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BG&IF 100 år

Den 22. januar har BG&IF 100 års jubilæum. Med dette 
jubilæumsskrift ønsker vi at fortælle om foreningens 
seneste 25 år, suppleret med indlæg fra de tre første 
kvarte århundreder. Tak til alle der har bidraget med 
historier og indlæg samt tilblivelsen af skriftet. En sær
lig tak til Preben Danger Nielsen, som ihærdigt og en
gageret har indsamlet data, samt selv har bidraget med 
historier fra hans enorme vidensbank efter et langt liv 
i BG&IF’s hvide trøje.
 Foreningen er 100 år ung og stadig i udvikling. 
Hver dag året rundt finder vores medlemmer glæde og 
fornøjelse ved fodboldspillet. Frivillige trænere, ledere 
og andre hjælpere om holdene, engagerede forældre 
og tutvagter gør en kæmpe indsats, for at tingene skal 
lykkes og alt gå op i en højere enhed. Målet er, at klub
ben i alle henseender er et dejligt sted at være for alle, 
og den enkelte udvikles som fodboldspiller.
 Vi har med den sidste baneudvidelse og renove
ring af klubhuset et fantastisk anlæg, som vi kan være 

stolte af og bør værne om. 
Her spiller støtteforening og 
maler laug en rigtig stor rolle, 
idet de både støtter med øko no mi ske midler til forbed
ringer i klubben, samt udfører praktiske ting ved ny
byggeri og renovering.
 Det er mit ønske, at BG&IF’s medlemmer og for 
ung dommens vedkommende også deres forældre fort
sat og i endnu højere grad vil deltage aktivt i forenin
gen. Skal vi som forening bestå og fortsat udvikles, er 
det altafgørende, at opgaverne fordeles på flere hænder. 
Fodbold i BG&IF skal i endnu højere grad være, hvor 
alle medlemmer tager ansvar for klubbens udvikling 
ved at engagere sig og hjælpe til, hvad enten det er 
store eller små opgaver, der skal løses. På denne måde 
sikrer vi at vore fælles mål opfyldes, og dette runde 
jubilæum blot bliver et af mange.
 BG&IF længe leve!

Lasse Andersen
Formand

Stadionindvielsen ved Skovriddergården, 1962.

Preben ”Danger” Nielsen: Redaktør af bladet, indsamler af materiale og forfatter til alle artikler, hvor ikke andet er anført.
Kim Smidt Nielsen har forestået grafisk udformning af jubilæumsskriftet.
Billederne er af varierende kvalitet pga. reproduktion.
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Foreningens stiftelse

Bogense Gymnastik & Idrætsforening blev stiftet ved 
et møde på Bogense hotel den 22. januar 1914, hvor 
der blev nedsat en foreløbig bestyrelse, der virkede 
indtil der på en generalforsamling den 18. april blev 
valgt følgende bestyrelse:
 Formand: kommis Carl Hjortsø  næstformand: 
mejeribestyrer Willemoes Rasmussen  sekretær: lærer 
Georg Rasmussen  kasserer: typograf Hjalmar Svens
son  materialeforvalter : handelslærling Kjeld Ander
sen.

START PÅ IDRÆTSGRENE I BG&IF
Det starter med gymnastik om vinteren og fodbold 
om sommeren, senere kommer flere idrætsgrene til (se 
artikel herom) og nu 100 år efter er det udelukkende 
fodbold, det drejer sig om, idet øvrige idrætsgrene en
ten er ophørt i klubben eller har oprettet selvstændige 
foreninger.
 Gymnastikken var med fra start og kommunen 
stillede velvilligt gymnastiksalen på skolen til rådighed 

med det samme. Med hensyn til fodbolden var for
holdene meget primitive, der blev stillet en plads til 
rådighed fra kommunen  det var en sportsplads omme 
på Kirkebakken  der hvor der nu er campingplads. Der 
var lige plads til en fodboldbane, men heller ikke mere. 
Og så havde man problemet med de stejle skrænter ned 
mod stranden. Der var altid posteret 45 drenge nede i 
strandkanten under en kamp (bl.a. tidligere borgmester 
Ejnar Kruse da han var dreng)  for det skete jo mindst 
en halv snes gange i løbet af en kamp, at bolden røg 
ud over skrænten og undertiden helt ud i vandet, og så 
måtte drengene dernede være parate til at sparke den 
op på banen igen. Det var primitivt, og der var heller 
ikke planeret så fint på banen. Fodboldstøvler var det 
kun de færreste, der havde. Nogle spillede med bare 
ben, størsteparten med gymnastiksko, og det var kun 
nogle få velhavere, der havde rigtige fodboldstøvler.
 Retfærdigvis skal nævnes, at der ret hurtigt blev 
dyrket en del atletik i byen  det foregik også på banen 
ved Kirkebakken under meget primitive forhold. Det 

Fra indvielsen af BG&IF’s første klubhus ved Kirkebakken den 5. september 1915. På billedet ses Hjalmar Svensson, Georg Rasmussen, 
Kaj Sevel, Andreas Petersen, Johs. Drud, Georg Hansen, Julius Jacobsen, Fr. Måre, Carl Hjortsø,  Rasmus Scheby, Niels Hansen, Carl Chr. 
Jessen og Aksel Frederiksen.

Fodbold er opdragelse 
og godt kammeratskab
Som ”gammel” Bogensedreng, født og opvokset i Bo
gense, trådte jeg mine barnesko i BG&IF og fik her min 
første fodboldopdragelse af engagerede frivillige ledere. 
Ledere som var med til at give mig den glæde ved fod
bold, som gennem mange år har været drivkraften i 
mit virke, først som ungdomsformand i Middelfart 
G&BK og senere som formand i DBU og i mine inter
nationale hverv i FIFA og UEFA.
 I den optik kan jeg ikke lade være med at tænke på, 
hvor mange små piger og drenge, der gennem årene 
har snøret livets første par fodboldstøvler og med som
merfugle i maven er mødt op til den første træning i 
BG&IF.
 Eller hvor mange trænere og ledere, der gennem 
100 år har lagt millioner af timers frivilligt og uløn
net arbejde i foreningen og derigennem ydet et meget 
vigtigt stykke socialt arbejde for Bogense og senere 
Nordfyns Kommune.
 Jeg var selv ung, da BG&IF i 1964 fejrede sit 50 
års jubilæum. Derfor glæder det mit fodboldhjerte, at 
BG&IF stadig er en sund og levende forening, og jeg 
glæder mig til, som formand for DBU, også at kunne 
deltage i foreningens 100 års jubilæum. 
 Over hele verden betyder fodbold håb for mange 
og fornøjelse for endnu flere. Fodbold er således meget 
mere end toogtyve spillere, der løber rundt på en græs
plæne efter en bold. 
 Fodbold er at holde sin krop og sit hoved i orden; 
fodbold er at prøve grænser af; fodbold er med til at 
mennesker finder forståelse for hinanden; og fodbold 
er med til at opdrage og forme børn og unge til gode 
samfundsborgere.
 Gennem forståelse og respekt for forskelligheder 
er fodbold på alle niveauer med til, at vi kommer hin
anden nærmere og lærer af mennesker, vi ellers aldrig 
ville have truffet. På den måde er fodbolden katalysa
tor for møder mellem forskellige kulturer og forskellige 
overbevisninger. 
 Egenskaber vi som mennesker i en globaliseret 
verden får mere og mere brug for. For selv om verden 
i kraft af fly, internet og mobiltelefoner kommer tæt
tere og tættere på os, er det vigtigt at bevare nærheden, 
trygheden og de mindre enheder.
 For vi lever i dag i en verden, hvor de sociale net
værk så let går i stykker, og derfor har vi alle behov for 
socialt samvær og oplevelser, så her ligger der også i 
fremtiden en vigtig opgave for BG&IF.

Fodbold er også kultur, en 
form for teater, hvor banen 
er en scene. Fodbolden inde
holder både kampen i sig selv, hvor kampviljen på 
ens hold kan presse modstanderen og skabe uven
tede resultater. Men også muligheden for det sublime 
indtræffer. Hvor ens hold løfter fodbolden op, så det 
bliver en oplevelse.
 Da Danmark i 1992 spillede EM i Sverige og blev 
Europamester, oplevede vi det alle. Begejstringen. 
Nærværet. I et glimt så vi – og oplevede vi, når det 
vores hjerter banker for lykkes.
 Så kan det umulige i hverdagen også blive muligt. 
Drømme kan blive til virkelighed.
 Det er det, der driver værket for alle, der beskæfti
ger sig med fodbold. Hvad enten man er spiller, træner, 
dommer eller leder. Uanset niveau. Hvis man ikke har 
en drøm om, at det man beskæftiger sig med nu også 
kan blive til virkelighed, når man ingen resultater.
 For DBU og de mere end 1600 danske fodbold
klubber er den fælles opgave at sikre de bedst mulige 
betingelser for, at en masse piger og drenge starter med 
at spille fodbold. Og derefter at de, der har et særligt 
talent og vil arbejde for det, har mulighed for at blive 
stjerner og derigennem være med til at fastholde og 
udvikle landsholdets og dansk fodbolds nuværende 
status.
 Dertil har vi i dansk fodbold et lokomotiv i form 
af landsholdet og vores topklubber, men hvis vi ikke 
samtidig har en underskov af klubber og ildsjæle, som 
er parate til at sluse børnene og de unge ind i bunden 
af pyramiden og forestå den første vigtige fodboldop
dragelse, ja så kan lokomotivet have nok så mange 
hestekræfter.
 Lad mig benytte lejligheden til at sige tak til de 
mange ildsjæle – unge som ældre – der gennem 100 
år har ydet en stor indsats for BG&IF. BG&IF er bygget 
på et stærkt fundament, som jeg er sikker på vil holde 
mange år ud i fremtiden.
 Tillykke med de 100 år.

Allan Hansen 
Formand DBU
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Formænd i BG&IF

Idrætsgrene gennem 100 år

BG&IF har gennem 100 år haft 31 forskellige formænd. 
Nogle med mange år på bagen, andre med færre eller 
kun et enkelt. Fem formænd skiller sig ud – de har 
tilsammen ”regeret” i halvdelen af de 100 år.
 Anker Pedersen og Johs. Andersen har begge været 
formænd i 11 år hver især,  medens Robert Hansen var  
formand i 10 år og Svend Aage Pedersen og Preben 
Danger Nielsen har været formænd i 7 år hver især.

 1. Carl Hjortsø 1914
 2. Andreas Petersen 1917
 3. Georg Rasmussen 1918
 4. N. P. Nielsen 1919
 5. Willemoes Rasmussen 1919
 6. Albert Hansen 1920
 7 P. Måre 1921
 8. Johs. Andersen 1921
 9. Anker Pedersen 1932
10. Skov Jørgensen 1942
11. Anker Pedersen 1943

12. Laurits E. Hansen 1944
13. L. P. Nielsen 1948
14. Harry Nielsen 1953
15. B. Linck 1955
16. Sv. Aage Pedersen 1957
17. Preben ”Danger” Nielsen 1964
18. Svend Jensen 1971
19. Jørgen Rasmussen 1972
20. Ove Petersen 1974
21. Poul Larsen 1976
22. Gunnar Møgelvang 1981
23. Niels Christensen 1986
24. Robert E. Hansen 1987
25. Thorleif Andersen 1993
26. Holger Pedersen 1995
27. Robert E. Hansen 1997
28. Eric Vesterlund 2001
29. Jørgen Poulsen 2003
30. Poul Christoffersen 2007
31. Lasse Andersen 2009

Anker Pedersen Sv. Aage Pedersen Preben ”Danger” Nielsen Robert E. HansenJohs. Andersen

1933 Fyns Håndbold Forbund stiftes af 6 klubber, 
 heraf med BG&IF.
1950 Bordtennis optages på programmet.
1966 Boksning og bordtennis stopper.
1973 Gymnastik og atletik stifter egen forening.
1973 Håndboldafdelingen slutter sig sammen med 
 Guldbjerg/Klinte/Grindløse og Ore og bliver til 
 Nordfyns Håndboldklub.

1914 Starter med fodbold og gymnastik.
1916 Tennis – nogle få år, men ejeren af grunden 
 opsiger lejemålet i 1918.
1916 Atletik optages på programmet.
1925 Fyns svømmeunion stiftes ved møde i Nyborg. 
 BG&IF er med og tager svømning (udendørs)
 på programmet – slutter igen 1933.
1930 Boksning optages på programmet.

store navn  både til atletik og fodbold  var politifuld
mægtig Albert Bøggild  der var blevet gift med en pige 
fra byen. Han var især god til tunge atletikdiscipliner 
 kuglestød  spydkast  hammerkast. Men han var dog 
mest berømt for sit fodboldspil, hvor han senere flyt
tede til OB i Odense som tankcenterforward, hvor især 
hans størrelse og fysik kom ham til gode. Der hænger 
et skab i klubhuset med billede og en del af hans me
daljer m.v. fra atletikken.
Man spillede på banen ved Kirkebakken indtil 1929, 
hvor banen blev for lille, havet tog et stykke af den 
hvert år. Så flyttede man til banen ved Fredskoven.

DET FØRSTE KLUBHUS
Fik man omkring 1915 og bl.a. udtalte et byråds
medlem ved den lejlighed til Bogense Avis: Er fodbold
spillerne nu blevet så fornemme, at de ikke kan klæde 
om i hegnet mere?? Prisen var 440 kr., som skaffes dels 
ved indsamling blandt medlemmerne – 64, kr. og an
dre indsamlere 135, kr., resten tages af kassen. Man 
ansøger kommunen om lov til at tage entre, 25 øre – 
ved indvielseskampen, men dette blev nægtet.
 I 1929 indvies ny sportsplads ved Fredskoven, 
og man får overdraget den gamle lade med stråtag til 
klubhus m.v. (se vedlagte oversigt over udviklingen 
både med klubhuse og baner).

NYT STADION VED FREDSKOVEN
På generalforsamlingen 8. marts 1955 blev politibe
tjent Bent Linck valgt som formand for BG&IF efter 
kampvalg med L.P. Nielsen (Lars Peter telefon). Det 
var de unge, der foreslog Bent Linck, der gik af med 
sejren.
 Så starter kampen om at nå målet – et nyt stadion 
i Bogense. Bent Linck var i denne fase – de næste to 
år – hovedmanden bag dette arbejde, der lå i starten. 
Derefter overtog Svend Aage Pedersen formandsjobbet, 
og da Sportsringen oprettes i 1957 – en paraplyorganisa
tion med samtlige idrætsforeninger i Bogense – starter 
indsamling af midler til stadionfond. Bl.a. ved fester i 
Arken – papirindsamling m.m., og så starter man de 
store byfester, som i starten afholdtes i hotelgården 
ved Bogense Hotel og Adelgade, som senere bliver til 
Præriefester ved Stadion, da dette var færdigt.
 Men inden skal man have tilladelse m.v. til udbyg
ning af det nye stadionanlæg, så Dansk Idrætsforbund 
sender folk til besigtigelse, og man kigger på flere om
råder, men ender med at pege på udvidelse af arealerne 
ved Fredskoven. Dog siger Skov og Naturstyrelsen nej 
til at inddrage et område i skoven med et stort vandhul 
samt fem egetræer, men giver sig til sidst. Dog må heg
net rundt gå lidt ud og ind på grund af fredede træer. 
Jettehøjbolig ved stadion indvilger i at afgive jord til 
udvidelsen og det samme gør Grevskabet Gyldensteen 

samt avlsbruger Chr. Thomsen – sidstnævnte til ekstra 
bane og træningsanlæg.
 Det ny stadion står færdigt i 1962 og indvies med 
en kamp mod AGF’s divisionshold, som på det tids
punkt havde omkring 78 landsholdsspillere med. 
Kampen endte i øvrigt 80 til AGF. På grund af artikler 
i alle landets aviser om Bogensespillerne, der havde 
fået karantæne på grund af en episode i en pokalkamp, 
hvor spillerne i protest mod dommeren gik fra banen, 
kom både DBU’s formand og DIF’s formand til ind
vielsen af det nye stadion. Der er udfærdiget en lille 
film om ind vielsen, som kan ses via YouTubeadressen 
er: http://youtu.be/nBldREOkMM
Og så har man nedlagt stadion igen – desværre.

FODBOLDKAMPE I AARUP
Når man gennem de første år af foreningens eksistens 
skulle spille udenbys, specielt kampe i Aarup, så foregik 
det snarest som rene udflugter. Man kørte i chareban 
(hestevogn) til kampen med harmonikamusik i vog
nen. Når man så skulle hjem til Bogense, holdt man 
ind på Hindevad kro og fik lidt at spise og drikke samt 
en svingom, inden man nåede Bogense igen. 

FODBOLDNOTER
Medlemsblad oktober 1935  sørgeligt eksempel:
Flere af vore indenbys andetholdsspillere kan endog 
ikke overkomme at stå tidligt op en søndag morgen, 
således de kan møde på banen kl. 8:30 til turnerings
kamp. Hermed udtryk for min fulde medlidenhed. 
(Det sker vist ikke nu ???)

25 års jubilæumsfest
Prisen for 3 retter mad er 3,50 kr. (det var i 1939)

Cykelløb på stadion
I 1942 afholdtes cykelløb på stadion ved Fredskoven i 
samarbejde med motorklubben.

I 194546 afholdtes ringridderstævne i BG&IF med 
1800 tilskuere på stadion.

I 1955 unionskamp i bordtennis mellem Fyn og Lol
land Falster afholdes i Bogense.

Fyns Boldspil Union
Johannes Andersen og C.C. Rasmussen (Rico) var gen
nem mange år revisor i FBU, Rico afløste Johannes 
Andersen. Svend Aage Pedersen var igennem flere år 
medlem af bestyrelsen i FBU.

Bogense By’s 650 års jubilæum  1935
Der var 1800 tilskuere til fodboldkamp BG&IF mod 
Vejens førstehold.
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Fodboldbanen ved Skovriddergården ryddes for sne før kamp (ca. 1950).

Østre Idrætsanlæg, 2004.

Østre Idrætsanlæg, 1978. Østre Idrætsanlæg, 1983.

Sportspladser gennem 100 år

1914 Arealet hvor nuværende Kirkebakkens 
 campingplads er placeret.

1915 Første klubhus placeres på arealet  kostede  
440 kr.

1929 Indvies ny sportsplads ved Fredskoven.
1935 Den gamle lade (klubhus) ved Fredskoven 

bliver indlagt vand (koldt) samt wc og 
 håndvask og kloak, og hvis midlerne slår til, 
indstalleres måske lys.

1947 Udvidelse forbedring af anlægget ved 
 Fredskoven.

1959 Fodboldbaner (én med lys) etableres midler
tidigt ved Østre Engvej. To rutebiler tjener 
som omklædningsrum, imellem disse mindre 
 bygning med 2 brusere (kolde).

1962 Nyt stadion ved Fredskoven samt nyt klubhus i 
”Den gamle Skovriddergård”.

1962 Ny bane etableres Bøgevej/Violvej.
1962 Træningsbane ved Ahornvej med lys etableres 

(lysanlægget flyttet fra Østre Engvejs bane).
1967 Bane ved Bøgevej/Violvej nedlægges.
1974 Træningsbane ved Ahornvej nedlægges. 
1974 Ny sportsplads med tre ellevemandsbaner og 

én syvmandsbane anlægges ved Gyvelvænget 

Skovriddergården, 1962.

Den gamle lade, Fredskoven, 1937.

”Østre Idrætsanlæg” (lysanlæg flyttes fra 
 træningsbanen ved Ahornvej).

1978 Klubhuset ved Østre Idrætsanlæg opføres.
1983 Klubhuset udvides med flere omklædnings

rum, køkken og cafeterie.
2004 Ny tilbygning til klubhuset med flere store 

 omklædningsrum, mødelokale og vaskerum 
m.v. 
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1914 - 1989
BG&IF’s første 75 år
HERREFODBOLD
Fodbolden var – sammen med gymnastik og atletik – 
de første idrætsgrene, som foreningen optog i sit pro
gram, og det er da også fodbolden som har haft størst 
be vågenhed, både blandt medlemmerne og blandt by
ens borgere. Og fra 1973 er det kun fodbold, som har 
været på foreningens program.
 Foreningen tilmeldte i 1914 sit første hold i Fyns 
Boldspil Unions turnering, og der blev gået til sagen 
fra starten. Man trænede tre gange om ugen, tirsdag og 
fredag aften samt søndag formiddag. I den første som
mer spilledes i alt 13 kampe, hvoraf 3 blev vundet – 3 
blev uafgjort – og 7 blev tabt. Mod Middelfart blev det 
11, mod B1913 blev det 02 og mod B1909 blev det 
23. 
 Afdelingen voksede støt og roligt og efter 25 år 
havde man fire hold tilmeldt og var kommet op i mel
lemrækken, den næsthøjeste på Fyn. Da klubben fyldte 
50 år havde man 12 hold tilmeldt. Igennem alle årene 
har man vekslet mellem mellemrækken (serie 1) og A
rækken (serie 2). Bl.a. vandt man fynsmesterskabet i 

Arækken i 1938 og igen i 1948. Ved 75 års jubilæet var 
det igen serie 2, medens man i årene 198082 havde 
klubbens højdepunkt med tre år i Fynsserien.
 Klubben har gennem årene 196489 konstant haft 
tre hold i seniorrækkerne, medens det har vekslet no
get med antal i ungdomsrækkerne. Ungdomsafdelin
gen har gennem alle årene fra starten i 1914 vokset sig 
støt og roligt større, og det er også i ungdomsrækkerne, 
klubben har haft størst succes. Man har gennem tiderne 
vundet utallige mesterskaber i de forskellige rækker 
under FBU, ligesom mange unge fra BG har været på 
udvalgte hold. I en del år var klubben med i FBU’s mes
terrække for henholdsvis junior og ynglinge. 
 Det var især omkring 195355 og en del af disse 
spillere blev i byen og satte deres præg på serie 1/mel
lemrækken i mange år, men højere kom man ikke i 
årene derefter. Det kom så senere, hvor årgangene fra 
først i halvfjerdserne slog igennem. Først på ynglinge
holdet og senere på seniorholdene. Spillere fra perioden 
5355 var det bl.a. Arne Vande Rasmussen, Ib Friedrich
sen, Bent Busk, Henry Nielsen, Børge Sørensen, Bent 

Fra venstre: Træner Edvard Thorsen (B1913), Bent Busk, Axel Brink, Bent Jensen, målmand Svend Jensen (skadet), Bent Lindharth, 
Ib Friedrichsen, holdleder Magnus Lindharth, Preben “Danger” Nielsen, Egon Johansen, Vagn Christensen, Henry Nielsen, 
Jørgen Rasmussen og Leif Danielsen.

Set og sket i ældre tid i BG&IF
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1979. Oprykning til fynsserien. Claus Kruse, Palle Andersen, Bent Hansen, Per Petersen, Leif Poulsen, Rye Rasmussen, Leo Madsen, 
 Henning Jensen, Eric Vesterlund, formand Poul Larsen, Per Justesen, John Hansen og træner Kay Kaspersen. 
Forrest: Holdleder Bent Lindharth, Keld Duvander, Arne Mathiesen, borgmester Svend Jensen, Jørgen Jensen, Erik Lillesø og Frank Andersen.

Længere tilbage i tiden var det især Carl Petersen (Skip
pers far) der i en lang årrække dominerede som træner i 
BG. Skipper tog så senere over efter sin far. I slutningen 
af perioden 19141989 var Svend Erik Errebo og Bjarne 

Simonsen et andet eksempel på nogle gode lærere, som 
gav sig tid til at være ungdomstrænere og satte deres 
præg på perioden. Palle ”LP” Andersen var en anden, 
han startede i 1977 – se anden artikel.

Glade BG&IF-drenge fotograferet ved optoget til præriefesten 1985.

1. holdet fra tidligere tider havde en efterårsturnering vundet alle 
kampene og står som en flot nr. 1 i A-rækkens nordkreds. Foran 
fra venstre: Jul. Hansen, Otto Mathiesen og G. Bang. I midten: 
Troels Høegh, Axel Jensen og Børge Pedersen. Bageste række: 
O. Lykkegaard, Ejner Sørensen, Aage Pedersen, Verner Rasmus-
sen og Hans Christensen. På billedet mangler Axel Larsen, der 
havde forfald den dag billedet blev taget i Assens. Hans sted-
fortræder var Troels Høegh. 

Sportsfest i BG&IF. Straffesparkskonkurrence mellem erhvervslivet i Bogense - her er det Freddy Folden,  Områdeavisen.

Lindhardt og Bent ”Sophus” Pedersen samt Preben 
Danger Nielsen, der sammen med Svend Jensen og 
Eigil Pe der sen m.fl. huserede. Da klubben kom i Fyns
serien i 1980 – sammen med træner Kaj Caspersen  var 
det de unge fra først i halvfjerdserne der dominerede 
sammen med flere ude fra. Nævnes kan bl.a. Henning 
”Netzer” Jensen, Leif Poulsen, Per ”Hyld” Pedersen, 
Kjeld Duvander, Per Justesen, Claus Kruse og fra andre 
årgange der var med, var Palle Andersen, Leo Madsen, 
Rye Rasmussen, Bent ”Bulder” Hansen, Eric Vester
lund,  Jørgen Jensen, John Hansen, Erik Lillesø, Jørgen 
Jørgensen, Arne Mathiesen m.fl. Se youtube adresse: 
http://youtu.be/Qo7wZi_l4E  hvor den første fyns
seriekamp er optaget i sin fulde længde.
 Trænere i ungdomsrækkerne har der af naturlige 
årsager været mange af, men fra 1950 og fremefter var 
det især lærerne T.B. Nielsen og Henning Kofoed, som 
satte deres præg på ungdommen. De havde det helt 
rigtige tag i de unge og forstod på glimrende vis at ud
nytte deres daglige gerning som skolelærere til fritiden. 

Seniorhold fra før 1962. Øverst fra venstre: Flemming Duvander, 
Jørgen Thorsted Andersen, Bent Salling, Bent Lindharth, Richard 
Holst, Billy Toftegård, Poul Helge Hansen, Kurt Pedersen, Erik 
Klit, Hans Peter Johansen og Leif Danielsen.

Holger Pedersen og Per Dyhr holder styr på resultattavlen under 
Anders And Cup 1987.
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1979. Øverst fra venstre: Træner Kaj Nielsen, Vibeke Nielsen, Susan Rasmussen, Lone Christiansen, Christina Lykke, Helle Sørensen og  
Gitte  Rasmussen. På hug fra venstre: Jette Madsen, Irene Iversen, Else Hansen, Birthe Hansen og Kirsten Jørgensen.

PIGE- OG DAMEAFDELINGEN SAMT OLD-BOYS
Det er i perioden 19641989, at pige og damefod
bolden begynder i klubben. Især var der nogle år un
der ”Vandes” hyggelige og dygtige ledelse nogle ju
niorhold, som placerede sig vældig godt, og hvor flere 
kom på udvalgte fynshold. Én af dem, Janni Hansen, 
spillede sig i øvrigt på B1909’s divisionshold, samt flere 
københavnerklubber bl.a. Brøndby og kom også på 
damelandsholdet under DBU.
 Senere kom Danger og Kaj Nielsen til og Karsten 
Birch. Det var under Kaj Nielsen pigerne kom i Fyns
serien, men da flere piger rejste fra byen, blev det kun 
det ene år i Fynsserien. Karsten Birch trænede både 
piger og damer og satte gennem rigtig mange år sit 
præg på denne afdeling. Se artikel andet sted.
 Oldboys kom også til i perioden – 19641989 – 
og flere og flere spillere fortsatte efter senior på disse 
hold. Mange er de timer, som de ”gamle” BG’ere har 
løbet rundt på grønsværen og som i ungdommens vår, 
slår et par timer ihjel med socialt samvær på banen og 
måske især efter kampene i klubhuset. Her hører man 
om tidligere store bedrifter, spillerne har udøvet. En 
god afdeling for klubben og de ældre selv. De unge kan 
også se, at fodbold det kan man fortsætte med i mange 
år.
 En overgang var der omkring 40 oldboys, som 
fordelt på et “yngre” og et “ældre” hold, hvilket vil sige 
fra 3038 og 39?, spillede på livet løs og stadig gør det. 

Oldboys har vundet adskillige pokaler og mesterskaber 
igennem årene. Dejligt at se, at hvad enten man som 
Preben ”Områdeavis” kommer fra OB’s første division
shold eller man som Gunner Møgelvang kommer fra 
en mindre jydsk serie et eller andet klub, ja så var alle 
lige i denne afdeling.
 Indendørs fodbold har både senior og ungdoms
hold samt oldboys klaret sig mægtig godt. Det er både 
i landklubbernes turnering samt DDGU’s landsmester
skaber, hvor mange hold har vundet danmarksmester
skaber i denne sportsgren. 

Sportsfest i 80’erne. Gunner Møgelvang overrækker præmier til vinderne af gadefodbolden.

Det sejrende Bogense-hold. Siddende fra venstre: Keld Jacobsen, 
målmand Hans Peter Hansen med pokalen, Børge Petersen. 
Knælende fra venstre: Svend Buch, Harry Nielsen, Børge 
Haursted Hansen. Stående fra venstre: Reserve Preben Poulsen, 
Helge Larsen, K. Friederichsen, Jens Rasmussen, Henry Johansen 
og Harald Petersen.

1966:

Fastelavn: Konge Martin Nielsen, prins Morten Rasmussen og 
bedst udklædte Teddy Petersen.

Fastelavn: Konge Bo Eriksen, prins Dan Helberg og bedst 
 udklædte Thomas Våben.
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BG&IF’s 
stafethold på 

Rådhuspladsen 
før løbet i 1948. 

Fra venstre: 
Erik Pedersen, 

Jørgen Nielsen, 
Gøsta Wædeled 
og Svend Buch. 

Foto: BB-LA.

I årene 195560 vandt man mange ungdomsmester
skaber bl.a. ved løberne Poul Arne Petersen og Leif 
Skårup samt Lis Lund Hansen, sidstnævnte i 70’erne. 
Nævnes skal også byens tidligere skatteinspektør – 
Arne ”Vande” Rasmussen, som i sine unge dage blev 
fynsmester i flere discipliner bl.a. spydkast.
 Men den helt store attraktion – og tradition – var 
og blev terrænløbet – Bogense Rundt. Et stafetløb på 
fire ruter – 1450, 1100, 2000 og 475 m. Løbet blev 
startet i 1928 af et udvalg, bestående af Anker Pedersen 
som formand og Aksel Larsen samt Peter Langaa, og 
blev startet på stiftelsesdagen – 22. januar 1928. Løbet 
blev fremover afholdt hvert år i marts måned, og der 
deltog rigtig mange hold fra hele landet. Første løb del
tog 9 hold, men højdepunktet var i 1963, hvor hele 21 
hold deltog, samtidig med 26 ynglinge, et løb der var 
indført fra 1948 og var på 1700 m.
 Radio, aviser og tv var altid til stede, og løbet var 
altid det første større løb i Danmark og hold fra hele 
landet deltog – lige fra Aalborg – Aarhus – Haderslev – 
Vejle – Herning – Horsens – Odense – også klubber fra 
Sjælland deltog heriblandt Holbæk  Næstved. Rigtig 
mange danmarksmestre på de forskellige korte og lange 

Bogense Rundt 1942. Peter Trandbohus løber i mål i Østergade som nr. 4. Foto: LA.

distancer deltog, og det var absolut et løb, som atletik
folk i hele landet fulgte med i. Løbet startede som sagt 
i 1928 og sluttede i 1973, hvor BGIF blev opdelt i flere 
klubber. Kun 1940 og 1945 – på grund af besættelsen – 
blev der ikke afholdt løb.

At nævne deltagere fra BG i disse terrænløb er svært, 
idet alle ikke kan komme med, gennem tiderne var 
rigtig mange atletikfolk med, og de åringer, hvor atle
tikken ikke kørte så godt, stillede BG altid op, så var det 
bare nogle foldboldspillere, der gjorde deres bedste for 
at følge med, men stille hold skulle man.
 Der er dog enkelte navne, som jeg vil trække frem. 
Peter Trandbohus var jo en fantastisk god løber på de 
korte distancer, ligesom Henry Christensen var det på 
de lange distancer. Disse to gjorde en rigtig god figur 
gennem mange år. Albert Bøggild og Niels Jensen var i 
30’erne meget stærke. Senere er det Svend Buch, Hen
ning Fuhr Jørgensen, Gerhardt Eriksen, Leif Skaarup,  
Poul Arne Pedersen m.fl. 

ATLETIK
Fodbold og gymnastik var med fra star ten af forenin
gen i 1914, me dens atle tik ken kom til omkring 1916. 
Allerede i 1925 stod BG som arran  gør af de fynske 
mesterskaber i tikamp. Atletikken foregik ligesom 
fodbolden på area let ved kirkebakken, og det hele var 
meget primitivt, med en løbebane rundt om fodbold
banen og også afsat plads til stang og længdespring 
samt kuglestød.
 Fra starten var det store navn Peter Maare og hans 
bror Frederik, sidstnævnte en god løber, medens Peter 
var mere allround, men begge dystede med vort lands 
bedste idrætsudøvere rundt omkring. Peter Maare flyt
tede til Odense og sidst i tyverne blev han formand for 
Fyns Atletik Forbund. 

Det store navn i byen  både til fodbold og atletik  
var Albert Bøggild, som flyttede til Bogense i 1921 som 
politifuldmægtig. Han var især god til de tunge atletik
discipliner som kuglestød, spydkast og hammerkast, og 
i BG’s klublokaler kan man se beviset på hans mange 

sejre på atletikbanerne – et skab med pokaler og pla
ketter. Han blev dog mest berømt for sit fodboldspil 
senere som centerforward på OB’s divisionshold. Han 
døde desværre allerede i 1928 af bughindebetændelse.
 Der har været rigtig mange gode atletikudøvere i 
Bogense gennem tiderne, og forholdene blev forbed
ret, da banerne blev flyttet til Fredskoven og igen ved 
indvielse af det nye stadion i 1962. Nævnes kan Svend 
Aage Frederiksen, som var mangeårig danmarksmester 
i hammerkast, som også deltog i olympiaden i London i 

1948 og kom i finalen, hvor han blev nr. 10 – flot. Også 
Peter Trandbohus prægede løbene i mange år og tog 
flere fynsmesterskaber i de korte løb – 100, 200 og 400 
m. I langdistanceløb var det i 1500 og 3000 m løb samt 
stangspring – Henry Christensen, som dominerede. Og 
Svend Buch blev i 1947 fynsmester i trespring. Holger 
Larsen var med her som en mangeårig dygtig leder.

Fra slutningen af 1930’erne. Blandt personerne er postbud Frede -
riksen, slagter Peter Trandbohus, skibsbygger H. Christensen, 
Niels Jensen, Godtfred Sørensen og Holger Larsen. Lederen som 
skimtes yderst til højre er manufakturhandler Anker Pedersen, der 
var førstemand hos broderen, manufakturhandler Holger Pedersen.

Henning Fuhr 
Jørgensen vandt 
Bogense Rundt’s 
første ynglinge-

løb i 1948. 
Foto: BB-LA.

Bogenses to 
langdistance-

løbere Niels 
Jensen og Henry 

Christensen. 
Sidstnævnte 
debuterede i 

Bogense Rundt 
i 1932, hvor 

billedet er fra. 
Foto: LA.
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mesterskab. Andre kendte navne var Mogens Ehlert, 
Emanuel Jørgensen og Henry Ravn som prægede 
bokse sporten på Fyn i disse åringer. Lidt senere er det 
Henry Jensen (mejeristen fra Skovby) samt Kurt Møller 
der bliver fynsmestre og får fine placeringer ved dan
marksmesterskaberne.  Anders Hansen var den elegante 
fynsmester i 1947/48 og deltog på fynsholdet. Nævnes 
kan også Nils ”blikkenslager” Nielsen, som boksede en 
del  kampe i sin kendte stil med en strakt lige venstre, 
som modstanderne løb ind i ofte. Erik Toftegård var 
en særdeles aktiv leder igennem mange år indenfor 
afdelingen. 
 I de senere år inden 

boksningen tages af  
bordet i BG, som 
skete i 1966, var der 
også kommet lidt 
gang i afdelingen, og 
flere unge knægte fra 
oplandet slog deres 
folder i ringen.

BORDTENNIS
Den sidste idrætsgren som blev taget på programmet 
var bordtennis. Der var ingen egnede steder at spille, 
man benyttede en overgang lokaler på Teknisk Skole 
i Sct. Annagade, der hvor der i dag er børnehave. Da 
 Skov riddergården ved Fredskoven blev omdannet 
til klublokaler m.v. i 1962, fik man bedre lokaler, og 
afdelingen havde en overgang stor søgning til træ
ning. Der var også tilmeldt et par hold i turneringen 
på Fyn.
 Når man skulle ud og spille kampe rundt på Fyn, 
lånte man en overgang formanden Sv. Aa. Pedersens 
”gamle” vogn, en lille Ford, så spillerne kunne komme 
rundt til kampene. Til tider blev klokken mange, in
den man fandt Bogense igen. I de åringer var det især 
Ib Friedrichsen, Leif Toppel og Erik Schmidt der var 
på førsteholdet, medens Svend Aage eller Danger fik 
lov til at være chauffør. Senere var det Vagn Chris
tensen, Bent Schlutter, Otto Christensen, Knud Jensen 
og Tommy Mortensen, som var de førende indenfor 
denne idrætsgren.

Bordtennis som idrætsgren blev taget af programmet i 
1966. I dag, hvor der kun er fodbold i klubben, spilles 
bordtennis som en social omgang i klubhuset.

Vi præsenterer her vort boksehold, der i vinter har arbejdet meget 
ihærdigt og ved stævnerne har vundet mange fine sejre.
Fra venstre siddende: Erik Nielsen, Mogens Ehlert, Hans Holst, 
Henry Ravn, Emanuel Jørgensen. Stående: M. Geer, Viggo Johan-
sen, Berthel Iversen, Fr. Nøttrup og træneren Cordt Andersen.

GYMNASTIK
Gymnastikken var den afdeling, der fra starten sam
lede de fleste deltagere, og denne idrætsgren var sam
men med fodbold og atletik, med fra starten i 1914.
 Der var således allerede i foråret 1915 arrangeret 
gymnastikopvisning med et herrehold og et dame
hold, og der var mødt ikke færre end 200 tilskuere (det 
var dengang ..)
 Interessen har gennem tiderne – de første 50 år – 
været noget svingende, men der har dog været op til 
fem hold et år.
 Senere kom motionsgymnastikken på program
met, og det trak rigtig mange medlemmer til klubben. 
Og en overgang var der rigtig mange hold – både børne 
og seniorhold samt motionshold. Bortset fra motions
holdene, hvor der var herrehold med, så har det altid 
mest været damer og piger, der gik til gymnastik.
 Skal der nævnes enkelte navne indenfor gymna
stikken, hvor det især var i 30’erne det foregik, så kom
mer man ikke uden om Peter og hans broder Alfred Jør
gensen samt Holger Larsen, der var de personer, som 
prægede gymnastikken i disse åringer.
 Som nævnt andet sted i bladet, blev gymnastikken 
sammen med atletikken, særskilt forening fra 1974 og 
har haft rigtig god vind i sejlene gennem årene, dog de 
senere år med konkurrence fra mange andre motions
former og foreninger.

HÅNDBOLD
Denne idrætsgren kom på programmet i 1933, hvor 
BG, sammen med fem øvrige klubber på Fyn, stifter 
Fyns Håndbold Forbund. Det var mest ved damerne, at 
den største tilslutning var i starten. De fik rigtig mange 
flotte resultater gennem de første 50 år af BG’s levetid 

og spillede gennem mange år i den højeste række på 
Fyn og blev fynsmestre i 1939.
 Håndbold blev i starten spillet som udendørs sport, 
der var ingen haller m.m., og det var først, da man fik 
en hal i Bolbro, Kostalden, og de gamle hangarer fra 
krigens tid i Allesø blev omdannet til sport, at man 
både trænede og spillede kampe i disse to haller. BG 
deltog her, men man trænede også indendørs i gym
nastiksalen på skolen, som just ikke var det optimale.
 Udendørs foregik det mest ved stævner rundt om
kring på Nordfyn. Håndbolden var populær, og der var 
hold og stævner ikke alene i Bogense også i Skovby, 
Grindløse, Ore, Klinte og Guldbjerg, hvor banen var i 
Smidstrup, var med og havde mange stærke hold både 
indenfor damer og herrer.
 I 1960 kom Andreas Lange til byen – og så gik det 
igen stærkt fremover. Han fik sat gang i denne idræts
gren, så rammerne var ved at sprænges, og hans ind
sats holdt ved i mange år efter han desværre rejste fra 
byen.
 Ikke alene indenfor FHF, men også indenfor OAG 
har håndbolden i BG deltaget gennem tiderne, og en 
overgang var man oppe på 12 hold tilmeldt.
 I 1973 sluttede håndbolden i BG, hvor Guld bjerg/
Klinte/Grindløse/Ore/BG&IF slutter sig sammen til 
Nord fyns Håndboldklub. Kun Skovby stod udenfor 
denne sammenslutning. Skovby blev senere indlem
met i sammenslutningen.

BOKSNING
Denne idrætsgren kom til i 1930. Afdelingen var igen
nem mange år særdeles livlig og en stor afde ling, hvor 
medlemmerne kom til langvejs fra.
 Der har også gennem årene været særdeles mange 
gode boksere i BG, og disse har klaret sig pænt både ved 
lokale stævner på Bogense Hotel og Brenderup Gæst
givergård, hvor de lokale stævner blev holdt. Disse 
stævner var meget populære og trak folk ind fra hele 
Nordfyn, hvor der var en rigtig livlig stemning og til
råb til bokserne fra tilskuerne. Der var boksere fra hele 
landet, der kom til stævnerne i Bogense og blandt dem 
flere både jydske mestre og danmarksmestre. 
 Det var skik dengang, at man samledes – boksere 
og trænere og ledere – bagefter til kaffebord med wie
nerbrød til. Af og til kørte klubberne dog hjem inden 
og man stod herefter med wienerbrød i lange baner, 
som så blev foræret til tilskuere og andre, som stadig 
var på hotellet.
 De lokale boksere fra BG klarede sig som nævnt 
rigtig godt og mange var rundt i hele landet og bokse 
dels ved stævner og dels ved mesterskaber af den ene 
eller anden slags. Træningen foregik i gymnastiksalen 
på skolen og af og til på Hvide Kors, afholdshotel lige 
over for skolen. 
 I 1938 blev Bertel Iversen således danmarksmester 
i sværvægt og senere nordisk mester foruden sit fyns

Håndbolddamer/piger blev pokalvinder/vinder af det moralske 
fynsmesterskab. Stående fra venstre: Ruth Pedersen, Inger Jensen, 
Emma Hansen, træner C.A. Pedersen (Skippers far). Siddende: 
Edith Lorentzen, Anny Nielsen, Marie Hjæresen og foran Irma 
Bech.
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Karantæne-udelukkelse-
stadionindvielse i 1962
Et par måneder før det nye stadion ved Fredskoven 
skulle indvies i 1962 skete ulykken for BG.
 Hele førsteholdet i fodbold forlod banen i protest 
ved en pokalkamp i Ejby. Eller rettere – man sagde til 
dommeren, at man ville forlade banen, hvis han ikke 
snart dømte ordentligt. (Han havde allerede smidt én 
bogensespiller ud samt delt nogle advarsler ud ligeledes 
til spillerne fra BG, og han virkede i spillernes øjne ”lidt 
fra snøvsen”)
 Denne ”myndige” dommer, Hother Nielsen, fløj
tede omgående kampen af og forlod banen sammen 
med Ejbys spillere. Tilbage stod BG’s hold bl.a. med 
målmanden Svend Jensen m.fl. som ikke anede, hvad 
der foregik, men det skulle de komme til. Ikke alene 
fik samtlige spillere karantæne i ¾ år, men de der var 
i bestyrelsen – bl.a. Svend Jensen, Henry Nielsen og 
Preben Danger Nielsen fik 1 3/4 år. Sådan. Efter en del 
møder med FBU fik spillerne nedsat straffen med 3 
måneder, men Bent Lindhardt, som var udvist samt Ib 
Friedrichsen, som havde sendt afbud, måtte sammen 
med andetholdets spillere redde klubben fra nedryk
ning fra serie  1, hvilket lykkedes i den allersidste kamp 
i efteråret. 
 BG forsøgte at få dommeren erklæret for fuld, men 
der manglede en enkelt bajer i, at kredslægen ville er
klære ham for rigtig fuld i tidsrummet, hvor kampen 
blev spillet, men noget om snakken var der. Men over
skrifterne gik i alle landets blade og aviser – på forsiden 
af både stiftstidende, BT m. fl. At dommeren så senere 
fik en irettesættelse fra FBU og senere karantæne, fordi 
han dels opførte sig mindre heldigt som linjevogter i 
OB’s divisionskamp samt igen i en pokalkamp ”kom 
til” at give det ene hold et straffespark mere end mod
standeren i en straffesparkkonkurrence efter uafgjort i 
kampen, gav måske BG’s spillere ret.
 Alt dette postyr førte til, at aviserne i overskrift
erne skrev: Hel by vender sig mod sine fodboldspillere, 

ved ikke at ville give spillerne lov til at spille indviel
seskampen på det nye stadion mod AGF’s divisions
hold. Men både DBU’s formand og Dansk Idrætsfor
bunds formand mødte op i Bogense, og dermed gav 
spillerne det blå stempel, og at de ikke var rene bandit
ter.
 De spillede kampen mod AGF, hvor de i øvrigt fik 
en ”røvfuld” på 80, men AGF stillede så også op med 
7 landsholdspillere.
 Se i øvrigt mere om stadionindvielsen:
youtu.be/nBIdREOkMM

Bogense sportsring/
Nordfynshallerne m.v.
I 1957 opstod Bogense Sportsring, en sammenslutning 
 paraplyorganisation  indenfor sporten i Bogense, 
som skulle vise sig at blive en endog særdeles vigtig 
faktor i sportslivet i Bogense.
 Mandag den 15. april 1957 blev der på foranledning 
af formanden for BG&IF, Svend Aage Pedersen, afholdt 
et møde med henblik på oprettelse af en sportsring for 
samtlige idrætsklubber i Bogense. Sportsringen skulle 
sætte ind overfor opgaver, som lå udover den enkelte 
klubs evner og økonomiske muligheder. Denne sam
menslutning skulle stå for afholdelse af sommerfester 
og lignende større arrangementer og overskuddet skulle 
tilgå en fond, hvor alle klubber kunne ansøge om til
skud fra. Dog var der opgaver der fik førsteret, f.eks. et 
nyt stadion, Nordfynshallerne, klubhusene osv. 
 Borgmester Ejnar Kruse og politimester T. Weywadt 
bifaldt denne oprettelse og tilsagde deres støtte, så den 
20. maj 1957 blev Sportsringen oprettet og havde i 
mange år fremover i allerhøjeste grad sin store skyld 
i opførelsen af som nævnt stadion, klubhuse, idræts

haller og meget mere, idet man ved at stå sammen stod 
langt stærkere overfor f.eks. kommunen m.fl.
 Deltagende klubber i starten var udover BG&IF 
– Tennisklubben, DUI, Motorklubben, Badminton
klubben, Roklubben, Kanoklubben, Bogense Ama tør
orkester og Bogense Sejlklub. Senere ved kommune
sammenlægningen kom omegnsklubberne med – 
Klinte/Grindløse, Guldbjerg/Nr. Sandager/Skovby, Ore 
og Nr. Esterbølle Skytteforening.
 Herigennem fik man gjort det nye stadion færdigt i 
1962, byggede Nordfynshallen i 1967, udvidelse i 1972 
med cafeteria og skydebaner samt i 1987 annekshal
len. Alle faciliteter som har haft BG’s bevågenhed og 
glæde.
 Igennem alle årene, indtil Sportsringen desværre 
bliver nedlagt først i 90’erne, var der kun tre formænd 
– Laur. E. Hansen fra 1957 til 1969, Svend Aage Peder
sen fra 1969 til 1987 og Jens Otto Dalhøj fra 1987 til 
ophævelsen.

Stolte drenge iført deres flotte trøjer, som tegn på at de har modtaget DBU’s teknikmærke.
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Æresmedlemmer i BG&IF

1939
Anker Pedersen

1966
Svend Aage Pedersen

1918
Andreas Pedersen

1939
Carl Hjortsø

1999
Preben ”Danger” Nielsen

1938
Johs. Andersen

1945
Laur. E. Hansen

1964
T.B. Nielsen

2001
Bent Lindharth

2004
Gunner Møgelvang
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Medlemsblad for Bogense 
Gymnastik & Idrætsforening
Første gang, der udkom medlemsblad, var i januar 
1935, efter det var blevet drøftet i nogle år. Bladet op
stod med den tanke, at det kunne blive et bindeled 
mellem medlemmer indbyrdes, mellem udvalg og 
bestyrelse, og i det hele taget skabe et indadtil styr
kende sammenhold og godt kammeratskab.
 Bladet udkom hver måned gennem hele 1935 og 
1936, hvorefter det sluttede, det har i hvert fald ikke 
været muligt at finde andre årgange, men der er godt 
nok ikke noteret noget i det sidste nummer af bladet, 
så muligheden for at det fortsatte nogle år, er til stede.
 Ved BG’s opdeling i flere afdelinger startede fod
boldafdelingen igen et medlemsblad med navnet 
“BOLDEN”. Det skulle fremover udkomme fire gange 
om året.
 “For fodboldafdelingens vedkommende kan jeg 
love, at vi kun vil koncentrere os om Jer, og som et 
eksempel herpå, kan vi fremsende det første nummer 
af vort medlemsblad “Bolden”. Heri vil vi fremkomme 
med vore synspunkter og bestyrelsesarbejde, således 
du altid kan følge med i, hvad der foregår i forenin
gen”, skrev den nye formand for fodboldafdelingen, 
Hans Henning Sørensen.
 Medlemsbladet “Bolden” holdt til og med 2010 
 december 2010  udkom det sidste eksemplar af 
“Bolden”.

Forsiden af bladets sidste eksemplar er et billede af U9 
og U10 BGdrenge, som er med ved øens hold, OB’s 
hjemmekamp mod Sønderjydske sammen med OB’s 
mascot Victor, og drengene fulgtes med hver sin OB
spiller i hånden ind på stadion før kampstart.
 Formanden Lasse Andersens beretning på gene
ralforsamlingen er refereret i det sidste eksemplar af 
bladet “Bolden”, hvori han bl.a. omtaler forholdene 
vedrørende udvidelse af anlægget  de sportslige resul
tater med op og nedrykning, samt at damesenior er 
sammenlagt med Ore, hvilket allerede har båret frugt, 
idet dameholdet er rykket i fynsserien igen. Sidst, BG’s 
damer var der, var i 1980.
 Fra 1. januar 2011 er oprettet en hjemmeside  
www.bgfodbold.dk  som styres af Morten Langaa. 
Hjemmesiden er afløser for klubbladet “Bolden”, og 
det ser foreløbigt godt ud med opstilling på siden (gå 
selv ind og se). Det, der mangler, er måske nogle flere 
artikler fra de forskellige trænere/ledere og medlem
mer, men det kommer nok hen ad vejen, vi kan da 
opfordre alle til et indlæg på hjemmesiden.

1935

1971

2010

DBU Fyns sølvnål 

DBU Fyns sølvnål er modtaget af fem fra BG&IF.

Kriterier for tildeling af DBU Fyns sølvnål 
For tildeling af DBU Fyns sølvnål gælder, at 
•	den kun tildeles personer, som er hædret af egen 

klub, såfremt denne har en sådan.
•	1215 års rent klubarbejde forudsættes. Arbejdet 

tæller dog først fra det fyldte 15. år.
•	den kan tildeles alle ledere – altså ikke blot bestyrel

ses arbejde, men også ungdomsarbejde som leder/
ulønnet træner.

•	hvis der er tale om under 15 år, men over 12 år kan 
disse suppleres med lederarbejde uden for klubben – 
typisk for unionen.

•	der i særtilfælde kan dispenseres fra ovennævnte.
 

Følgende hovedretningslinier gælder: 
•	Det skal kunne godtgøres, at den pågældende samlet 

har udført 12  15 års klub eller unionsarbejde som 
bestyrelsesmedlem og eller ulønnet leder / træner 
for hold, der deltager i en turnering. (Således accep
teres eksempelvis IKKE tid som medlem af et klub
hus, klubblad, stadion, og bankoudvalg, tid som 
medlem af et lilleput eller veteranudvalg eller tid 
som holdleder for et old boys eller veteranhold.)  

•	Nålen kan også tildeles repræsentanter for udenland
ske forbund, som DBU Fyn måtte ønske at hædre for 
en indsats, der ligger uden for den normale lederger
ning. For tildeling gælder at mindst 2/3 af DBU Fyns 
bestyrelse stemmer herfor.

1981
Svend Aage Pedersen

1968
Laur. E. Hansen

1983
Preben “Danger” Nielsen

2004
Bjarne Simonsen

2004
Henning Jensen
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Bestyrelsen for Støtteforeningen ved 75 års jubilæet: 
Knud Nielsen, Henning Jensen, Preben “Danger” Nielsen, Gunner Møgelvang og Preben Hansen.

Støtteforeningens bestyrelse består i dag af Bjarne Simonsen, Gunner Møgelvang, Palle Andersen, Knud Nielsen og Henning Jensen.

Støtteforening i BG&IF 
oprettes i 1982
Som det ses af notatet nedenfor, hvoraf fremgår formål 
m.v.  blev der den 6. januar 1982 afholdt stiftende 
møde i støtteforeningen for BG efter initiativ fra 
bestyrelsen og personer uden for denne.
 Foreningens første bestyrelse fremgår af neden
stående, ligesom de forskellige udvalg.
 På første generalforsamling i 1983, hvor der var in
dbudt omkring 30 medlemmer, kunne formanden C.C. 
Rasmussen berette om et godt første år, hvor især ud
valget vedrørende kørsel med ungdom til kampe samt 
udvalg vedrørende programmer til 1. holdet havde ar
bejdet rigtig godt. Ligesom udvalget for reklamer på 
stadion kunne berette, at der var solgt og opsat over 
100 m reklamer på stadion.
 Kasserer Preben Danger Nielsen kunne fortælle at 
programmer ved 1. holdets kampe havde givet et over
skud på 4.000 kr. samt reklamer på Stadion 10.000 kr. 
Diverse udvalg blev nedsat, idet støtteforeningen satser 
meget på støtte bag bestyrelsen i klubben, trænere 
m.m., således disse aflastes mest muligt.

Formanden C.C. Rasmussen ønskede ikke genvalg, 
hvorfor Jørn Bertelsen blev valgt som ny. Jørn Ber
telsen fortsatte som formand indtil 1987, hvor den 
afgåede formand for BG&IF, Gunner Møgelvang blev 
nyvalgt som formand for støtteforeningen. Et hverv 
som han stadig røgter, når bortses fra 2 år hvor Jørgen 
Poulsen var formand, har Gunner gennem alle årene 
været formand, for skiftende bestyrelser, hvor der også 
har været flere, som har været med i perioden. Bl.a. 
Preben Danger Nielsen som var én af initiativtagerne 
i 1982 og Henning Jensen, der som kasserer begge har 
været med i over 25 år. Knud Nielsen var med ved 75 
års jubilæet i 1989 og efter nogle år ude, er han igen 
kommet med.
 Støtteforeningens bestyrelse består i dag af Gun
ner Møgelvang, Henning Jensen, Knud Nielsen, Bjarne 
Simonsen og Palle Andersen.



100
28

100
29

Malerlauget i BG&IF

I forbindelse med udvidelsen af klubhuset i 2003/2004, 
som støtteforeningen forestod dels med indskud af 
kapital samt med arbejdskraft, kontaktede formanden 
for støtteforeningen Gunner Møgelvang Danger om 
han kunne samle et hold af pensionister, som kunne 
forestå maling m.v. af materialer til klubhuset samt 
selve lokalerne efter opførsel. Der var ca. 8 personer, 
som forestod dette, og da arbejdet var vel udført, kon
taktede man nogle flere gamle medlemmer om deres 
interesse fremover.
 Herved opstod Malerlauget i 2004 med bestem
melser om, at ældre BGmedlemmer, som var udtrådt 
af arbejdsmarkedet, kunne optages i lauget dog max. 
15 stk. Man opførte ved egen arbejdskraft en petanque
bane ved klubhuset og bestemte, at lauget skulle mødes 
den første onsdag i måneden kl. 10 med et par timers 
petanque, og derefter skulle medlemmerne på skift 
have mad og en snaps med til frokost. 
 Malerlaugets vigtigste opgave er det sociale sam
vær ”de gamle” imellem, herudover tilbyder man så 
forskelligt malerarbejde ved klubhuset. Gennem årene 
har lauget så stået for al vedligeholdelse både inde og 
ude af klubhuset med maling. Sidst i 2013 blev alle 

bygninger malet overalt ude samt malet brædder til 
udvidelse af boldrum, så klubhuset ser fint ud til 100 
års jubilæet.
 Nybygninger og større reparationer er ikke maler
laugets område. Det er støtteforeningen, der søger hjæl
pere, naturligvis også blandt malerlaugets medlemmer, 
og udfører dygtigt dette. Man er hjælpere ved det år
lige Fyn Cup og cykelløb. Lauget afholder selv en årlig 
cykel og grillfest  denne gang med damer.

Malerlauget 2013 med nye kasketter. Startende bagest fra venstre: Ole Olsen, Ove Nielsen, Børge Clausen, Knud Nielsen, 
Gunner Møgelvang, Henry Nielsen, Kurt Lauridsen. Forrest fra venste: Bent Jørgensen, H. C. Pedersen, Bent Gantzhorn, H. C. Christensen, 
Preben Danger Nielsen, Poul Erik Olsen. Indsat: Ove Langaa, Arne Rasmussen, Knud Erik Petterson.

2000. Fodboldweekend for fodboldspillere årgang 1992-’94 godt styret af Gert “Tuborg” Hansen, Palle Andersen, Bjarne Simonsen,  Jørgen 
Hansen og Torben Eggert.
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Holdledere for første- 
og andetholdet
Når man siger holdleder i BG  ja, så kan man sige Bent 
Lindharth og Karsten Pedersen. Disse to har – dels hver 
for sig med første og andetholdet – dels sammen om 
førsteholdet  igennem rigtig mange år, styret alt det 
praktiske for og omkring spillerne.
 Bent Lindharth startede først, men hvor mange år 
i alt vides ikke, men det var mange. Dels var han hold
leder, men ind imellem også mange andre beskæfti
gelser i klubben, bl.a. nogle år i bestyrelsen og ellers 

som den trofaste person, som sørgede for rigtig mange 
ting i og omkring klubhuset. 
 Karsten Pedersen gik tidligt ind i holdlederarbej
det, idet han desværre fik dårligt ben og måtte lægge 
det aktive fodboldspil på hylden. Men han virkede som 
nævnt alene og sammen med Bent igennem mange 
år, da han sluttede ved udgangen af 1999, havde han 
været holdleder igennem 20 år. 

Seniorhold fra sidst i 70’erne. Bagest fra venstre: Holdleder Bent Lindharth sammen med mange af Bogenses talenter bl.a. Birger Wacher, 
Jørn Ole Rasmussen, Leo Madsen, Claus Kruse, Poul Arne Jensen og Niels Jørgen Olsen. Forrest fra venstre: Kim Nielsen, Peter Madsen, 
 Mogens Christensen, Erik Lillesø, Uffe Wacher og målmand Dines Mouritsen.

Holdleder Bent Lindharth.
Som tak for 20 års virke som holdleder overrækkes blomster til 
Karsten Petersen af Jesper Gantzhorn.

Lunderskov Cup

Gennem rigtig mange år har ungdomsafdelingen i BG 
hvert år   gennem mere end 20 år  deltaget i det jyske, 
Lunderskov Cup  dels én dags med de mindste og 
over tre dage med de største af ungdommen. Det har 
helt givet igennem mange år været en succes, indtil ar
rangørerne flyttede stævnet ind i sommerferien, hvor 
så BG meldte fra.

Det var en skam, for traditionen  var blevet til, at rigtig 
mange forældre tog med  og overnattede i cam ping
vogn  telt m.v.  I f.eks. 1997 var der 90 børn og 15 
ledere med samt en del forældre. Man kørte i 3 busser 
og overnattede på skolen.
 I stedet er man i BG begyndt med en årlig tur til 
Kerteminde Cup, hvor man håber, det med tiden bliver 
en ligeså stor oplevelse og tradition fremover.
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BG&IF’s Støtteforening 
ønsker hjertelig tillykke
BG&IF’s Støtteforening ønsker hermed moderklubben 
BG&IF hjertelig tillykke med sit 100 års jubilæum. En 
klub med 100 år på bagen er en af de gamle klubber i 
kommunen, som altid har gjort det godt og været et 
aktivt samlingssted for mange personer.
 Støtteforeningen er ikke så gammel, den blev 
dannet i 1982 af nogle fremsynede mennesker, som 
så et behov og aflastning for dem, der arbejdede med 
moderklubben.
 Hvad er Støtteforeningens opgaver – som ordet 
siger, er det at støtte op om arrangementer og skaffe 
penge – det er lykkedes.
 Fra starten overtog foreningen klubbladet BOLDEN 
med mange annoncer og fik sat gang i bandereklamer 
på stadion, prøvede på at starte sportsuge, det gik 
ikke. Herefter blev det mere til Anders Andstævner og 
sportsstævner, som også har overlevet sig selv.
 Herefter var klubben så heldig for 13 år siden, at 
få en aftale med sejlklubben om at stå for aktiviteterne 
i land ved FYN CUP. En god aktivitet der kræver ca. 
120 hjælpere, men giver et fornuftig økonomisk afkast. 
Ca. samtidig blev der startet STØTTELOTTO op, som 
Preben “Danger” Nielsen var en stor aktiv i. Siden er 

der kommet sponsorcykelløb 
sammen med KGIKlinte og 
Nordfyns Banks professionel le 
cykelløb. Noget der kræver en del hjælpere, men det 
giver også gode penge til klubben.
 Disse aktiviteter giver over 100.000, kr. pr. år, 
penge som efter behov gives til BG&IF. Det har givet 
muligheder for ture til spillerne i klubben samt givet 
klubben en god økonomi – som giver mulighed for at 
lave noget positivt. Ligeledes har det medvirket til at få 
de gode klublokaler klubben har.
 At drive en klub som BG&IF kræver mange ildsjæle, 
som samtidig forstår vigtigheden af et godt samarbejde 
med kommunen. Gode sportsklubber og kultur i kom
munen er med til at få folk til og holde på dem i kom
munen, det er de største fritidshjem på frivillig basis 
kommunen har til små penge.
 Til slut endnu et stort tillykke til BG&IF – samt 
ønsket om en god og dejlig klub i mange år fremover. 
En stor tak til alle hjælpere og sponsorer for tiden, der 
er gået.

På BG&IF’s Støtteforenings vegne
Gunner Møgelvang 

Hjertelig tillykke

Hjertelig til lykke til Bogense G&IF med de 100 år! Et 
stort tillykke til trænerne, lederne, de aktive udøvere 
og til alle os venner af klubben. En særlig tak skal også 
rettes til alle de frivillige – uden hvem der slet ikke ville 
være noget jubilæum at fejre.
 Det er godt gået, at vores stolte klub over et helt 
århundrede har været en aktiv medspiller i byens liv 
og udvikling – og har evnet at arbejde med bredden, 
samtidig med at man har dyrket ambitionerne om at 
være med i kampen om podiepladserne.
 Klubben tog sine første spæde skridt i 1913. Det var 
i øvrigt selvsamme år, at den lille havfrue blev opstillet 
på Langelinie, og samme år den første Ford Tmodel 
rullede af samlebåndet – for nu blot at sætte klubbens 
jubilæum ind i en historisk ramme.
 Der findes vel næppe den familie i Bogense og 
omegn, som ikke på en eller anden måde har været 
inddraget i Bogense G&IF’s omfangsrige udbud af ak
tiviteter – enten som udøvende, som forældre eller som 
fodbold og sportsinteresseret i det hele taget.

Det siger sig selv, at klubben 
har haft og stadig har en uvur
derlig betydning for Bogenses 
liv og udvikling. Klubben udgør et fast holdepunkt i 
en tid, hvor tingene går hurtigt, og verden er i stadig 
forandring. Hermed være ikke sagt, at Bogense G&IF 
har stået i stampe. Klubben har tværtimod gennemgået 
en flot udvikling og har ikke mindst på grund af sit 
flotte ungdomsarbejde kunnet opvise flotte resultater 
gennem tiderne.
 Jeg ved, at klubben fortsat prioriterer sit ungdoms
arbejde højest af alt, hvilket igen har en enestående 
betydning for Bogense og Nordfyns kommune.
 Jeg ikke alene håber på, men regner med, at Bo
gense G&IF er klar til at tage de næste 100 år med. 
Endnu en gang til lykke til vores klub, og god fornøjelse 
til læserne med dette flotte jubilæumsskrift.

Borgmester Morten Andersen
Nordfyns kommune

Veteranholdet i 00’erne. Bagest fra venstre: Rye Rasmussen, Leo Madsen, Steen Hansen, Henning Jensen, Bjarne Simonsen, Erik Larsen, 
Karsten Pedersen og Eric Vesterlund. Forrest fra venstre: Gunner Møgelvang, Robert Hansen, Mogens Christensen, Søren Andersen og 
Kim Nielsen.
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bindelse, kan jeg simpelthen ikke forstå, at forældre 
ikke altid er ude og se deres børn spille – uanset sports
gren. Det var Palle altså – nu som træner. Poderne blev 
over de næste fire års tid herset og belært godt igennem 
og gik under Palle’s ledelse til at blive miniputter. Sam
men med Jørgen ”Waffe” Hansen overtog han dem 
igen i indendørssæsonen i 2004. Her husker jeg, at vi 
røg ud til Middelfart i Fyens Stiftstidendes indestævne. 
Nu, senere, er vi ikke helt så ærgerlige. Med efternavne 
som Eriksen og Falk på deres holdkort var det vist helt 
OK, erkender Palle, mens han tænker tilbage på de 
sjove stunder med også disse Bogensedrenge. Bogense 
havde også deres talenter i denne årgang. Bl.a. var Ben
jamin Hansen, som nu huserer på Marienlysts 1. divi
sionshold, med her.

ET SPØRGSMÅL OM VILjE
I november 2008 blev Palles bror og kompagnon i nu 
”Eurospar Bogense”, Lasse Andersen, formand i BG&IF. 
Og så stod de lige og manglede en træner til U1415 
drengene, fortæller Palle. Den tjans hoppede Palle  
endnu engang  på. Sammen med Bjarke Jakobsen og 
Morten Rye. I 2010 gjaldt det så U12 drengene, sam
men med først Keld Bak, Thomas Sandberg og senere 
Michael Nielsen. Og dem træner Palle stadig – nu er de 
bare U17 spillere.
 For nylig var der da også én af spillerne, der stillede 
sig ved siden af mig og kiggede ned på mig og sagde: 
”Er du ikke blevet lidt mindre?”, husker Palle med 
endnu en latter til følge. Hvorfor man bliver ved? Det 
er jo fordi, man godt kan lide det, lyder det korte og 
klare svar fra Palle. Det er jo herligt at være sammen 
med de unge mennesker. Men det kræver altså, at vi er 

mindst to trænere, erkender han. Der skal også være 
tid til møder på arbejde og familiære pligter, mener 
han – uden at det vist nogensinde har taget overhånd 
 det der med at melde afbud.
 Fodbold er et spørgsmål om vilje – som meget an
det i livet. Og den vilje forsøger Palle at give videre!

Arne Rasmussen

Viljen til at blive bedre 
er vigtigst
Palle Andersen har i store perioder over mere end 35 
år været engageret i BG&IF. Hjertet ligger hos ung-
dommen, som trænes med en fast, men kærlig hånd. 
“De kender min holdning”, siger Palle.

Når Palle Andersen står på sidelinjen, som han har 
gjort det utallige gange i sin lange trænertid i BG&IF, så 
er det ikke kun resultatet, der tæller. Selvfølgelig vil jeg 
vinde. Men det er ligeså vigtigt, at spillerne har viljen 
til at blive bedre, siger Palle, som selv var en kompro
misløs og viljefast back, da han spillede.
 Netop engagementet og viljen er egenskaber, der 
har drevet Palle i hans mange år som træner i Bogense. 
Jeg startede jo selv med at hjælpe ”Skipper”, da jeg var 
1415 år, husker Palle. Han var fra den tid, hvor man 
cyklede til Svendborg, hvis det var dér, man skulle 
spille. Det sagde han i hvert fald, griner Palle, mens 
han slår sin velkendte latter op. Men det er måske her 
kimen til Palles engagement skal findes. ”Skipper” og 
andre fra dengang viste vejen, som ikke altid behøver 
være den nemmeste. Hårdt arbejde  også på trænings
banen  giver pote.

TIDLIGT PÅ EGNE BEN
Hurtigt følte Palle trods sin unge alder, at han kunne 
stå på egne ben i trænergerningen. Årgangene 1964, 
’65 og ’66 blev den unge Palles første udfordring som 
”alene”træner. Og dem, som kender de gutter, ved, at 
de godt kunne være lidt af en udfordring, smiler Palle.
Hans Ole Dyhr, Villy ”Pølse” Madsen, Jesper Gantz
horn og Anders ”Købmand” Hansen var nogle af de 
farverige spillere på det talentfulde hold, som Palle 
fulg te i flere år.
 Jeg husker bl.a. engang, hvor jeg vendte ryggen 
til banen et øjeblik. Da jeg vendte mig om igen, så lå 
Hans Ole og Villy og tævede løs på hinanden. Så smed 
jeg dem hjem. Men det var glemt næste gang. Det er 
fordelen ved drenge. Deres hukommelse er ikke så lang 
som pigernes, fortsætter Palle med et glimt i øjet.

TRÆNERKURSER LØFTER
Senere – for ikke så mange år siden – har Palle taget 
først B1 og senere B2 trænerkurser. Noget der ikke var 
så meget oppe i tiden, da han selv startede som træner.
Men de kurser er rigtig gode. De giver simpelthen et 
løft, som han siger det, mens han kun kan opfordre til 
at tage sådanne kurser. Man får masser af ideer og red
skaber, som kan forbedre og bruges såvel i den daglige 
træning som i kampene.

TRÆNER, UNGDOMSFORMAND OG SPILLER
Palle’s engagement i Bogensefodbolden toppede, 
 ifølge ham selv, i ’78’79, hvor han både var træner, 
ungdomsformand og selv spillede på klubbens første
hold. Det fik dog en midlertidig ende først i 80’erne, 
hvor arbejdet drev ham og familien til Otterup. Men så 
snart han vendte tilbage til Bogense, fangede BG&IF
ånden ham dog hurtigt igen. I starten af 90’erne blev 
han derfor holdleder for seniorandetholdet og for Old 
Boys’erne.
 Men jeg har aldrig og tror ikke, jeg kommer til at 
træne seniorer, siger Palle eftertænksomt.
 Jeg har det sådan, at når man spiller fodbold, så 
skal man gå op i det. Og det synes jeg ikke altid de unge 
mennesker på seniorplan gør i vore dage. De melder 
jo ofte afbud for stort set ingenting. Derimod er der 
ikke de problemer med de ungdomshold, som jeg har 
og har haft. De kender min holdning og er gode til at 
planlægge fester osv. efter fodbolden.

RØG UD TIL ERIKSEN OG FALK
Da Palle’s egen knægt, Jonas, i 1997, i øvrigt to måneder 
før sin fireårs fødselsdag, ville til fodbold, var far Palle 
igen ”leveret”.
 Når jeg stod på sidelinjen alligevel, så kunne jeg 
jo lige så godt blive træner, som han siger. I den for
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Både i serie og DS møder spillerne senest en time før 
kampstart og gerne før. Der er forskel på trænerne, de 
fleste ønsker fem kvarter før, og det er vel at mærke på 
spillestedet. For holdleder er dagen væk. Starter en til 
to timer før spillernes mødetid, og det gælder både til 
træning og kampe og efter. 
 At kende hjemmeholdets farver er vigtig. Kamptøj 
i de rigtige farver og rygnr. til 14 spillere skal pak
kes. Lægetaske og vanddunke og store frakker med til 
bænken, hvis det er koldt eller fugtigt. Holdkort skal 
udfyldes, for et DShold skal dommer have holdkort, 
som er skrevet i 3 kopier senest en time før kampstart, 
og have to stk. kampbolde med det rigtige tryk, god
kende farven for målmand og spillertrøjen. I serie
fodbold er det åbenbart ikke så vigtigt, men alligevel, 
for hvis der er problemer, skal holdkort fremvises ved 
forlangende af lokalunionen op til et halvt år, og hvis 
ikke, så kan klubben få en bøde. Hvis man ikke har 
undersøgt hjemmeholdets farve, og der er sammen
fald skal du hjem til klubben. Hvis hjemmeholdet ikke 
hjælper med en alternativ løsning. Efter min mening 
er det ærgerligt, at hold som Superligaens reserver, Es
bjerg, Brøndby, OB, Horsens og andre nu spiller i re
serveligaen (den gang rykkede de op i 2. div.), for det 
var noget specielt, når vi skulle møde de hold. Spillerne 
var sat op til at yde deres bedste, og man vidste ikke, 
hvilke profiler, der var på holdet netop til denne kamp, 
og glæden var stor, når vi vandt disse kampe og sejrs

sangen kunne høres hele vejen ud gennem byen, og 
når AIF vandt hjemme, så var der ingen der var i tvivl. 
Og det kunne blive rigtig dyrt at være holdleder, hvis 
der ikke er drikkelse til hjemturen (3. halvleg).
 Jeg blev overrasket i BG&IF, her har jeg kun oplevet 
meget få gange, at der var/er en sejrssang. Vi vandt i 
min første sæson elleve kampe men ingen sejrssang, 
Kom nu op på bænken, modstanderne skal høre, hvem 
der vandt i dag. Men nu efter tre sæsoner be gynder 
det at se lyst ud, sejrssangen er på vej, men det går 
langsomt. At høre sejrssangen slår alt og understreger, 
at det ikke har været forgæves med de mange forbere
delser og måske har gjort en lille forskel. At se spillerne 
og  trænerne er glade, ja selv supporterne er der, og 
ople velse af at være tæt på er en stor fornøjelse.
 I AIF var det et meget internationalt hold  med 
ind vandrerbørn, og de var ikke værre end danskere. 
Her var der også enkelte talenter, men det sjove var, 
når de blev præsenteret i højttalerne på det enkelte 
stadion. Men der var også spillere, der kunne gøre sig 
internationalt, og det er noget af det bedste, man kan 
opleve. Det er, når det går godt med drengene, og det 
er underordnet, om man spiller i serie 2 eller Superli
gaen. 

Carl- Ove Bukhave 
”Kalle”/”Carlos”

Der var mange intense kampe 

Medlemstal og kontin-
genter gennem 100 år
Bemærk fra 1914 til 1973 indeholder tallene alle idræts
grene, hvorefter det ”kun” er fodbold derfra.

1914
37 aktive medlemmer og 9 passive medlemmer.
Kontingenter: 75 øre for seniorer og 50 øre for ungdom 
pr. måned. 1 kr. for passive medlemmer pr. kvartal.

1939
301 aktive medlemmer og 83 passive medlemmer.

1964
429 aktive medlemmer og 135 passive medlemmer.
Kontingenter: 4 kr. for seniorer og 2 kr. for ungdom pr. 
måned. 3 kr. for passive medlemmer pr. kvartal. 

2013
201 aktive medlemmer og 35 
passive medlemmer.
Kontingenter: 1.500 kr. for seniorer og 5001.000 kr. 
for ungdom og 200 kr. for passive medlemmer pr. år.

Som det fremgår af ovennævnte tal er stigningen i 
prisen for at dyrke sport steget væsentlig mere fra 
19642013 end for de første 50 år, 19141964.

Kasserer Lone Froholt

Holdleder fra storby 
til provinsen
Albertslund er en stor by mod Bogense - forskellen er 
ca. 10 gange. 

Lad det være sagt med det samme. Jeg har aldrig spillet 
fodbold i en klub, kun i skolegården eller hjemme på 
engen, men elsker at se fodbold. Har været på Odense 
Stadion mange gange og set B1909, som var og er mit 
hold. Mine kammerater og brødre spillede i Od. KFUM 
eller B1913, så har jeg også en mening om fodbold, 
som ca. 5 millioner andre danskere. 
 Vi er i foråret 2010. Der er gået et halvt år, og jeg 
er tilbage på Danmarks grønne ø, efter et lille fransk 
visit på 32 år ovre i hovedstaden, nærmere betegnet 
Albertslund, og er blevet etableret i mit nye hjem, og 
der er kommet ro på i privatlivet. Herovre kan man 
virkelig mærke, at landmanden er kommet tættere på. 
Åbn din dør og hans gylle vælter ind. Man kan vænne 
sig til meget. Jeg ved ikke, hvad der er bedst, gylle eller 
dieselolie.
 Nå, der skulle ske noget. Kan ikke sidde her og 
lugte til al den gylle. Skal ud og opleve noget andet 
og selvfølgelig ønsker jeg at fortsætte i en fodbold klub 
som holdleder. Jeg læste i lokalaviserne, at Bogense 
søgte en holdleder, og jeg kontakter Bogense senior
formanden, og efter et kort møde med rundvisning, 
blev vi enige om, at jeg starter samtidig med spillerne 
til efterårstræning.

Jeg er nu i gang med mit 20. 
år, for det var i Albertslund IF 
i efteråret 1989, jeg startede 
min karriere som holdleder med 2. junior årgang 1974
75. Her var en imponerende opbakning fra forældrenes 
side i ung domsårgangen. Hverken træner eller hold
leder på de to hold skulle tænke på, om der var kørsel 
til kampene. De stod der, og jeg som ny blev belært, at 
der altid var plads, hvis der var gæster, der skulle med. 
Der var en god bredde i denne årgang. Førsteholdet 
spillede sig i mesterrækken, og holdt den frem til de 
selv rykkede op som senior, hvor jeg var med på tredje
holdet. I AIF var der også et fjerdehold samt to lukkede 
hold i senior afdelingen.
 Albertslund IF’s første senior rykkede op i sjæl
landsserien 1997. Jeg fik denne fornøjelse at blive 
hold leder for holdet. Jeg havde mod på denne opgave, 
for det var ”mine drenge” fra ungdomsårgangen, der 
nu udgjorde noget af truppen, Der var ikke den store 
organisation, når der skulle spilles kamp. 

OPRYKNING I 1998
AIF var nu et danmarksseriehold (DS). Jeg begyndte 
at blive mere seriøs omkring mine opgaver og holdet, 
alt skulle være i top. Vi fik nyt trænings og kamptøj, 
og nu var rygnummer meget vigtigt både for mig og 
spillerne. Mine tanker gik nu kun på, at holdet gerne 
skulle vinde, og spillerne skulle kun tænke fodbold, så 
klarer holdlederen før kampen alle de praktiske ting. 
Men efter kampene ville det være en meget stor hjælp, 
hvis alle spillere hjalp til med at få alt ind. En holdleder 
er desværre ikke en blæksprutte, men det tror spillerne 
og det gælder både i DS, serie 2 og i ungdomsafdelin
gen. 
 Man får efterhånden en erfaring omkring sådan et 
job som er rent fritidsinteresse. Hvis du er heldig, kan 
du måske få dækket dine udgifter. Så hvem kan finde 
på det, der må da være mange andre ting, man kan 
foretage sig. Man må være gal. 
 Nu blev jeg pludselig også turguide, og mærker 
her en forskel, holdet er nu under DBU’s regler og ikke 
lokal unionen som f.eks. DBU Fyn/Sjælland og holdet 
kommer til at spille fodbold over hele landet.
 Forberedelsen blev hel anderledes, der skulle laves 
aftale, mødetidspunkt med busselskabet og forplej ning 
til spillere, de skulle have noget at spise og drikke  
masser af vand i bussen, for nogle af kampene skulle 
spilles på Fyn, Jylland, ja vi skulle også have en flyvetur 
over Østersøen til Bornholm.

2008. U-14 pigerne blev fynsmestre i mesterrækken i indendørs 
fodbold. Det skete ved FBU’s finalestævne i Aarup den 2. februar. 
Fynsmestre er Sarah, Kristine, Maja, Julie, Amanda, Louise og 
Annika. 
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Et udsnit af OB’s hold som spillede sig op i 1. division. Det er 
Erik Buch øverst til højre.

HELGE SANDBERG – 19351940
Helge Sandberg kom til BG&IF fra 
Aarup og spillede i en del år på 
førsteholdt som en sikker sidste 
mand – målmand.
 Det fik B1909 øje på og fik 
Helge raget til sig, og han stod 
mange store og glimrende kampe for B1909’s første
hold, som elevatorhold mellem 1. og 2. division.
 I 1941 var Helge Sandberg med hos B1909, da 
holdet spillede mod de danske mestre fra Frem. Det 

ter at tage to hele døgn i felten. Aksel Jensens eksempel 
er simpelthen enestående.
 Desværre  eller godt nok  så flyttede Aksel Jensen 
til OB i Odense, hvor han i en årrække var deres meget 
stærke centerhalf, og han spillede bl.a. sammen med 
Svend Jørgen Hansen og Jørgen Leschly   landsholds
spillere og mange andre gode spillere på OB’s første
hold.

ERIK BUCH – 19201941
Erik Buch er født i Bogense (hans far havde en marga
rinefabrik i byen) og spillede alle ungdomsårene her 
samt de første seniorår. Han var sammen med broderen 
Svend også en meget dygtig atletikmand, bl.a. flere år 
med på holdet, der deltog i Bogense Rundtløbet.
 Omkring 1940 fik OB øje på Erik Buch i Bogense, 
og han spillede en del år på OB’s førstehold. Bl.a. 
spillede han sammen med Børge Hylle, Svend Hugger, 
Jørgen Leschly Sørensen, Frode Nygård med flere. Han 
var bl.a. med til at spille OB op i 1. divison i 1942. 
 Erik Buch døde desværre ret ung og ligger begravet 
sammen med forældrene på Bogense Kirkegård.

var indvielse af Odense Stadion, og der var mødt 
11.000 tilskuere op. Kampen var meget lige og endte 
efter forlænget spilletid uafgjort 22, og man trak lod, 
som B1909 vandt. Hos Frem var det den kendte lands
holdsspiller Pauli Jørgensen og hos B1909 bl.a. Helge 
Sandberg og Gerhard Pedersen, far til Uffe Pedersen, 
OB’s træner en overgang.
 I 194344 var B1909 nået semifinalen også mod 
Frem i Idrætsparken, men den tabte B1909 med 50. 
Der var 32.000 tilskuere og Helge Sandberg var også 
med her.

VAGN CHRISTENSEN
Mit liv med fodbold 
•	 1954-1958		Drengespiller	i	Grindløse,	alder	10	år
•	 1958-1960		Juniorspiller	i	BG&IF,	alder	14	år
•	 1960-1967		Seniorspiller	i	BG&	IF,	alder	16	år
•	 1961-1962		Spiller	på	De	Fynske	Købstæders	

 Talenthold
•	 1968		Spiller	ikke
•	 1969		Starter	op	i	Vejle	Boldklub	i	efteråret
•	 1970		Vejle	Boldklub	(3.	holdet)	-		Jyllandsserien	-	

Jysk Mester  
•	 1971-1981		Kolding	IF,	spillede	201	turnerings-

kampe på divisionsholdet + trænings,  private og                                           
sommerkampe.                                                                                                     

•	 1978		Med	til	opstart	af	betalt	fodbold	i	Danmark
•	 1982-2013		Ammitsbøl	SG&I	udendørs	fodbold,	

mest 3. holdet i serie 6.
•	 1982-2013		Bredsten	S.G&I	–	indendørs	fod

bold  mange mesterskaber hos – JBU, DGI og                                      
DDSG&I.

Hvor blev de af?

ALBERT BØGGILD – 19211928 i Bogense
Albert Bøggild kom til Bogense i 1921, som ny politi
fuldmægtig og blev gift med en pige her fra byen. Dygtig 
idrætsmand, bl.a. dansk rekord i 400 m løb, samt rigtig 
god til  kuglestød, spydkast og hammerkast. Han vandt 
rigtig mange medaljer, og der er et skab i klubhuset, 
hvor disse er ophængt sammen med pokaler o.a.
 Udover atletikken var han en særdeles dygtig fod
boldspiller og flyttede på et tidspunkt til OB i Odense, 
hvor han spillede i flere år og var en meget stærk cen
terforward, her kom også hans størrelse og gode fysik 
ham til gode i de år, han var fast mand på OB’s 1. divi
sionshold.

Tidligere BG&IF spillere, som er kommet videre til divi
sionshold samt lederposter.
 Allan Hansen, som har den øverste post inden
for fodbold i Danmark – formand for Dansk Boldspil 
Union, og som ligeledes er medlem af bestyrelsen i 
UEFA – øverste organ indenfor fodbold i Europa samt 
diverse poster indenfor FIFA – øverste organ for fod
bold i hele verden. Han er den tidligere BG&IF spiller, 
som er nået længst indenfor ledergerning. Godt gået.
 Albert Bøggild var den første, som i slutningen af 
tyverne kom til OB og var en frygtet centerforward på 
deres 1. divisionshold, og så fulgte Aksel Jensen også 
til OB ligesom Erik Buch, medens målmanden Helge 
Sandberg kom til B1909. Så går der en del år inden 
Vagn Christensen og Bent Fynbo Jensen tager til hen
holdsvis Kolding og Nakskov. I mellemtiden er der Per 
”Hyld” Pedersen, som kommer til OKS og Jannie Han
sen både til B1909, Skovlunde, Brøndby og sågar det 
danske kvindelandshold. Jannie er således foreløbig 
den eneste BG&IF’er, der er nået landsholdet. Godt 
gået Jannie.
 I de senere år er så først Kenn Larsen til B1913 og 
for nuværende Jesper Bøge, der først var i FCM og nu 
spiller i Hobro i 1. division. De to sidste skud på stam
men er Benjamin Hansen, som har kontrakt og spiller 
i Marienlyst også 1. divisionshold, samt Amanda Brun
holt der debuterede på OB’s 3Fligahold (1.division) 
her i oktober i år.
 En tak til B1909’s næstformand Christian Frede rik
sen for at hjælpe med at henvise til sportsredaktør på 
Horsens Folkeblad, Tommy Poulsen, en mand som ved 
alt om fodbold i Danmark også langt tilbage i tiden. 
Han kunne via bladet Tempo bl.a. skaffe billeder af 
Helge Sandberg og henvise til, hvor jeg kunne finde 
billederne med de gamle OBspillere, der var kommet 
fra BG&IF.

AKSEL jENSEN – 19301940
Aksel Jensen var en særdeles stærk centerhalf på Bo
genses førstehold i mange år og en rigtig god idræts
mand og kammerat. Holdet lå på en flot førsteplads 
sidst i trediverne og var efterårssæsonen igennem 
ubesejret. Mange kendte navne fra Bogense var også 
med.
 Aksel Jensen var i 1935 indkaldt til efterårs
manøvre, men trods dette svigtede han ikke klubben. 
Efter en natmanøvre uden søvn i to regnfulde nætter 
tog han lørdag aften sent på cykel til Bogense fra Ribe 
og spillede kampen. Han stillede igen søndag aften i 
Ribe efter 100 km kørsel på almindelig cykel, klar til at
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Information fra FCM.dk  
Nr. 26  Jesper Bøge Pedersen 
Plads på holdet: Forsvar
Fødselsdato: 22021990
Nationalitet: Dansk
Højde: 180 cm
Vægt: 70 kg
Tidligere klubber: Næsby, OB, FCM Akademi
Fik sin debut den 6. december 2009 ude mod FC Nord
sjælland.
 Jesper Bøge er en hurtig og løbevillig højre back, 
som trods sin unge alder har stor taktisk forståelse. 
Frem adrettet spiller han med stort overblik, og han har 
muligheden for at blive fremtidens i FC Midtjyllands 
højre forsvarsside.
 Har i sine første år som senior været ramt af en 
lang række småskader.
 Jesper Bøge kommer fra FC Midtjyllands Akademi 
og har pr. 1. januar 2012 spillet 18 Ulandskampe.

BENjAMIN TIEDEMANN HANSEN
Født 7. februar 1994
Jeg startede min fodboldkarriere i Skovby som 3årig. 
Som 5årig skiftede jeg til BG&IF, hvor jeg spillede som 
93’er op igennem årene, indtil jeg som 12årig valgte 
at tage skridtet videre til at spille for Næsby Boldklub. 
Der spillede jeg næsten 3 år, sammen med årgang 
‘93/’92. Vi spillede DM i Nakskov, hvor min præsta
tion var tilfredsstillende nok til, at Vejle Boldklub (VB) 
henvendte sig.  
 Jeg var til DBUsamlinger i forbindelse med lands
holdet, og min sidste tid i Næsby Boldklub som 15
årig spillede jeg divisionsfodbold. Mine forældre ville 
gerne have mig på efterskole, og det var her, at inte
ressen fra Vejle Boldklub kunne gå i spænd med mine 
personlige forudsætninger. De havde netop startet en 
idræts efterskole op, som gjorde, at jeg kunne kombi
nere efter skolelivet og fodbolden.
 Min tid i VB har 
været således:  Jeg tog  
9. kl. og senere HHX 
på handelsgymnasiet 
i Vejle, samtidig med 
jeg spillede på U17/
U19 Ligahold i 4 år, 
hvor jeg samti dig 
var ind over lands
holdssamlinger.
Denne sommer har 
jeg taget springet til
bage til Fyn til Bold
klubben Marienlyst i  
Odense, hvor jeg spil 
ler på de res Nordic 
Bet mandskab, 1. divi
sion.

AMANDA BRUNHOLT 
Født 1995
2000 – Da jeg var 5 år gam
mel startede jeg med at 
spille fodbold, i øvrigt sam
men med drengene, hvilket 
har betydet meget for mine 
fodboldmæssige evner. Jeg 
spillede i de første mange 
år både som forsvarer, 
midt bane og angriber, men 
endte som målmand, idet 
pigeholdet netop stod og 
manglede sådan en spiller.  
 2010 – Jeg har også deltaget i skolefodbold. I 8. 
klasse nåede vi kredsfinalen, efter at have vundet de 
tre sidste kampe i straffesparkkonkurrence (red. bl.a. 
en kamp mod Vejle, hvor Amanda reddede det sidste 
skud fra Vejle, hvorefter hun selv sparkede det sidste 
straffe sikkert i netmaskerne til sejr for Bogense Skole). 
Senere i sommeren 2010 besluttede jeg mig til at flytte 
til Næsby U18DM hold efter opfordring derfra. Bl.a. 
vandt vi bronzemedaljer i den 2. sæson i DMligaen, og 
jeg kan stadig huske følelsen, da den afgørende kamp 
blev fløjtet af og medaljerne var i hus – med mig som 
målmand.
 2012 – Jeg får et specielt opkald, da landstræneren 
for U17 landsholdet ringede, og fortalte mig, at jeg var 
udtaget til den kommende landsholdssamling. Det var 
en drøm, jeg næsten ikke turde tro ville gå i opfyldelse, 
men pludselig gjorde den. Senere har jeg været til 
landsholdsamlinger med U17 og U19landsholdet og 
hver gang har det været en nervepirrende oplevelse. 
Her sidst var jeg med U19landsholdet til en trænings
turnering i Spanien, hvilket nok var én af de største 
oplevelser i mit liv.
 2013 – I sommer blev jeg kontaktet af OB, om jeg 
ville prøvetræne hos dem, og efterfølgende er jeg blevet 
stribet. Det bar hurtigt frugt, således at jeg allerede den 
6. oktober fik min debut i 3Fligaen (red. højeste række 
for damer i DBU’s regi, svarende til gamle dages 1. di
vision). Vi spillede mod Fortuna Hjørring, topholdet 
indenfor damefodbold p.t.. Vi tabte 20, men jeg stod 
alligevel med et smil på læberne efter kampen.
 Jeg er rigtig taknemmelig for den fodboldopdra
gelse og kærlighed til spillet, jeg fik i BG&IF, sammen 
med den støtte jeg altid har fået hjemmefra. Det har 
gjort, at jeg turde tage springet til noget større, og det 
er jeg rigtig glad for, fordi det har udviklet mig både 
som fodboldspiller og som person.

BENT ”FYNBO” jENSEN – 19521962/19651966
Bent ”murer” Jensen, som jeg ynder at kalde ham, er 
barnefødt  i Bogense, ligesom hans lillebror Flemming 
som var en førsteklasses målmand.
 Bent var med gennem alle ungdomsårene. Ved 
stadionindvielsen i 1962 var det ham, der hejste dan
nebrog første gang. En virkelig pågående – til tider lidt 
for pågående måske – men en mand der var fart over og 
med teknik og rigtig målfarlig med gode skud. Han var 
virkelig en god spiller, som B1913 også i årene 1962
1964 kunne have fået mere glæde af, såfremt han ikke 
havde fået en langtidsskade. B1913 og aviserne havde 
da også fat i, at her var en mand med fremtid i.
 Under og efter soldatertiden 19641966 spillede 
han så i Bogense igen med stor succes, inden han i 
sommeren 1966 rejste til Nakskov af hensyn til arbej
det.
 Det blev så Nakskovs 3. divisionshold, der sammen 
med LollandFalster Unionen fik stor glæde af ham. 
Som det ses af de få udklip herunder, spillede han 
blandt andet sammen med vor landstræner Morten 
Olsen på unionsholdet.

ALLAN HANSEN
Født 27. februar 1949 
•	 1956-1997		Ungdoms-	og	senior

spiller i BG&IF,  Gentofte og  
Middelfart

•	 1978-1984		Aktiv	fodbolddommer
•	 1984-2002		Ungdomsformand	i	

Middelfart og FBU samt formand for FBU og i 
bestyrelsen for Lokalunioner i Danmark

•	 2002		Formand	for	DBU	samt	DBU	A/S,	medlem	af	
UEFA’s bestyrelse samt flere komiteer under UEFA. 

•	 2005		Medlem	af	flere	komiteer	indenfor	FIFA
•	 2006-2012		Bestyrelsesmedlem	Danmarks	Idrætsfor

bund, Danmarks Olympiske Komite og Danske Spil

KENN LARSEN
Født 3. oktober 1968 
•	 1974-1976		Rosenhøj	

Boldklub (Hvidovre)
•	 1977-1980		Skovby	GF,	

ungdomsspiller
•	 1981-1983		Hårslev,	

 ungdomsspiller
•	 1984-1992		BG&IF,	

 junior/ynglinge og senior
•	 1993-1994		B1913,	

 danmarkserien/1. division
•	 1995-1999		BG&IF,	senior,	

serie 2, 1 og 2 igen
•	 1999-2001		MG&BK,	Middelfart,	serie	1	og	fyns

serien
•	 2002-2006		BG&IF,	senior
•	 2007		BG&IF,	oldboys
•	 2008		BG&IF,	senior
•	 2009		BG&IF,	oldboys/veteran

jESPER BØGE PEDERSEN
Født 22. februar 1990
Jesper Bøge Pedersen startede som 6årig med at spille 
fodbold i BG&IF, det var i 1996. 
 Han stoppede i BG&IF i efteråret 2002, han havde 
spillet i Bogense i 6 år, hvorefter han startede i Næsby 
Boldklub.
 I Bogensetiden blev Bøge trænet af Jørgen Han
sen. Jørgen var en god træner, som Jesper var meget 
glad for, og han støttede også Bøge i beslutningen om 
at prøve kræfter i Næsby Boldklub. I Næsby Boldklub 
spillede han  fra efterår 2002 til sommer 2005.
 I sommeren 2005 startede han som 15årig på FCM 
forboldakadami, Jesper fik tilbudt en plads på FCM 
fodboldsakadami og efterskole.
 I tiden som ungdomsspiller har Bøge vundet DM
guld i ynglingeligaen. Han har spillet 18 Ulandskampe 
for DBU.
 I januar 2010 skrev Bøge en 4årig fuldtidskontrakt 
med FC Midtjylland.
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1988. Jack Hansen, B1913, for Fynsholdet og Allan Simonsen, 
Vejle, for Veteranholdet sammen med dommertrioen Bo Fribæk, 
Steen Knudsen og Erik Lindberg.

1988. Ølmand Torben “Albani” Daugård, Bogense, på pladsen 
med sin bil med det dejlige indhold.

1989. Gamle Bogense-spillere hjemme til kamp - årgang 1954/55 mod blandet Bogense-hold.

Gunner Møgelvang

Set og sket...

1988. Den lille storspiller fra Vejle, Allan Simonsen, varmer op 
på Bogense Stadion.

1988. Formand for BG&IF, Robert Hansen, fik sig en hyggelig 
snak med bl.a. Allan Simonsen, Vejle, Ove Flindt Bjerg, AaB, og 
Jens Jørgen Berthelsen, Esbjerg. Atter et perfekt sportsarrange-
ment i den 700 år gamle by.
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Tilbygning
af klubhuset 2003
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Internationale 
besøg/genbesøg
BG&IF har gennem de forgangne 100 år haft mange 
forbindelser med udenlandske klubber.
 Men lad det være sagt med det samme – BG har 
aldrig været verdensmester eller vundet Europa Cup’en, 
hverken for mesterhold eller pokalvindere eller UEFA 
Cup’en. Og for dens sags skyld – kommer man nok hel
ler aldrig til det.
 Især Vadstena i Sverige har været et af de steder, 
hvor bogensere igennem tiderne har haft mest sam
kvem med. Helt tilbage omkring 1950 og fremover 
har spillere fra BG enten været en tur i Vadstena eller 
haft besøg derfra. Det kommer sig nok af, at Bogense 
Kommune nok også havde mest med Vadstena at gøre 
i forhold til de andre nordiske venskabsbyer. BG&IF 
var også i 1965 med til indvielsen af et nyt stadion 
i Vadstena, hvor der ud over fodbold også blev dys
tet på atletikbanerne. Medens man klarede sig godt i 
fodbold, så var atletikfolkene på en svær opgave, idet 
der dels var en del af fodboldspillerne, der stillede op, 
men samtidig var modstanderne bl.a. fra Naadendal i 
Finland i en klasse for sig med flere nationale mestre 
imellem. 
 Netop Naadendal har især ungdomshold besøgt 
mange gange, ligesom Svelvik, Norge et par enkelte 
gange.

1972. Stående fra venstre: Henning Jensen, Keld Larsen, Palle Hansen, Leif Poulsen, Keld Duvander, Carl Henning Nielsen, Søren Holm, 
Peter Ejsing, Vagn Eriksen, Bjarne Kofoed. Forrest fra venstre: Holger Pedersen, Keld Frost, Karsten Petersen, Søren Andersen, Lars Jensen, 
Dan Anker og liggende Per Pedersen.

Karsten Birch

Karsten blev tildelt Fyns Boldspil Unions HÆDERS
BEVIS i 1997.

Hvem er det? Ja, spørgsmålet kan ikke være stillet af 
nogen tidligere pige eller seniordame spiller, som har 
haft fornøjelsen gennem mange år at have Karsten 
som træner og holdleder, for de kender ham alle. Det 
samme gør skiftende bestyrelser for BG og mange 
medlemmer gennem tiderne.
 Karsten har fra 1980 til 2002 haft med pige/
dameafdelingen at gøre, idet han næsten trænede alle 
pigehold og seniorhold damer. I en del år havde han 
sin datter, Heidi, til hjælp, ikke blot som en god spiller, 
men også som træner. Dette team klarede det rigtig 
flot gennem mange år. Karsten var også en årrække i 
bestyrelsen  netop for damesiden.
 Karsten var også holdleder for herre serie 5  tredie
holdet  hvor han sammen med Otto Nielsen og Poul 
Hedelund dannede et godt trekløver gennem nogle år, 
mest som leder men også af og til som spiller, når det 
kneb med besætningen.
 Herudover arbejdede Karsten med Årets Julemærke 
fra BG&IF, og samtidig sørgede han for tombola fra BG 
til alle større arrangementer i byen, så han var også 
med til at skrabe indtægter ind i kassen til BG.

Bogense-piger flankeret af Karsten.

Karsten Birch fotograferet her sammen med sin datter Heidi, der 
har modtaget en hædersbevisning.
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Familien Andersen 
præger BG&IF 1978-2014

net ungdomshold og gør det stadig. Har været et par 
år i bestyrelsen og været holdleder for “det unge “ old
boys hold. Herudover spillet ungdom, senior, oldboys 
i klubben og var med, da klubben havde fynsseriehold 
fra 1980 til 1983. Palle blev i 1978, efter indstilling fra 
klubben, udnævnt til “Årets Sportsmand” i Sportsrin
gen. 

Familien er nok bedre kendt som Edith og Kaj “Storken
høj” samt deres tre sønner, hvoraf de to danner LPbrø
drene, Palle og Lasse, medens den yngste, Jeppe, også 
nåede at sætte sit præg, inden turen gik til en fremtid 
i hovedstaden.
 Edith har sørget for, at alle fire knægte havde et 
godt og solidt udgangspunkt, samt hjælper til med 
salget i “Tutten” i klubhuset. Hvilket, Marlene, Lasse’s 
bedre halvdel også gør. 
 Kaj var i bestyrelsen for klubben 197879 og 
medlem af ungdomsudvalget. Herudover har han været 
“bomber” på veteranholdet gennem mange år og var 
fra start 2004 medlem af Malerlauget, som sørger for 
vedligeholdelse af klubhuset m.v.
 Jeppe spillede ungdomsfodbold og seniorbold i 
klubben, samt trænede ynglinge i 199798 og var hold
leder for 3. holdet i 1999, inden han drog til hovedsta
den.
 Palle startede allerede som 17årig i 1977 med at 
træne microputter og har igennem alle årene trænet 
forskellige ungdomshold  kun afbrudt af enkelte år 
omkring tusindårsskiftet. Men har fra 2009 igen træ

Det unge oldboys hold som i nogle år blev kredsvindere. Holdet er her suppleret med Kaj “Storkenhøj”, som ellers spiller super oldboys.
Bagest fra venstre: Leif Poulsen, Bruno Hansen, Kaj “Storkenhøj”, Andersen, Henning Jensen, Tonny Sørensen, Bent Hansen, Palle Poulsen, 
Bent Olsen. Forrest fra venstre: Mogens Christensen, Palle Andersen, Robert Hansen, Jørgen Jensen og Kaj Nielsen.

Fire af tutvagterne med Edith og Marlene i midten.

1983. 
Hvem er det, der står 

ved siden af Lars Nielsen?
Er det ikke Preben Elkjær...

2009. René Langaa Andersen og Søren Andersen sammen med sine piger fra Malente Cup i Tyskland.
Øverst fra venstre: Louise Tadajewski, Julie Eriksen, Annika Hansen, Sarah Lærke Pedersen, Cecilie 
Westergaard Andersen, Kristine Birch og Nina Holst Larsen. I midten fra venstre: Nanna Damkjær 
Schmidt, Maja Lindhardt Nielsen, Ida Kjær Andersen, Maja Smidt Nielsen, Julie Jørgensen og Pia 
Eggeling Poulsen. Forrest fra venstre: Amanda Brunholt, Christina Wacher, Nina Engelbreth, Lise 
Thomsen og Rikke Hansen.

En del ture har dog også været til Eurosport turne rin
ger med junior i Holland og Italien samt ynglinge i Bel
gien. Det var her de unge knægte fra BG mødtes med 
Søren Busk og Preben Elkjær, og spillede mod hold fra 
Belgien, Holland, Sverige og Frankrig.
 I dagene 29. maj til 1. juni 2009 drog træner René 
Langaa Andersen med 18 glade piger af sted til Malente 
Cup i Tyskland. Holdet spillede flere kampe om lørda
gen men efter nogle uafgjorte kampe og et nederlag, 
måtte man næste dag spille i Bpuljen. Det gjorde man 
så godt, at 2. pladsen var hjemme, og pigerne kom hjem 
med en flot pokal og en rigtig god oplevelse oveni.

Øvrige udlandsture og genbesøg har mest været til 
Tyskland, til Neviges i Ruhrdistriktet  Bad Oldesloe ved 
Hamburg og Sperber i selve Hamburg by. Men i flere år 
besøg/genbesøg af Meinertsen fra Harzen området. I 
1972 startede dette venskabsbesøg med ynglingehold 
i en international turnering, hvor der deltog hold fra 
Holland, Sverige, Tyskland og BG fra Danmark.
 BG fik i øvrigt titlen “Der beste auslandische 
Mannschaft“ med en tredjeplads ud af i alt 16 hold. 
Det var her Henning Netzer, Leif Grisi, Holger Basse, 
Peter Ejsing, Karsten Pedersen, Keld Duvander, Per 
Hyld m.fl. huserede. Også flere klubber i Hamburg
området og Nordtyskland har været på besøg i Bogense 
eller omvendt.
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Senior 1989-2014

være Bogense, der rykkede op først i serie 1 og senere 
måske fynsserien, men det kræver, at sammenholdet 
går for ud for den enkeltes interesse. Det var det, der 
skete i ”gammel” tid, når én eller to gode årgange for
blev i klubben, men det kniber med at fastholde spillere 
i en længere periode, så der kan opstå en stamme i en 
årrække. Det er jo så lykkedes i Morud p.t., så man kan 
spørge, hvorfor ikke Bogense?
 Se i øvrigt billederne, som fortæller lidt om livet i 
klubbens seniorafdeling gennem årene. Se også over
sigterne vedrørende årets spiller, topscorer, trænings
flid, kam merat, fighter osv. samt oversigt over trænere 
de sidste 25 år.

I 1989, klubbens 75 års jubilæum, rykker klubbens 
førstehold desværre ned i serie 3 og må starte der i ju
bilæumsåret. Hvor klubbens førstehold gennem de sid
ste 50 år skiftede til at spille i serie 1 og 2, så skulle man 
så helt ned i serie 3 og starte den næste periode på 25 
år. Lad det være, om ikke sagt, så skrevet, i de sidste 25 
år, har klubbens førstehold skiftevis spillet i serie 2 og 
3, kun afvekslet i en kort årrække 199699 i serie 1.
 I 1991 under Preben Bergholdt som træner, rykker 
man igen op i serie 2, og dette efter at have vundet se
rie 3, og samtidig bliver man fynsmester i denne række 
(se billede). Der går dog kun et enkelt år, så er man 
tilbage i serie 3, hvorefter man som sagt svinger op og 
ned, indtil man i ovennævnte år ”sniffer” i et par år 
til duften i serie 1. Det var under Ib Lund Jensen, man 
rykkede op og spillede i 199697, hvorefter Palle Erik
sen fortsatte med holdet i serie 1, men kun et enkelt år 
så gik turen ned i serie2 igen.
 I skrivende stund, år 2013, spiller man i serie 2, 
men er ikke for godt placeret, så det ender måske med, 
at man ved 100 års jubilæet, igen er i serie 3. I sæsonen 
før var man ellers med oppe i førerfeltet omkring 
oprykning til serie 1, men så gik det som så ofte før, 
56 spillere forsvandt – enten til andre steder og spille 
i en højere række (2 mand til Morud i fynsserien) og 
andre indkaldt til militæret og skolegang i andre dele 
af landet. Hvis spillerne blev i klubben, så kunne det 

1991. Fynsmester i serie 3.

1991. Kr. 5.000,- af Albani som fynsmester i serie 3 modtaget af 
Brian Lindharth.

Lasse startede med at træne ungdomshold fra om
kring 1981 og har derfra ind imellem trænet de unge, 
sidst fra 20052008. Lasse blev “Årets Leder” i klubben 
i 1982 og har været holdleder igennem rigtig mange år 

2005. Lasse med nogle af de mindste.

Palle ligeledes med nogle af de mindste.

for Oldboys, ligesom han var holdleder for 3. holdet 
gennem nogle år. Lasse har naturligvis også spillet 
ung dom, senior, oldboys i klubben og var første gang 
i bestyrelsen fra 1997 til 1998. Lasse blev formand for 
klubben i 2009 og er det stadig.
 Som det ses, har familien gennem rigtig mange år 
virket til gavn og glæde for BG&IF og dens medlem
mer.  

Oldboysholdet i 00’erne. Bagest fra venstre: Henrik Klint, John Bang, Lasse Andersen, Poul Christoffersen, Jan Mørkenborg, 
Jan Christiansen og John Svarre. Forrest fra venstre: Henrik Obling, Tommy Madsen, Gert Hansen, Uffe Walther og Hans Ole Dyhr.
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Årets spillere 2008/09. Trænere og holdledere i seniorafdelingen foråret 2009.

200 kampe - Kenn Larsen, 29 år, scorede 1 mål i sin jubilæums-
kamp ude mod KFUM. Bogense vandt forøvrigt 6-1. 
Check og blomster overrækkes af holdleder Karsten Petersen. 
BG&IF ønsker tillykke.

350 kampe - Brian Lindharth. 
Check og blomster overrækkes af ass. træner Jan Christiansen. 
BG&IF ønsker tillykke.

100 kampe - Morten Rye Rasmussen, 22 år, er en slider og 
løbestærk spiller på midtbanen. Bogense tabte 3-4 til B1909 i 
Mortens jubilæumskamp. Check og blomster overrækkes af hold-
leder Peter Madsen. BG&IF ønsker tillykke.

Seniorerne er klar til at starte sæsonen 1991.

100 kampe - Jesper Jeppesen. Check og blomster overrækkes af 
holdleder Karsten Petersen. BG&IF ønsker tillykke.
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2008. Førsteholdet.

Herre serie 2.

Herre serie 4.

2005. Herre serie 2.
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SØREN DUE NIELSEN
I anledningen af klubbens 
100 års jubilæum vil jeg som 
seniorformand her komme 
med en lille beretning om 
herre senior. Som tilflytter 
til byen i 2008 og medlem af 
BG&IF’s bestyrelse i 2009 har 
jeg kun oplevet en lille del af 
klubbens historie. Jeg vil her 
komme omkring nogle oplevelser, jeg har været igen
nem i min korte tid i klubben.
 Vinteren har altid været en udfordring i opstarten 
frem mod forårssæsonen. Banerne er ofte frosset til, 
hvilket gør, at mange træningsaftener ender med 
løbesko på landevejen. De fleste vil nok mene, at det 
er en trist forberedelse til sæsonstart. Så for at sikre sig 
at komme ud og trille med bolden, i hvert fald i en 
weekend, valgte vi som noget nyt at arrangere en lille 
træningslejr til Skærbæk Fritidscenter Sønderjylland, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
der har deres egen kunststofbane. Ud over kunststof
bane er faciliteterne rigtig gode med bl.a. svømmehal, 
bowlinghal og indlogering i små fine hytter, så også 
det sociale kom i højsædet. Det nåede at blive til en 
lille tradition med den årlige Skærbæktur, men den 
fik en ende, da en ny seniortræner havde en anden og 
en noget anderledes træningslejr stablet på benene til 
seniorerne…

Dygtige spillere er en forudsætning for at kunne vinde 
fodboldkampe, men uden sammenhold og tillid til 
hin anden kommer man ikke langt. Derfor valgte vores 
tidligere 1. holdstræner Ronni Schwarts at skifte luk
sussengene, man var blevet forvænt med i Skærbæk, ud 
med liggeunderlag og sovepose under åben himmel på 
Als og omegn. Hele truppen blev sendt på overlevelses
teambuildingtur for at styrke fællesskabet og prøve nye 
grænser af. Der ”var ingen kære mor”, og flokken blev 
udsat for lidt af hvert – bl.a. 20 km orienteringsmarch 
om natten, tilberedning af mad over bål, forhindrings
baner, lerdue skydning, diver se samarbejdsøvelser og 
ikke mindst det danske vejr i starten marts 2013, som 
bød både på masser af sne og temperatur ned til minus 
6 grader. Trods de hårde strabadser var humøret højt, 
og turen, der godt kunne minde lidt om en rekruttur, 
blev af slut tet med en festbuffet i det fri inden hjem
turen til det nordfynske.
 I min periode i klubben har der været to senior
hold. Førsteholdet har tilbragt tilværelsen det ene år i 
serie 3 og ellers serie 2. Sæsonen 2012 bøde på en flot 
4. plads i serie 2, som var det bedste resultat i mere 
end 10 år, i 1999 spillede man i serie 1. Traditionen tro 
er årets pokaler også blevet uddelt, 6 styk i alt, Årets 
fighter, årets topscorer, årets træningsflid, årets kam
merat, årets spiller og spillernes spiller.

Til sidst vil jeg gerne takke alle trænere, ledere og frivil
lige omkring herre seniorholdene for deres store ind
sats. Jeg er sikker på, at det vil udmønte sig i nogle gode 
resultater i fremtiden såvel i omklædningsrummet som 
på banen.

Træningspas på Skærbæk kunststofbane.

Lerdueskydning på Als.

Pokaler uddelt 2012. Fra venstre, Casper Poulsen, Hans Jacobsen, 
Kasper Mikkelsen og Simon Blach.

2008. BG&IF’s herre serie 4 hold 
rykkede i foråret op i serie 3 og vandt 
3.000 kr. i forbindelse med finalestæv-
net i Marienlyst. Herre seniorafdelingen 
bestemte efterfølgende, at pengene 
skulle øremærkes til klubbens ungdoms-
afdeling, og resultatet blev en ekstra 
boldvogn samt nogle kegler. På billedet 
overrækker herre senior træner Jan 
“Bas” Christiansen til højre gaven til 
ungdomsformand Hans Erik Lund. 
Nogle af seniorspillerne overværer det 
synlige bevis.

2002. Martin Madsen - årets topscorer.

2002. Ulrik Nielsen med kammerat-
skabs pokalen

2002. Kasper Frederiksen - årets fighter.

2002. Stefan Larsen - årets spiller. 
Stefan nåede forøvrigt 200 førsteholds-
kampe.

2002. Stefan Hansen med pokalen for 
størst træningsflid

TRÆNERE 1989-2014
Ove  Nielsen, 19891990
Preben Bergholdt, 1991
Istvan Kaibinger, 1992
Finn Donsager, 19931994
Ib Lund Jensen, 19951997
Palle Eriksen,19981999
Ib Lund Jensen, 1999
Benny Madsen, 2000
Peter Madsen, 20002002
Palle Eriksen, 20032005
Jan Christiansen, 20062008
Nicolaj Klok, 2009
Cüneyt ”Gunner” Sahin, 20092010
Per Van Hansen, 2011
Ronni Schwartz, 20112013
Per Møllegaard Hansen, 2013
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tus i klubben, og på den måde skulle man mindske 
frafaldet af unge. Det var ved fælles træninger m.v., 
så de unge spillere kunne både se og mærke, at klub
ben gjorde noget særligt for dem. Det store højdepunkt 
skulle være 2010, når årgang 1991 blev afleveret til se
niorafdelingen. Styregruppen kom til at bestå af: Jør
gen Hansen, Bent Nygaard Larsen, Grethe Lund, Claus 
Langaa, Kirsten Duelund, Christina Pedersen og Søren 
Andersen som tovholder. Lykkedes projektet? Holdt 
styregruppen sammen og fik udført det tiltænkte ar
bejde? Svaret kan hver især, som kommer i klubben, 
selv notere sig, hvorfor lykkedes det ikke – eller netop 
derfor lykkedes det. Men vi kan notere, at det er altid 
positivt, når nogen forsøger at sætte noget i gang til 
gavn for klubben og dens medlemmer. Planen blev i 
hvert fald startet op i 2006 med 8 træningssamlinger 
– opstart og evalueringsmøder  samt en fælles tur til 
landskamp i parken. 
 Fra 2009 indfører klubben, at det er DBU’s træner
manual, der er grundlaget for arbejdet i ungdoms
afdelingen. Det er et rigtig godt værktøj for trænerne. 
Klubben sørger også for, at alle ungdomstrænere kom
mer på trænerkursus hvert år for at hente ny inspira
tion, til gavn og glæde for dem selv, klubben og ung
domsspillerne. 
 Efter tilmelding til Øens Hold kommer der hvert år 
en OB profspiller og træner med ungdommen, en sær
lig begivenhed, som alle ungdomsspillere ser frem til 
med glæde. Hvert år er også U11 eller U12 på besøg ved 
én af OB’s hjemmekampe, hvor vore ungdomsspillere 

følges med de professionelle ind på banen før kampen 
– en oplevelse af de store for de deltagende ung
domsspillere.
 I de senere år har klubben indført afslutningsfest 
for ungdommen i Nordfynshallen. Alle ungdoms
hold med forældre, bedsteforældre og søskende kan 
del ta ge. Der er spisning og uddeling af pokaler samt 
konkurrencer, hygge og lidt discodans m.m. – en rigtig 
god aften for ungdomsafdelingen, inden man starter 
op på indendørs fodbold, som alle årgange naturligvis 
træner i og deltager i forskellige stævner i løbet af vin
teren.
 Her ved indgangen til jubilæumsåret – deltager BG 
med 10 ungdomshold for drenge og 3 for piger.

1990/91. Et af de utallige ungdomshold som Bjarne Simonsen har trænet. Her er det junior/ynglinge.

Hoppeborgen var et hit blandt de små under klubdagen.

Ungdom 1989-2014

Klubben starter perioden med at have tilmeldt 11 ung
domshold til FBU’s rækker. Der er i de første år nogle 
stærke juniores, Kristian Kruse, Kim Bergholdt, Morten 
Rasmussen, som alle kommer på udvalgte fynshold og 
deltager i unionsstævne i Vejle samt tur til Frankrig, 
hvor Morten bliver topscorer i øvrigt.
 Det var i 1991, hvor BG også traditionen tro deltog 
i stævne i Lunderskov, hvor ca. 100 personer deltog i 
en vellykket tur. I FBU’s turnering deltog bl.a. 2 junior
hold, hvor førsteholdet blev en klar nr. 1 i sin kreds, 
dygtigt trænet af Bjarne Simonsen sammen med Ove 
Nielsen, der tog sig af 2. holdet. Årets juniorspiller blev, 
efter stor konkurrence fra de tre ovenstående, Kim Lar
sen for hans enorme arbejdsfelt og gode arbejde. På 2. 
holdet var det Ulrik Nielsen, der løb med årets titel. På 
ynglingesiden derimod kneb det med at stille hold, så 
man lavede et fælles hold med Klinte/Grindløse.
 Det er Søren Andersen, der gennem de første 
mange år af perioden styrer ungdomsafdelingen med 
kyndig og dygtig hånd godt hjulpet af flere forskellige 
trænere og ledere (se artikel om ungdomstrænere).

I den sidste del af perioden, år 2000 til 2014, sker der 
mange ting. I 2006 tilslutter BG sig Øens Hold, som er 
oprettet og styret af OB, vi bliver nr. 26 i sam arbejdet. 
BG ser på det, som et langtidsprojekt, hvor klubben 
satser på at dygtiggøre sine trænere og ledere, så de 
bliver uddannet til at tage sig af klubbens ta len ter. Vi 
glæder os til et stærkt samarbejde på Fyn, udtalte BG’s 
daværende formand Jørgen Poulsen.

I 2004 vinder lilleput deres række og rykker i mester
rækken  flot klaret gutter. BG startede også med klub
dagen, hvor alle klubbens hold skulle spille hjemme, 
og man opstillede forskellige boder med konkurrencer 
og spisesteder. Ideen har slået an, og gennem de sidste 
mange år har man med succes afholdt klubdagen til 
gavn og glæde for klubben, medlemmerne og forældre 
m.v. En dejlig social dag, hvor alle kommer hinanden 
lidt mere ved.
 I 2006 starter man op på Projekt 2010, hvor klubben 
vil sætte focus på fastholdelse af vores ungdomsspillere. 
Projektet gik ud på, at man ville vise de unge spillere, 
at man ville satse på dem, således at seniorafdelingen 
fra år 2010 ville kunne få tilført nogle virkelig gode 
og tilpassede seniorer. De unge skulle have en særsta

2006. Miniput drenge ældste’s tur til Odense Stadion søndag 
den 23. april. Trænere og holdledere er René Langaa Andersen, 
 Mikkel Smidt Nielsen og Henning Kierkegård.

Mange forældre havde gjort et stort arbejde med at gøre klub-
dagen sjov og spændende. Her tombola som Ann Riber Hansen, 
Lise Frederiksen og Lone Toft Hansen stod for.
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Deltagere fra Pigeraketten fra et tidligere år.

”Pigeraketten”, som skal vise pigerne hvad fodbold er. 
Begge arrangementer for at få flere børn til at spille 
fodbold.
 Vi har tidligere deltaget i Lunderskov Cup, men 
da vi flyttede vores sommerferie på Nordfyn, kom det 
til at ligge i ferien og ikke i den sidste weekend. Vi har 
derfor de sidste 2 år deltaget i Kerteminde Cup, så det 
skulle gerne udvikle sig til den samme tradition, som 
Lunderskov var. Her ser vi, hvordan spillerne kender 
hinanden uanset alder og alle hepper på hinanden, og 
forældrene har mulighed for at ligge på camping og 
på den måde lære hinanden at kende på tværs af hol
dene.
 Vi er også en del af Øens Hold – et samarbejde mel
lem OB og en masse fynske klubber. Det har givet en 
masse gode oplevelser for spillerne. Flere hold har gået 
ind med OB’s superligahold på Odense Stadion – og se 
disse børn stå på trapperne, når f.eks. Thomas Helweg 
kommer ned af trapperne og tage spilleren i hånden 

er fantastisk. Andre har været bolddrenge til en super
liga kamp – og vi modtager også fribilletter til udvalgte 
kampe.
 Når mørket sænker sig om efteråret, afholder vi 
vores årlige afslutningsfest ude i hallen. Dette er en af
ten som alle spillerne glæder sig til, for ud over hygge 
skal de jo alle op på scenen og hyldes. De mindste hold 
modtager alle en lille statue, og fra U12 og opad kårer 
vi årets spiller og kammerat. Denne aften siger vi også 
tusinde tak til alle vores gode trænere, som også kom
mer op og bliver hyldet, vi kårer ligeledes også årets 
træner, som i 2013 blev Peter Lundskov som er træner 
for ikke mindre end 30 U8 og P spillere.
 Så dette er, hvordan et fodboldår forløber i BG&IF i 
2014 – nok en del anderledes end for 100 år siden, men 
en ting er sikkert, nemlig at bolden stadig er rund og 
skal ind i rusen.

Til sidst en tak til alle de trænere, som gør det muligt at 
drive klubben – tak til alle spillerne for de gode timer 
vi andre får sammen med Jer og ikke mindst til foræl
drene for hjælp til kørsel, sponsorater af tøj, kagebag
ning og ...

Lilleputterne gik i gang tidligt på året.

Lone Bendorf sammen med nogle dejlige ungdomsspillere.

Men vi ser nogle store årgange, hvor det at gå til fod
bold er blevet moderne igen, og dermed ser fremtiden 
lys ud for antallet af ungdomshold.
 Vi har i år et drenge U17 hold, og det er godt for 
klubben, for det er jo den næste generation, som skal 
op og prøve seniorfodbold. Dette hold består af en 
stamme, som har holdt sammen, siden de startede som 
U6 og samtidig har trænerne Palle og Michael formået 
at trække spillere til fra blandt andet Nørreby og Bren
derup.
 Som lille klub kan det jo ikke undgås at vi udvikler 
nogle gode talenter, og her har vi især på pigesiden 
oplevet interesse fra Odense klubber. Vi har målman
den Amanda Brunholdt, som nu spiller i OB efter at 
have været over Næsby. Maria Søndergaard prøvede 
også sit talent af i Næsby, og som den sidste er mål
manden Nikita Schødts, som også prøver kræfter i 
Næsby. Vi kan hermed konstatere, at vi er gode til at 
udvikle målmænd på pigesiden.

Vi skal som klub være glade og stolte over, at vi kan ud
vikle nogle talenter, som skal videre til større klubber 
– vi kan jo håbe på en dag at opfostre en ny Christian 
Eriksen og dermed få nogle gode penge i klubkassen.
 Fodboldåret starter jo med indendørs træning, ind
til banerne er blevet frostfri, og herefter bliver banerne 
brugt flittigt – men vi glæder os til de 2 nye baner er 
klar, så vi alle får bedre træningsmuligheder.
 Så starter udendørs, og der bliver gået til den for at 
sende modstanderne hjem med et nederlag – så det er 
dejligt at se, hvordan spillerne kæmper for den hvide 
trøje.
 Om foråret afholder vi vores årlige BG hjemmedag 
– her prøver vi at få alle til at spille hjemme. Der fore
går forskellige aktiviteter ude på anlægget, og et af da
gens højdepunkter er, når de ældste drenge spiller mod 
trænerne.
 Sammen med DBU afholder vi ”Kom ud af pom
fritten”, hvor vi sammen med fritidsordningen Nøgle
hullet holder en ef ter middag på fodboldbanen, hvor 
børnene skal opleve, hvad fodbold er. Vi afholder også 

Maja, Amanda, Annika, Christina, Pia, Malene, Sarah, Nina L, 
Nina E, Pernille og Katja er klar til indendørs fodbold.

jAN BENDORF
Så bliver vores fodboldklub 
ikke mindre end 100 år, og 
det skal selvfølgelig fejres 
på mange måder og med et 
tilbageblik fra 1989 til nu.
 Det store tilbageblik har 
Danger givet, da han jo har 
været en vigtig del af klubben 
siden sidste jubilæumskrift, 
og jeg vil se på de 2 år jeg har været ungdomsformand. 
Men jeg vil først starte med, hvordan jeg endte som 
ungdomsformand – og som så mange andre var det jo 
ved at ens børn begynder at spille fodbold i Bogense.
 Så opdager jeg jo, at der skal hjælp til fra os foræl
dre, for at fodboldklubben kan drives på bedste måde 
for vores børn – og hermed var vejen til at være træner 
kort.
 Det at være træner for et ungdomshold er en stor 
oplevelse – de kære børn giver så mange oplevelser og 
glæder, at det langt overgår den tid, som går med det. 
Det at se en dreng på 8 år komme løbende gennem 
supermarkedet og råber ”Hej Jan” og se glæden, når jeg 
hilste igen er det hele værd.
 Efter nogle år blev det så på bestyrelsesplan min 
indsats for alle børnene skulle foregå – men jo også 
en mulighed for at være med til at gøre BG&IF til en 
endnu bedre klub for alle de dejlige børn i Bogense og 
omegn.
 I Bogense har vi plads til alle, både piger og drenge, 
og vi forsøger at stille hold i alle rækker. I 2013 har vi 
haft pigehold med i U13, U14, U15 og U18. Drenge
hold i U12, U13, U14, U15 og U17. I de mindste år
gange spiller pigerne og drengene sammen, og vi har 
hold med fra de yngste U6, U7, U8, U9, U10 og U11. 
Men det at have så mange hold med, stiller store krav 
til frivilligheden fra forældresiden, der skal jo mange 
trænere og hjælpetrænere til for det fungerer.
 Det kan også give udfordringer at stille hold på alle 
årgange – og i år har vi desværre måttet trække både 
piger og drenge U15 samt piger U18, da der ikke var 
hold nok til en række.
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Piger/damer 1989-2014

Fra 1989 og årene fremover var det lilleputpiger og 
juniores, der var aktive i BG, medens damerne ikke 
endnu kunne stille hold, men begyndte med et dame
motionshold, hvor oldgirls spillede fire kampe, dog 
uden sejre, men med højt humør.
 I 1993 lykkedes det så igen efter en årrække uden 
– sidst damesenior var først i 1980, hvor damerne som 
nævnt andet steds havde spillet sig i fynsserien, men 
hvor holdet derefter gik i opløsning. I 1993 var for
uden serie 2 dameholdet også et juniorhold tilmeldt 
FBU’s rækker. Fra 1990 og frem gik det lidt op og ned 
for damesenior, med hensyn til hvornår der var nok 
spillere til at tilmelde hold, men f.eks. i 1996 var der et 
serie 2 hold samt pige og miniputpigehold tilmeldt. 
Fra 1989 og frem til 2002 var det jo Karsten Birch, som 
stod for den kvindelige side i BG.
 I slutningen af 1990’erne kom der flere med på 
pigesiden, bl.a. Niels Stentebjerg og Ivan Justesen med 
juniorpigerne gjorde et stort og dygtigt stykke ar bej de, 
ligesom nogle af de unge ”damer” Louise Nielsen, 
Sanne Pedersen og Stine Jørgensen samt naturligvis 
Karstens datter Heidi.
 Fra 2000 og frem kom der flere ungdomshold med 
på pigesiden, f.eks. 2003 var der oldgirls, senior/junior, 
piger, lilleput, miniput og microput. Jo, nu var der gang 
i pige/damesiden med bl.a. Randi Smidt Nielsen, Helle 
Tadawski, Søren Andersen, Sussi Rasmussen, Per Brun
holdt m.fl. Senere kom så René Langaa Andersen, Hans 
Erik Lund Brams, Bent Hansen og Thomas D. Hansen, 
Keld Christiansen, Ann Riber Hansen sammen med 
flere andre ind over pige/dameafdelingen.
 I 2009 har man for første gang i mange år et 
11mands damehold tilmeldt. Så i sommerpausen 
2010 opretter man holdsamarbejde med Ore, hvorefter 
damerne træner skiftevis i Ore og Bogense, medens 

kampene spilles i Ore. Det gav resultat med det samme. 
Damerne rykkede fra efteråret 2010 op i fynsserien, 
hvor man stadig spiller og desuden har/haft et ekstra 
damehold i serie 1/2. Ungdomssiden fortsætter i Bo
gense bl.a. med U12 og U13 pigehold.

Danger

DAMEAFDELINGEN 1981-2002
For BG&IF’s pige/damefodbold kan jeg for perioden 
fra 1981 til 2002 berette om en afdeling med stor frem
gang. Udover den plads, jeg havde i klubbens bestyrelse 
gennem 9 år med ansvar for pige/dameafdelingen, 
har jeg også været træner eller holdleder for forskellige 
pige/damehold gennem næsten 25 år. 

Hvert år deltog pigeholdene i Lunderskov Cup, og 
BG&IF’s pigehold var alle årene med i toppen  som 
vinder i 1991 med en 21 sejr over Skærbæk i finalen 
og i 1992, hvor klubben også deltog med et lilleput
pigehold og et miniputpigehold, sluttede pigeholdet 
som nr. 3. Det daværende pigehold bestod af: Heidi 
Christensen, Katrine Jørgensen, Louise Olsen, Susanne 
Jespersen (også kaldet Super), Taiane Larsen, Claudia 
Andersen, Louise Grue, Heidi Lunding, Lotte Daugård, 
Karina Kristensen, Kristina Helberg, Kristine Dahl 
Jørgensen, Heidi Birch og Anja Nielsen. Pigeholdet 
fik i 1993 tilgang af yderligere Kristina Balling (mål
mand), Regitze Møller, Karin Smidt, Rikke Varberg, 
Marie Markussen, Nina Smidt og Eva Frederiksen, in
den holdet i slutningen af 1993 rykkede op som dame 
 senior. 
 Fra midten af 1990’erne havde klubben pigehold 
i microput, miniput og lilleputrækken samt et pige
hold, damejuniorhold og et dameseniorhold. Klubbens 
lilleputpigehold blev i 1994 indendørs fynsmestre un
der DGI og både lilleputpigeholdet og dame junior

Startende øverst fra venstre: Jeanette, Winie, Mie, Rikke, Line, 
Laura, Kristine, Julie J, Mikala, Megan, Louise, Sara og Julie E.

Gert “Tuborg” Hansen sammen med Casper Bergen, Mathias 
Riber Hansen, Amanda Brunholt, Mads Brunholt, vides ikke og 
Benjamin Tiedeman Hansen.

LIDT OM KELD CHRISTIANSEN
Nogle kalder, brødrene Keld og Jan, for “Basserne” 
forstået på den måde, at man siger Keld Bas  Jan Bas, 
sådan er der nogle øgenavne rundt omkrig, men deres 
stammer fra deres far.
 Jan Bas har i øvrigt gennem flere år været assi stent 
træner og træner for seniorholdene, medens Keld 
hovedsageligt har lagt sine kræfter i ungdomsafdelin
gen og bestyrelsen, men også senior og oldboys.
 Keld har gennem årene trænet rigtig mange for
skellige ungdomshold  både piger og drenge  og altid 
nydt stor respekt for sit arbejde både fra medlemmer og 
ledere samt forældre.
 Keld kom i bestyrelsen 1999 og var der til 2010. I 
den periode var han bl.a. næstformand, seniorformand 
og ungdomsformand, samtidig med han stod for klub
huset og trænede forskellige hold.

som for en dels vedkommende også har udmøntet sig 
til ungdomsformænd, bestyrelsesmedlem m.v.
 Det har altid været svært at finde frivillige ung
doms trænere, men takket være en indsats fra bestyrel
sens side er det hvert år, så godt som, lykkedes at finde 
trænere til alle hold. Nogle trænere holdt i kor tere tid 
medens andre har været med gennem flere år. Men går 
man årene igennem, kan vi ikke her finde plads til at 
nævne alle, men de, der har været med, ved det, og 
klubben er alle en stor tak skyldig. Men navne, nævnt 
i vilkårlig rækkefølge, som man støder på i klubbla
det og andre steder er: Svend Erik Errebo, Ove Nielsen, 
Søren Andersen, Gert Hansen, Jørgen Hansen, Hans 
Erik Lund, Allan Sørensen, Morten Rye, Palle  Eriksen, 
Jørgen Poulsen, Henrik Larsen, Dennis Kruse, Keld 
Bak, Jan Bendorf, Kenn Larsen, René Langaa Ander
sen, Ann Riber Hansen, Sussi Rasmussen, Torben 
 Eggert, Per Brunholdt, Helle Tadajewski, John Bang 
Andersen, Karsten Sømme, Randi Smidt Nielsen, Ivan 
Justesen, Niels Stentebjerg, Heidi Birch, Arne Maegård, 
Dan Helberg, Henning Kierkegård, Lone Bendorf, Per 
Bergholdt, Bent Hansen, Thomas Sandberg, Michael 
Nielsen, Kenneth Thorlund, ja der kunne nævnes 
mange flere, men fælles for dem alle er, at de har gjort 
en rigtig god indsats for klubben i perioden indenfor 
de sidste 25 år.

UNGDOMSTRÆNERE I 1989-2014
Udover Palle og Lasse Andersen samt Keld Chris
tiansen, Bjarne Simonsen og Karsten Birch, som er 
omtalt andre steder her i bladet, har der jo heldigvis 
været en mængde unge og dygtige ungdomstrænere, 

2001. Keld “Bas” Christiansen til venstre overrækker pokal til 
Søren  Andersen som bevis for årets træner/leder.

2004. Årets træner i BG&IF var  Jørgen 
 Hansen, som fik overrakt pokal af 
ungdoms formand Bjarne Simonsen (t.h.).

2004. Lilleputspilleren Mikkel Langaa 
blev kåret som Årets drengespiller af 
ungdoms formand Bjarne Simonsen.

I 2003 var Michelle Godt (t.h.) Årets pige-
spiller, og hun gav pokalen  videre til Årets 
pigespiller 2004, Anja  Søndergaard.
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I 2008 blev der i samarbejde med Øens Hold arrangeret 
et pigestævne for i alt 10 mester/Arække pigehold.
 I 2009 deltog ”guldårgangene” med et hold i 
Malente Cup i Tyskland, hvor holdet klarede sig rigtig 
flot men desværre måtte se sig slået af Hamborg i fina
len efter uafgjort 11 i den ordinære spilletid og efter 
en nervepirrende straffesparkskonkurrence, som Ham
borg vandt 65.
 Med årgangenes gode resultater har der selvsagt 
været mange gode spillere. Nogle af dem er også ble
vet hentet videre til andre klubber som f.eks. Lunde, 
Næsby og OB, og en del af dem har også været udtaget 
til talenttræning i OB under Øens Hold.
 Selv om nogle af pigerne er faldet fra gennem 
årene, har det sociale samvær pigerne imellem været 
rigtig godt, og det er nok en af årsagerne til, at BGIF 
de senere år igen har haft 11mands dameseniorhold 
tilmeldt turneringen. I sommeren 2010 oprettede BGIF 
holdsamarbejde med Ore på damesiden, og Ore/Bo
gense’s dameseniorhold har siden haft to 11mandsh
old tilmeldt turneringen – heraf et i Fynsserien.

Randi Smidt Nielsen,
Helle Tadajewski og Ann Riber

PIGEFODBOLD
I foråret 2007 begyndte der at komme flere piger fra år
gang 9899 til fodbold. Da der ikke var nogle pigehold, 
spillede de sammen med drengene, og det gik faktisk 
meget godt. I hvert fald godt nok til at interessen 
smittede af på flere piger. Det betød, at vi fra ef teråret 
2007 kunne melde et U8 5mands pigehold til – Sofie 
Kofoed, Frederikke Rasmussen, Marie Wassmann, 
Dear Ærenlund, Sarah Lund Brams, Emma Vinther 
Engelbreth og Cecilie Bergen. De første år var resul
taterne ikke noget at prale af, men pigerne hyggede sig 
og mistede dengang ikke modet på grund af nederlag, 
men stillede glade op til næste stævne. Det viste sig 
hurtigt, at endnu flere piger fik lyst til at spille fodbold, 

men vi gjorde også, hvad vi kunne for at trække flere 
til. Sedler blev delt rundt til alle piger i indskolingen på 
Bogense Skole, og vi havde held til flere år i træk at få 
DBU’s pigeraket til klubben. Det fik trukket endnu flere 
piger til fodbold – allerede fra 2008 var der 5mands 
hold både til årgang ‘99 og ‘98. 
 Fra 2009 blev fodboldresultaterne væsentlig bedre. 
Årgang ‘98 pigerne spillede 7mands i 2009 og blev 
nr. 2 i deres pulje. Årgang ‘99 pigerne spillede stævner 
med udmærkede resultater. 
 Fra efteråret 2010 blev Henning Kierkegaard til
knyt tet som træner – hovedsageligt for årgang ‘99. Der 
var for meget arbejde med to hold, der spillede kampe i 
weekenderne, så aflastningen var velkommen. Der har 
hele tiden været flest piger fra årgang ‘99, så de har 
jævnligt hjulpet årgang ‘98pigerne ved kampe. 
 De yngre årgange har i flere år haft for få pigespillere 
til rene pigehold, hvorfor en del piger er startet med at 
spille med drengene. De seneste år er der dog kommet 
flere piger til også på de årgange, og vi har haft hold 
tilmeldt både fra årgang ‘00, ‘01 og ‘02/’03. 
 Pigerne har opnået gode resultater gennem årene. 
I 2009 stillede vi med et U12 hold bestående af både 
‘99 og ‘98 spillere ved Lunderskov Cup – og vandt 
suverænt. Årgang ‘98 har opnået følgende puljeresul
tater: Efteråret 2009 nr. 2, foråret 2010 nr. 2, forår 2011 
nr. 1, efterår 2011 nr. 2 – kun slået på målscoren, efterår 
2012 nr. 1 og forår 2013 nr. 1. Årgang ‘99 er blevet nr. 2 
i efterår 2011 og igen i efteråret 2012. Årgang ‘98 blev 
fynsmestre i indendørs i 2012. I 2013 kom årgang ‘99 i 
finalen med 2 hold – både A og Brækken og sluttede 
som nr. 2 i A rækken og nr. 3 i B rækken.  
 Vi har og har haft nogle rigtig dygtige fodbold
spillere blandt pigerne, ellers var disse resultater ikke 
mulige. Det har Næsby Boldklub også fået øjnene op 
for og har de seneste år hentet 2 af vore dygtige spillere 
– Maria Søndergaard og Nikita Schødts.  
 Det har været en fornøjelse at være med til at få 
disse årgange op at stå i BGIF. Tak til pigerne, forældre, 
sponsorer og andre velvillige hjælpere. 

Hans Erik Lund Brams

2000. Holdet bag Pigeraketten. Randi Smidt Nielsen (yderst til 
højre) fra dameudvalget var tovholder på projektet. Det er Mike 
fra DBU i midten i det mørke tøj.

holder sluttede som nr. 2 under Fynske Landsklubber. 
Som årets spillere kåredes det år fra de respektive hold 
Tina Trane (microput), Cecilie Waagner (miniput), 
Louise Nielsen (lilleput), Anita Frederiksen (dame ju
nior) og Heidi Lunding (dame senior). 
 I 1995 kom Susie Rasmussen til som dame senior
træner, og 7mandsholdet blev fynsmestre det år. For
uden opstart af et oldgirlshold (7mands) tilmeldt un
der DGI kunne klubbens dameafdeling i disse år bryste 
sig af at have spillere med på både U14holdet (Kia 
Stentebjerg, Jannie Pedersen og Tina Rasmussen) og på 
U16holdet (Camilla Bentsen). 
 I 1999 havde jeg fornøjelse af at være træner for et 
af klubbens ”guldæg” i form af et pigehold, der selvom 
de præsterede efter første halvdel af sæsonen at ligge 
placeret som turneringens nr. 1 med en målscore på 
602, i et brag af en finalekamp på hjemmebane måtte 
se sig besejret af Tårup og derefter sluttede som nr. 2.
 I 2002 tog jeg afsked med BG&IF’s dameafdeling 
ved en gallafest for klubbens pige/damehold. Under 
festlighederne blev årets spiller kåret (Anne Pedersen), 
og årets træningsflids og fighterpokal gik suverænt til 
Simone Madsen.

Karsten Birch

GULD-PIGERNE
Fra ca. år 2000 blomstrede klubbens pigeafdeling for 
alvor op via forskellige tiltag. DBU’s pigeraket kom til 

Bogense for første gang i 2000 og kom derefter næsten 
hvert år i en årrække. Det fik en del piger til at gå til 
fodbold, men et indendørsstævne kaldet ”Veninde
stævne” afholdt den 1. marts 2003 gjorde den store 
forskel og fik næsten alle piger fra årgang 199495 (Bo
gense Skole) til at blive fodboldspillere.
 For at støtte op om pigeafdelingen blev der etableret 
et dameudvalg i klubben med en dameformand fra 
bestyrelsen – først Randi Smidt Nielsen, derefter Helle 
Tadajewski og sidst Ann Riber til og med 2009.
 Årgang 199495 fik Helle Tadajewski som træner 
(med skiftende hjælpetrænere) de første 5 år, hvorefter 
René Langaa tog over i 2008. Pigerne, der som nævnt 
var en kæmpe flok, startede som microputter, og i de 
følgende år, i hvert fald indtil nogle af pigerne skulle på 
efterskole, var det aldrig noget problem at have spillere 
nok til at stille hold. Pigerne viste sig hurtigt at være 
gode fodboldspillere og har helt fra starten af vundet 
rigtig meget.  I 2007 spillede pigerne i Arækken, hvor 
de vandt både som 7mands og 11mands. Rigtig godt 
gået. I 2008 blev de tilmeldt mesterrækken, hvor de 
sluttede som nr. 3. De gode resultater har været ken
detegnende igennem alle årene, hvor de har ligget 
placeret i toppen af deres række, er blevet fynsmestre 
i FBU’s indendørsturnering og har vundet Lunderskov 
Cup adskillige gange.
 For at støtte pigerne og styrke sammenholdet satte 
dameafdelingen også andre tiltag i gang gennem årene. 

Julestævne 2004. Holdets grundstamme: Louise Tadajewski, Rikke Hansen, Julie Aarøe, Julie Eriksen, Kristine Birch, Mie Hansen, Sarah 
Pedersen, Amanda Brunholt, Pia Poulsen og Maja Smidt Nielsen.
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Oldboys 1989-2014

Denne afdeling har efter de ”ældre” spilleres mening 
altid været en af de vigtigste i klubben – altså når de 
selv skal sige det. Det er ikke småting disse oldboysere 
har udført på en fodboldbane, hvis man skulle være 
så naiv og tro på det hele, som bliver forkyndt i om
klædningsrummet eller over en kølig øl efter en kamps 
anstrengelser er overstået. Sådan har det været siden 
begrebet – oldboys – blev indført, og sådan vil det nok 
også være i fremtiden.
 En anden ting er – at det er godt , både for spilleren 
selv, men også for BG, at man fortsætter med at spille 
langt op i alderen. Der har gennem alle 25 år været 
oldboyshold, både i ungoldboys, superoldboys og vete
raner. En overgang var man oppe på hele tre hold. Og 
alle holdene har haft gyldne år, hvor det er blevet til 
kredsmesterskaber under OB70 eller fynsmesterskab 
under FBU.
 I starten af perioden var det Leif Poulsen, der tog 
sig af de yngste oldboys, medens Danger tog sig af 
superoldboys og senere veteraner. Fra først i 2002 er 
det især Kim Smidt Nielsen, Lasse Andersen og Poul 
Christoffersen, der har taget sig af oldboys, medens 
flere andre har været inde over med de yngste.
 I 1996 bl.a. vinder man kredsmesterskabet og 
pokalen til ejendom – tyve år efter BG første gang fik 
denne pokal. 

Indendørs fodbold for disse ældre personer har na tur
ligvis også fundet sted og man har rigtig mange gange 
vundet DGI’s kreds på Nordfyn og repræsenteret denne 
landsdel ved landsmesterskaberne.
 I 2007 og 2008 vinder BG fynsmesterskabet i Fyns 
Boldspil Union for veteraner/super ved Palle Andersen, 
Palle Eriksen, Henrik Obling, Henning Jensen, Kim 
Smidt Nielsen, Keld Christiansen og Tommy Madsen. 
Flot gamle fyre.  

Mogens Christensen, Bruno Hansen, Rye Rasmussen, Preben 
Danger Nielsen og Robert Hansen slapper af inden de vigtige 
kampe om DGI’s landsmesterskab.
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Bestyrelserne
ved 25, 50, 75 og 100 års jubilæum

Bestyrelsen ved 50 års jubilæet. Øverst fra venstre: E. Washuus, C. C. Rasmussen, Svend Åge Pedersen, Preben Nielsen, Svend Jensen og 
Eigil Olsen. Forrest fra venstre: Erik Toftegård, E. Stemann, Bente Duvander, Bent Busk og Verner Rasmussen.

Bestyrelsen ved 25 års jubilæet. Øverst fra venstre: Axel Frederiksen, Henry Ravn, Bohn Jespersen og Laurits Hansen. 
Nederst fra venstre: Henry Christensen, Børge Petersen, Anker Pedersen, Robert Dinesen og Georg Henriksen.

Årets...

TOPSCORER OVER ALLE I BG&IF
Hvem kan det være, naturligvis ERIC 
VESTERLUND, der fra 1978 til 1992 var 
topscorer hele 13 gange – sådan. 
Nærmeste konkurrent – Kenn Larsen med 
8 gange fra 1991 til 2005.
 Samtidig er Eric  den der har spillet 
flest kampe på 1. holdet  idet han nåede 
helt op på 367 kampe foran Henning 
“Netzer” Jensen med 357 kampe og Rye Rasmussen 
med 331.

VESTERLUND, der fra 1978 til 1992 var 

Nærmeste konkurrent – Kenn Larsen med 

 den der har spillet 
 idet han nåede 

“Netzer” Jensen med 357 kampe og Rye Rasmussen 1993. 350 kamps-jubilar Eric Vesterlund sammen med anfører 
Brian Lindharth.
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Bestyrelsen ved 100 års jubilæet. Kenneth Rasmussen, Lone Froholt, Lasse Andersen, Diana Lind, Søren Due Nielsen og Jan Bendorf.

Bestyrelsen ved 75 års jubilæet. Karsten Birch, Torben Daugaard, Robert E. Hansen, Henning Jensen, Bent Lindharth, Poul Brams og 
Holger Pedersen.
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