
Bliv sponsor i B1909
- mere end fodbold



www.b1909.dk

B1909 er en fodboldklub der har rundet de 100 år, 
tro mod traditionerne og stadig med nye mål i sigte. 
I fynsk og dansk fodbold har B1909 en unik position 
med mange store triumfer, mesterskaber, pokalsejre 
og landsholdsspillere og klubben har gennem et år-
hundrede fastholdt en høj fodboldmæssig standard og 
en markant position som et sportsligt fynsk fyrtårn.

B1909 har i takt med nye behov og muligheder for-
mået at udvikle sig med tidsånden og fremstår i dag 
som en levende, moderne fodboldklub med fokus på 
såvel topresultater som udvikling af bredden, styrkelse 
af klublivet og rekruttering af nye medlemmer, hvor 
der ofte kræves motivation, tålmodigt arbejde og en 
stor indsats på alle fronter.

B1909s målsætning for de kommende år er at skabe 
gode sportslige udfoldelsesmuligheder for klubbens 
mange hold med især de mange talentfulde drenge og 
piger. Skabe udfordringer for dem, medvirke til at sætte 
mål for dem og hjælpe dem med at nå målene. B1909 
har de udfordringer og de muligheder, der ligger i et 
område som Odense NØ og vedstår sig sit ansvar.

Klubbens målsætning er at skabe rammerne for ”det 
hele liv”, hvor de unge har styr på deres skole/ud-
dannelse, et godt forhold til deres familie og en me-
ningsfuld fritid med en god omgangskreds og sunde 
interesser. B1909 hjælper og støtter de unge i videst 

muligt omfang og har behov for at kunne trække på 
ressourcestærke personer og virksomheder. B1909 
er mere end fodbold.

I B1909 fokuserer vi også på lederrekruttering og 
udvikling og at give personer med vilje og evner til at 
løfte små og større opgaver i klubben den bedst mu-
lige baggrund for at skabe resultater for alle. I samar-
bejde med bl.a. ministerier, fonde, kommunen og via 
mange positive reaktioner fra en række virksomheder 
har B1909 skabt flotte resultater.

Et resultat af samarbejdet er den flotte kunstgræs-
bane, der blev indviet i september 2008, og som bliver 
et uvurderligt aktiv for klubben og lokalområdet, når 
der er adgang til faciliteter, der tillader fodbold året 
rundt på det nærmest tænkelige en græsbane, der 
fås i dag.

Vil du være med til at styrke B1909 og gøre det mu-
ligt 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 positi-
ve kræfter, der arbejder for gode resultater og synlige 
forbedringer? Er du B1909s næste samarbejdspart-
ner?

B1909 - mere end fodbold

Stærke traditioner, sport, 
samvær og samarbejde
- B1909 er (meget) mere end fodbold



www.b1909.dk

• Firmalogo på brystet af 1. holdsspiller
 (hjemmebanetøj).

• Firmalogo på træningstøj – udebanetøj eller   
 lignende efter nærmere aftale.

• Firmalogo på sponsortavle i klubhuset.

• Firmalogo i forbindelse med annoncering i lokale  
 medier til hjemmekampe.

• Reklamebande på Gillested Park 6 m x 0,9 m   
 (fremstilles af sponsor).

• Reklamebande på kunstgræsbane 6 m x 0,9 m   
 (fremstilles af sponsor)

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

• Adgangskort for op til 10 personer til 1. holdets  
 hjemmekampe.

• Adgangskort for 4 personer til VIP loungen.  
 Valgfri kampe - efter aftale. 

• Firmanavn/link på B1909s hjemmeside.

• 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. Sponsor er 
 velkommen til at komme med ideer om bl.a. 
 merchandising etc.

• Retten til at anvende B1909 i reklamer.

• Eksklusiv ret som hovedsponsor.

Hovedsponsor i B1909

Pris excl. moms pr. år
fra 20.000,-



www.b1909.dk

• Firmalogo på brystet af 1. holdsspiller
 (hjemmebanetøj).

• Firmalogo på sponsortavle i klubhuset.

• Reklamebande på Gillested Park 6 m x 0,9 m   
 (fremstilles af sponsor).

• Reklamebande på kunstgræsbane 6 m x 0,9 m   
 (fremstilles af sponsor).

•	 Annonce i kampprogram - 1/2 side i 4 farver.

• Adgangskort for op til 4 personer til 1. holdets   
 hjemmekampe.

• Adgangskort for 2 personer til VIP loungen 
 Valgfri kampe - efter aftale. 

• Firmanavn/link på B1909s hjemmeside.

• Deltagelse i sponsorarrangementer med 
 aktuelle emner.

• Mulighed for deltagelse med 1 eller flere  
 personer til årlig fodboldtur på fordelagtige vilkår.

Guldsponsor i B1909

Pris excl. moms pr. år
fra 10.000,-



www.b1909.dk

• Firmalogo på brystet af 1. holdsspiller
 (hjemmebanetøj).

• Firmalogo på sponsortavle i klubhuset.

• Reklamebande på Gillested Park 6 m x 0,9 m   
 (fremstilles af sponsor).

• Reklamebande på kunstgræsbane 6 m x 0,9 m   
 (fremstilles af sponsor).

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

• Adgangskort for op til 2 personer til 1. holdets   
 hjemmekampe.

• Adgangskort for 2 personer til VIP loungen 
 Valgfri kampe - efter aftale.

• Firmanavn/link på B1909s hjemmeside.

• Deltagelse i sponsorarrangementer med 
 aktuelle emner.

• Mulighed for deltagelse med 1 eller flere  
 personer til årlig fodboldtur på fordelagtige vilkår.

Sølvsponsor i B1909

Pris excl. moms pr. år
fra 7.500,-



www.b1909.dk

• Firmalogo på sponsortavle i klubhuset.

• Reklamebande på Gillested Park 6 m x 0,9 m   
 (fremstilles af sponsor).

• Reklamebande på kunstgræsbane 6 m x 0,9 m   
 (fremstilles af sponsor).

• Firmanavn i kampprogram.

• Adgangskort for op til 2 personer til 1. holdets   
 hjemmekampe.

• Adgangskort for 2 personer til VIP loungen 
 Valgfri kampe - efter aftale.

• Firmanavn/link på B1909s hjemmeside.

• Deltagelse i sponsorarrangementer med 
 aktuelle emner.

• Mulighed for deltagelse med 1 eller flere  
 personer til årlig fodboldtur på fordelagtige vilkår.

Bronzesponsor i B1909

Pris excl. moms pr. år
fra 5.000,-
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• Reklamebande på Gillested Park 6 m x 0,8 m
 (fremstilles af sponsor). Pris pr. sæson 
 kr. 2.500,- og kr. 4.000,- for 2 sæsoner.

• Reklamebande på kunstgræsbanen 6 m x 0,8 m
 (fremstilles af sponsor). Pris pr. sæson 
 kr. 2.500,- og kr. 4.000,- for 2 sæsoner.

• Reklame på kunstgræsbanen på 3-sidet lysmast
 (fremstilles af sponsor). Pris pr. sæson 
 kr. 5.000,- og kr. 8.500,- 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,-

• Spillersponsor: Firmalogo på spillertrøje, i kamp-  
   program og højtalerspots. 
   Pris pr. spiller kr. 3.000,- 

• Kampsponsor: Firmalogo på forside af kamp-
   program og højtalerspots.  
   Pris pr. kamp kr. 1.500,- 

• 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,-

Produktionsomkostninger v/ reklamebande:
700 kr. pr. meter excl. moms.

Øvrige sponsormuligheder i B1909

Der følger med hvert sponsorat følgende:

• Adgangskort for op til 2 personer til 1. holdets   
 hjemmekampe.

• Adgang til sponsorarrangementer med aktuelle   
 emmer.

• Firmanavn i kampprogram. 



www.b1909.dk



B1909 er en fodboldklub, der som tallet siger, er over 
100 år med mange gamle traditioner og danske Mes-
terskaber både i ungdom og senior. 
Tidligere lå B1909 i Koksgade og i 1969 flyttede B1909 
til det nye store anlæg i Vollsmose. 
I midten af 90erne ændrede beboersammensætningen 
sig kraftigt i Vollsmose, som betød at B1909 i de sidste 
20 år ikke har kunnet drive en fodboldklub på samme 
vilkår, som andre fodboldklubber kan!

Hermed lidt fakta:
•	Ca.	75	af	vores	ungdom	er	i	dag	nydanske	(mange	for-
skellige nationaliteter) 
•	Ca.	25%	af	vore	unge	forlader	folkeskolerne	i	Vollsmose	
hvert år (de bedste flytter) og der kommer nye til 
•	Ca.	80%	af	de	voksne	er	på	overførselsindkomst	
•	Ca.	90.000	kr.	i	manglende	kontingentindbetalinger	har	
vi hvert år udestående (vi må hvert år lave en kæmpeind-
sats ved at gå ud til forældrene og indkræve pengene)

I B1909 arbejder vi med frivillighed, sundhedsstrategi, 
sammenhæng mellem fritid/sport/idræt/sundhed/fri-
villighed - familie/forældre/børn og unge/kammerater 
- skole/udd./arbejde/erhvervslivet/job.

Vi har det sidste 3½ år i samarbejde med Bikubenfonden, 
startet et projekt op for at dygtiggøre vore ungdomsspil-
lere der er skoleelever i Vollsmose, navnet på projektet 
er Projekt Helhed.
Projekt Helhed er et samarbejdsprojekt mellem B1909, 
Bikubbenfonden 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 Bikuben-
fonden, hvor hele finansieringen går til ansættelse af 
medarbejder til projektet. B1909 har ikke fået noget øko-
nomisk ud af projektet.

I samarbejde med Syddansk Universitet har vi efter de 
første 3 år evalueret Projekt Helhed.

Derfor er den eksterne evaluering vigtig:
•	Projekt	Helhed	er	banebrydende,	da	det	på	nytænken-
de vis styrker samarbejdet mellem skole, hjem og fritid i 
Vollsmose-bydelen 
•	Projektets	undervisningsmetoder	er	med	 til	at	udvikle	
folkeskolen i forhold til bedre inklusion, specialundervis-
ningselever, tosprogede og kombination af fag. 

•	 Evalueringen	 har	 været	 afgørende	 for	 at	 kunne	doku-
mentere at de anvendte metoder har det potentiale for 
effekt, som man forventer 
•	Med	evalueringen	af	projektet	har	vi	sat	fokus	på	meto-
debeskrivelse og fået udarbejdet et inspirationskatalog/
rapport og afholdelse af inspirationsworkshop, bidrage 
til, at de anvendte metoder kan udbredes til flere skoler, 
både lokalt i Odense og på landsplan.

I 2012 startede B1909 et nyt samarbejdsprojekt med 
samtlige børneinstitutioner 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 kammeratskab.

B1909s mål med vores ungdomsspillere er:
•	Blive	gode	fodboldspillere	
•	Tage	en	god	10.	afgangseksamen	i	folkeskolen		
•	Tage	en	faglig	uddannelse			
•	Eller	tage	en	videregående	uddannelse	
•	Være	god	til	teamsamarbejde	
•	Være	gode	kammerater	
•	Være	til	at	stole	på	
•	Komme	til	tiden	
•	Opføre	sig	ordentlig

Hvert år afholder B1909s ungdomsafdeling et landsdæk-
kende	ungdomsfodboldstævne	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 hjælpere. 

Vi har haft 33 af vore ungdomsspillere, der har taget en 
gymnasieuddannelse på Mulernes Gymnasium, der lig-
ger lige ved siden af B1909 - i dag har vi 12 af vores 
ungdomsspillere som går på Mulernes Gymnasium, 15 
unge på handelsskole og 16 på teknisk skole.

I B1909 har vi udover samarbejde med skolerne, også 
samarbejde med boligselskaber/boligafdelingerne, kir-
ken, moskeer, skolerne, klubberne, AMU-Fyn, Mulernes 
Gymnasium, Syddansk Erhvervsskole og erhvervslivet.

B1909
- Info om vores mange initiativer 



SPONSORER I B1909
HOVEDSPONSORER

 

ØVRIGE SPONSORER

 

DCM Malerfirma

..ved hvad der skal til for 
at være blandt de bedste

Værdiskabende El-Tekniske Løsninger

Vi kan også hjælpe dig til succes 

intego.dk

Intego A/S
Holkebjergvej 91
5250 Odense SV

 Tlf. 99 36 42 60

Hans Møller Hansen

NYE OPLEVELSER
Nytænkning og tradition
Prøv årets velsmagende

sommernyheder

Xtra
V/ Michael Bang

Roersvej 33

	  

	  

	  

Kim Asmussen

Tlf. +45 23 71 60 62  |  info@kimel.dk  |  www.kimel.dk

Pantone 7543 U Sort

Kim Asmussen

Tlf. +45 23 71 60 62  |  info@kimel.dk  |  www.kimel.dk

Pantone 7543 U Sort

Ungarsk Vinstue
Bredstedgade 2 · 5000 Odense C

Tlf. 66 12 91 06

Mettes Taxi 

Restaurant 
Vikingen 

Håndværker &  
Industriforeningen 

Odense 



Interesseret?
- Vi håber du tager godt imod vores henvendelse

Finn Risum
Sponsorudvalg
Tlf.: 40 27 10 10
Mail: fr@b1909.dk

Torben Bo Harder
Sponsorudvalg
Tlf.: 60 63 52 62

Jan Bramsen
Sponsorudvalg
Tlf.: 50 72 59 90

Kenneth Kongensgaard
Sponsorudvalg
Tlf.: 22 77 06 12
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Christian Frederiksen
Sponsorudvalg
Tlf.: 40 29 17 48


