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Rejstřík klubů

B1. FC BÄRRINGEN (Pernink)
zal.1932 jako 1. FC Bärringen
klubové barvy: zelená-bílá
hřiště: vlastní: na planině nad místním kostelem
K zakladatelům tohoto fotbalového klubu patřili oba synové místního továrníka Bartla, který velkou měrou tým podporoval tak, že některé hráče zaměst-

nával ve svém podniku. Dále pak k nim patřili především Wöllner, Loos, Hammer aj. Klub měl i sekci zimních sportů, z nichž se nejvíce pěstoval běh
a skoky na lyžích.

DFC BÄRRINGEN (Pernink)

Belauer SV BELA (Spišká Belá)

Deutsche Sportbrüder BENSEN (Benešov nad Ploučnicí)
zal.1919 jako DSB Bensen
klubové barvy: zelená-bílá-černá
hřiště: u nádraží
Klub založil Friedrich Nonner (zakládající člen Německého fotbalového svazu-DFB, v roce 1900 v Lipsku) a působil zde jako jednatel.
Předsedou klubu byl Fritz Tschakert.
Kádr mužstva tvořili mimo jiné hráči: Babel, Prokop, Feyerer, Swatek, Meistner, Trautenberg, Nowak, Kammel, Engelstädler,

W.Tietze, Ourednik, Wada a Ducke. Synové tohoto hráče později reprezentovali NDR, Roland15x a Peter 7x  (oba BSG Motor a ná-
sledně FC Carl Zeiss Jena).

NSTG BENSEN (Benešov nad Ploučnicí)
zal.1940 jako NSTG Bensen z původního DSB Bensen
hřiště: u nádraží

BFK BIELITZ - BIALA (Bílsko)
zal. 1907 jako Bielitzer FK Bielitz-Biala
klubové barvy: červená-černá

SV BIELITZ-BIALA (Bílsko)
zal.1907 jako Bielitzer FK Bielitz-Biala 
191 ? - SV Bielitz-Biala
klubové barvy: červená-černá

DSC Sturm BIELITZ-BIALA (Bílsko)
zal.19 ? jako DSC Sturm Bielitz- Biala

DFK BILIN (Bílina)
zal.1907 jako DFK Bilin
1930 - sloučení s DSB Bilin 
1930 - sloučení s SV Weinmann Werke Kutterschitz
klubové barvy: černá-bílá
hřiště: nejprve (1907-1909) klub hrál na vojenském cvičišti v Chudeřicích, později (1909-1911) v Nádražní ulici a dále (1911-1914) na hřišti ve Fischerově

ulici v Bílině. Od roku 1935 používal klub novou, mimořádně krásnou sportovní plochu v Kyselské ulici. Na výstavbě tohoto hřiště se kromě podporovatelů
podíleli i občané města, mj. výrazně finančně přispěl i kníže Lobkowicz, kterého fotbal velmi zajímal. Klubovým lokálem se stal ve 30. letech hotel London
v Dlouhé ulici, předtím tomuto účelu sloužil hotel Koruna a hostince Moras a Till. Pravidelné pěstování nového sportu v severočeském městě Bilina měl "na
svědomí" velký sportovní nadšenec Franz Watzke, který se zasloužil o založení prvního (a pochopitelně tudíž i nejlepšího) fotbalového klubu ve městě.

Klub byl neoficiálně založen v roce 1907, dne 16. 9. 1909 v hotelu Koruna v Mostecké ulici pak byl klub založen na ustavující schůzi oficielně. Sešli se zde
Prof. Alfred Dorn, lékarník a starosta Eduard Dobrowolski st., majitel sklárny Anton Engels, městský vodní správce Karl Hanel, pekař Anton Hausmann, mistr
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