Moderklubbernes sidste ti år inden overbygningen
Af Mogens Hansen
Der findes en fællesnævner for de tre moderklubber som er skiftevis op og nedture i de laveste
divisioner gennem den sidste dekade, men også med en del scorede mål. B 1913 var placeret i
Danmarksserien i året 1996 og takket være hele 25 mål af Jacob Harder sluttede klubben på en
andenplads i kredsen efter Vejles reserver og rykkede op i 2. Divisions østkreds, hvor 11 nye mål af
topscoreren og 6 mål fra Allan Schlosser atter gav en placering som næstbedst og et nyt
avancement. B 1909 prøvede begge kredse i sæsonen, blev nr.2 i efteråret 96 og nummer 4 i foråret
1997. Peter Rasmussen scorede 30 gange, Henrik Helveg 7. Dalum spillede i DS både i
kalenderårene 1996 og 97, hvor klubben rykkede op fra en andenplads sammen med Næsby, 18 mål
fra topscorer Flemming Larsen var medvirkende til en plads i den nye Kvalifikationsrække i foråret
1998. Her blev det på ny til oprykning, bl.a. sammen med Farum, og dermed divisionsstatus for
første gang nogensinde. Pladsen i hierarkiet bag OB og årstalsklubberne, som først Marienlyst som
landsognsklub i starten af 30´erne og siden Od. KFUM i godt fyrre år og i sidste omgang OKS,
havde indtaget var markeret. B 1913 rykkede omgående ud af 1. Division efter sæsonen 1997-98, 6
mål af Claus Madsen og 5 af Søren Geisler rakte ingen steder. Til gengæld vandt B 1909 den nye
landsdækkende 2. Division. Peter Rasmussen lavede 28 mål, Mikkel Wind-Hansen 7. Nierne
overlevede 1998-99 i den næstbedste række. Peter Rasmussen nettede 17 gange, Rene Schwartz 7.
Dalum imponerede igen med en ny oprykning. Flemming Larsen var på pletten 17 gange, Martin
Nielsen 7 og det kørte ikke rigtigt for Tretten der sluttede som nr. 10. Jacob Harder scorede et dusin
gange, Nicolas Drost syv. Både Dalum og B 1909 rykkede ud efter sæsonen 1999-2000. Flemming
Larsen og Søren Berg scorede hver syv for Dalum, Lars Peter Hermansen med 5 og Thomas
Knudsen med 3 var bedst hos nierne der sluttede sidst. Derimod vandt B 1913 2. Division og
noterede 14 træffere af Carsten Andersen, mens Jacob Harder nåede 12 mål. 2000-01 betød en
ottendeplads for de blå, med 14 mål fra Nicolas Drost og 10 fra Kim Engstrøm. B 1909 blev treer i
2. Division og dermed atter oprykker. Lars Peter Hermansen scorede 12, Ken Ragus 9 mål., mens
det var Flemming Larsen med 10 og Thomas Dongsted med 9 mål, som var topskytter i Dalum som
blev nr.9. Begge årstalsklubber holdt sig fri af nedrykning i 2001-02. Tomas Jørgensen og Jacob
Harder scorede hver 10 for B 1913 og i nierne nettede Mads Jensen 10 og Ole Jørgensen 7 gange.
Ude i Dalum som var midterhold var det ”Mingo” og Wassim El Banna der scorede hver ti.
Sidstnævnte havde i 2002-03 en bevæget sæson idet han var topscorer i både B 1913 og Dalum som
han repræsenterede i et halvt år hver. Det blev til 7 mål i de blå farver, hvor Lasse Kryger scorede 6,
og 10 i Dalums røde trøje med Thomas Dongsted som næstbedst med 7 træffere. B 1913 reddede
livet i 1. Division på bekostning af B 1909, hvor 9 mål af Mads Jensen og 6 af Ken Ragus blev
noteret. I 2003-04 sluttede B 1913 sidst i 1. Division, Mads Jensen var ny topscorer med 10 mål,
Jonas Borring lavede 7. Dalum sikrede sig atter oprykning, hvor Wassim El Banna sendte den i
kassen 19 gange og Thomas Dongsted 7. Nierne skuffede med en sjetteplads, men med 20 mål af
Rasmus Johansen og 7 af Kasper Mogensen på kontoen. Dalum rykkede øjeblikkelig retur i 200405. Martin Koordt og Lwasi Sahula scorede hver 8 mål. I 2. Division var der ikke meget snit over
de to Odenseklubber. B 1913 (nr.10) med bedste noteringer af Martin Andersen (10) og Mads
Jensen (6) og B 1909 (nr.12) med mål fra Jesper Luth (9) og Danny Martin (5). I forgangne sæson,
2005-06, som var de tre klubbers sidste selvstændige tur i 2. Division sluttede de blå bedst som nr.
5. Simon Flindt var bedte målskytte med 6 mål, mens Ken Ragus og Mads Bartram lavede 5 hver.
For Dalum scorede Morten Panduro og Jesper Kjærulff hver 5 og i nierne var Joe Zewe på
mærkerne 10 gange, Jesper Luth og Danny Martin hver seks.

