling. Årgangene fra U8 til og med U14 nyder godt af samarbejdet, Temaet for DS-

spillernes station er ”koordinationstræning”, hvor årgangene på skift i løbet af træningen 

kommer forbi og deltager i stiger, kegler, bomme osv. Derudover har vi en DS-spiller fast 

tilknyttet som træner i U10 samt tre spillere fra klubbens øvrige seniorer i U11 og U12. 

Vidste du,  

at  vi har haft 33 af vore ungdomsspillere, der har taget en gymnasieud-
dannelse  hos vores nabo  Mulernes Gymnasium.   

at  vi i dag har 12 af vores ungdomsspillere, der går på Mulernes Gym-
nasium, 15 unge på handelsskole og 16 på teknisk skole.  

at  B1909 udover samarbejdet med skolerne, også samarbejder  med  
boligselskaberne/boligafdelingerne,  kirken, moskeer, skolerne, klub-
berne, AMU-Fyn, Syddansk Erhvervsskole og erhvervslivet i området. 

Elin Ellefsen 

Phone: 2196 6006 

mail:  2e@b1909.dk 

mailto:chfr@nalnet.dk

