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Mere info på vores
facebook-side

OPEN AIR
SVENDBORG HØJE BØGE
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KVALITET OG ORDHOLDENHED 

Nordre Ringvej 24 ● 5700 Svendborg ● tlf. 6221 0662 

NÆSTE BILKØB
JONAS HVILSOM, LOKAL FC SVENDBORG SPILLER, STÅR KLAR TIL AT RÅDGIVE DIG OM DIT

SVENDBORG | Odensevej 42 · 5700 Svendborg · Tlf. 63 21 38 11 · autohuset-vestergaard.dk

ÅBNINGSTIDER | man-fre 9.00-17.30 · søn 11.00-16.00

Autohuset Vestergaard i Svendborg er autoriseret forhandler af Renault, KIA og Fiat, 
men har også et stort udvalg af lettere brugte biler. Vi finder den helt rigtige bil til dig.

ER DU PÅ UDKIG EFTER 
NY ELLER BRUGT BIL? 

Hvorfor så ikke handle lokalt 
hos Autohuset Vestergaard 

i Svendborg, hvor Jonas står
klar med råd og vejledning 

– sammen får I handlen i mål.
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Udfordringen før forårsopstarten er klar. Divisionsholdet skal i første 
omgang have lagt afstand til nedrykningsstregen, og meget gerne slutte 
foråret af i den bedste halvdel.

Med efterårets resultatmæssige udgangspunkt kommer det til at kræve 
rigtig mange points. Vi mener dog det er realistisk med den trup vi er i 
besiddelse af.

Spillertruppen mener også selv, at de er 
for gode til at ligge i bunden af 2. division, 

og nu får de chancen for at bevise det. 

Den sportslige målsætning er, at FC Svendborg skal ligge i den bedste 
tredjedel og naturligvis også præge den. Vi vil og forventer at være en 
naturlig del af toppen af 2. division fremadrettet.

I julepausen er Carsten Hemmingsen kommet til som ny cheftræner, 
og det bliver hans opgave, sammen med assistenttræner Anders Hjort, at 
klare denne udfordring.

Carsten Hemmingsen er en gammel kending af både dansk og fynsk 
fodbold, bedst huskes nok hans andel i OB-sejren over Real Madrid i 
december 1994.

Som træner har Carsten Hemmingsen ført Aarup op gennem rækkerne 
til en enkelt sæson i 2. division Vest, hvor vi dog slog Aarup både ude og 
hjemme.

beStyrelSeSFormand

adam 
ringSby-
brandt

Foto: D3 Reklame A/S
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Carsten Hemmingsen er en dygtig træner der med sin store erfaring er 
valgt, fordi vi forventer at han kan bringe os tilbage i toppen af 2. division, 
men også videre derfra.

Høje Bøge Stadion har længe givet anledning til bekymring, da DBU 
ikke har villet godkende det traditionsrige stadion til 2. divisionskampe. 
Ved hjælp af et godt samarbejde med Svendborg Kommune og Høje Bøges 
andre brugere, særligt SG Atletik, er det nu lykkes at få indrettet stadion 
sådan, at det nu kan godkendes til brug for 2. division fremadrettet. 

Det er vi naturligvis glade for, fordi Høje Bøge er den naturlige 
hjemmebane for os og for byens førende fodboldhold.

Den langsigtede målsætning for FC Svendborg er 
etablering som en fast bestanddel af toppen af 2. division, 

hvorfra vi vil gå efter en oprykning til 1. division.

Det er naturligvis et projekt, der kun kan realiseres med opbakning fra 
hele byen, herunder især kommunen og erhvervsliv.
For at opnå denne opbakning har vi blandt andet søsat en 
sponsornetværksportal, som forventes rullet ud til alle sponsorer i løbet 
af efteråret, ligesom vi igangsætter endnu flere projekter, som skal sætte 
klubben og byen på landkortet.
Med ønsket om at se alle på Høje Bøge gennem sæsonen, for at give 
den opbakning der skal hjælpe holdet sportsligt på vej, håber jer I nyder 
læsningen af magasinet og fodbolden på Sydfyn. 

Henrik Bo Jensen
Afdelingschef 

Svendborg

Charlotte Thrane Amby
Kunderådgiver 
Assens

Assens     Børkop     Fredericia     Glamsbjerg     Haarby     Hesselager     Kolding     Middelfart     Nyborg     Odense (åbner i 2014)     Rudkøbing     Svendborg     Sørup     Skårup     Thurø

Vi er sammen om 
en ny og endnu 
bedre bank

Svendborg Sparekasse og Vestfyns Bank er gået 

sammen. Det betyder bl.a., at vi som Fynske 

Bank får et større hold af specialister at trække 

på. Så vi bliver en endnu bedre sparringspartner 

for private og for erhvervsvirksomheder.

Vi vægter fortsat rådgivning og tilgængelighed 

højt. Du har din egen personlige bankrådgiver, 

og I kan mødes uden for almindelig åbningstid, 

hvis det passer dig bedst. God dialog giver nem-

lig de bedste resultater – både på kort og på 

langt sigt. Velkommen i Fynske Bank. 

www.fynskebank.dk       Tlf. 62 21 33 22 |

22221_Annonce_ErhvervFyn_185x131.indd   1 25/02/14   13.08
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Hvad er det med dig og sko? Er det noget med Sko & Torp, eller?
» Nej, det er mest sko. Jeg må erkende at jeg vist har en udpræget sympati  
for sko. Når jeg ser et par sko, jeg synes er lækre, så må jeg bare helst  eje 
dem. 

Det er rart at have noget at vælge imellem!  Efterhånden har jeg en pænt 
stor samling af sko derhjemme, og dertil kommer, at min søde kæreste også 
godt kan li´ sko, sko, sko.    

Men nu til noget helt andet;
I ligger på en nedrykningsplads her ved indgangen til forårsturneringen 
og de sidste 15 kampe i sæson 2013/14. Hvordan ser du mulighederne 
for at komme væk fra den kedelige placering og længere op i tabellen?
» Det er lidt af en katastrofe, at vi lige nu ligger på en nedrykningsplads.
Efter efterårsturneringens 15 kampe sidste år, havde vi 21 point og vundet 
6 af kampene. I dette efterår har vi kun vundet 2 kampe, og går ind til 
forårsturneringen med kun 13 point. Det er bare ikke godt nok.
» Vores hold er meget bedre end det stillingen viser, men vi har ikke stået 
sammen som et hold i efteråret. Spillet alt for individuelt, og det dur´ ikke. 

» Nu må vi vise hvad vi er lavet af. Vi skal have tingene til at hængesammen 
og spille som et hold, og det kan vi også. Det er jeg sikker på. Men ingen af 
os skal tro, at der automatisk kommer billige point flyvende ind på kontoen. 
Vi kommer til at kæmpe for tingene.

Første kamp i foråret er på udebane den 29. marts mod rækkens 
absolutte bundhold FC Djursland. Djursland vil givet kæmpe vildt for 
at få point når Svendborg kommer på besøg?
» Ja, det bliver en herre fight, som vi skal vinde. Vi er et bedre hold end 
Djursland, men der skal virkelig gås til stålet for at få noget med hjem fra 
Grenå. Vi skal bare være klar alle mand, og det vil vi også være, stol på det.

Hvad er din målsætning med hensyn til holdets placering når sæson 
2013/2014 slutter den 21. juni?
» Jeg er ligeglad om vi bliver placeret som nr. 6, eller nr. 8, eller nr. 10, bare 
vi lander på den rigtige side af stregen. Og det skal vi og det gør vi også.

Og står vi tæt sammen om den svære opgave, så kan det lykkes.

dyhr & Sko
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Du siger I skal stå sammen, og hver især yde maksimalt – hvordan kan 
du selv bidrage?
» Jeg synes det alt sammen starter ved træningen. I år træner vi kun 3 
gange ugentligt, men lidt længere tid pr. træning end tidligere, og der bliver 
lagt meget vægt på det fysiske, altså at alle spillere skal være i en stærk 
grundform. Ud over de tre træningspas, har jeg fornøjelsen, at blive herset 
igennem med speciel målmandstræning.
» Til træning bestræber jeg mig på at tage ansvar. Og jeg gir´ gerne en 
hjælpehånd til de unge spillere, når der er brug for det.
» Og så kan jeg jo passende forsøge at holde buret rent til kampe såvel 
hjemme som ude. 
» I kampe gælder det om at skabe ro og sikkerhed i de bagerste rækker, 
og det bagerste forsvar skal kunne stole på mig, og det kan de også. Det 
er vigtigt, at keeperen udstråler selvsikkerhed og autoritet, og det gælder 
også selv om det engang imellem skulle kikse med et forkert indgreb. En 
målmand må godt være lidt skør oveni, og jeg er vel sagtens i kategorien. 

Du har en lidt speciel måde at lade op til hjemmekampe på, har 
jeg set. Du kommer til Høje Bøge i rigtig god tid, og noget før dine 
holdkammerater. Hvad foregår der?
» Jeg kan godt li´ at komme i rigtig god tid. Hellere være på Stadion, end 
hjemme, hvor jeg hurtigt kan blive lidt stresset. Når jeg kommer til Høje 
Bøge, oftest 2 timer før kampstart, sætter jeg lidt musik i ørerne, og går en 
tur rundt på græstæppet, for at se om der skulle være et enkelt hul eller to, 
der vil være godt at være opmærksom på. Så tænker jeg den forestående 
kamp igennem, og på den måde prøver at forberede mig så godt som 
muligt.
» Det er desuden en fast del af mit før-kamp ritual, at få snakket lidt med  
holdlederne. Vi snakker om alt og ingenting. Det er hyggeligt. Og så kører 

AndreAs dyhr
Alder:  26 år
Bopæl: Svendborg
Uddannelse: Læser IDRÆT  
på lærerseminariet i Odense
erhverv: Lærervikar på Haahrs Skole
Privat: Bor sammen med kæresten Amanda
divisionskampe for FC svendborg: 
120 førsteholdskampe

K o g t v e d l u n d

s t a t s a u t o r i s e r e t 
r e v i s i o n s p a r t n e r s e l s k a b

KogtvedparKen 17 ·  dK-5700 Svendborg
telefon: +45 62 22 99 66 ·  telefax: +45 62 22 00 69
internet: www.edelbo.dk ·  e-mail: email@edelbo.dk

Kontor i København: 
frederiKSholmS Kanal 2,  1 .  Sal

dK-1220 København K.
telefon: +45 33 43 64 00 ·  telefax: +45 33 43 64 01 Svendborg-Erhverv

Centrumpladsen 8
5700  Svendborg
nordea.dk

Der er en grund 
til, at forruden er 
større end 
bakspejlet
Det rigtige udsyn er vigtigt for en 
virksomhed, der vil finde vejen til vækst og 
udvikling. Uanset om det gælder nye 
markeder i andre verdensdele eller ny 
konkurrencekraft på hjemmemarkedet. 

Hos Nordea tror vi på, at der er store muligheder for 
virksomheder, som også ser fremad og har optimismen til at gå 
nye veje. Og som erhvervskunde hos os kan din virksomhed få 
adgang til analyser og den rådgivning, der kan være med til at 
bane vejen for de rigtige beslutninger.

Se mere om, hvordan vi kan give din virksomhed et godt 
udsyn til fremtidens muligheder på nordea.dk/
erhvervspartner eller aftal et møde på 70 33 44 45.

Gør det muligt

ellers opladningen i øvrigt med opvarmning og klargøring af spilledragt. Og 
så må det  godt blive tid til kick-off.

Når den ikke står på træning eller kamp – hvad foretager Andreas Dyhr 
sig så?
» Jeg læser Idræt på læreseminariet i Odense, og arbejder som pædagog-
medhjælper på Haahrs Skole. Arbejdstiderne på skolen passer fint i forhold 
til fodboldtræningen, og jeg synes det er en dejlig arbejdsplads med nogle 
søde børn og gode kollegaer.
» Så min uge er godt fyldt op med fodbold, studie og arbejde.  Resten af  
tiden nyder jeg sammen med min kæreste Amanda; vi går lidt i byen, eller 
er sammen om at lave mad derhjemme. Det er hyggeligt og rart.
» Jeg kan godt li´ Svendborg. Jeg kan godt li´ at gå i byen, og at bruge 
byen. Synes godt om Svendborgs størrelse, og den lidt sløve ”puls”, der er 
her.  Det passer vist godt til mig. Jeg har ikke brug for storbymiljøet.
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Du skal være til at finde og til at kende - så enkelt er det !

Jens H. Andersen
Direktør & Partner

FC Svendborgs kaptajn Casper 
Kruse bliver lykønsket af 
børnene efter sejr på Høje 
Bøge.
Foto: Henrik Madsen
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HOVEDSPONSORArrangør
70 15 65 65
billetnet.dk jvb.dk

42 29 00 00
billet.dk

JVB Concerts

Tuborg og jvb concerTs præsenTerer

sommerkoncerter på

valdemars slot
Tåsinge ved svendborg | Læs mere på JVB.DK

MARIE KEY & MADS LANGER dobbelTkoncerT

Fredag 27/6

RASMUS SEEBACH
Fredag 8/8

tv2 & RASMUS WALtER dobbelTkoncerT

Fredag 22/8
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CheFtræner CarSten hemmingSen

”ærligt ¤ Fighter ¤ hjerte”
FC Svendborg magasinets ydmyge redaktør har haft en hyggelig 
samtale med klubbens nye cheftræner Carsten Hemmingsen, lige før en 
træningsaften en kold og tåget mandag i begyndelsen af februar.

Det er en venlig og imødekommende Carsten Hemmingsen, der 
beredvilligt svarer på spørgsmål bl.a. om den forestående forårssæson, 
hvor FC Svendborgs 2. Divisions hold skal kæmpe sig op fra en aktuel 
nedrykningsplads til sikkerhed i afstand fra bundregionen.

Det er vel i øvrigt høfligt at starte med at byde Velkommen til Svendborg.

FC Svendborg starter forårssæsonen med en vital og vigtig kamp 
på udebane den 29. marts mod FC Djursland, der er bundprop i 2. 
Division. Hvad bliver resultatet af kampen?
» Det bliver en sejr til Svendborg. Selve resultatet er jeg ligeglad med.
Det er en kamp, der fylder meget i mine tanker. Det er den kamp vi arbejder 
hen imod i træningen, og vi skal alle være sultne og arbejde 100% for 
hinanden. Så tager vi sejren med hjem til Svendborg.

Sportspressen har i mange år givet dig et image som spiller, som
eksempelvis; ”den hårde hund” og ”jernmanden med smæld i støvlerne”.
Er det et image pressen skabte, eller var der også noget om snakken.
Og er det et image du tager med som cheftræner?
» Det er et image som jeg synes kan misforstås og virke negativt ladet. 

Jeg har altid som spiller givet mig fuldt ud i nærkampe og taklinger, men 
aldrig spillet svinsk.

Jeg har i min lange karriere, hvor jeg har spillet 360 superligakampe, kun 
indkasseret 1 rødt kort, og det siger vel lidt om, at vel har jeg gået til stålet, 
men på fair og ordentlig vis. 

Jeg har givet og taget af et godt hjerte, og har selv fået mange knubs 
i taklinger. Og har aldrig pebet over det. Jeg har altid været løbevillig, og 
først og sidst klar til at vinde.

Du spørger om jeg tager ”den hårde hund” med i mit job som træner.
Ja og nej, jeg stiller krav til spillerne, såvel som til mig selv. Vi skal være i 

fysisk form. Der skal være disciplin og indgåede aftaler skal holdes.
Vi skal udvise energi og også glæde ved at spille med. Vi skal arbejde 

hårdt, og arbejde for hinanden. Men det har som sådan ikke noget at gøre 
med at være ”jernmand” eller ”hård hund”.

Hvordan er det at komme til Svendborg? Hvad er dit førstehåndsindtryk
her efter en lille måneds tid?
» Jeg er glad for at være kommet til Svendborg. Der er gode arbejdsforhold 
her, og et professionelt miljø. 

Det er tydeligt, at der er en god træningskultur og jeg håber på, at jeg kan 
være med til at udvikle spillertruppen yderligere.

Hvordan vurderer du den spillertrup du har til rådighed? Og hvordan
vil du gribe træningen an?
» Jeg er godt tilfreds med det spillermateriale jeg har set. Der er en 
fin blanding af unge talenter og lidt ældre erfarne spillere. Og så er der 
kommet 4 nye spillere til, som gerne vil vise hvad de kan.

Det kan klubben godt være tilfredse med, at spillere udefra vælger at ville 
spille i Svendborg.

Jeg mener der er den spillertrup, der skal til for at kunne klare sig i 2. Division.

Her i starten vil jeg se tingene lidt an, men er klar på hvordan vi skal 
opbygge træningen frem mod starten på forårssæsonen den 29. marts. Jeg 
vil gerne have, at alle spillere får en fair chance for at vise hvad de dur´ til.

Jeg prioriterer højt, at vi skal være i fysisk form, så alle kan stå distancen 

over en hel kamp. Og så skal spillerne yde det der skal til både på banen og 
udenfor banen.

Hvad er det for spilkoncepter vi kommer til at se dig og holdet praktisere 
- ved udekampe og hjemme på Høje Bøge?
» Der bliver i princippet ingen forskel på spilkoncept ude og hjemme. Som 
udgangspunkt ”skal vi passe på os selv”. Vi skal ikke unødigt komme bagud, 
og så første derefter kæmpe os tilbage i en kamp. Det bliver ikke sådan at vi 
bare stiller os kompakt nede bagi, og ser om det holder. Min fodboldfilosofi 
er, at vi hurtigst muligt får bolden op på modstanderens banehalvdel, og 
så spiller derfra. Svendborg har altid haft spillere, der har evnet at være 
spilbestemmende, gode til at holde bolden i egne rækker, og det synes jeg 
vi skal fortsætte med.

Vi skal udvise rettidig omhu i de enkelte kampe, og skal kunne stå 
distancen, og gerne lidt til. Jeg vil hellere have at modstanderne bruger tid 
og kræfter på at koncentrerer sig om Svendborg end omvendt!

Foto: Henrik Madsen
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Facebook.com/CornyMuslibar

Bliver det en ”fest” for tilskuerne at se FC Svendborgs 7 kampe
på Høje Bøge her i efteråret?
» Vi skal først og fremmest samle point nok til at forblive i 2. Division i 
indeværende sæson. Det er topprioritet.

Vi vil ikke prioritere underholdende spil på bekostning af at rykke ned. 
Men vi vil samle point sammen og samtidig udvikle spillet.

Det er målet at vi evner at holde fast i bolden på egne fødder, og spille 
optimistisk og seværdigt fodbold. Men det betyder ikke,  at det er ulovligt 
at losse bolden væk nede i egne bagerste rækker når der er brug for det. Vi 
skal losse bolden væk, når det er det eneste rigtige at gøre.

Hvad er din målsætning for Svendborgs sportslige placering ved 
turneringens afslutning den 21. juni 2014?
» Som stillingen i 2. Division viser lige nu, hvor halvdelen af sæson 2013/14 
er afviklet, ligger Svendborg til nedrykning.
Et hold i ”havsnød” og en ”redningsaktion” er igangsat.

Det er målsætningen, at FC Svendborg pr. 21. juni er placeret over 
nedrykningsstregen – jeg er ligeglad med hvor i tabellen vi ligger placeret, 
bare det er over stregen – og det er det.

Du har prøvet så meget i den aktive karriere som spiller på højeste
niveau, og haft så mange forskellige trænere – er der noget du i særlig

grad tager med herfra, og er der trænere der har givet dig en inspiration
du selv kan bruge?
» Jeg har, synes jeg, taget det bedste med af alt det jeg har oplevet.
Og min hovedoverskrift er ÆRLIGHED.

Jeg har i min karriere altid sagt min mening, uanset om det måske var 
ilde hørt i den konkrete sammenhæng, og har givet komplikationer. Jeg vil 
vise ærlighed overfor spillerne. Vil lægge vægt på, at det ikke dur´ at være 
konfliktsky. Vil fortælle en spiller, der ikke udtages til næste kamp, hvorfor 
jeg har valgt som jeg har.

Jeg vil også gi´ chancen til den spiller, der viser træningsflid og udvikler 
sig, og det er uanset spillerens alder og status i øvrigt. Jeg stiller det 
stærkeste hold til hver kamp. Og lægger vægt på, at holdet udvikler sig i en 
given positiv retning.

CArsten hemmingsen
Født 1961
gift med Eleni
2 børn de friske drenge Hjalte og Elias
erhverv massør(2007), Nørre Åby Efterskole
spiller ungdom BBB (debut som senior 1990-91)
spiller senior Dalum, B1913 (1991-94), OB (1994-96 + 2000-04),
FCK (1996-2000), AB (udlejet 3 mdr. 2004), Vejle (2004-05), 
AGF (2005)
Antal kampe 360 superligakampe – 1 A-landskamp
træner spillende træner Dalum (2006), B1909 DS (2006-07) 
Aarup DS-2. Division (2008-11), FC Svendborg 2. Division (fra 2014)

Carsten Hemmingsen spillede i perioden1994-1996 og i perioden 2000-2004 for OB, og deltog i OB`s Europa Cup kampe i efteråret 1994.

Mod Kaiserslautern på Betzenberg 1-1. Hemmingsen scoring fra 35 meters afstand

Mod Real Madrid på Santiago Bernabeau – OB vandt sensationelt 2-0. Hemmingsen med langskud på overliggeren
Carsten Hemmingsen blev dagen efter Madrid-kampen udtaget til det danske A-landshold
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jonaS 
hvilSom

De seneste sæsoner i 2. division er det blevet til placeringer som
nr. 9, nr. 7, nr. 7, nr. 7 og i seneste sæson nr. 5. 
Har du det gode svar på hvad der mangler for at FC Svendborg kan
komme helt til tops i 2. division?
» 2. division er meget jævnbyrdig. Der er mange gode hold med i rækken, 
og man skal virkelig have tur i den for at være med helt fremme.

Man skal være ”sulten” og motiveret for at kunne præstere til en 
placering i ”top 3”. Se på Århus Fremad og Næsby, som i nogle sæsoner 
konstant var at finde blandt de øverste hold; de to klubber er nu placeret 
en 6-8 pladser længere nede i tabellen. De har ikke kunnet holde ved, målt 
over flere sæsoner.
» Vi mangler lidt på bredden. Med et par skader på mere rutinerede 
spillere, kommer der for hurtigt til at mangle lidt. De unge spillere fra egen 
talentafdeling er dygtige, men det er svært som helt ung, at gå direkte ind 
på et 2. divisionshold og gøre sig markant gældende.

Her før starten på anden halvdel af sæson 2013/14 ligger FC Svendborg
”under stregen”, og til nedrykning, hvis sæsonen var slut nu. Hvordan 
ser du mulighederne for at komme væk fra den kedelige placering?
» Vi kommer væk fra den placering vi har lige nu, og op på den gode side 
af nedrykningsstregen. Vi kan gøre det meget bedre, end det vi præsterede 
i efteråret, hvor vi, uvist af hvilken årsag, manglede gnist og specielt i 
slutfasen i flere kampe ikke stod distancen.

» Vi spillere må vise attitude, og være bevidste om, at der kun bliver én vej 
til sejrene, og det er hårdt arbejde. Så det er mod det hårde arbejde fokus 
skal rettes. Og der bliver brug for at få genopbygget noget selvtillid, og det 
gøres bedst med sejre.
» Om vi i juni når sæsonen slutter, er nummer ”det eller det”, det er ligegyldigt. 
Det eneste der gælder, er at være placeret over nedrykningsstregen.

JonAs hvilsom
Født 29. juli 1988 – 25 år
Bopæl: Svendborg
Uddannelse:  Svendborg Erhvervsskole 
HHX Innovation. Århus Erhvervsakademi, Biløkonom
erhverv: Autohuset  Vestergaard, Salg
Privat: Kæreste Cecilie
Fodboldkarriere: SfB ungdom, indtil 2007.  
2007-09: FC Svendborg 2. division. 
2009-2011: Brabrand 1. division(27 k)– 2. division
Siden juli 2011: FC Svendborg 2. division, ca. 100 kampe 
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Og det vil også ske. Så kan vi derefter begynde at sætte nye højere mål for 
sportslig placering i den kommende sæson 2014/15.

Din placering på FC Svendborg holdet er som kantspiller, hvor du kan
udfylde pladsen på såvel venstre som højre kant. Hvad ser du som
dine spidskompetencer?
» Spidskompetencer? Jeg ser mig selv som én der gerne vil erobre 
bolde midt på banen, holde fast i kontraspillet, presse på i det offensive 
fremadrettede spil, og være med til at skabe målchancer.
» Jeg vil lige så gerne lægge op til en scoring, som selv score. Og jeg vil da 
også gerne score mål.

Når der ikke står træning, kamp og bilsalg hos Autohuset Vestergaard
på Hvilsoms ugemenu, hvad står der så?
» 3 gange træning, kamp i weekenden og lidt skæve arbejdstider på jobbet, 
så er der ikke så forfærdelig meget tid tilbage. Jeg skal også huske at passe 
godt på min søde kæreste Cecilie.
» Jeg nyder at træne sammen med gutterne, men sætter også pris på livet, 
når der engang imellem er en friaften. Så er jeg begyndt at spille lidt golf, 
en gang om ugen hvis vejret er til det, og det er afslappende og hyggeligt.

Møllergade 10 Svendborg Tlf. 62 20 10 97

Jonas er én af fire fodboldglade Hvilsom brødre;

Storebror Kenneth(29) har spillet såvel ungdoms- som senior-
fodbold i SfB, og rejste sommeren 2007 til Århus, hvor han siden 
har spillet 1. og 2. divisions fodbold hos Brabrand og Skovbakken. 
Jonas og Kenneth spillede begge for Brabrand i 2009 til 2011. 
Kenneth har lige nu en pause fra fodbolden.

SfB har glæden af 2 yngre Hvilsom brødre, Kasper der spiller på 
U13 holdet, og Thomas, der er U14 spiller. 
Begge er et par engagerede og glade drenge, der viser stor 
træningsflid.
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up! fås kontant fra kr. 89.997,- plus lev. kr. 3.780,-. Brændstofforbrug ved blandet kørsel 22,2-24,4 km/l. 

CO2-udslip 96-105 g/km.  

Finansiering: Volkswagen Total take up! 60 hk 2d. Løbetid 96 mdr. Ydelse pr. måned kr. 1.554,- inkl. forsikring kr. 319,-. 

Forsikringstager skal være fyldt 22 år. Service- og reparationsaftale kr. 199,-, 36 mdr., max. 15.000 km/år. Udb. kr. 20.000,-.

Saml. beløb der skal tilbage betales inkl. udb. kr. 150.608,-. Saml. kreditomk. kr. 56.829,-. ÅOP inkl. forsikring 17,69 %. 

Saml. kreditbeløb kr. 73.779,-. Variabel rente 2,25 %. Debitorrente 2,27 %. Betaling via Nets forudsættes. 

Kampagnen gælder t.o.m. 31/3-14. Bilen er vist med ekstraudstyr. A+

Volkswagen up! med finansiering, forsikring og en 
service- og reparationsaftale fra 1.554 kr. pr. måned.
Alle fortjener en Volkswagen. Men alle fortjener den også til en pris, som er til at overskue.  

Og med Volkswagen Total er det enkelt for dig at købe bil. Du får nemlig alt-i-én-pris. Det giver dig komplet 

overblik over din biløkonomi, og du slipper helt for uventede udgifter. Faktisk skal du ikke bekymre dig om  

noget som helst. Med Volkswagen Total skal du blot nyde bilen og glæde dig til turen.

FINANSIERING FORSIKRING SERVICE & REPARATION

Alle fortjener den.
Og med Volkswagen Total kan den nemt blive din.

Volkswagen Svendborg 
Englandsvej 1, 5700 Svendborg www.vw-svendborg.dk
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EKSPONERING
Sydfyns Låseservice · Mr. Hardis Svendborg · Restaurant Svendborgsund · Alfred Lund´s Eftf ·

Anlægsgartner Jens Ravnholdt · Murermester Ask Askholm · Gingko · Have & Park Center · N. Kjær Bilcentret ·

Nielsen´s · Ribol Service · Svendborg Skotøjsmagasin · SH Group · Concordia Forsikring · 

Dansk Metal Sydfyn · Tømrer Bent Winther · Tandlæge Lars Ølund Larsen

 

 

SPONSORER & SAMARBEJDSPARTNERE SÆSON 2013/2014

Erhvervskontakten
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FC svendborg 
Bruttotrup 2. Division og Fynsserie 
(forår 2014)

Bagerste række:
Anders Staldgaard – Martin Munk – Casper Kruse – Jesper Mikkelsen – Jacob Tougaard – Jonas Hvilsom –  
Jonas Thorup – Jeppe Marquardsen
 
Midterste række:
Bjarne Høj (Sportsudvalg) – Leif Pedersen (Holdleder) – Nicolai Müller (Assistenttræner FS) – Kjeld Andersen (Hold-
leder) – Carsten Hemmingsen (Cheftræner) – Anders Hjort (Assistenttræner) – Tobias Petersen – Rasmus Andersen 
– Rasmus Thomsen – Andreas Dyhr – Andreas Stæhr – Jannich Thomsen – Jens Riis – Loris Spasojevic –  
Sandro Spasojevic – René Sundstrøm (Sportschef) – Dennis Pedersen (Fynsserietræner) – 
Per Frederiksen (Holdleder FS) – Adam Ringsby-Brandt (Bestyrelsesformand) – Leif Nielsen (Massør)
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 Forreste række:
Mathias Frederiksen – Bastian Pedersen – Bakery Bojang – Rasmus Carlsen – Anis Cengic – Casper Johansen – 
Anders Bækgaard – Kenneth Andersen
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erik mølgaard 

”helhjertet indSatS  
på og udenFor banen”

Erik Mølgaard – ”på banen” 

I 1958, for nu 56 år siden, gav Svendborg Boldklub, debut på førsteholdet 
i Fynsserien, til en 17-årig lynhurtig angriber (100 meter på 10,9 sek.).

16 år og 224 førsteholdskampe senere, i 1974, for 50 år siden, var der 
afskedskamp på Høje Bøge, nu for SfB i landets næstbedste række 2. 
Division, for den stadig hurtige målsøgende centerforward og wing.

Navnet på den hurtige angriber: Erik Mølgaard   

FC Svendborg magasinet har inviteret sig selv på besøg hos Mølgaard i 
hans dejlige hjem på Mira Mare, til en snak om fodbold i Svendborg på og 
udenfor banen, om det at drive  virksomhed og om aktive fritidsinteresser.

Fortæl om dine år med fodbold i Svendborg:
» Mine ungdomsår var i Svendborg Boldklub, som i 1961/62 blev fusioneret  
med KB (Kammeraternes Boldklub) til SfB. Allerede som 17-årig fik jeg 
debut på førsteholdet i Fynsserien, og mon ikke jeg bl.a. kom med på grund 
af mit hurtige antrit.
» I min tid som førsteholdsspiller spillede vi lidt på skift i 4. division, 3. 
division og 2 sæsoner i landets dengang næsthøjeste række 2. division. De 
mange nedrykninger og oprykninger i den årrække, gav også mange fine 
oprykningsfester; hele 6 af slagsen. 
Ikke så dårligt. Vi kunne godt li´ sjov, og kunne godt li´ at feste.
» Vi spillede oftest med pæne tilskuertal på Høje Bøge, det var ikke 
usædvanligt med 1200, 1500, 2500, 3000 tilskuere, og det højeste 
tilskuertal jeg har oplevet, er i 1971-sæsonen, i kamp mod Odense KFUM, 
hvor der var tæt på 6.000 tilskuere på Høje Bøge. Det var en kulisse der var 
sjov at spille for.
» Jeg er nødt til at fortælle om en ret kuriøs scoring; det var i sæson 1971, 
vi spillede i 3. division og det var på Høje Bøge mod Åbenrå. Scoring efter 
13 sekunder. 

Efter bolden var givet op fra midten, lægger Svend Petersen en lang 
aflevering ud til mig på højre fløj, jeg runder Åbenrås back, kommer ned 
til baglinjen, centrer ind over hvor Torben Søsborg scorer. Der var i øvrigt 

2.300 tilskuere til den pågældende 
kamp. 
» I sommeren 1969, jeg var 28 år, 
valgte jeg at stoppe med at spille 
førsteholdsfodbold, primært på 
grund af tidspres i forhold til min 
virksomhed. Jeg troede jeg skulle 
stoppe - men det skulle gå anderledes. 
Nu afdøde Richard Møller Nielsen, 
der lige var kommet til klubben 
som cheftræner, spurgte om jeg 
ville tage med til en sommerkamp 
og et par træningskampe, og 
pludselig var jeg overbevist om, at 
det alligevel var for tidligt at stoppe 
med førsteholdsfodbold, og tog 5 
½ år mere, inden det sluttede efter 
1974-sæsonen.
» Jeg husker årene med divisions-
fodbold, som gode og aktive år. År 
hvor gode fodboldkammerater blev 
venner for livet. Venner som jeg fortsat 
dyrker netværk med; på cykelture, ved 
billardbordet, i kortklubben og på 
sejlture. 

Erik Mølgaard – 
”på sidelinjen”

Du er flittig gæst til FC Svendborgs 
kampe på Høje Bøge. Hvad er dit 
indtryk af det du ser? Og hvordan 
vurderer du Svendborgs muligheder 
for at avancere til et højere niveau i 
dansk fodbold?
» Spillet nu er langt hurtigere og 
mere teknisk. Da vi spillede i 1960-

1970`erne var spillet meget langsommere, og langt fra så teknisk betonet 
som tilfældet er nu. 

Niveauet i dansk divisionsfodbold er meget højere nu, og der skal rigtig 
dygtige spillere til for at klare sig godt i 2. division.
» Da jeg spillede var der endnu ikke kommet penge i dansk fodbold. Det 
var dog på tale, og jeg var tilhænger af en vis betaling til spillerne, og min 
favoritmodel var præmiering efter indsats.
» Nu hvor der er professionelle tilstande i Superligaen, til dels også i 1. 
division, smitter det af også i 2. division. Overskriften i dansk topfodbold 
er økonomi, og der skal ret meget økonomi til, hvis en klub vil være med 
helt fremme. Set i forhold til FC Svendborg, tror jeg det bliver vanskeligt at 
skaffe tilstrækkeligt med økonomi, ikke nødvendigvis til at klare oprykning 
til 1. division, men til at kunne fastholde en placering i landets næstbedste 
fodboldrække.
» Jeg ser måske lidt ambivalent på situationen med Svendborgs muligheder. 
Det rigtige vil givet være at udvikle spillere til førsteholdet, i klubbens egen 
talentafdeling. Problemet er, at det er ret bekosteligt at drive professionel 
elitær talentudvikling. Et andet skisma er, at man også udvikler spillere, der 
har talent og kvalitet til at kunne begå sig i større klubber, og derfor rejser.  

Det skisma skal sammenholdes med, at flere af de færdigudviklede unge 
må flytte væk fra Sydfyn på grund af studier i større byer.

Erik Mølgaard – ”udenfor banen”

41 år med bestyrelses-, leder- og udvalgsarbejde

Erik Mølgaard indtræder første gang i bestyrelsesarbejde i 1972; 2 år før 
han sluttede sin aktive førsteholds karriere, og har i en stort set ubrudt 

Erik Mølgaard i aktion for 
SfB på Høje Bøge i 1974
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årrække på 41 år, heraf 6 år(1979-1984) som klubformand, været med i 
bestyrelses-, leder- og udvalgsarbejde. Da Mølgaard i 1972 første gang 
bliver valgt til bestyrelse, udtaler han kækt: ”lysten til at gøre et stykke 
arbejde i klubbens bestyrelse har jeg – tiden vil så vise hvordan det står til 
med evnerne”

Hvordan synes du så det stod til med evnerne?
» Evner, det må andre bedømme.
» Jeg synes SfB og FC Svendborg gennem årene har haft rigtig mange 
gode og dygtige ledere på forskellige positioner i organisationen. Mange 
forretnings- og erhvervs folk har givet en hånd med, og det har været af 
stor betydning for klubbens virke.
» Det var nærmest en æressag at være i bestyrelsen, og med en vis 
stolthed, at sidde med til bords hvor beslutningerne blev taget.   

Erik Mølgaard – ”i erhverv”

Mølgaards erhvervskarriere tager sit udgangspunkt i en uddannelse som 
værktøjsmager, og det står hurtigt klart, at værktøjsmageren vil være 
selvstændig og have egen virksomhed. 

Først med etablering af Mølgaards Værktøjsfabrik i 1962, som 21-årig, 
iydmygt værksted på Kongebakken til produktion er formværktøj til 
afstøbning af plastikdele. Senere på Ryttervej i knap så ydmyge lokaliteter, 
for derefter at flytte ind i ny fabrik på Bodøvej. Fabrik med 45 medarbejdere 
da der var flest på lønningslisten.  

Virksomheden Formard sælger Erik Mølgaard i 1986, for at forsætte 
virksomhedsdrift i Plastard, med investering i forme til fremmed produktion 
af plastemner.

Det siges om Mølgaard, at han var ”en dygtig købmand”.

Har du haft særlige forudsætninger for at drive virksomhed?
» Det er let at trække paralleller mellem et stærkt fodboldhold, bygget op 
om stærkt sammenhold og kammeratskab, der vinder kampe, og  et stærkt 
hold af gode og loyale medarbejdere i virksomheden, medarbejdere der 
vinder kampe, d.v.s. skaber omsætning og indtjening via kvalitetsprodukter 

og præcision i leverancer, og med rettidig omhu.
» Jeg har altid omgivet mig med dygtige og loyale medarbejdere, har 
måske samtidig været fremsynet og risikovillig, har sat pris på ordentlighed 
og ærlighed, men ellers har jeg ikke gjort brug af særlige ledelsesfilosofier.
» Jeg har vist altid godt kunne li´ at være PÅ, at være beskæftiget med det 
ene eller andet, og gerne med flere ting på samme tid. 

Erik Mølgaard – ”aktiv fritid”

Du har altid været uhyre aktiv, og haft gang i mange ting. Det gælder 
vist også dine fritidsaktiviteter? Men du har ikke været tiltrukket af 
at deltage i byens forskellige loger og erhvervsgrupper?

» Jeg har aldrig synes, jeg havde brug for at deltage i loger og 
erhvervsklubber. Det netværk jeg har dyrket, er med gode venner fra 
fodboldmiljøet. Det er langt mere værdifuldt, synes jeg, at mødes i sociale 
sammenhænge med gode kammerater.
» Efter årene med fodbold og atletik, har jeg haft stor glæde af at cykle, 
spille billard, sejle, tage på skitur og være med i kortklub. Alle aktiviteterne 
har været, og er, i fællesskab med gode venner og kammerater.
» Cyklingen startede med en overraskende gave til mit sølvbryllup – en 
racercykel.

Det var ikke et decideret ønske. Men nu cyklen var der, så kunne jeg lige 
så godt prøve om det var noget. Det var slut med fodbolden og lidt ømme 
knæ var ikke et problem på cyklen. Og pludselig blev de korte ture  med 
”Cykelklubben Svendborg Dream” herhjemme omkring skiftet ud med 
de lidt længere distancer, som Svendborg - Paris (1500 km), Svendborg 
- Madrid (2700 km), Svendborg - Rom (2500 km), Nordkap - Svendborg 
(2600 km), og også rundt i Slesvig/Holsten (800 km), eller Harzen og hjem. 
Og det blev cykling hvor vi var nogle stykker, der brugte cyklingen som 
løftestang til sponsering til fordel for Børnecancerfonden.
» Vi nyder at sejle, og har vel snart 35 års ”jubilæum” på vandet. Tidligere 
var det kapsejlads, nu står den mere på hyggelig tursejlads
» Det er hyggeligt og afslappende at spille billard. Jeg træner lidt øjemål 
i Sydfyns Billardklub, og arrangerer gerne små turneringer herhjemme. Så 
er vi en 6-8 gamle gutter, der tager en eftermiddag ud af kalenderen, og 
spiller billard med handicap, som i golfsporten, så når regnskabet gøres op, 
har vi lige betingelser for at vinde og tabe. Og vi vil helst alle vinde!
» Mona og jeg er med i ”kortklubben”, som blev startet i 1975 i forbindelse 
med, at nu afdøde Richard Møller Nielsen stoppede som træner i SfB for at 
blive cheftræner i OB. Richard ville gerne holde forbindelsen ved lige til os 
på Sydfyn, og det blev via en kortklub, som fortsat er aktiv med månedlige 
kortaftener.  
» Vi har i mange år nydt at tage på skiferie sammen Mona og jeg, gerne 
et par gange om året, og det er fint at have børnebørnene med. De er i 
øvrigt blevet meget dygtigere skiløbere end os gamle. På det seneste har 
det knebet lidt med at holde turfrekvensen, og Mona synes også det er en 
god idé at passe lidt bedre på knoglerne!

erik mølgAArd
Født: 22. maj 1941 (72 år)
gift: med Mona, guldbryllup juli 2014
2 børn – 5 børnebørn
Bopæl:  Mira Mare, Rantzausminde, Svendborg
sfB spiller: 16 år på 1. holdet(1958-1974) –  
224 førsteholds kampe
Atletik: Fynsmester 4 gange på 100 og 200 meter 
sfB bestyrelse/ledelse: 41 år (perioden 1968-2009)
hædersbevisning: Årets SfB´er (1970) og Æresmedlem i 
SfB (2001)
erhvervskarriere: Mølgaards Værktøjsfabrik, Formard, 
Plastard(1962-2014)
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Se mere på www.fcsvendborg.dk

kampprogram 

stillingen 
efter efterårets 15 kampe

Sæson 2013/2014

eFterÅr 2013

Lø 03-08-13 Kl. 13:00 HIK FC Svendborg 2-1

Sø 11-08-13 Kl. 13:00 FC Svendborg Rishøj 1-1

Sø 18-08-13 Kl. 15:00 Skive FC Svendborg 2-2

Sø 25-08-13 Kl. 13:00 FC Svendborg Brabrand 1-2

Lø 31-08-13 Kl. 13:30 FC Skanderborg FC Svendborg 3-3

Sø 08-09-13 Kl. 13:00 FC Svendborg FC Djursland 2-0

Lø 14-09-13 Kl. 13:00 Skovbakken FC Svendborg 2-1

Sø 22-09-13 Kl. 13:00 FC Svendborg Jammerbugt FC 0-2

Lø 28-09-13 Kl. 15:30 FC Sydvest 05 Tønder FC Svendborg 3-2

Sø 06-10-13 Kl. 13:00 FC Svendborg Middelfart 3-2

Lø 12-10-13 Kl. 15:00 Næsby FC Svendborg 0-0

Sø 20-10-13 Kl. 13:00 FC Svendborg Ringkøbing 2-2

Lø 26-10-13 Kl. 15:00 Aarhus Fremad FC Svendborg 0-0

Sø 03-11-13 Kl. 13:00 FC Svendborg Odder 0-2

Sø 10-11-13 Kl. 13:00 FC Svendborg Thisted 1-1

ForÅr 2014

Lø 29-03-14 Kl. 15:00 FC Djursland FC Svendborg

Sø 06-04-14 Kl. 13:00 FC Svendborg FC Skanderborg

Lø 12-04-14 Kl. 14:00 Brabrand FC Svendborg

To 17-04-14 Kl. 13:00 FC Svendborg Skive

Ma 21-04-14 Kl. 15:00 Rishøj FC Svendborg

Lø 26-04-14 Kl. 15:00 FC Svendborg HIK

Sø 04-05-14 Kl. 13:00 Thisted FC Svendborg

Lø 10-05-14 Kl. 15:00 Odder FC Svendborg

Sø 18-05-14 Kl. 13:00 FC Svendborg Aarhus Fremad

Sø 25-05-14 Kl. 13:30 Ringkøbing FC Svendborg

On 28-05-14 Kl. 19:00 FC Svendborg Næsby

Lø 31-05-14 Kl. 15:00 Middelfart FC Svendborg

Ma 09-06-14 Kl. 13:00 FC Svendborg FC Sydvest 05 Tønder

Lø 14-06-14 Kl. 15:00 Jammerbugt FC FC Svendborg

Lø 21-06-14 Kl. 15:00 FC Svendborg Skovbakken

HJeMMe Ude i aLt

klub V U t score V U t score k score P

1 Skive 6 2 0 20 - 9 7 0 0 23 - 6 15 43 - 15 41

2 Rishøj 4 2 1 16 - 9 5 3 0 14 - 4 15 30 - 13 32

3 Thisted 4 3 0 15 - 8 3 2 3 11 - 9 15 26 - 17 26

4 HIK 5 2 1 15 - 9 2 3 2 8 - 10 15 23 - 19 26

5 Jammerbugt FC 4 2 1 14 - 8 3 2 3 14 - 13 15 28 - 21 25

6 Brabrand 3 3 1 14 - 8 3 2 3 13 - 14 15 27 - 22 23

7 Middelfart 3 2 2 11 - 9 3 1 4 12 - 14 15 23 - 23 21

8 Skovbakken 3 1 4 13 - 20 3 1 3 13 - 9 15 26 - 29 20

9 Ringkøbing 3 0 4 11 - 12 3 1 4 18 - 20 15 29 - 32 19

10 FC Sydvest 05 Tønder 4 1 3 14 - 20 1 2 4 11 - 17 15 25 - 37 18

11 Aarhus Fremad 3 3 2 9 - 7 1 2 4 4 - 9 15 13 - 16 17

12 Næsby 2 2 4 13 - 15 1 3 3 9 - 12 15 22 - 27 14

13 Odder 2 2 3 7 - 11 1 3 4 7 - 12 15 14 - 23 14

14 FC svendborg 2 3 3 10 - 12 0 4 3 9 - 12 15 19 - 24 13

15 FC Skanderborg 2 4 2 13 - 14 0 1 6 10 - 20 15 23 - 34 11

16 FC Djursland 1 1 5 4 - 15 0 3 5 10 - 18 15 14 - 33 7
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FC svendBorg 
2. division
Bruttotrup – Foråret 2014

HJeMMe Ude i aLt

klub V U t score V U t score k score P

1 Skive 6 2 0 20 - 9 7 0 0 23 - 6 15 43 - 15 41

2 Rishøj 4 2 1 16 - 9 5 3 0 14 - 4 15 30 - 13 32

3 Thisted 4 3 0 15 - 8 3 2 3 11 - 9 15 26 - 17 26

4 HIK 5 2 1 15 - 9 2 3 2 8 - 10 15 23 - 19 26

5 Jammerbugt FC 4 2 1 14 - 8 3 2 3 14 - 13 15 28 - 21 25

6 Brabrand 3 3 1 14 - 8 3 2 3 13 - 14 15 27 - 22 23

7 Middelfart 3 2 2 11 - 9 3 1 4 12 - 14 15 23 - 23 21

8 Skovbakken 3 1 4 13 - 20 3 1 3 13 - 9 15 26 - 29 20

9 Ringkøbing 3 0 4 11 - 12 3 1 4 18 - 20 15 29 - 32 19

10 FC Sydvest 05 Tønder 4 1 3 14 - 20 1 2 4 11 - 17 15 25 - 37 18

11 Aarhus Fremad 3 3 2 9 - 7 1 2 4 4 - 9 15 13 - 16 17

12 Næsby 2 2 4 13 - 15 1 3 3 9 - 12 15 22 - 27 14

13 Odder 2 2 3 7 - 11 1 3 4 7 - 12 15 14 - 23 14

14 FC svendborg 2 3 3 10 - 12 0 4 3 9 - 12 15 19 - 24 13

15 FC Skanderborg 2 4 2 13 - 14 0 1 6 10 - 20 15 23 - 34 11

16 FC Djursland 1 1 5 4 - 15 0 3 5 10 - 18 15 14 - 33 7 - begejstringen

Cheftræner: Carsten Hemmingsen
Assistenttræner: Anders Hjort
Fysisk træner og kiropraktik: Henrik Mazanti
Målmandstræner: Flemming Mikkelsen
Massører: René Søsborg, Leif Nielsen, Carsten Hansen
Holdledere: Kjeld Andersen, Leif Pedersen, Jørgen Bagge

Anders Damsgaard 
Anders Staldgaard 
Anders Bækgaard 
Andreas Dyhr 
Andreas Stæhr (U19) 
Anis Cengic 
Bakary Bojang 
Bastian Pedersen 
Casper Kruse 
Ervin Sarvan (U19) 
Fabrice N´Dong 
Jacob Tougaard 
Jannich Thomsen 
Jens Riis 
Jeppe Juul 
Jeppe Marquardsen (U19) 

Jesper Mikkelsen 
Jonas Hvilsom 
Jonas Thorup 
Kasper ”Joey” Johansen 
Kenneth Andersen 
Lars Bjørn Eriksen 
Loris Spasojevic
Mathias Frederiksen 
Mathias Hansen 
Martin Munk 
Morten Madsen 
Rasmus Andersen 
Rasmus ”Farmer” Thomsen 
Sandro Spasojevic 
Tobias Scach Pedersen 
Johannes Therkildsen

Anders Staldgaard

Sandro Spasojevic

Anis Cengic



STARK Svendborg
Rødeledsvej 99 • 5700 Svendborg

Tlf. 8252 5800

FORÅRSTILBUD
TILBUDDENE GÆLDER FRA D. 12. MARTS TIL D. 11. APRIL 2014

STARK Rudkøbing
Bellevue 5b • 5900 Rudkøbing

Tlf. 6251 1045

1.995,-
(Ex. moms 1.596,-)

SÆTPRIS

4 HAVESTOLE
Metal/rattan. Farve: sort.

1 HAVEBORD
Alu/nonwood. Ø105 cm.
Farve: sort.

1 HAVEBORD
Alu/nonwood. Mål: 90 x 205 cm. Farve: sort.

5.995,-
(Ex. moms 4.796,-)

SÆTPRIS

4 HAVESTOLE
Stabelbar. Metal/
rattan. Farve: sort.

1 HAVEBORD
Alu/nonwood. Mål: 90 x 150 cm. 
Farve: sort.

2.495,-
(Ex. moms 1.996,-)

SÆTPRIS
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WEBER Q3000
Fastmonteret på stabil vogn med hjul. To brændere 
gør grillen perfekt til at grille ved direkte såvel som 
indirekte varme. God plads under låget. Støbejerns-
riste, der sikrer gode direkte grillegenskaber. 2-delt 
rist med stor grillareal . Integreret termometer i 
låget. Praktiske sideborde til afsætningsplads.

2.995,-
(Ex. moms 2.396,-)

PR. STK.
NILFISK-ALTO 
HØJTRYKSRENSER
C 120.6-6 PCAD X-TRA. 120 bar. 
Vandmængde, max.: 440 l/time. 
Kompakt model med integre-
rede funktioner. Opretstående 
ergonomisk design. Driftssikker 
metalpumpe og universalmotor. 
Automatisk start/stop. Trykregu-
lering. Spulehåndtag med 
lynkobling og drejefunktion 
af slange. Holdere til spule-
håndtag, dyserør, dyser, 
skumsprayer, slange 
og elkabel.

899,-
(Ex. moms 719,20)

SÆTPRIS

10.995,-
(Ex. moms 8.796,-)

PR. STK.

ALPINA 
PLÆNETRAKTOR
BT 98HC. Xxx. Skaffevare.

ALPINA 
MOTORPLÆNEKLIPPER

Med Alpina opsamlingsmaskiner kan du 
støvsuge plænen for græs om sommeren 

og løvet om efteråret. Den har 2 klippe-
systemer i samme maskine: Opsamling til 

det lange græs samt bagudkast. 
Klippebredde: 46 cm. 55 liter opsamler, 
kraftig stålskjold samt B&S 450 motor.

1.499,-
(Ex. moms 1.199,20)

PR. STK.

6 HAVESTOLE
Med pumpe. Alu/rattan. 
Farve: sort.
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www.ok.dk

Få et OK Benzinkort med en sponsoraftale, så støtter du SFB med 6 øre hver gang 
du tanker benzin eller diesel. Når du har tanket 500 liter, får SFB en ekstra bonus. Det 
koster dig ikke ekstra - OK betaler hele beløbet. Har du et OK Benzinkort i forvejen, 
kan du også få det tilknyttet en sponsoraftale.
Bestil et OK Benzinkort med sponsoraftale på www.ok.dk. 

Tank billigt og støt
Svendborg Forenede 
Boldklubber

Svendborgvej 140 ∙ 5762 V. Skerninge
Lars 40 95 24 69 ∙ lj@sydmf.dk

www.sydmf.dk
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SportSCheFenS 
klumme

SportSCheF rené SundStrøm

Vi skriver igen marts måned, og træning og træningskampe kører for fuld 
drøn på vores dejlige anlæg. Efter den flotte femteplads i sidste sæson har 
det forgange efterår været noget mindre opløftende. I skrivende stund er 
vi med 2. divisionsholdet placeret lige under den grimme nedrykningsstreg. 
Unægtelig ikke det scenarie vi havde håbet og/eller troet. Indrømmet, 

jeg havde forventet langt mere end det der blev præsteret i efterårets 
15 turneringskampe, ikke mindst fordi vores trup som minimum var 
styrkemæssigt status quo i forhold til forrige sæson. Men intet kommer 
som bekendt af sig selv og vores præstationer har desværre ikke været 
til mere end den placering vi indtager.

Foto Henrik Madsen
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www.fomo.dk

Få en økonomisk gevinst 
ved at melde din bil ind  
i fællesskabet

Pris- 
eksempel 
VW up High 75HK 
1,0 3 d. Hatch 
2013 model 
12.000 km 
2.500 kr. i selvrisiko:

•	 	Fastpræmieordning	med	større	flek		si	bilitet.
•	 	Mulighed	for	forsikring	af	flere	bil	modeller	 
end	tidligere.

•	 	Og	med	overskudsdeling	–	selvfølgelig!
  Det fortæller vi gerne mere om. 
  Kontakt os på 6221 4488,  

fomo@fomo.dk  
eller kig ind til os.

Ansvar/kasko 

2.421 kr. 
årligt før overskud

+ tilbud om vejhjælp  

331 kr. årligt

Heldigvis er vi kun halvvejs i turneringen og der er stadig 45 point at 
spille om. Målet for det kommende forår er ikke til at tage fejl af. Vi skal 
overleve – længere er den ikke.

Efter nogle succesfulde sæsoner valgte vores cheftræner Carsten Mikkelsen 
at stoppe her i vinterpausen. Carstens civile karriere gjorde at det ikke 
længere var muligt også at være divisionstræner. Jeg vil gerne i disse 
linjer takke Carsten for et altid konstruktivt og loyalt samarbejde til 
gavn for klubben. 

På trods af Carsten Mikkelsens stop i ”utide” har det måske alligevel været 
det rigtige tidspunkt at lave et trænerskifte. Et skift i en vinterpause er ulige 
meget nemmere for den tilkomne træner. Naturligvis fordi der er en god og 
lang periode, hvor den nye træner har ro til sit arbejde med truppen. Tid til 
at introducere  egne ideer osv. 

Som alle sikkert er bekendt med er vores nye Cheftræner den tidligere 
FCK- og OB spiller Carsten Hemmingsen. Carsten er startet rigtig godt 
op og truppen har taget godt imod de nye ideer og en anden facon 
på træningsbanen.

Truppen er i mine øjne blevet forstærket her henover julepausen. Nok 
har vi mistet vores bedste spiller i efteråret Mikkel Knudsen samt Jakob 
Rasmussen til hhv. Vestjylland og Norge men til gengæld er der kommet 
rigtig meget kvalitet ind i truppen. Kenneth Andersen er returneret efter et 
halvt år i Næsby og dertil er kommet Casper Johansen fra Otterup, Bakery 
Bojang fra Middelfart og to dygtige unge fyre Anders Bækgaard og Rasmus 
Andersen som begge har været inde omkring divisionsfodbold i det nu 
lukkede FC Fyn. Endelig er Jonas Thorup vendt retur efter rejse og Martin 
Munk kommer forhåbentlig i gang igen ovenpå sin skade. Så alt i alt er 

det en styrket trup vi stiller med når der d. 29. marts fløjtes op til den 
ualmindeligt vigtige premiere ude mod FC Djursland. 

Status for vores hold i Albaniserien er at vi ligger på den rigtige side af 
stregen, men det er tæt i bunden og det vil igen i dette forår blive en 
styrkeprøve for vores unge kuld af spillere. Gennemsnits alderen på 
holdet er under 20 år og det betyder nogle gange udsving i en super 
stærk Albaniserie. Men der er masser af sportslig udvikling at hente i 
disse kampe og med en styrket trup vil også Albaniserie holdet være 
stærkere i dette forår.

Lige nu er der i divisionsforeningen gang i drøftelserne omkring en 
strukturændring i 2. division. Intet er endnu afgjort, men det ligger i 
kortene at 2. divsion bliver slanket fra de nuværende 32 hold til et niveau 
omkring 24 hold. Argumentet for ændringen er at de to bedste rækker i 
Danmark udgøres af 2 x 12 hold og at det vil kræve en mere komprimeret 
2. division for at skabe et kvalitativt fundament for at nærme sig niveauet 
i Nordicbet ligaen.

Alt dette vil betyde øgede krav til os som klub og allerede fra den 
kommende sæson vil udskilnings løbet starte, da en eventuel ny struktur 
vil træde i kraft fra og med sæsonen 2015/2016. Alt dette er dog stadig i 
vurderingsfasen og kun de nærmeste måneder kan vise hvad det ender 
ud i.

Med disse ord vil jeg ønske alle hold i SfB / FC Svendborg et rigtig godt 
2014.

0
6

2
0

0

Vi kender professionel  
entusiasme fra os selv

KPMG  •  Mølmarksvej 198  •  5700 Svendborg 

Telefon 62 17 43 00

www.kpmg.dk
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Richard Møller Nielsen er ikke mere iblandt os. Den triste besked ramte os 
blot få dage før, han endelig skulle have den hæder, som han i den grad 
fortjente - nemlig at blive optaget som medlem i Hall of Fame.

For Svendborg forenede Boldklubber blev ansættelsen af Richard Møller 
Nielsen i 1969 nok den klogeste beslutning, som den daværende bestyrelse 
traf. Straks fra starten satte han sit præg på klubben og spillerne. Vort hold 
i 3. division lå ved hans tiltræden håbløst sidst med kun 5 points efter 
forårssæsonen - alligevel  lykkedes det ham at indgyde spillerne selvtillid 
sammen med en hård træning, hvilket medførte at holdet i efterårssæsonen 
fik 14 points, hvilket dog var 1 point for lidt, så nedrykningen var en realitet. 
Men Richard formåede på bedste vis at føre SfB tilbage på sporet, og det 
betød, at SfB rykkede hurtigt op i 3. division igen, og inden han forlod 
klubben til fordel for OB, havde han ført vort hold op i 2. division, som den 
gang var den næstbedste række.

Richard var ikke kun populær hos divisionsspillerne, men også hos 
sekundaspillerne, ungdomsholdene og øvrige trænere og ledere i klubben 
- og det var han, fordi han havde stor respekt for det arbejde, der blev 
udført i hele klubben. Han vidste, at selv den person med den mindste 
opgave, var vigtig for at hele klubben kunne fungere optimalt. For ham var 
drengetræneren lige så vigtig som divisionstræneren.

Tiden i Svendborg gav ham også livslange venskaber, bl.a. blev det til den 
legendariske kortklub med spillere og ledere. Aldrig gik man forgæves til 
Richard, hvis man skulle have hjælp til et arrangement, og han vendte på 
et tidspunkt tilbage til klubben, hvor han en tid var med i sportsudvalget. 
Ligeledes var han en stor hjælp, når nye trænere skulle engageres, Viggo 
Jensen og Flemming Nielsen, som vi havde stor glæde af, kom til SfB på 
Richards anbefaling. Så tit det var muligt, var Richard og hustru Jonna, 
gæster på Høje Bøge til divisionsholdets kampe.

Efter tiden i SfB var Richard 11 år træner for OB, med en oprykning fra 2. 
til 1. division, samt mesterskaber i 77 og 82, samt en pokalsejr. Senere blev 
han ansat hos DBU som U-landsholdstræner og assistenttræner for Sepp 
Piontek, og senere som bekendt landstræner. EM-titlen i 92 og sejren ved 
Confederations Cup i 95 er Danmarks bedste resultater nogensinde - og 
Richard Møller Nielsen var bagmanden. Faktisk var den eufori omkring EM-
sejren helt fantastisk for os SfB’ere, fordi vi så stærkt håbede for Richard, 
at missionen ville lykkes.

I forbindelse med SfB’s 100 års jubilæum i 2001 blev Richard udnævnt til 
æresmedlem i SfB. Hans takketale var som han selv, nemlig yderst beskeden. 
Han mente, at der var andre, der mere havde fortjent denne udmærkelse. 
Formand Michael Jensen kunne dog forsikre, at skulle der være en anden 
træner i SfB, der kom hjem som europamester en gang i fremtiden, ja så 
blev vedkommende også æresmedlem.

Tak for denne gang, Richard, tak for de gode timer omkring fodboldbanen, 
tak for de muntre historier ved vore traditionsfester, tak for hjælpen ved 
arrangementer og tak for de mange besøg i Svendborg. Tak for alt.

Æret være Richard Møller Nielsens minde.
Af Lars Krammager

RadioAlfaSydfyn.dk

10 gode gRunde til at bruge  
Radiomarkedsføring
1 Radio er populært!
43.000 lyttere på Sydfyn hører vores stationer hver uge*, og 
dine budskaber optræder i et godt mix af musik, underhold-
ning, information og nyheder – og med fokus på Sydfyn.

2 Radio giver dig optimal dækning
Radio Diablo dækker hele det sydfynske område og alle fire 
sydfynske kommuner. Radio Alfa dækker hele Svendborg og 
Langeland kommuner. Hos os markedsfører du dig til HELE 
Sydfyn. 

3 Radio er godt for dit brand og dit image
Radiomarkedsføring rammer både de potentielle kunder lige 
nu - og dem, der skal blive dine kunder i fremtiden. 
Dit budskab og navn bliver i bevidstheden hos både dagens 
og fremtidens kunder. En slags ”Top-Of-Mind”-effekt – din 
virksomheds navn bliver simpelthen ”brandet” og husket! 

4 Radio er stærk i kampen om kunderne
I et radiospot præsenteres din virksomhed i levende form og 
med de rigtige ord til forbrugeren. Med simple og klare budska-
ber positionerer du dig stærkt og vinder forbrugerens tillid. Du 
kan også tilpasse din markedsføring til bestemte dage, tidsrum 
eller skifte budskaber. 

5 Radio skal ikke vælges – den er der!
Så længe radioen forbliver tændt, hører forbrugeren også dit 
budskab. Mange andre annonceformer skal vælges aktivt af 
forbrugeren. Forbrugeren kan vælge at overse din avisannonce, 
brygge kaffe når der er reklamer på TV, eller udvælge sine fore-
trukne tilbudsaviser i postkassen og smide resten ud. Hos os 
forbliver lytteren – selvom der kommer reklamer.

6 Radio er perfekt for din hjemmeside
Rigtig meget radiolytning sker på arbejdspladsen og mens 
lytteren er online. Dermed er et radiospot med henvisning til 
din hjemmeside en effektiv måde at få besøgende her og nu. 
Til sammenligning er det de færreste, der foreksempel læser 
avis, mens de også surfer på nettet.

7 Radio er ikke dyrt
I radiomediet får du meget for dine annoncekroner. 
Du kan f.eks. markedsføre dig hver eneste dag i et helt år til 
priser fra ca. 65 kroner pr. dag.

8 Radio rammer tæt på indkøb og beslutninger
Radio høres alle steder – og meget af dagen. Der lyttes i 
hjemmet, på jobbet, i butikker og ikke mindst i bilen.  
Dermed er din annoncering i radioen tæt på dagens indkøb 
og dagens beslutninger.

9 Radio bringer dig i godt selskab
Både store, landskendte brands og gode, lokale virksomheder 
benytter vores stationer. Dermed er du omgivet af mange 
kendte og populære virksomheder, der bliver taget seriøst og 
som lytterne er trygge ved.

10  Radio er nemt og hurtigt
Det er nemt og simpelt at komme i radioen. Vi rådgiver dig 
ud fra dine ønsker og idéer. Fortæl os, hvad du gerne vil 
opnå eller markedsføre, og vi klarer resten.

Vi taler dig ikke efter munden! 
Vi giver dig ærlig og reel besked om din markedsføring - 
og hvad vi kan gøre for dig. 
Kontakt os for et konstruktivt møde - vi er altid klar til 
at hjælpe både nye og gamle kunder med at få fuldt 
udbytte af radiomediet og dets fortrinligheder.

På genhør...
Martin Larsen
martin@radiodiablo.dk
Tlf. 88 169 201

* KILDE: Diablo: Gallup 2.-3. kvt. 2012,  Alfa: Gallup 3.-4. kvt. 2012.

Arja K. Holse
arja@radiodiablo.dk
Tlf. 88 169 204

Jes Bo Hansen
jes@radiodiablo.dk
Tlf. 88 169 203

Radio Diablo / Radio Alfa Sydfyn  ·  Tlf. 62 800 841  ·  annonce@radiodiablo.dk

s v e n d b o r g m a l e r . c o m
Svendborg Malerforretning ApS

Vindeby Strandvej 14 . 5700 Svendborg

Tlf. 22 77 78 55 . www.svendborgmaler.com

Alt i malerarbejde…
• Renovering og vedligeholdelse af facader & træværk

• Spartelarbejde, tapetsering samt farveplanlægning

• Industrilakering af døre, låger, møbler m.m.

• Altid individuelle tilbud - ring 22 77 78 55

Skovsbovej 360 Tlf. 62 20 97 40
Egense · Svendborg Mobil 20 90 97 40

v/ Jan Staldgaard

-

den danSke Fodboldverden 
er blevet Fattigere
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RadioAlfaSydfyn.dk

10 gode gRunde til at bruge  
Radiomarkedsføring
1 Radio er populært!
43.000 lyttere på Sydfyn hører vores stationer hver uge*, og 
dine budskaber optræder i et godt mix af musik, underhold-
ning, information og nyheder – og med fokus på Sydfyn.

2 Radio giver dig optimal dækning
Radio Diablo dækker hele det sydfynske område og alle fire 
sydfynske kommuner. Radio Alfa dækker hele Svendborg og 
Langeland kommuner. Hos os markedsfører du dig til HELE 
Sydfyn. 

3 Radio er godt for dit brand og dit image
Radiomarkedsføring rammer både de potentielle kunder lige 
nu - og dem, der skal blive dine kunder i fremtiden. 
Dit budskab og navn bliver i bevidstheden hos både dagens 
og fremtidens kunder. En slags ”Top-Of-Mind”-effekt – din 
virksomheds navn bliver simpelthen ”brandet” og husket! 

4 Radio er stærk i kampen om kunderne
I et radiospot præsenteres din virksomhed i levende form og 
med de rigtige ord til forbrugeren. Med simple og klare budska-
ber positionerer du dig stærkt og vinder forbrugerens tillid. Du 
kan også tilpasse din markedsføring til bestemte dage, tidsrum 
eller skifte budskaber. 

5 Radio skal ikke vælges – den er der!
Så længe radioen forbliver tændt, hører forbrugeren også dit 
budskab. Mange andre annonceformer skal vælges aktivt af 
forbrugeren. Forbrugeren kan vælge at overse din avisannonce, 
brygge kaffe når der er reklamer på TV, eller udvælge sine fore-
trukne tilbudsaviser i postkassen og smide resten ud. Hos os 
forbliver lytteren – selvom der kommer reklamer.

6 Radio er perfekt for din hjemmeside
Rigtig meget radiolytning sker på arbejdspladsen og mens 
lytteren er online. Dermed er et radiospot med henvisning til 
din hjemmeside en effektiv måde at få besøgende her og nu. 
Til sammenligning er det de færreste, der foreksempel læser 
avis, mens de også surfer på nettet.

7 Radio er ikke dyrt
I radiomediet får du meget for dine annoncekroner. 
Du kan f.eks. markedsføre dig hver eneste dag i et helt år til 
priser fra ca. 65 kroner pr. dag.

8 Radio rammer tæt på indkøb og beslutninger
Radio høres alle steder – og meget af dagen. Der lyttes i 
hjemmet, på jobbet, i butikker og ikke mindst i bilen.  
Dermed er din annoncering i radioen tæt på dagens indkøb 
og dagens beslutninger.

9 Radio bringer dig i godt selskab
Både store, landskendte brands og gode, lokale virksomheder 
benytter vores stationer. Dermed er du omgivet af mange 
kendte og populære virksomheder, der bliver taget seriøst og 
som lytterne er trygge ved.

10  Radio er nemt og hurtigt
Det er nemt og simpelt at komme i radioen. Vi rådgiver dig 
ud fra dine ønsker og idéer. Fortæl os, hvad du gerne vil 
opnå eller markedsføre, og vi klarer resten.

Vi taler dig ikke efter munden! 
Vi giver dig ærlig og reel besked om din markedsføring - 
og hvad vi kan gøre for dig. 
Kontakt os for et konstruktivt møde - vi er altid klar til 
at hjælpe både nye og gamle kunder med at få fuldt 
udbytte af radiomediet og dets fortrinligheder.

På genhør...
Martin Larsen
martin@radiodiablo.dk
Tlf. 88 169 201

* KILDE: Diablo: Gallup 2.-3. kvt. 2012,  Alfa: Gallup 3.-4. kvt. 2012.

Arja K. Holse
arja@radiodiablo.dk
Tlf. 88 169 204

Jes Bo Hansen
jes@radiodiablo.dk
Tlf. 88 169 203

Radio Diablo / Radio Alfa Sydfyn  ·  Tlf. 62 800 841  ·  annonce@radiodiablo.dk
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talentudvikling – den orange tråd
Fødekæden for FC Svendborgs divisionshold vil altid være spillere 
med rod i det sydfynske. Derfor arbejdes der i ungdomsafdelingen til 
stadighed på at fremstå som et seriøst alternativ til Odenseklubberne 
når det drejer sig om ungdomsfodbold på eliteniveau.

På banerne på Hellegårdsvej er der alle ugens dage stor aktivitet, når 
trænere fra U6 til U19 kalder til træning. De mindste træner 2 gange om 
ugen, mens der på eliteholdene fra U13 til U19 trænes 4 gange ugentligt 
op mod weekendens kampe. Brugen af kunstgræsbanen har været med 
til at øge træningsindsatsen, men også krav fra DBU i forbindelse med 
fodbold på eliteniveau gør, at spillerne ofte ses på træningsbanen. Med 
Svendborgs placering for enden af motorvejen er der ingen tvivl om, 
at de spillere, som er fremtidens divisionsspillere skal komme fra egne 
rækker. Og heldigvis er talentmassen stor.

I sæsonen 2013-14 er 6 tidligere SfB-drenge med omkring U17 og U19 
Ligaholdene i OB, mens 2 tidligere SfB-drenge spiller på 
samme niveau i FC Midtjylland. 

Ungdomsafdelingen i FC Svendborg/SfB blev i foråret 
2013 igen tildelt en såkaldt T-licens, hvor der sættes 
fokus på talentudvikling af spillere på U13-U15. Både 
U14 og U15 har spillet Jysk/Fynsk Mesterrække M2 med 
meget tilfredsstillende placeringer i de respektive rækker. 
Som T-licensklub er FC Svendborg/SfB forpligtiget til at 
talentudvikle hele det sydfynske område. Derfor er der 
hver måned U13 samtræning på SfB´s kunstgræsbane. Her 
træner FC Svendborg´s trænere med U13 spillere fra bl.a. 
Rudkøbing, Stenstrup, ERI, Thurø og Faaborg. En træning, 
der overværes af Martin Bloch fra DBU.

Ligeledes deltager klubbens dygtigste U13 drenge hver 
måned i en samtræning med U13 drenge fra Næsby, 
Middelfart og OB. En samtræning, der altid ledes af OB´s 
trænere.
Som et ekstra tegn på klubbens potentiale som 
talentudvikler, blev FC Svendborg/SfB tildelt et såkaldt 
Wildcard, således at det talentfulde U17-hold i sæsonen 
2013-14 spiller med i den landsdækkende U17 Division. 
Efter efterårssæsonen ligger holdet på en fin 8. plads og 
har spillet lige op med veletablerede klubber som Hvidovre 
IF, Viborg FK og AC Horsens. 

kampprogram forår 2014 – U17 division
FC Svendborg U17 Division spiller hjemmekampe på Hellegårdsvej Bane 1

Lø 29-03-14 kl. 15.00 FC Svendborg Næstved

Lø 05-04-14 kl. 14.00 Næsby FC Svendborg

Sø. 12-04-14 kl. 15.00 FC Svendborg AB

Lø. 03-05-14 kl. 15.00 FC Svendborg B 93

Lø. 10-05-14 kl. 13.30 Nordvest FC FC Svendborg

Lø. 17-05-14 kl. 15.00 FC Svendborg AC Horsens

Lø. 24-05-14 kl. 13.00 Hvidovre FC Svendborg

Lø. 07-06-14 kl. 15.00 FC Svendborg Thisted

Lø. 14-06-14 kl. 13.00 FK Viborg FC Svendborg

klub k V U t score P

1. FK Viborg 11 8 3 0 19 - 8 27

2. B.93 11 7 2 2 29 - 9 23

3. AC Horsens 11 7 2 2 20 - 7 23

4. Hvidovre 11 6 1 4 18 - 18 19

5. Næsby 11 4 5 2 18 - 13 17

6. Næstved 11 5 0 6 18 - 19 15

7. Nordvest FC 10 2 4 4 15 - 16 10

8. AB 11 2 4 5 7 - 15 10

9. svendborg 11 2 3 6 14 - 24 9

10. FC Roskilde 11 2 1 8 10 - 22 7

11. Thisted 11 2 1 8 11 - 28 7

Jacob Gøj Mikkelsen, U17
Foto: Henrik Madsen
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talentudvikling – den orange tråd
Holdet består af en god blanding af spillere årgang 97 og 98 fra det 
sydfynske område suppleret med 3 spillere fra Odense og Østfyn. Flere 
af spillerne har været omkring DBU’s talentarbejde, men på nuværende 
tidspunkt er kun én spiller med, når der kaldes til DBU samling. Det er 
Jacob Gøj Mikkelsen, som, trods han er årgang 99 og burde spille U15, 
har gjort sig positivt bemærket som en vigtig brik i midterforsvaret. 
Jacob, som er søn af Kirsten og Carsten Mikkelsen og lillebror til Jesper, 
som spiller i midterforsvaret på 2. divisionsholdet, er blandt de ca. 40 
drenge, som udgør DBU’s U15 talenttrup i Vestdanmark. Talenttræner i 
DBU Martin Bloch siger om Jacob:         

”Jacob er en meget spilintelligent midterforsvar, som læser spillet 
fantastisk godt. Han er meget forudseende i sine defensive indgreb og 
hans placeringer er meget velovervejet generelt. Samtidig er han god i 
opbygningsspillet og er god til at føre bolden frem – han formår at slå 
både korte og lange pasninger opad i banen med god præcision.” I forhold 
til udviklingspotentiale mener Martin Bloch, at Jacob skal udvikle sin 
fysiske styrke i duellerne, blive endnu hurtigere og kommunikere endnu 
bedre med sine medspillere foran sig. ”Jacob har stort potentiale”, slutter 
Martin Bloch.

Her i begyndelsen af marts måned blev der indsendt ansøgning til DBU 
for fortsat at være en del af licenssystemet, og forventningen er, at 
FC Svendborg/SfB som minimum opretholdet T-licens suppleret med 
Wildcard til U17 Division.

Mæglergaarden · Frederiksgade 1 · 5700 Svendborg
Laurahus · Kompagnistræde 20A, 1. · 1208 København K

Telefon: 70 25 21 15
www.bertelrasmussen.dk

Ring og hør nærmere...

Tværvej 35 · 5700 Svendborg · Tlf. +45 62 21 12 90 · info@bentctryk.dk
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store som små!
Vi klarer alle logo- design-
tryk- og specialopgaver...

	  

Kiropraktorerne i Svendborg
Nøddeskou-Fink, Castella, Mazanti og Lund

Kiropraktorerne i Svendborg
- så er du i de bedste hænder

Diagnose - behandling - genoptræning

Skader i ankel, knæ, ho�e, skulder, albue og hånd

Sportsskader

Ryg- og nakkesmerter

Genoptræning

Babybehandling

Jacob Gøj Mikkelsen, U17
Foto: Henrik Madsen
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Solceller

www.kliniksoesborg.dk · Tlf. 30 62 26 89

www.kliniksoesborg.dk

Tlf. 30 62 26 89

MASSØR, IDRÆTSSKADE- OG RYGTERAPEUT

i TÅRNBORG

Villa TÅRNBORG  /  Christiansmindevej 78  /  5700 Svendborg  /  T 6221 0029  /  dgv@galleri-dgv.dk

MalERi · liTOGRaFi · KERaMiK · SKUlPTUR · KUNST PÅ aRBEjdSPladSEN

læs mere på www.galleri-dgv.dk
ÅBENT torsdag - fredag kl. 12-16.30 og lørdag - søndag kl. 12-15 samt efter aftale
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Vores største styrke,
er alt det som vi ikke kan!

Ryttermarken 17 a · 5700 Svendborg · Telefon: 62 21 01 05 · www.svendborgtryk.dk

 Vi har haft tryk på i 150 år 
- d

et 
ha

r v
i st

adig! 

Da vi er en del af Fynske Medier, kan vi som din sparringspartner nemlig 

også hjælpe dig med alt det, der ikke har noget med tryk at gøre. 

Lige fra udvikling af en kreativ kampagne - over annoncer, radio- og  

tv-spots - til app’s til smartphones og tablets. Så måske skal din næste  

tryksag også ligge på en iPad og indeholde lyd og levende billeder? 

Vi gi’r dig i hvert fald muligheden, hvis du lader SvendborgTryk hjælpe dig 

med alle former for markedsføring!

Scan QR-koden 

og se vores film



Kom ind og scor et godt tilbud  
Hos os er du altid velkommen til en forsikringssnak. Vi kender vores 

kunder og lokalområdet og lægger vægt på grundig rådgivning. 

På den måde får du netop de forsikringer, som du har behov for.

GF Sydfyn · Mølmarksvej 198 · 5700 Svendborg · Tlf. 72 24 41 04 · www.gf-sydfyn.dk

Scor en god 
forsikring


