FC Fyn og moderklubbernes
oprykninger
Af Mogens Hansen
FC Fyn måtte vente tre år på at rykke op i 1.
Division. Allerede i første forsøg i 2007 var man
imidlertid ude i kvalifikationskampe med
Hvidovre IF, hvor det blev til to uafgjorte kampe.
Den første endte målløs i København mens det
blev 1-1 efter forlænget spilletid i returkampen,
der var henlagt til B 1909’s bane Gillested Park.
Mens trænerkapaciteter som Roald Poulsen (1½
år) og Viggo Jensen (½ år) ikke kunne få det
sidste vredet ud af spillerne lykkedes det for
Anders Gerber i foråret 2009 på en træningsbane i
Randers. Det blev 4-2 over Freja (Randers FC (2)
på mål af Lasse Vibe, Jacob Schoop, Andreas
Grønning og Jesper Luth i tredjesidste runde. FC
Fyn lå i øvrigt nummer 1 fra runde 16 til 30!
Årstalsklubbernes start
B 1909 rykkede aldrig op fra den bedste fynske
række hvortil klubben tilmeldtes i 1911 men
heller aldrig ned. De erobrede fynske titler gav
adgang til Provins- og Landsturneringen ligesom
placeringerne de enkelte FBU klubber imellem
afgjorde hvilke hold her fra øen der skulle forsøge
sig tillige i den nye Danmarksturnering som så
dagens lys i 1927. Efter nødturneringen under
krigen blev de røde fra Kochsgade placeret i 1.
Division. Anderledes var det med B 1913 som
allerede året efter stiftelsen kom med i B-rækken.
I 1917 rykkede blåtrøjerne op i A-rækken,
adgangskampen mod Svendborg blev vundet 7-2.
Førsteholdet blev udelukket af FBU før sæsonen
1920-21 da man udvandrede fra en kamp mod
nierne i protest mod dommeren. Pladsen blev
generobret i en kvalifikationskamp mod Nyborg
som blev slået 5-2. Efter krigen blev B 1913
indsat i 2. Division alt imens OB og Od. KFUM
havnede i 3. Division.
Røde og blå glæder
B 1909 rykkede ud af landets bedste række i 1946
men i 1948 vandt nierne 2. Division selvom HIK
vandt kampen i næstsidste runde 2-0. Randers
Freja tabte tillige og så endte det med 6 points
forspring. B 1913 tog derimod turen den modsatte

vej. B 1909`s ophold varede atter blot en sæson
men i 1950 var klubben atter bedst i 2. Division.
En 2-0 sejr i Helsingør på kasser af Carl Petersen
og Kertemindedrengen Jørgen Nielsen i sidste
runde gjorde udslaget. Samme år triumferede B
1913 da Brønshøj blev slået 5-0 på Trekanten i
København.
Edvard Thorsen (2), et selvmål, Hans Jørgensen
og Kjeld Sunding noteredes for et 13-mandskab
der ikke tabte en kamp undervejs. B 1909 var igen
rykket ud af 1. Division året efter
bronzemedaljerne i 1952 men i 1954 gik
elevatoren atter opad. Ganske vist tabte holdet i
næstsidste runde 2-3 til Randers Freja ude, men da
nærmeste rival til den enlige oprykkerplads B
1913 også tabte sin kamp mod HIK kunne de røde
tropper ikke nås. I 1959 vandt B 1909 sit første
danske mesterskab og på samme novemberdag
rykkede B 1913 for første gang op i Danmarks
øverste klasse. På Odense Stadion jublede 3000
tilskuere over en ny sejr over Brønshøj på
scoringer fra Kaj Sørensen og Palle Bruun med 21 målet seks min. før tid.
Begge årstalklubber forlod 1. Division i 1966 efter
en lang række medaljeår, men vendte begge
omgående tilbage i 1967. B 1913 gjorde sig klar i
næstsidste runde med en knusende 4-1 sejr i
Randers, hvor fire oplæg fra Jørgen Rasmussen
blev omsat af Bent Jensen (3) og Arne Dyrholm;
alt imens Knud Engedal udførte mirakler i det
fynske bur. Dermed røg Freja ud af
oprykningskampen og denne fremstrakte hånd
udnyttede B 1909 i sidste runde i Lyngby med en
4-2 sejr. Mogens Haastrup (2), Niels Sørensen og
Bent Outzen jublede over deres mål. De røde fik
nu også hjælp af andre hold der lige præcis vandt
de rigtige kampe til sidst, så tæt var det. Nierne
var to år i Paradis inden det atter gik galt men
1970 resulterede omgående i en ny rød
oprykkerfest der kom i hus for øjnene af 7000
mennesker på Odense Stadion i næstsidste runde
mod Ikast. Mogens Haastrup scorede atter et par
stykker ligesom Bent Outzen kom på tavlen i en
nervepirrende kamp.
Vi kan sige at rød afløste blå for B 1913 rykkede
ud samme år og videre ned i den tredjebedste
række i 1973.
B 1909 blev igen to år i 1. Division og nu også to
år i 2. hvorefter klubben fra de nye Vollsmose
omgivelser i 1974 atter trykkede på opad knappen.
Det skete i kraft af en 4-0 sejr over Aabenraa på
Odense Stadion, hvilket gav en fjerdeplads som
var nok da 1. Division gik fra 12 til 16 hold.

Målene blev sat ind af Søren Steensen (2), Palle
”Korthår” Hansen og Reihdar Hansen med 4100
vidner. Det blev til et enkelt års ophold i de fine
selskab, selvfølgelig fristes man til at skrive, dog
gik det i 1976 atter den rigtige vej. Nierne kom
først meget sent ind i kampen om oprykningen der
blev sikret i sidste runde hjemme med en 2-1 sejr
over Slagelse. Henning Andersen og Jan
Rasmussen lavede målene til stor glæde for 9600
tilskuere. I 1977 sikrede B 1913 sig oprykning til
2. Division takket være en 6-1 sejr over Rødovre
for 1300 tilskuere på Odense Stadion. Bjarne
Fallesen, Jan Andersen, Karl Sander, Casper
Nielsen og Bent Jensen med de sidste to
triumferede, og de kunne se frem til nye
lokalopgør med nierne som med en ny nedrykning
atter skuffede.
Først i 1981 kunne de røde fejre en ny oprykning
da det i sæsonafslutningen på Odense Stadion
blev 1-0 på en straffesparksscoring af Allan Drud
mod Fremad Amager. 7400 mennesker så på. B
1913 havde taget et dyk og var i 1980 rykket ud af
2. Div. Og igen ud af 3. året efter. De blå mænd
vendte omgående billedet med et nyt talentfuldt
hold som i 1982 rykkede op igen og vandt
Danmarksserien. Den afgørende kamp blev spillet
i Rødby og gav en 3-1 sejr. Jens Holst, Poul
Jensen og Jan Augustinus satte træfferne ind. I
1983 rykkede Roald Poulsens tropper videre via
en 3-2 sejr på Campusvej over Skovlunde, hvor
954 sjæle satte rekord. Bo Jensen udlignede til 1-1
og Jan Augustinus puttede de to sidste ind.
Samme år rykkede B 1909 for sidste gang op i den
gamle 1. Division med en 3-0 sejr i Roskilde i 29.
runde. Claus Jensen, Erik Jespersen og Jimmy
Nielsen nettede til ubeskrivelig glæde for mange
fynboer hvoraf denne skribent først tjekkede ind
hjemme dagen efter!
Det var imidlertid ren nedtur i årene derpå for de
røde, som omgående røg ned og ud af anden
division i 1986 med den blot 17 årige Jann Jensen
på holdet. 3. Division hed det, det havde man
aldrig prøvet før. I 1988 kom oprykningen med
klare 4-0 på Atletikstadion over Aabenraa. Jan
Bramsen (2), Tommy Møller Nielsen og Ib
Andersen var dagens helte. B 1913 havde sine
helte på samme tidspunkt af året, da klubben
vandt 2-1 på OKSon Park og dermed rykke i 1.
Division. Karsten Truelsen og Michael Greve hed
de mens det var Lars Dall-Hansen der vogtede
målet. De blå røg ud året efter.
B 1909 vandt Kvalifikationsligaen i 1992 med
afgørende kamp i Viborg. John Damsted (2) og

Steen Petterson lavede målene i 3-1 sejren.
Opholdet i Superligaen varede kun et halvt år og
siden betød økonomisk kaos og konkurs
nedrykning til Danmarksserien. Her spadserede
nierne igennem med et hold der var langt stærkere
end det der forlod 1. Division. Det blev Aarslev
der måtte lægge ryg til oprykningsbankene i
Vollsmose i 1994 sæsonens sjette sidste kamp.
John Thura Hansen, Ole Juel og Kenneth Jensen
scorede for de rødblusede der i truppen også
havde Jesper Cordt og Jan Lewandowski. Dalum
blev nummer 2. I 1995 var Henrik Borg kommet
til og kunne yde sit bidrag til en hurtig oprykning
fra 2. Division da 3-3 mod FC Fredericia i sidste
kamp var nok, Lars Mejnert (2) og Ole Juel
nettede. 1757 tilskuere satte rekord for det
østjyske stadion. Senere på året røg 13-mændene
den modsatte vej og turen i Danmarksserien
forløb rimelig smertefrit. Oprykningen til 2.
Division i 1996 kom hjem i Pårupparken hvor
Allan Schlosser og Carsten Andersen bragte de
blå foran inden TPI slog tilbage tre gange. Jan
Lindqvist gjorde det til 3-3. I foråret 1997 betød
4-0 i Skovshoved yderlig forfremmelse. Jacob
Harder (2), Rune Methling og Claus Madsen
triumferede. Glæden var dog kort for B 1913 der
omgående røg retur i 1998 mens B 1909 der var
rykket ud lige så prompte efter en sæson vandt
den nye hele 2. Division samme sæson. Den
afgørende kamp i Vollsmose blev vundet 2-0 over
Avarta med mål fra Peter Rasmussen og Rene
Schwartz for 854 tilskuere.
Dalum i serierne
Den gamle Dalumklub rykkede op i
Mesterrækken i 1925, men dog først efter en tabt
adgangskamp mod B 1922 (3-5).
Modstanderklubben blev dog opløst kort tid efter
hvorfor Dalum så fik pladsen. Opholdet blev dog
kort da en ny kvalifikationskamp tabtes 0-4 til
Marienlyst sæsonen efter og i 1930 blev klubben
trukket.
En ny forening AB Dalum blev etableret i 1931,
fik sit nye navn Dalum IF i 1934 og vandt Brækken i 1937 med 7-3 over Stenstrup. I 1948
vandt DIF Mellemrækkens finalerunde over Nørre
Aaby i to kampe og 3-1 i Ringe. Egon Jørgensen,
Frede Hansen og Edvard Knudsen lavede målene.
Efter fem år i Fynsserien røg Dalum ned men i
vendte tilbage i 1957 via en 8-1 sejr i Fangel over
Assens GIK. Kurt Christensen og Finn Nielsen
delte målene. Efter bare en sæson måtte man atter

retur for først at vende tilbage til Fyns fineste
række i 1967 med sejr over OKS i Serie 1`s
topkamp på 2-0. Jens Jensen og John Christensen
stod bag. Atter engang måtte de ud efter et år men
i 1970, hvor Dalum blev indlemmet i Odense
Kommune, blev det atter til et avancement.
Fynsserien blev vundet i 1972 efter 5-0 over ØB.
Kenny Hansen (2), Jørgen Christiansen, Erhardt
Thomsen og Carsten Reimers satte målene ind. To
år blev det til i Danmarksserien, derpå mistede
Dalum sin FS status i 1977. I 1980 vendte
klubben tilbage i kraft af en 3-0 sejr over Kvik
Søby. I 1983 toppede stoltheden ude fra 5250 SV
atter Fynsserien og denne gang blev det til ni DS
sæsoner. Dalum var dog i fremdrift og opholdet
nede i 1993 var det seneste i den række. I 1997
rykkede Dalum op den nye Kvalifikationsrække
ved at blive nummer to efter Næsby og inden
pinsen 1998 var klubben i 2. Division takket være
en 3-0 sejr over Skovbakken. Christian
Laurenborg, Allan Thomsen og Martin Nielsen
stod bag.
Trekampen
Det skulle vise sig at de senere moderklubber
kæmpede indædt om herredømme og oprykninger
til den næstbedste række men det var kun i
klubbernes sidste selvstændige sæson, 2005-06 at
de alle tre var i samme række, nemlig 2. Division.
Dalum rykkede op i 1. Division i 1999 da Vorup
blev smadret 9-1 for øjnene af næsten 2800 glade
mennesker i egne omgivelser. Flemming Larsen
(3), Allan Thomsen (2), Martin Nielsen (2), Allan
Nielsen og Christian Laurenborg landede dem. B
1913 vandt 2. Division og afløste både Dalum og
B 1909 i 2000.
Den afgørende kamp blev vundet 2-0 hjemme
over Glostrup FK. 825 tilskuere på Campus så
Carsten Andersen og Tomas Jørgensen score. B
1909 rykkede op igen i 2001 ved at slå Korup
hjemme 2-1 i næstsidste runde. 709 tilskuere
jublede i mosen over træffere af Thomas
Rasmussen og Kim Kristensen. Nierne rykkede ud
i 2003 og B 1913 i 2004 hvor Dalum triumferede.
Et uafgjort 2-2 resultat i Brabrand i sidste runde
gav endnu en enkelt sæsons ophold i den
næstbedste række. Wassim El Banna og Thomas
Munk Larsen scorede målene.
Moderklubberne der jo alle tæller som andethold
kan alle komme ud for at skulle skifte række. I
Danmarksserien kæmper de rødblusede hold mod
nedrykning mens de blå i Kvalifikationsrækken

gerne vil op i DS. B 1913 sikrede sig jo oprykning
fra FS før jul ved at besejre B 93 (2) i to kval.
kampe med samlet 6-2.

