
 

 

 

HISTORIE 
 
 
I perioden midt i 1980 `erne var det sommer fodbold stævner, der gjorde sammenholdet blandt Alliancens 
klubber større og mere intens. 
 
Old Boys spillere samledes på sportslig vis til stævnet i de forskellige klubber, ofte i forbindelse med 
klubbernes sommerstævner eller fester. 
 
I foråret 1989, fik Alliancen ideen med at arrangere en vinterturnering for old boys og ældre spillere, idet 
grundtanken var at det ” skulle være muligt ” at spille hele året. Trods mange pessimistiske toner kom der 
alligevel start i efteråret 1989. 
 
Et andet synspunkt i forbindelse med at starte denne turnering, var at skabe et økonomisk grundlag, for at 
tilbyde medlemsklubberne at indstille ungdomsspillere til Alliancens talentsamlinger, med henblik på eventuel 
videreudvikling til gavn for klubberne og ikke mindst spillerne selv. 
 
Disse stævner blev afviklet som ” Messina Stævner ”, ved hvilke FBU fandt spillere til deres respektive 
ungdomshold. 
 
Udtagelsesstævnerne / kampene, fortsatte indtil 2005, hvorefter de fynske fodboldfraktioner ikke længere 
skulle mønstre hold, til planlagte udtagelse af ungdomsspillere. 
 
I årene op til 2005, have Alliancen hold med til FBU `s udtagelsestævner, men efter strukturændring i dansk 
fodbold, blev dette arbejde skrinlagt. 
 
Økonomisk set havde Alliancen, hvert år egen træner / holdledere, transport og diætudgifter. En ret stor post 
på Alliancens budget. 
 
Som nævnt. I året 1989, startede vinterfodbolden i Alliance regi. Turneringen blev startet med Albani 
Bryggerierne A/S, som hovedsponsor, og fik navnet ALBANI CUP. 
 
Siden starten var Alliancens økonomi til ungdomsarbejdet baseret på indtægter fra ALBANI CUP, og er det 
stadig. Der blev stabiliseret i økonomien, og da det i foråret 2007, definitivt blev besluttet, at FBU ikke skulle 
afvikle fraktionsstævner / udtagelsesstævner længere, blev der et plus i Alliancens budget, og dermed 
overskud til vores medlemsklubber. 
 
Det er dette plus vi i Alliancen gerne vil kanalisere tilbage til vore medlemsklubber, og dermed til gavn for 
fynsk og dansk fodbold. 
 
Kontingent indtægter – sponsorstøtte – og ALBANI CUP, bidrager til at vi fra året 2008, vil betale for kurser til 
videreudvikling af vore ledere og ungdomsspillere. 
 
På Alliancens repræsentantskabsmøde i december 2007, blev det vedtaget at støtte medlemsklubberne, og 
derfor denne manual. 
 
Odense, januar 2008 


