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OB er en klub fra Odense.
og har ca 7.239 fans når de er på hjemebane og når de er
på udebane har de ca 5.163 fans.

OB er en klub fra Odense. Og har ca. 7.239 fans, når de er
på hjemmebane, og når de er på udebane har de ca.
5.163 fans.
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jeg vil score
mål en gang
for alle

Hej jeg hedder Sander Svensen jeg spiller for Odense
Boldklub og er god til at score mål.
jeg er glad for at spille i OB fordi jeg er brobroler blant
fansne.

Hej, jeg hedder Sander Svensen. Jeg spiller for Odense
Boldklub og er god til at score mål.
Jeg er glad for at spille i OB, fordi jeg er populær blandt
fansene.
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hej jeg hedder Oliver christensen og jeg spiller i OB og er
målmand men jeg spiller ikke bare i OB jeg er også på
u21 lansholdet.
jeg spiser tit sund morgenmad den dag jeg skal spille
kamp.

Hej, jeg hedder Oliver Christensen, og jeg spiller i OB og
er målmand. Men jeg spiller ikke bare i OB, jeg er også på
U21landsholdet.
Jeg spiser tit sund morgenmad den dag, jeg skal spille
kamp.
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mange af spilerne er glade for at spille i OB. men det kan
jeg godt forstå det er jo også en god klub. som jeg er
glad for at se dem vinde det er mange andre sikkert
også. især spillerne og hele holdet.

Mange af spillerne er glade for at spille i OB. Men det kan
jeg godt forstå, det er jo også en god klub, som jeg er
glad for at se vinde. Det er mange andre sikkert også.
Især spillerne og hele holdet.
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OBs maskot hedder viktor og bakker fansne op både
inden kampen og nogle gange i halvlegen.
folk er vilde med ham.
nogle gange kaster han chips ud til fansne. (husk at høre
sangen når du læser)

OB's maksot hedder Viktor og bakker fansene op både
inden kampen og nogle gange i halvlegen.
Folk er vilde med ham.
Nogle gange kaster han chips ud til fansene.
(Husk at høre sangen, når du læser)
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ude foran hoved indgangen er der en stor opustet OB
trøje.
der stor Albani på trøjen og hummel og safølig OB.

Uden formand hovedindgangen er der en stor oppustet
OB trøje.
Der står Albani på trøjen og Hummel og selvfølgelig OB.
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