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BOLDKLUBBEN AF 1893 125 ÅR

 Så blev det da endelig 2018. Et år vi er 
mange, der har glædet os til. Vores 
herlige klub bliver 125 år den 19. maj. 

I jubilæumsudvalget har vi længe vidst, at 
det er pinselørdag.

Men vi ved også, at mange har en tradi
tion for at fejre denne dag for senere at se 
pinsesolen danse. Smukkest vil den helt 
sikkert tage sig ud på vores anlæg efter et 
brag af en fest, som vi så inderligt håber, 
at du og din partner vil tage del i.

Dette medlemsblad er spækket med op
lysninger om fejringen af selve dagen – 
 oplysninger om, hvordan du kommer gratis 
til både kvinde og mandefodbold med vores 
to bedste hold, der tørner ud på Østerbro 
Stadion. Kvinderne møder Vildbjerg i opryk
ningsspillet til 3 F ligaen og herrerne møder 
Dalum i kvalifikationsspillet. Spilletidspunkt 
foreligger endnu ikke.

Der bliver liv på stadion før kampene og i 
pauserne. Nærmere program følger.

Vore bedste tennisspillere har taget hul på 
udendørssæsonen. Både mænd og kvinder 

spiller udendørs i den næstbedste række. 
Jubilæumsfonden er nået halvvejs. Men 
der er stadig plads til dem, der vil være 
med til at forære klubben en gave i form 
af et  bidrag, stort eller lille. Fremover vil et 
tennis medlem og et fodboldmedlem nyde 
godt af det indsamlede beløb i form af to 
legater, der hvert år på klubbens general
forsamling vil blive uddelt.

Vi er snart over 3.000 medlemmer af 
 klubben, og vores ungdomsafdeling har 
snart nået smertegrænsen, hvad plads på 
anlægget sætter grænse for. Så vi ser også 
frem til at vores kommune, vil se med ven
lige øjne på vores klub, således som der er 
tradition for.

Snart tager rigtig mange mennesker bolig i 
vort nærområde, og de skal da ikke snydes 
for at melde sig under fanerne i vores klub.
Vi håber også i nær fremtid at kunne tilbyde 
et enestående familieidrætsområde på vores 
anlæg åbent for alle, der lægger vejen forbi.
Rigtig god fornøjelse med jubilæumsåret.
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planer om udvidelse af banekapaciteten 
både  indendørs og udendørs. Et nyt stort 
 familieidrætsprojekt er på ønskelisten  
– der arbejdes ihærdigt med at finde støtte 
fra sponsorer og diverse fonde.

Klubben har store sportslige og sociale ambi 
tioner, men har ikke ønsker om at købe sig 
til forstærkninger udefra. Tennisafdelingen 
vil fostre egne talenter, og det er godt på 
vej, hvilket ses af de mange  medaljer, som 
ungdommen har høstet i 2017.

Et medlem ønskede, at det nye tiltag 
 tøsetennis, ville få tilsvarende mulig heder 
som lørdags og tirsdagsopen, hvilket 
 bestyrelsen var positiv over for.

Enkelte beklagede sig over for mange af
lysninger af indendørs timer i forbindelse 
med holdkampene, men Cathrine Ørbeck 
Riis kunne oplyse, at det var forbundets 
ret til at disponere over banerne, selv om 
det naturligvis var beklageligt.

Et enkelt indkommet forslag fra Inger 
Planch gik ud på, at klubbens dygtige 
trænere skulle forkæles med et på årlige 
sammenkomster, men formandenkunne 
oplyse, at der allerede var afsat penge til 
personalegoder i budgettet. Forsamlingen 
tilkendegav stor tilfreds med det arbejde, 
som klubbens ansatte lægger for dagen.

Indskud, kontingent, og baneleje i tennis 
forblev uændret, dog med den tilføjelse, 
at bestyrelsen fik bevilget mulighed for 
undervejs at justere i banelejen.

På valg var NilsHenrik Jørgensen, Cathrine 
Ørbeck Riis og Torben Ernst. De ønskede 
alle tre at fortsætte og de blev genvalgt.

Begge suppleanter Adam Hvid og Marja 
Jäättelä var ligeledes villige til genvalg og 
det blev de så.

Referenten, der også er redaktør af med
lemsbladet efterlyste et tennismedlem til 
at indtræde i redaktionen. Som formand 
for jubilæumsudvalget informerede han 
også om forløbet på jubilæumsdagen, og 
gjorde opmærksom på den jubilæums
konto, som man samlede ind til kunne 
være en oplagt gave også for tennismed
lemmer at tage del i.

Bestyrelsen meddelte, at man fremover 
ville være mere villige til, at informationer 
bliver bekendtgjort via mails, hjemmeside 
eller facebook til alle tennismedlemmer.

Mødet blev stille og roligt ledet af  dirigenten 
Anders Aakerlund.

Mødet sluttede kl. 20.50. Irland var lige 
kommet foran med 10, men det ændrede 
sig i 2. halvleg.

 T rods lækre fristelser med tapas fra 
restauranten og kolde vand, var det 
yderst småt med fremmødet til årets 

tennismøde, der blev afholdt den 14. no
vember, samtidig med at Danmark i Dublin 
spillede den altafgørende fodboldlandskamp 
om at komme med til VM i fodbold 2018.

Dem, der var mødt op fik dog en grundig 
information om livet i tennisafdelingen, de 
gode resultater, som afdelingen igen kan 
skilte med især fra pigeungdommen. Men 
også vore bedste piger i Elitedivisionen er 
kommet godt fra start.

Medlemstallet er nu oppe på 1.235 perso
ner, og det er stadig stigende. Juniorafde
lingen kan melde om markant fremgang.
Økonomien er sund og god. Et overskud 
på 226.800 bliver forvandlet til et over
skud på omtrent en halv million, når den 

sidste udbetaling fra klubhuspuljen  bonger 
ind i kassen.

Fremtiden rummer en masse  spændende 
tiltag. Klubben fylder 125 år den 19. 
maj i 2018 – det er pinselørdag, og der 
bliver masser af aktivitet på anlægget, 
reception fra 912 på Slottet og stor fest 
menu i klubben om aftenen. Fodbold
afdelingen inviterer til gratis bold på 
 stadion udført af klubbens bedste dame 
og  herrehold. Hold øje med hjemmeside 
og medlemsblad, der bliver rift om billet
terne til festen.

Et nyt sundhedshus bliver etableret i den 
nye pavillon på anlægget med tilbud om 
fysioterapi og massage.

Tennisafdelingen har altid plads til  flere 
frivillige hænder og hoveder. Der er 

Billede fra Tennisårsmødet 2017 

Dirigenten havde et roligt årsmøde 

BESKEDENT FREMMØDE TIL TENNISÅRSMØDET 2017
Af Torben Klarskov

Konkurrencen med landsholdets kamp mod Irland, måske årsagen. 
Fuld tilfredshed i afdelingen er også tænkeligt

54



OGSÅ BESKEDENT FREMMØDE VED FODBOLDENS ÅRSMØDE
Af Torben Klarskov

Kun 17 medlemmer mødte op den 15. november

F odboldformand Morten Hemmingsen 
kunne ikke bruge landskampen mod 
Irland, som undskyldning for det lave 

fremmøde, men gættede på, at en onsdag 
nok ikke var den rette ugedag til afholdelse 
af fodboldårsmødet.

Det kunne naturligvis også være, at 
fodbold medlemmerne generelt er meget 
tilfredse med det arbejde som fodbold
bestyrelsen udfører.

Der var i hvert fald ikke mange kommen
tarer og spørgsmål fra de fremmødte.

Formandens beretning er lagt ud på 
 klubbens hjemmeside, og det kan da 
også være en grund til at få møder op, 
når  beretningen alligevel allerede dagen 
efter ligger fremme på de digitale medier.

Til dem der endnu ikke har fået den 
læst, så kig ind på www.b93.dk og søg 
på  fodbold.

Ole Petersen tog nok en tørn som dirigent 
og ovennævnte tog notater på den med
bragte blok.

Der var to modtagere af 2017 årets minde
legat for Børge Strøyer Christensen.

Vinnie Baun talentchef for den hastigt 
voksende pigeafdeling og Claus Brandt 
Jacobsen træner for U8 og U12 drenge 
og holdleder for årgang 10/11.

Til årets kvindelige fodboldspiller valgtes 
Mette PerthuHansen. Topscorer på 1.
Divisionsholdet for damer, der her i for
året skal kæmpe om oprykning til Elite 
Divisionen.
Årets mandlige fodboldspiller blev Simon 
Carstensen, der har udført et kolossalt 
 arbejde med at får stablet et 2. og 3. 
 senior på benene.

Fodboldbestyrelsen havde stillet forslag 
om en kontingent forhøjelse på 50 kr., der 
skulle gælde for alle aktive fodbold spillere. 
Kontingent for passive bliver besluttet 
på klubbens ordinære generalforsamling.

Fodboldbestyrelsen ville se nærmere på, 
om man kan differentiere kontingent, så
ledes at studerende og mindre bemidlede 
kunne betale mindre eller opnå en afdrags
ordning med klubben.

Sammenlignet med andre klubber ligger 
B.93 kontingentet højt, men da B.93 har 
mange driftsudgifter, som andre mindre 
klubber ikke slås med, så skal årsagen 
findes her.

Morten Hemmingsen havde netop afsluttet 
forhandlingerne med de kommende ejere 
af klubbens nye sundhedscenter, hvoraf 
den ene Simon Lübecker allerede er et 
kendt navn i klubben. Der vil  senere frem
komme retningslinjer for hvornår klubbens 

egne medlemmer kan få adgang til det 
nye fitness center, der flyttes tilbage til 
skolelokalerne.

Lene Holmskov havde ikke ønsket gen
valg. Det havde de to øvrige bestyrel
sesmedlemmer, der var på valg. Bjarke 
 Møller og Casper Wulff og de blev genvalgt. 
 Flemming Lauenborg blev nyvalgt i stedet 
for Lene Holmskov – De nyvalgte er valgt 
for en periode på 2 år.

Suppleanterne Niels Møller og Nanna Ny
holm var villige til genvalg og det blev de så.

Referenten Torben Klarskov orien terede 
om jubilæumsudvalgets arbejde. Program
met er lagt frem i dette nummer, og det er 
nu også muligt at købe billetter til aften
festen den 19. maj. Der er stadig et stykke 
vej op til de 125.000 kr. som folkene bag 
jubilæumsfonden har sat sig som mål. 
Men der kan stadig indbetales et beløb 
stort eller lille på det konto nummer, der 
er oplyst andre steder i bladet.

Mødet var overstået på en time og med 
et rungende 93 hurra kunne forsamlingen 
påbegynde hjemturen.

Årets kvindelige fodboldspiller Mette Perthu-Hansen og Årets mandlige fodboldspiller Simon Carstensen modtog 
diplom fra fodboldformand Morten Hemmingsen 

Vinnie Baun og Claus Brandt Jacobsen modtog Børge 
Strøyer Christensens mindelegat af Ole Petersen
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UDE ER GODT, MEN HJEMME ER BEDST
Af Torben Klarskov

 1987 1. Junior Pokalvinder: Bagerst fra venstre: Esben Seir, Danny Jung, Tujan Thyssen, Claus Pedersen, Christian Lønstrup, Frederik 
Petersen og træner David Christensen. Forrest fra venstre: Nicolas Nielsen, Flemming Olsen, Christian Lindholm, Tom Larsen, 

Tom Frederiksen, Thomas Raaschou og Ditlev Ulriksen.

Danny Jung er tilbage som førsteholdstræner i sin barndomsklub

I ngen, der har set billedet af Danny Jung 
efter kontraktunderskrivelsen med B.93, 
har vel været i tvivl om, at det var en 

stor og god dag for Danny. Som han selv 
ved den lejlighed udtrykte det: „Det var en 
stor drøm, der gik i opfyldelse”

Strengt taget har han sammen med 
 vennen Dan Lübbers prøvet at stå i  spidsen 
for B.93 første hold. Det var i sommeren 
2004, hvor klubben havde fået licensen 
tilbage fra Olsen & Elkjær. Men det var fra 
starten en umulig opgave, at redde stum
perne, og holdet måtte da også rykke ud 
af 1. division.

Siden har Danny arbejdet som træner og 
fysioterapeut i Køge og Frem. I august 
2007 blev han ansat af DBU som lands
træner for U16 pigerne. Det førte i 2012 
til en ansættelse som assistenttræner for 
Kvindelandsholdet. I 2016 var han til
bage i Frem, hvor Morten Rutkjær blev 
hans assistent. Det førte imidlertid til et 
brud allerede en måneds tid inde i efter
årssæsonen.

Men det var i B.93 han fik sin fodbold
opdragelse. I 1987 var han med til at 
vinde pokalturneringen for juniorer (se 
billedet i bunden af artiklen). Mest elsket 
i B.93 blev han dog for sin indsats i den 
af gørende oprykningskamp til Super ligaen 
i 1998 på Hvidovre Stadion – en kamp 
som B.93 vandt med 42 og hvor Dannys 
scorede de tre af målene.

 "Nu har jeg jo kun haft lejlighed til at 
mødes med spillerne et par gange, 

men jeg kan mærke, at det vigtigste 
er på plads. Sune har afleveret et godt 
 materiale, hvor kammeratskabet er i 
top, og fodboldkulturen virker højt ud
viklet. Spillerne er ikke bange for at 
have bolden. De tænker fodbold og de 
er omstillingsparate og de er ind stillede 
på at træne målrettet. Jeg er sikker 
på, at det grundlag, jeg skal arbejde 
videre ud fra er til stede.

At holdet ikke var i stand til at spille sig 
op i forårets oprykningsspil, tager Danny 
som udtryk for at holdet ikke var  dygtige 
nok i de afgørende kampe, og det må man 
blot erkende.

 "Det er mit indtryk, at spillerne kender 
deres plads på holdet. Vi kommer til 
at spille mod hold, der spiller ander
ledes fodbold. Fodboldhold der lægger 
megen vægt på fysik, og som vil stå 
langt tilbage på banen, for at straffe 
os med lynhurtig kontrafodbold. Det 
er vigtigt at vi er godt forberedte på 
dette, og at vi kan finde modtræk mod 
modstandere af den kaliber.

 "For mig er det centrale, at vi har en 
overordnet fodboldfilosofi, en klart 

defineret spillestil og en specifik ga
meplan, der passer til vore kommende 
modstandere.

Danny vurderer at et hold som Aarhus 
Fremad, HIK og Dalum vil være blandt 
de vanskeligste modstandere.

 "Det er vigtigt at kende sine mod
standere, men det vil altid være et 
spørgsmål, om hvor megen viden 
om dem, man skal formidle videre til 
spillerne. Som udgangspunkt vil det 
være bedst at fokusere på holdets 
egen  kvaliteter.

Truppen består i dag af 22 mand, men hvis 
den rette spiller melder sig på banen, så 
vil vi ikke være bange for at supplere. Det 
skal dog være en spiller, der passer ind 
i vores fodboldmiljø og som kan bidrage 
til fællesskabet.

Danny mener, at det setup der er i 
 klubben, er helt enestående.

 "Meget af træningen vil foregå med 
bold, og vi skal også arbejde på at 

blive bedre til at stå rigtigt, når de 
andre har bolden. Vi skal veksle vores 
presspil. Vi skal både kunne gå højt, 
og kunne stå lavt på banen. Men først 
og fremmest skal vi blive bedre til at 
udnytte de chancer, som vi skaber os.

Holdet har været på træningslejr i  Tyrkiet 
i en uge midt i februar, og Danny har 
sendt en lille hilsen til medlemsbladet i 
den anledning.

 "Vi har det virkelig godt. Vejret er fanta
stisk og vi får trænet rigtig godt. Indtil 
nu har vi trænet kondition, opbyggen
de spil, presspil og en del standard
situationer. Alt går efter planen og 
ingen spillere er videre skadet. Det 
bliver spændende at se, hvor vi står, 
når vi skal møde Vendsyssel og et 
polsk anden divisionshold torsdag og 
fredag. Så får vi et bedre blik på, hvor 
spillerne er henne i forhold til en op
start, hvordan de taktiske principper 
er indarbejdet og vi får set en masse 
spillere i forskellige positioner – blandt 
andet vores nye målmand fra Brasilien. 
Spændende.
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FESTMENU

Forret på tallerken

Rå marineret laks med lime 
og  passi  ons marinade på sprøde 
salater. Dertil stegte  tigerrejer 
i  ingefær og rød karry & 
 hjemmebagt brød

Hovedret på tallerken
Helstegt sødmælks kalvesteg 
med asparges og piment saute, 
nye  kartofler i ramsløgs olie 
og estragon sky

Dessert på tallerken
Gourmet chokolade kage med 
rørt is, hindbær coulis, passions 
mousse og bær symfoni

Drikkevarer for egen regning

Efter middag 
Kaffe og the fra buffet
Dans og musik i restauranten
Natmad ved tilkøb 40 kr.

PROGRAM FOR 19. MAJ 2018.

Kl. 09-12: Reception på Slottet

Kl. 09-12: Ungdomsfodbold på anlægget

Kl. 09-12: Nostalgisk tennisopvisning med nuværende
og tidligere tenniskoryfæer

Kl. 13-17: Divisionsfodbold på Østerbro Stadion
– gratis entre til herre og damekampen
Diverse boder, opvisning og forlystelser

Kl. 19-24: Kokkens Gourmet serverer festmiddag på Slottet 
(se annoncen side 11)
Pris 240,00 kr. pr. kuvert + 60 kr. i tillæg 
til telt og DJ.  
I alt 300 kr. pr. person.
Entrebillet kan købes på klubbens kontonummer:
3001 7026455

 
Kl. 22-02:

Husk at opgive navn(e) og angiv hvis du ønsker
vegetarmenu

Dans til kendt DJ 

HUSK: Tilmelding senest 1. maj.



Bestyrelsen vedtog i 1918 kun at sælge 
2 bolde til hvert medlem pr. År. Boldene 
blev ofte pumpet op med en morfinsprøjte 
og betrukket med handskeskind. Til sidst 
 lejede man bolde ud i hallen til 15 øre pr. 
stk. Dog højst 4. Aage Madsen og Harald 
Waagepetersen blev danske mestre inden
dørs i herredouble.

Det stod i Årsskriftet fra 1918: B. 93  havde 
25 års jubilæum den 19. maj, men der blev 
ikke udgivet noget årsskrift, selvom det 
færdige materiale forelå. Frilufts festen den 
22. juni måtte aflyses på grund af kraftig 
regn. Den første internationale fodbold
dommer Poul Dreiø kom fra B.93. Han 
opnåede en snes kampe på første holdet, 
før dommergerningen fik overtaget.

75 år siden – 1943
Fodbold: 120.000 tilskuere var vidne til 
B.93 kampe dette forår, selv om B.93 
endte som nr. 5 i Kreds 3 (København). 
B.93 opnåede 17 point og en målscore 
på 3426 for 14 kampe. Boldklubben 
Frem havde imidlertid en bedre målscore 
op 4028. Hvis B.93 havde scoret 4 mål 
mere i den sidste kamp mod B 1903, 
var B.93 kommet med i DM finalerne. 
B.93 hold i den sidste kamp mod B.1903 
(40). Ove Jensen, Poul L. Hansen, Per 
 Brandtmar, Arno Nielsen, Arne Sørensen, 
K.B. Overgaard, Kaj Hansen, Jørgen Ham
meken, Arne Nielsen, Ejvind Berger og Ib 
Eskildsen. I anledning af jubilæet havde 
B.93 inviteret Helsingborg til en kamp i 
Idrætsparken, som B.93 vandt med 31. 

Landsholdet: Der blev som følge af besæt
telsen kun spillet en enkelt landskamp. 
Den 20. juni vandt Danmark i Københavns 
Idrætspark med 32 over arvefjenden 
Sverige. Efter de to nationalmelodier, sang 
de 40.000 tilskuere spontant den norske 
nationalsang – „Ja vi elsker dette landet” 

for derved at tilkendegive, hvad de synes 
om den tyske besættelse. Arne  Sørensen 
var eneste fra B.93 på  holdet, der i  øvrigt 
talte 5 debutanter: Knud Bastrup Birk 
(AB) Jørn Jegsen (KB), Knud  Lundberg 
(AB), Kaj Christiansen (Frem) og Karl Aage 
Hansen (AB)

Tennis: Den helt store spiller i B.93 i 1943 
var helt klart Henning Wiig. I 1943 vandt 
han Danmarksmesterskabet i Herre single 
for første gang. Det skulle blive til mere. 
Han var også aktuel på det danske tennis
landshold. 3 gange opnåede han at  indtage 
førstepladsen på årets tennis rangliste. 
Henning Wiig er at finde på klubbens „Wall 
of fame”. 

KAN DU HUSKE
JANUAR  JULI
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Harald Waagepetersern og Aage Madsen
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For 125 år siden – 1893
Cricketklubben af 1893 blev stiftet den 
19. maj 1893 af medlemmer fra de to 
hedengangne klubber Melchiorianer Bold
klubben, der var blevet opløst i 1892 og 
Østerbros Bolklub, der var afgået ved dø
den i foråret 1893. 

I Harald Simonsens hjem 
i Store Kongensgade 39 
 enedes man om, at  klubben 
skulle være en eksklusiv 
cricketklub, men navnet 
kunne man ikke blive enige 
om. Men så kom Simonsens 
søster, frøken Marie ind i 
herreværelset og foreslog 
kort og godt, at klubben 
skulle hedde „Cricketklub
ben af 1893”

Den 19. maj 1893 blev der 
indkaldt til stiftelses møde i 
Café Petersborg – dengang 
Østerbros mest mondæne 

restaurant på hjørnet af Odensegade og 
Trianglen.

Klubbens hurra 3 lange og 3 korte og 
„færdig” stammer også fra klubbens start. 
Mange har i tiden derefter moret sig over 
dette „færdig”, der lyder lidt ejendomme
ligt, men det havde en bestemt hensigt på 
det tidspunkt, hvor man var blevet trætte 
af at diskutere. 

Klubbens første kamp blev spillet den 25. 
juni 1893 på fælleden mod Boldklubben 
Frem. Det var med noget bange anelser, 
at spillerne gik til gærdet, men det lyk
kedes dem dog at vinde kampen med 6 

point, og holdet scorede pudsigt nok i de 
to halvlege 93 point. 

Næste kamp blev tabt til A.B. mens sejr 
over K.B. i sidste kamp betød, at klubben 
kunne kalde sig årets cricketmestre i klub
bens første sæson.

100 år siden – 1918 
Fodbold: Forårssæsonen indledtes den 
17. marts med et overraskende uafgjort 
resultat mod rækkens absolut svageste 
hold fra VELO – det eneste point, som 
det hold opnåede i hele sæsonen. Neder
lag til B 1903 i næste kamp (12) Vende
punktet kom mod Frem (40) og AB (3
1) mens der intet var at stille op mod de 
senere mestre fra KB, der i turneringens 
sidste kamp vandt med 21. Det blev til 
en  beskeden plads som nummer 3 i KBU 
turneringen det år.

Landsholdet: Hans Christian Vilhelm Bald
vin Grøthan var med på landsholdet mod 
Sverige (30) og Norge (13) han  scorede 
det danske mål i sidste kamp. Grøthan 
spillede 20 kampe i træk i en periode på 
5 år, førend han måtte sende afbud. Carl 
„Skomager” Hansen debuterede i kampen 
mod Sverige, hvor han scorede to mål. 
Han var medlem af B 1903, men blev 
siden en højt respekteret træner i B.93. 
Fritz Tarp debuterede i kampen mod  Norge 
som innerwing. Senere blev han flyttet 
ned i forsvaret. Han er stadig den spiller i 
B.93, der har spillet flest landskampe (44 
landskampe, ingen mål fra 19181934).
Tennis: Mangel  på bolde, lysrationering 
med videre skabte mange problemer for 
tennisspillerne under verdenskrigen. 



50 år siden – 1968
Fodbold: I januar blev landsholds spilleren 
Tom Søndergaard solgt til Rapid Wien. 
I februar måned rejste klubbens første 
hold til Malaga i Spanien, hvor man op
nåede uafgjort (11) mod det lokale hold, 
der på det tidspunkt lå nr. 6 i La Liga. En 
ny 22årig spiller, der var importeret fra 
Middelfart, Erling Bøje var med på turen. 
Starten på en stor æra. Erling opnåede at 
bliveudtaget til Stævnets hold, der spillede 
en opvisningskamp mod Manchester Uni
ted. 12. mand var nu også indført i turne
ringen. I forårets første kamp i Silkeborg 
(02) udgik Finn „Ludo” Jensen. Han blev 
erstattet af Robert Fugger, som dermed 
spillede sin afskedskamp. Betænkelige 
miner hos træner Bengt Annemann, der 
måtte konstatere, at holdet efter foråret 
befandt sig på en næstsidste plads med 
sølle 7.point. Jubilæumskampen var mod 
Landskrona. Kampen endte 33. Michael 
Rohde var den ene af linjevogterne. 

Landsholdet: Ved at tegne professionel 
kontrakt med Rapid Wien, måtte Tom Søn
dergaard sige farvel til dansk landsholds
fodbold, der dengang kun beskæftigede 
amatører. Mange spillere fra det stærke 
landshold i 1967 gjorde som Tom, skrev 
kontrakt med en udenlandsk klub – de 
fleste med et hold i USA. Det var derfor 
et helt nyt landshold med hele 5 debutan
ter Knud Engedahl (B 1913), Niels Yde, 
Flemming Kjærsgaard og Henrik Bernburg 
(alle AB) og Karsten Lund fra Vejle. Sidst
nævnte scorede to mål i debutkampen 
mod Finland (31). En ny debutant i den 
næste landskamp mod Norge (51) Steen 
Rømer Larsen (B 1903) scorede ligeledes 
2 gange, mens den rutinerede Tommy 
Troelsen scorede hattrick. 

Tennis: Danske mestre 1968 indendørs 
blev Niels Knudsen sammen med Jørgen 
Ulrich fra HIK. Arne Lund sejrede med 
 Gitte Ejlerskov i mixed double. Anne  Mette 
 Sørensen var et andet lovende navn i 
B.93 tennis, selv om hun først rigtigt brød 
igennem som spiller i Odense. B.93 ten
nis led meget under, at klubben flyttede 
fra det gamle anlæg over under Østerbro 
Stadion tribune. Banerne skulle omlægges, 
men det blev kun til en skrabet model, der 
langtfra var tilfredsstillende. 

Det stod i medlemsbladet: De nye lokaler 
blev indviet på klubbens 75 års dag. Op
takten til indvielsen var stressende, der 
var nemlig udbrudt ølstrejke. Vin udgjorde 
dog en god erstatning, Klubben modtog 
mange gaver blandt andet et maleri af det 
gamle klubhus malet af Niels Erik Esmann. 
Selve jubilæumsfesten blev afholdt i Molt
kes Palæ. Politiken bragte i sit sportstillæg 
en hel side om klubben.

For 25 år siden – 1993
Fodbold: Op til jubilæumssæsonen var der 
tilgang af de to tidligere 93målmænd Bo 
Nielsen og Nicolas Nielsen, der havde af
tjent sin værnepligt i Aalborg. Øvrige nye 
var Lars Ipsen (Viborg) og Carsten Birkedal 
(Frem). For første gang kunne 1. holdet 
optræde i fritidstøj (jakke, skjorte,  bukser) 
sponseret af Aarhus firmaet  Fernando. På 
en ferietur på Gran Canaria havde  Erling 
Bøje, Finn Ludo og Palle Banks fået  kontakt 
med indehaverne Berit og Palle Jensen, 
som udover fritidstøj til 20 spillere også 
gav et kontantbeløb på 50.000 kr. B.93 
endte foråret 1993 på en femteplads og 
rykkede dermed ned i 2. Division. En sejr 
på 5 mål mod NørreSundby i sidste kamp 
kunne have afværget nedrykningen 
(resultat 64)

Landsholdet: Under træner Richard  Møller 
Nielsens ledelse drog ligalandsholdet i 
slutningen af januar måned til USA, hvor 

det på en kunststofbane blev til 22. Det 
 rigtige landshold var et smut i Argentina, 
hvor Danmark spillede 11 mod værts
landet, for senere at tabe straffesparks
konkurrencen med 54. I kvalifikationen 
til VM i USA i 1994 indledte Danmark med 
at vinde 10 over Spanien, besejrede Let
land med 20, spillede uafgjort 11 i Dublin 
mod Irland og lammetævede Albanien 
med 40 i Parken.
 
Tennis: Det nye anlæg blev indviet den 29. 
juni med en kamp mellem Jørgen Norsker/
Torben Biilmann og Anders Helsted/Søren 
Boye Nielsen. Resultatet forelå ikke ved 
redaktionens slutning. 

Det stod i medlemsbladet:  Programmet 
for klubbens 100 års dag så ud som føl
ger. Jubilæumsmagasin til alle husstande 
omkring Østerbro (1.april), Afslutning på 
vinterturneringen (3. april), Plakat af jubi
læumsmaleri af G. Roger Larsen (20.april), 
Jubilæumslotteri (april), Udgivelse af ju
bilæumsskrift (1.maj), Jubilæums dagen, 
reception1518 (19.maj), Ungdoms
afdelingens jubilæumsfest (20. maj), 
Jubilæums festen i tennishallen (22. maj), 

Erling Bøje

Jørgen Nosrsker
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Ungdomsturnering for junior og   ynglinge 
(ultimo maj), DM udendørs i tennis 
(august), og B.93 Cup i fodbold for  drenge, 
lilleput og minier (78. august). B.93`s 
ungdomsog jubilæumsfond blev stiftet 
30. marts 1993. Ole Petersen  kunne løfte 
sløret for et nyt ungdoms legat. Kort før 
sin død havde Børge Strøyer  Christensen 
testamenteret et legat til klubben, der 
hvert år skulle udloddes på hans fødsels
dag den 26. oktober. 

Formanden Jørgen Norsker gjorde status 
ovenpå det vellykkede jubilæum. Selve 
fødselsdagen løb af stabelen onsdag den 
19. maj – en dag med høj sol og god 
 stemning. Mere end 500 deltog i recep
tionen. Til jubilæumsfesten lørdag aften 
var der 520 gæster. Den tidligere for
mand Ove Bech Jensen udnævntes til 
æresmedlem. 

For 10 år siden – 2008
Fodbold: Ny træner var den tidligere mål
mand Benny Gall, aktiv i Fremad Amager, 
KB, Brønshøj, hollandske Dordrecht 90, De 
Grafschaap, Shrewsbury Town i England, 
Esbjerg fB og FCK. Sejr i forårets første 
kamp mod Glostrup (10) 4 nederlag i træk 
(Fremad A, Slagelse, Stenløse og Værløse) 
Point mod Skovlunde og Greve. En brugbar 
sejr over Skjold, Nederlag til KB/FCK, Sejr 
over BSV, B 1908, Tre nederlag i rap til 
Brønshøj, Roskilde og Brøndbys reserver. 
For at slutte med en 50 sejr over allerede 
nedrykkede Holbæk. 17 point i 15 kampe. 
Målscore 2629. Holdet i sidste kamp mod 
Holbæk: Ulrik Thomsen, Lars Hjortshøj, 
Mark Strøm, Carl Bjarke Petersen, Emil 
Farver; Martin Drescher, Dragan Bakovic, 
Mads Heisterberg, Baskim Ziberi,: Alban 
Shipshani og Jan Isaksen.  

Landsholdet: Mathias „Zanka” Jørgensen 
fik debut på Ligalandsholdet på turen til 
Mellemøsten. Det skete i kampen mod 
Bahrain i byen Manama. „Zanka” kom 
ind i pausen. Bahrain vandt kampen med 
10. Han var imidlertid forinden blevet 
solgt til FCK. 

Det stod i fodboldbladet: Juni nummeret 
var nr. 25 i rækken, siden en kreds af 
fodbold medlemmer med Freddie Birtø 
i spidsen i efteråret 2002 besluttede sig 
for at udgive et fodboldblad på den ene 
betingelse, at bladet ikke måtte koste 
klubben „en bøjet femøre”. Der var megen 
ballade på årets generalforsamling, hvor 
en hel del tennismedlemmer var utilfredse 
med salget af hallen til Sparta. Nogle ville 
øjensynlig have beholdt den gamle hal og 
andre synes, at hallen var solgt for billigt. 

Freddie Birtø
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I 60`erne og 70`erne kunne man ikke 
komme på klubbens anlæg uden at 
møde Ole Hans Jensen. Enten var han 

travlt beskæftiget med at strenge  ketsjere 
op, eller også var han i gang ude på tennis
banerne med at instruere sine private 
 kunder eller klubbens unge talenter. Man 
kunne også finde ham i nærheden af en 
skrivemaskine, hvor han var travlt optaget 
med at skrive et indlæg til medlemsbladet. 

I 1972 indtrådte han i medlemsbladets 
redaktion og fra 1974 – 1981 var han 
ansvars havende redaktør af bladet.

Da jeg via mails kom i kontakt med Ole 
Hans Jensen fik jeg den noget for bløffende 
oplysning, at Ole ikke havde kendskab til, 
at klubben havde fået en ny tennishal. 
Det fik mig til omgående at invitere Ole 
tilbage i klubben, så han med egne øjne 
kunne se, den udvikling, der var sket med 
tennis igennem de mange år, han havde 
været fraværende.

 " Jeg fik et tilbud om at blive træner 
i KB, og det kunne jeg ikke så godt 
sige nej til, da en tennisven fra klub
ben havde hjulpet mig med at skaffe 
en lejlighed på Falkoner Alle, hvor jeg 
bor den dag i dag.

Men det var som fodboldspiller, at Ole først 
gjorde sin entre i B.93. Han havde sammen 
med sin gode ven Jørgen Overgaard rendt 
rundt og spillet fodbold i Fælledparken.

 "Jørgen var fuldt ekviperet i B.93 fod
boldtøj med logo og 10 tallet på 
 ryggen. Han var inkarneret „fælled
spiller” og ville ikke spille i klub, mens 
jeg, der var helt vild med Manchester 
United godt ville spille i en klub. 

På fælleden lå en lille klub dengang, der 
gik under navnet BK United, og  mange 
B.93 trænere og ledere blandt dem navn
kundige Michael Rohde gik også på hjem
vejen en tur gennem fælleden for at spotte 
nye talenter. Jeg blev kontaktet og fik et 
tilbud fra B.93, der vist nok betalte mit 
kontingent, det første år jeg kom i klubben.

Ole blev indmeldt i klubben i 1953 og 
 ærgrer sig i dag over at han ikke har fast
holdt sit medlemsskab.

 "Jeg har optrådt på samtlige første hold 
i ungdomstiden, og blev indkaldt til 
fælles træning som junior spiller til 
KBU`s junior unionshold. Her konkur
rerede jeg med min skolekammerat 
Leif Kronholm om pladsen på holdet, 
som Leif endte med at vinde. 

I 1963 blev han indlemmet i førsteholds
truppen, der dengang blev trænet af Knud 
Petersen.

 "Knud sagde til mig, at han godt ville 
spille mig ind som højre back på holdet, 
men på den betingelse, at jeg måtte 
vælge mellem tennis og fodbold. Det 
var en svær beslutning for mig, men 
jeg valgte tennis og trappede ned med 
fodboldspillet på de sekundære hold, 
samtidig med, at jeg fik tilbudt at være 
assistenttræner i ungdomsafdelingen 
i fodbold hos Poul Zølck.

Ole fik af Zølck tilbudt en fyrstelig løn, 
der bestod af en Jolly Cola og et stykke 
wienerbrød efter træningen, husker han.

Ole satsede nu primært på tennisspillet, 
hvor hans åbenbare talent for spillet, førte 
ham til store oplevelser.

 "Jeg var på et tidspunkt blandt de otte 
bedste single spillere i landet, og har 
blandt andet opnået, at besejre hele 
tre tidligere Danmarksmestre. Tom 
Christensen, Lars Elvstrøm og K.E.K. 
Nielsen. Med Niels Knudsen og Gitte 
Grage/Ejlerskov har jeg deltaget i tre 
DM finaler uden dog at stryge helt 
til tops. 

Ole blev udlært hos Erik Hansen i Stadion 
Sport, og senere rykkede han til White 
Sport, der blev stiftet af Poul Christensen 
og Hans Quist. 

 "Jeg har regnet ud, at jeg nok i min tid 
har haft med mindst 100 km tennis
strenge at gøre, da der går 1020 
 meter pr. opstrengning. 

Senere startede han sine egne sports
forretninger på Bülowsvej, Falkoner Alle og 

i Dragør. I sidstnævnte forretning blev han 
udsat for en hel del røverier, der gjorde, 
at han måtte opgive at være selvstændig.

Ole har også været aktiv som journalist. 
Først på Berlingske Tidende, hvor han var 
aktiv i 12 år. Senere som radiojournalist 
på FrederiksbergJournalen. 

I de senere år har han sammen med 
sin veninde Britt Bartenbach udgivet en 
 række opsigtsvækkende bøger, der pri
mært  kredser om besættelsestiden. På 
hans facebook side kan man læse mere 
om hans udgivelser. 

Maskerne Falder – om P. Munchs samtaler 
med tyskerne før besættelsen.
Jane Horney – en hemmelig agent, der 
ikke blev likvideret, sådan som historien 
ellers fortælles. 
Kidnap Hitler – der handler om en bort
førelse af Hitler og Eva Braun.
Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej – en 
af historiens største kriminalgåder, der 
aldrig er blevet opklaret, men som de to 
forfattere har et bud på en løsning. 

Det var en fornøjelse at gense Ole på 
 anlægget, der helt tydeligt gjorde et stort 
indtryk på ham.

 "Jeg må hellere snart se, at få mig 
indmeldt i klubben igen, sluttede han 
samtalen.

OLE HANS JENSEN VAR TILBAGE I BARNDOMSKLUBBEN
Af Torben Klarskov

Ole Hans Jensen
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DE 3 GRATIER
Af Torben Klarskov

I 2017 fik B.93 hele 3 landsholdspillere på DBU`s ungdomslandshold

A  t der er fart på udviklingen af pige  
 fodbold i B.93 er hævet over enhver  
 tvivl. De bedste seniorspillere skal 

her til foråret forsøge at spille sig til opryk
ning til den bedste række – 3F ligaen.

Næste generation er godt på vej og i det 
forgangne år lykkedes det for klubben at 
få hele 3 nye landsholdsspillere i den rød/
hvide dragt, der også bæres af de bedste 
ungdomslandshold.

Medlemsbladet havde inviteret de tre 
 debutanter til en snak på anlægget med 
henblik på en nærmere præsentation af 
dem her i bladet.

Alderspræsident er Selma Svendsen 
på hvis dåbsattest, der står 2001. Hun 
 indledte sin fodboldkarriere i Lundtofte 

Boldklub, hvor hun som 4årig i begynd
elsen måtte spille sammen med  dreng ene. 
I 2016 skiftede hun til B.93, som hun 
vendte tilbage til i sommeren 2017 efter et 
års ophold på Oure Idrætsefterskole. Hun 
har optrådt 2 gange på U17 landsholdet, 
hvor hun spiller i midterforsvaret. Begge 
kampe var mod Tyskland, hvor hun havde 
rigeligt at se til mod de stærke tyskere. 
Det blev til to store nederlag.

Næstældst er Sofie Bredgaard. Hendes 
fodboldrejse har ført hende vidt omkring. 
Begyndte i Frederiksværk ligeledes i en 
 alder af 4 år. Tog dernæst et smut nordpå 
til Melby, hvor hun var i 4 sæsoner. Der
på lidt sydpå til Hillerød Pigefodbold, som 
hun var aktiv for i 2 år. Skiftede derpå til 
ambitiøse Ballerup Skovlunde (BSF), hvor 
hun var aktiv i et 1 1/2 år, inden rejsen 
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foreløbig er endt i B.93, hvor hun har op
trådt fra sommeren 2017. Den talentfulde 
pige har allerede optrådt 9 gange på U16 
og U17 landsholdet. Hun spiller 10`er på 
klubbens U18 mandskab, og scorer et 
hav af mål. 

Den yngste er Daniella Diaz som begyndte 
i Ballerup Skovlunde, hvor hun var aktiv 
frem til sommeren 2017, hvor hun rejste 
med træner Anders Vang til B.93. Hun har 
foreløbig kun haft en enkel optræden for 
U16 landsholdet. Det var i landskampen 
mod Tyskland i Skive, hvor holdet tabte 
med 03 til et velspillende tysk hold, der 
også gav Daniella noget at se til i det 
 danske midterforsvar. 

Alle tre piger er fyldte med ambitioner om 
en senere professionel karriere i udlandet. 
Men foreløbig gælder det om at forbedre 
holdets placering i U18 mesterrækken, 
hvor holdet for tiden indtager en plads 
som nummer tredjesidst i rækken.
 
De er enige om at Koldinq og Odenseq er 
de bedste hold i rækken, men de øvrige 

hold mener de nok, at de kan matche. 
Den bedste sejr i foråret fik de dog, da 
de besejrede BSF med 32, hvor 7  spillere 
på holdet stod over for tidligere hold
kammerater, og håneretten var et vigtig 
element.
 
B.93 er et dejligt sted at være. De er om
givet af dygtige trænere. Træningsmiljøet 
et fint, selv om de nok kunne tænke sig 
lidt mere plads at røre sig på, navnlig nu 
hvor den nye kunstgræsbane er ved at 
blive anlagt. 

Pigerne værdsætter især den individuelle 
træning, og det gode humør, der er blandt 
de nitten andre holdkammerater. Holdet 
er gode til at være i boldbesiddelse, og 
optræder med stor dedikation i kampene.

Holdet skal i foråret deltage i en stor tur
nering i Växsjö.

Det bliver spændende at følge vore  dygtige 
unge talenter på pigefronten fremover.

2
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EN ERFARING RIGERE
Af Torben Klarskov

Svært at bide sig fast i elite divisionen i tennis

B 93`s bedste damehold i tennis  rykkede 
i sidste sæson op i elite rækken, hvor 
modstanderne var Esbjerg, Birkerød 

og Holte.

Det blev til sikre sejre over Esbjerg (60) 
og Holte (51), mens holdet måtte neje 
sig for overmagten Birkerød, der vandt 
turneringskampen med 51.

Holdet kvalificerede sig til mellem runden 
sammen med Birkerød og de to  andre 
køben havnske klubber KB og HIK. I 
 skrivende stund har holdet ikke mødt de to 
sidstnævnte og resultatet af  kampen mod 
Birkerød tager man med over i mellem
runden. Turneringen afvikles med fire 
single kampe og to doubler. 

At det bliver en vanskelig opgave, at be
sejre de to stærke klubber, KB og HIK er 
Caroline Piculell og Sofie Bjerringgaard 
ikke i tvivl om. Begge mener, at det i sidste 
ende bliver KB og HIK, der skal kæmpe 
om guldet B.93 må nok indstille sig på 1. 
divisionstennis fra næste indendørs sæson. 

De to piger mødte medlemsbladet til en 
samtale i tennishallen kort før mandags
træningen. Amalie Piculell og Nikoline 
Palmgren kunne ikke være til stede. Amalie 
var på skiferie og Nikoline er bosiddende 
i Båstad i Sverige, hvor hun til dagligt 
svinger med ketsjeren. 

Caroline Piculell er årgang 1999. Hun 
har spillet tennis siden hun var 10 år. 
Hun  begyndte i KFUM – flyttede siden til 

Lyngby, indtil hun for to år siden meldte 
sig under fanerne i B.93. 

 "Min force er nok, at jeg kæmper hver 
gang for at vinde. Når jeg har sat mig 
et mål, er jeg parat til at gøre alt for at 
nå målet. Skulle jeg ønske at forbedre 
noget i mit spil, så vil jeg nok mene, 
at jeg skal spille i et lidt højere tempo. 

Caroline vandt i sommeren 2017 bronze 
i single og samme metal i doublerækken 
for U18 piger sammen med Anna Maria 
Møller fra VirumSorgenfri Tennisklub. 
13./14. januar deltog hun i de  sjællandske 
tennismesterskaber, hvor hun nåede frem 
til ottendedelsfinalen.

Sofie Bjerringgaard er ligeledes fra den 
gode årgang 1999. Hun har ført lidt af en 
nomadetilværelse i sit unge tennisliv. Be
gyndte som 4årig i KFUM Tog så  turen 
over Lyngby, KB, Birkerød, Hørsholm Rung
sted Tennisklub, tilbage til KFUM, hvorfra 
hun så for 4 år siden slog sig ned i B.93.

Sofie lægger ikke skjul på, at det er Bo 
Thaysen, der som træner har betydet 
mest for hende.

 "Jeg har det på samme måde som 
 Caroline. Jeg har et vindergen, og jeg 
fighter alt, hvad jeg kan til det sidste 
slag. Forhåndsslaget er nok mit mest 
foretrukne slag. Jeg har lige for tiden 
lidt problemer med min serv, men det 
skyldes at jeg render rundt med en 
golfalbue.

Redaktøren var af den opfattelse, at det 
hed en tennisalbue, men Sofie tydeliggør, 
at golfalbuen sidder på en anden side af 
albuen end tennisalbuen. Man skal lære 
hele livet. 

Sofie vandt guld i single for U18 spillere 
i foråret 2017. 

Begge er begejstrede medlemmer af B.93, 
som de mener, har optimale forhold og 
kapaciteter på trænerfronten at byde på. 
Derudover et rigtig godt socialt miljø, hvor 
høj og lav mødes til festligt samvær.

De savner lidt at kunne mødes med  nogle 
af de unge fodboldspillere i klubben, som 
de har et godt øje til. Og redaktøren 
 skynder sig at gøre opmærksom på, at 
der er stor fest i klubben pinselørdag den 
19. maj, så det var en mulighed. De ser 
frem til at kunne optimere den fysiske 
træning, når det nye sundhedscenter i 
klubben slår dørene op til fitness træning 
for tennisspillere. 

 "Skulle vi endelig beklage os over noget 
i klubben, så er det, at der er  forbandet 
koldt i tennishallen. Der spares tilsyne
ladende for meget på varmen, var de 
to piger enige om. 

Torben Henriksen
ADVOKAT

Møderet for højesteret

JURIDISK RÅDGIVNING VEDRØRENDE :

Køb/salg af ejendomme, ejerlejligheder, grunde, sommerhuse.
Køb/salg af forretninger/restaurationer.
Testamenter, ægtepagter, dødsboer.
Separation/skilsmisser/bodeling.
Kontrakter.
Aktie og anpartsselskaber.
Retssager/tvangsauktioner.

39 29 65 66
ØSTERBROGADE 103, 2100 KØBENHAVN
EMAIL: ADV@HENRIKSEN.MAIL.DK
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U17-DRENGE

Navnene fra venstre er:
Forrest: Oskar Milo, Emil Hallengreen Sørensen, Will Roberts, Ali Raid Tahir, Hassan Elsayed, Jeoffrey Assoumani
Bagerst: Lasse Frølund (træner), Sammi El-Mannouti, BertramAagaard Wulff, Noah Jensen, Lukas Lau Nielsen 
(anfører), Al-Fadl Salem, Mateo Anusic, Abdullah Iqbal, Szilard Aztancsek Tran (ass. træner), Lirim Saidi
Ikke med på billedet: Ahmed Dakhlaoui, Nicolas Andres Knudsen, Mikkel Noel Pihl, Viktor Højbjerg, 
Alexander Glentvor, Anders Aden, Faisal Kadhim
Foto: Jacob Nielsen
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U17-DRENGE VINDER DRAMATISK SLUTKAMP
Af holdleder Jacob Nielsen

E t mål i overtiden i sæsonens sidste 
kamp sikrede U172 sejren i Elite 
Østrækken efter en meget stærk 

 sæson. Dramaet var næsten ubeskrive
ligt, da B.93’s næstbedste U17hold  sluttede 
sæsonen af med en hjemmekamp mod 
 Roskilde KFUM søndag eftermiddag.

B.93 havde brug for en sejr for at vinde 
rækken, og på papiret lignede Roskilde en 
overkommelig modstander. Hjemmeholdet 
gik da også til pausen med en komfortabel 
føring på 30, og alt tydede på en sikker 
sejr. Men i anden halvleg spillede B.93 i 
strid modvind, både fysisk og i overført 
betydning. Først fik Roskilde reduceret på 
et straffespark, og i de følgende minutter 
scorede udeholdet yderligere to gange, så 
det pludselig stod 33.

U17holdets topscorer, Sami ElMannouti, 
tog sagen i egen hånd og bragte B.93  foran 
igen efter et vildt sololøb, men med blot 
fire minutter igen fik Roskilde på ny  bolden 
i nettet, og dermed lignede det  uafgjort 
efter en vanvittig og hektisk kamp. Men så 
trådte B.93holdet i karakter og demon
strerede den viljestyrke, der flere gange 
i sæsonen har vendt truende nederlag 
til sejr.

Et minut inde i dommerens overtid fik 
Hassan Elsayed bolden i venstre side på 
kanten af feltet, og efter et træk sparkede 
han bolden helt over i det modsatte hjørne 
uden chance for målmanden. Dermed var 
dramaet dog ikke slut. Dommeren lagde 
mere end fire minutter til for at kompen
sere for de vilde jubelscener efter målet 
til 54, og i en hektisk slutspurt havde 

Roskilde bolden helt inde og danse på 
målstregen, hvor den blev sparket væk af 
forsvarets krumtap AlFadl Salem.

Med sejren endte B.93 med lige så  mange 
point som Glostrup, men en markant  bedre 
målscore sikrede vores hold første pladsen. 
Netop Glostrup havde været mod standeren 
i sæsonen næstsidste kamp i noget, der 
på forhånd lignede en finale. I den kamp 
spillede Glostrup objektiv set bedst og 
dominerede meget klart i første halvleg. 
B.93 var heldige med kun at være bag
ud 01 ved pausen. Straks i begyndelsen 
af anden halvleg havde Glostrup igen et 
par store chancer, men så begyndte ude
holdets kræfter at slippe op, og B.93 sled 
sig tilbage i kampen. Midt i halvlegen tog 
Sami ElMannouti chancen udefra efter 
en aflevering fra Hassan Elsayed og pas
serede målmanden med et hårdt, fladt 
skud. Det uafgjorte resultat holdt kampen 
ud og betød, at det hele skulle afgøres i 
sidste runde.

Sejren over Roskilde og den øverste 
 placering i rækken kroner en sæson, hvor 
træner Lasse Frølund Jørgensen og hans 
assistent Szilard Sztancsek har skabt et 
stærkt hold med god moral og tro på 
 tingene. Især i sæsonens første kampe 
var holdet flere gange bagud ved  pausen, 
men med tålmodigt og til tider også  meget 
kreativt spil lykkedes det næsten hver 
gang at nedkæmpe modstanden.

Blandt modstanderne i rækken var de 
næstbedste hold fra AB, Farum, B1903 og 
Lyngby samt førsteholdet fra Frem og et 
stærkt Vanløsehold, som stillede med en 

lang række tidligere B.93 spillere. Faktisk 
var B.93’s U17hold oprind e  ligt meldt til 
i en lavere række, men i begyndelsen af 
 sæsonen blev holdet flyttet op 
i Elite Øst – landets tredje
bedste række. Med 10  sejre 
i 13 kampe og en målscore på 
5021  viste holdet, at den oprykning 
var fortjent.

Førsteholdet for U17 har i øvrigt også haft 
en god efterårssæson og går til juleferie på 
andenpladsen i et tæt løb med FK  Viborg 
og AC Horsens.

VENNEMINDEVEJ 74 • 2100 KØBENHAVN Ø 
TLF • 39 29 55 12 • MAIL • F.LINCK @ MAIL.DK   

GLARMESTER



Lise Kaae Sørensen/Evers
(født den 14.05.39)
I 1955 var klubbens ungdomstennis spillere 
igen i top med en række mesterskaber. Midt 
i 50`erne var klubbens ungdoms afdeling 
sandsynligvis Danmarks stærkeste. Lise 
Kaae Sørensen markerede sig stærkest. 
I 1955 blev hun Danmarks mester i junior 
single. I 1956 vandt hun sammen med Jan 
Leschly ungdoms mester skabet i mixed 
double og i 1959 blev hun dansk senior 
mester udendørs i mixed double sammen 
med Kurt Nielsen. Hun var en dygtig all
round spiller med en stærk psyke. Som 
senior blev det til 1 DM i damedouble i 
1964 med Gitte Grage/Ejlerskov og med 
skiftende makkere 10 DM i mixeddouble.

Niels Knudsen
(født den 17.06.35-død 30.11. 1980)
B.93’er fra drengeårene og sin genera
tions mest talentfulde spiller. Vandt som 
ungdomsspiller 3 DM i single. Som senior 
blev det indendørs til 2 DM i mixed double. 
Virkede i en årrække – frem til sin alt for 
tidlige død – som en yderst populær ung
domstræner.

Lise Kaae Sørensen Niels Knudsen

TENNISNOSTALGI (SUPPLEMENT)
Af Torben Klarskov

28

TENNISNOSTALGI: 10
Medlemsbladet har denne gang fokus på de dominerende  
tennisspillere i 1950`erne

E rfaren mand er værd at gæste. Et 
hjemmebesøg hos Ulla og Poul Chris
tensen førte til, at billeder af  tidligere 

B.93 tennisspillere, der har vundet det 
 danske mesterskab, kom til veje. Det er min 
hensigt at arbejde for, at tennis afdelingen 
får syn på afdelingens glorværdige historie, 
således at der i jubilæumsåret kan afsløres 
tennisafdelingens Wall of Fame, således som 
man kan se det på Slottet. 

Der mangler endnu en del billeder for at 
samlingen kan være komplet, så hvis du, 
der læser dette kan være behjælpelig med 
at finde billeder af de sidste DM mestre, 
så vil klubben være dig dybt taknemmelig.

Medlemsbladet mangler fotografier af:
Ernst Frigast, Leif Rovsing, Agnete 
 Goldschmidt, Margrethe Kähler, Elsebeth 
Frederiksen, Martha Pio (gift Thomsen), 
Jonna Gandil, Lene Holm Larsen,  Thomas 
Nowak, Anne Munch Larsen, Tore  Deleuran 
Skjold. 
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SÅ ER VI HALVVEJS EN FYNBO KOM TIL B.93 
Af Torben Klarskov Af Torben Klarskov

56 bidragydere har indbetalt et beløb på 64.000 kr. til jubilæumsfonden Medlemsbladet har denne gang besøgt Peter „OB” Jensen i Humlebæk

M en der er tid endnu. Boldklubben 
af 1893 fortjener en fornem gave 
fra medlemmerne på klubbens 125 

års dag.

Vi siger foreløbig tak til:
Palle Banks, Hans Christian Boserup, Leif 
Clemens Pedersen, Arvid  Christensen, 
Torben Klarskov, Freddie Birtø, Per 
Grenz, Henrik Dreiager, Ole Ringheim, 
Gitte  Arnskov, Ole Petersen, B.93 Fodbold 
ApS, Jens Jørgensen, Jan Smith,  Flemming 
 Johansen, Johnny Wetterstein Hansen, De 
Gyldne, Peter Grahn, Finn „Ludo”  Jensen, 
Ole Gade Lorentzen, Stig Hansen, Svend 
Petersen, Kaj Bak  Christensen, Meny 
Rotunden, Kim Autzen, Drinkit ved Svend-
Ove Rasmussen, Sanne Stiborg, Tommy 
Møller, Jørgen Jensen, Sven-Erik Jensen, 
Peter „OB” Jensen, Finn  Jacobsen, Find 
Juhl Jensen, Leif Lykke Nielsen, Martin 
 Heisterberg, Per Clausen, Gunnar Aage-
sen, Mogens Hansen, Hans Erik Petersen, 
Mads Øland, Mobil pay (ukendt), Vagn 
Müller, Erik Rønnow, Leif „Store”  Petersen, 
Hans Drachmann, Stig Kargaard, Henrik 
Lindholm, Torben Henriksen, Nostalgifest-
kontoen, Jørgen Ritnagel og Kim Svens-
son, Erling Bøje Back-Op foreningen, Old 
Boys Foreningen, Soccer Shop'en og Ole 
Ejvind Jørgensen.

Godt gået. Der er altid plads til flere.

D ialekten har han stadig i behold. Han 
er forblevet trofast over sin herlige, 
syngende fynske dialekt, måske også 

fordi han i snart halvtreds år har været gift 
med sin Karna, der i 1968 fulgte med ham, 
da han ville ind og erobre København.

Det blev imidlertid til et kort ophold i 
hoved staden, for allerede året efter blev 
parret gift og de flyttede til Humlebæk, 
hvor de så har boet lige siden.

Men Peter er fra Odense, som øgenavnet 
tydeligt indikerer. Han voksede op et sten
kast fra Munke Mose, hvor Odense Bold
klub holdt til i gamle dage på det smukke 
anlæg, der lå lige ned til Odense Å.

Peter er fra årgang 1944, og der blev født 
mange børn i slutningen af besættelsen, 
så da Peter troppede op på OB`s anlæg 
for at spille fodbold, så var han omgivet 
af mange jævnaldrene drenge, der havde 
fået den samme ide.

Men Peter bed sig fast og var snart at finde 
i den blå/hvid stribede trøje på klubbens 

puslinge hold i begyndelsen som  angriber, 
for senere at blive omskolet til back.

Peter havde mange dejlige år i selskab med 
gode venner, som han stadig har kontakt 
med. Da han verbalt var tydelig på banen, 
blev han snart gjort til anfører på holdet, 
og han var fast mand på 1.  junior holdet 
og de to år på ynglingeholdet i sæsonerne 
1960/61og 1962/63.

Som 12årig var han med til at vinde 
 Odense skolernes pokalturnering, hvor 
han var anfører på Kragsbjergskolens 
mandskab, der nedlagde Mulernes Le
gatskole i finalen. Mest berømt blev han 
på det buk, han gav Odenses daværende 
borgmester Aksel Gregersen, da han på 
holdets vegne fik overrakt pokalen. Så 
berømt, at  pressefotoet fra 1956 i 2006 
blev gengivet i Fyns Stiftstidende som et 
godt eksempel på, hvordan unge menne
sker bør opføre sig.

I OB fik han „Lille” Kaj Hansen som  træner, 
og han førte sit hold frem til Fynsmester
skabet i 1961. Holdet tabte dog i semi
finalen til de senere danske mestre fra 
Lyngby. 

Men også som gymnast gjorde han væ
sen af sig. Da hans lærer så, at Peter 
var i stand til at udføre et perfekt flik/
flak spring, blev han meldt ind i Odense 
Gymnastikforening, hvor han opnåede at 
komme på eliteholdet. Endnu er der ingen 
i B.93, der har set Peter udføre et flik/flak 
spring på fodboldbanen efter en scoring. 

Bidrag kan indbetales på Konto nummer: 3001 3121223627 
eller mobile pay 21141493
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Peter OB Jensen – Foto: Torben Klarskov
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Som seniorspiller opnåede han flere  kampe 
på OB`s Danmarksserie og Fynsserie 
hold, og den daværende træner Richard 
Møller Nielsen havde et godt øje til ham, 
da militærtjenesten kom i vejen for den 
videre fodboldkarriere.

Peter aftjente værnepligten ved det Fynske 
Livregiment. Han blev sergent fra Sønder
borg Kaserne, hvor han blandt andet var 
med som fakkelbærer ved fejringen af 100 
året for krigen i 1864 ved Dybbøl Banke. 

Peter blev senere handelsudlært hos Fyns 
Trælasthandel, og da han drog til hoved
staden fik han arbejde hos metalgrossisten 
V.M. Christensen, der blandt andet har ud
ført armatur til de berømte Le Klint lamper.
I begyndelsen af 70`erne optrådte han et 
sted mellem 70 og 80 gange som spiller 

på det lokale mandskab fra Humlebæk 
Boldklub, der på det tidspunkt optrådte i 
den sjællandske serie 2. 

Karna og Peter fik to børn. Frank, der var 
aktiv fodboldspiller i Humlebæk Boldklub, 
og opnåede at blive udtaget til SBU`s 
junior hold og datteren Tina, der mest var 
aktiv som gymnast. 

Peter kom i kontakt med B.93, da han 
aktivt tog del i de udvekslingsbesøg, der 
fandt sted mellem de to venskabsklubber, 
og derigennem blev han overtalt til at 
melde sig ind i B.93 for at spille Old Boys 
og Veteran fodbold. 

Peter er nok den eneste spiller, der har 
formået at blive kåret som Årets spiller i 
de to klubber han har repræsenteret. OB 
i 1996 og B.93 i år 2000. 

Knæene vil ikke rigtig længere, men det 
hænder da, at Peter „OB” viser sig på 
anlægget mandag formiddag til en stille 
gang bold.

Han har været aktiv i bestyrelsen for Back
Op foreningen siden 2010, og er i dag 
næstformand i foreningen. 

Billede af OB`s 1. Ynglinge 1962
Bagerst fra venstre: Erling Jespersen, Tonny Kyndbøl, Per Bartram, Jens Høj Nielsen, Eskild Stasiak og lederen Poul Flyger Jensen
Forrest fra venstre: Preben Hjorth, Niels Skyt Jensen, Finn Erik Andersen, Lars Hesby, Orla Rasmussen og anføre Peter Jensen
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VI HAR VALGT B.93, FORDI…
Hvem er Lejevikar og hvorfor har de valgt at blive sponsor i B.93?

L ejeVikar er en del af et af Danmarks 
ældste vikarbureauer Plejevikar, og 
har med deres lange levetid, en stor 

erfaring i netop, at finde den rette person 
med den rette erfaring og kompetence, til 
den specifikke opgave og kundernes behov. 
De har været med siden 1989.

De primære brancher Lejevikar  arbejder 
med er, Bygge & Anlæg, Produktion &  Lager, 
Kontor & Administration samt Service
branchen (tjenere, kokke,  opvaskere)

Sales manager, Per Bøje Hansen udtaler:

 "Vi har valgt at være sponsor, da vi 
lige som B.93 har en lang række af de 
samme værdier. Vi beskæftiger også 
en del unge mennesker primært over 
18 år i forbindelse med vikariater i 
primært servicebranchen og vi ved, 
at B.93 har stolte traditioner inden
for talentudvikling af børn & unge. 
Da det helt naturligt er vigtigt for os, 
at vikarerne er mødestabile og i god 
 fysisk form, så er en aktiv hverdag med 
idræt ofte garant for dette. Da mange 
af vore vikariater i servicebranchen 
ofte er henvendt til kvinder, så var det 
naturligt at indgå et samarbejde med 
B.93`s kvindefodbold. Det er derfor til 
deres kampe, vi i første omgang har 
valgt at være synlige. Samtidig vil vi 
meget gerne være en aktiv deltager 
i det nyetablerede erhvervsnetværk, 
hvor vi mener at kunne bidrage med 
en masse erfaring fra de mange år i 
andre netværk. Derudover så håber 
vi naturligvis at få nye kunder, sam
arbejdspartnere samt vikarer.

Per Bøje Hansen
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danbolig Niels Hald - Amager - Amager Strand - City - Frederiksberg - Islands Brygge - Nordhavn - Svanemøllen - Østerbro  
Ejendomsmægler og valuar, MDE · www.danbolig.dk

danbolig Østerbro · Dag Hammerskjölds Allé 37, 2100 København Ø · Tlf: 35 38 14 50  · oesterbro@danbolig.dk

danbolig Svanemøllen · Nygårdsvej 2, 2100 København Ø · Tlf: 38 41 70 00 · svanemoellen@danbolig.dk

Vi er glade for igen at

Sæt til salg hos danbolig Østerbro,
og få vores nye intelligente markedsføring
 clevr gratis med til en værdi af kr. 10.000.-

Samtidig vil B.93 modtage kr. 2000 i sponsorat pr. kunde 
 (Husk at medbringe annoncen)

 være sponsor for
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En rekruttering eller en fleksibel personale
løsning fra LejeVikar sikrer din virksom
hed maksimal udnyttelse af  ressourcerne 
– uden unødig spildtid. Det giver øget 
konkurrence evne uden ændringer i 
service niveau, leveringstid og kvalitet. 
Og når travlheden er overstået, undgår 
du ved den fleksible løsning, efterfølgende 
unødvendige lønomkostninger.

Deres medarbejdere er motiverede, 
 kompetente og klar til at indgå i et godt 
og ligeværdigt samarbejde med resten af 
dit personale.

De tager sig af alt det praktiske med løn, 
kontrakter, sociale omkostninger, ferie
penge mv., så du kun skal bruge tid på det 

vigtige – nemlig at sørge for en  effektiv 
produktion.

Sagt lidt anderledes, så kan du med den 
rette samarbejdspartner, konvertere 
 faste omkostninger til justerbare  fleksible 
 variable omkostninger – og dermed være 
med til både at styrke din konkurrence
evne og virksomhedens økonomi.

Hvis du har fået lyst til at være vikar, så 
udfyld ansøgningsskemaet på  
 www.lejevikar.dk 

Hvis du har behov for hjælp til rekruttering 
eller vikarer, så kontakt Sales Manager, 
Per Bøje Hansen på pbh@lejevikar.dk 

Lejevikar leverer blandt andet arbejdskraft, når Nordeuropas største telt skal sættes op og tages ned i Danmark.
Her fra Dyrskuepladsen i Roskilde
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KLIENTEN I CENTRUM
Af Torben Klarskov

B.93 har fået et nyt sundhedscenter

F or Simon Lübecker er det at være til
bage på klubbens anlæg i bogstave
ligste forstand en rejse tilbage til ud

gangspunktet. Han kom nemlig til verden 
i 1974 på Øresundshospitalet, som jo som 
bekendt er nabo til „Slottet”, og bortset fra 
at han trådte sine første fodboldstøvler i 
Boldklubben Viktoria, og en kort overgang 
var indmeldt i faderen Flemming Pedersens 
klub KB, så varede det ikke længe, førend 
han blev træt af at rejse med bussen den 
lange vej fra Østerbro til Frederiksberg.

 "Jeg gik i skole på Ingrid Jespersens 
skole, og her gik jeg i klasse med 
 Nicholas Lindsteen, der anbefalede 
B.93 for mig, og jeg har aldrig for
trudt det klubskifte. Det blev til en 
række gode år for mig på klubbens 
YDM og JDM hold. En kombination 
af  skader, uddannelse og manglende 
talent  gjorde, at jeg satte fodbolden 
på en pause. For nuværende er jeg at 
finde på klubbens veteranhold, og så 
meget det er muligt på tennisbanen.

På Blågård Seminarium, hvor Simon 
begyndte at læse til lærer, mødte han 
 Danny Jung, som på det tidspunkt  s pillede 
på  Vejles superligahold, og Danny, der 
 netop var færdiguddannet fysioterapeut, 
 inspirerede Simon til at påbegynde denne 
uddannelse, som han færdiggjorde i 2001.

 "Jeg var med omkring B.93 i  Christian 
Andersens regeringstid, hvor jeg 
 sammen med Eivind Møller lappede 
spillerne sammen efter bedste evne. 

Eivind og jeg blev enige om at starte 
privatvirksomhed op. Vi var nogen
lunde enige om, at det handlede om 
at betragte fysioterapien på en noget 
ander ledes måde. Konceptet går ud 
på at finde og fjerne årsager til skader 
eller symptomer, fremfor at arbejde 
alene med symptombehandling. Det 
drejer sig om den enkelte klient. Vi 
kommunikerer i øjenhøjde med den 
person, vi sidder over for. Det handler 
om, at vi opbygger tillid til hinanden 
– at klienten er kaptajnen på skuden, 

men at vi i fællesskab sætter den frem
tidige kurs for behandlingen.

Simons partner Eivind Møller er  uddannet 
osteopat. Osteopati er en funktionel be
handlingsmetode, hvor det at vedligeholde 
og genetablere bevægeligheden i de for
skellige kropsfunktioner står i centrum.
 
Klinik.dk har i alt 12 ansatte behand
lere og en sekretær. Klinik har ud over 
 praksis på B.93 adresse også praksis på 
Valby  Langgade nr. 6. Hver ansat har eget 
 speciale og to gange ugentligt mødes man 
til konference, hvor man afstemmer hver 
enkelt klients fremtidige behandling. 

Klinikken er meget synlig på egen hjemme
side Klinik.dk, der har over 16.000 be
søgende. 

Men inden længe vil klubben også være 
synlig i klubben. Pavillonen er ved at 
være ombygget til klinikkens base, og 
der er  allerede indrettet styrketrænings
rum i et af de tidligere skolelokaler. Det 
andet lokale vil kunne danne rammen 
om foredrags virksomhed om eksempel
vis skadesforebyggelse, sund kost med 
mere, for klubbens medlemmer eller for
skellige former for træningstilbud såsom 
 Pilates, Løbestilanalyse og genoptrænings
programmer. Alt dette og meget mere vil 
du som medlem af B.93 blive orienteret 
om på klubbens hjemmeside, ligesom 
medlemsbladet fremover vil afsætte plads 
til relevante artikler om forebyggelse af 
skader og sund livsstil. 

 "Eivind og jeg har i mange år haft en 
drøm om at levere et helt særligt 

Simon Lübecker
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setup til foreningslivet, og at det kan 
lade sig gøre nu hos B.93 er en ære.  
– Vi har ekspertviden i at få menne
sker til at forblive aktive og gøre det 
de  elsker på bedst mulig vis. Som 
klubmand gennem mange år har jeg 
 passionen med i dette projekt. Vi 
 glæder os til at tilbyde alle i B.93 en 
service, hvor vi ved at skabe tryghed 
og tillid hos vore klienter, kan skabe en 
forståelse for, hvorfor skaderne opstår, 
og hvordan vi sammen finder frem til 
den rette løsning på problemet, slutter 
Simon Lübecker. 

På klinik.dk kan du læse mere om dette 
spændende projekt. Du kan også sætte 
dig i forbindelse med klinik på 3888 2500.

7. senior, med det selvbestaltede kæle
navn Legendeholdet, vinder for tredje år 
i træk rækken suverænt. Billedet er fra 
Frederiksbergs baner på Jens Jessens Vej, 
hvor holdet så vidt vides slog VLI med 34 
kampe igen og dermed sikrede sig sejren i 
rækken. Året efter gik der Old Boys i den, 
så holdet blev nedlagt. Cheftræneren i den 
pågældende sæson Simon Lübecker op
lyser, at han scorede 35 mål i 16 kampe.

Legendeholdet 2006
Bagerst fra venstre: Peder Ingemann, Inder Sapru, Lau Borch, Morten Andersen, Rune Hansen, Jørgen Eriksen, 
Tommy Lind og Karsten “Jancker” Pedersen.
Forrest fra venstre: Michael Jørgensen, Klaus B. Johansen, Søren Jensen, Simon Lübecker og Anders Juhl.
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1. HOLDET, AFGANG OG TILGANG TRÆNER FOR 2. HOLDET   
Af Palle ‚Banks‘ Jørgensen Af Palle ‚Banks‘ Jørgensen

Til forårssæsonen er der traditionen tro sket ændringer i truppen Klubben har fået ny træner for 2. holdet. Valget er faldet på  
Erik Mathson Larsen

P å afgangssiden er det farvel til 20årige 
Andreas Heimer Hansen, der har været 
den kreative del af midtbanen. Heimer 

er noteret for 68 kampe/13 mål i perioden 
2015/17. Andreas har skrevet kontrakt med 
Thisted, der i 1. division er med i kampen 
om oprykning til superligaen. 

Målmanden Ronni Raun på 30 år har valgt 
at stoppe af tidsmæssige årsager, og det 
er en rigtig stor skam. Ronni har siden 
 debuten i 2013, stort set, været fast mand. 
Og han har været en særdeles god sidste 
skanse. Det blev til 104 kampe i løbet af 
fem år. 

Angriberen Sebastian Czajkowski skifter til 
Vendsyssel FF, men salget gælder først fra 
efteråret. Klubledelsen turde ikke slippe 
Sebastian før nedrykningsspillet i foråret. 
Når Sebastian skifter, bliver han hold
kammerat med de to gamle 93’ere Andreas 
Kaltoft og Emmanuel Ogude. Vendsyssel 
bliver en filial af B.93. Hvis de keder sig 
i Hjørring, kan de jo tage op og besøge 
Heimer i Thisted.

Til gengæld er den målfarlige angriber 
Olcay Senoglu vendt tilbage fra Fremad 
Amager. Olcay var som ungdomsspiller 
med til at vinde JuniorDM sammen med 
bl.a. Emil Dyre Nielsen. Nu genforenes 
de endnu en gang på 1. holdet. Olcay 
har spillet 129 kampe og scoret 71 mål i 
perioden 2004/15.

På 1. holdets træningstur til Tyrkiet i 
 februar måned havde man en prøvespiller 

med, nemlig den 27årige brasilianske 
målmand Conrado da Costa Januario. I 
skrivende stund vides det ikke om truppen 
skal tilføres en udenlandsk målmand. En 
gang tidligere, vi er tilbage til 2000/01, 
vogtede kroatiske Vedran Covic målet i 
13 kampe.

På trænerbænken er der også sket ænd
ringer. Danny Jung afløser Sune Jensen, 
der vender tilbage til ungdomsafdelingen. 
Danny har både været ungdom og senior
spiller i B.93. Han spillede 91 kampe og 
scorede 33 mål i hele fem perioder fra 
1991 til 2005. Danny har tidligere været 
cheftræner for B.93. Sammen med Dan 
Lübbers trådte han til, da klubben var i 
store problemer i 2004.

I gamle dage, frem til 1975, havde 1. 
holdstræneren også ansvaret for 2. 
holdet. Hvis holdene spillede samme 

dag, var det så typisk spilleudvalget og/
eller holdlederen der havde ansvaret for 
2. holdet.

Vi har været i arkiverne for at finde ud af 
hvem der egentlig har været decideret 2. 
holdstræner, og listen er lang:
Benny Gluver (1975), Erling Bøje 
(1976/77), John Verner (1978/80), Gert 
Theil (1981/82), Benny Gerneke (1983), 

Allan Steen (1984/86), Finn ‚Ludo‘ Jensen 
(1986/88), Claus Vandborg (1989/91), 
Finn ‚Ludo‘ Jensen (1992/93), John  Bredal 
(1994/96), Peter Grahn (1997/98), 
 Michael Hansen (1998/99), Jan ‚Jern-
mand‘ Hansen (2000/01), Arne Garflet 
(2001),  Flemming Johansen (2002/04), 
Michael Hansen (2005/06), Peter Grahn 
(2007/08),  Karsten Rasmussen (2009/11), 
Gustav Cudjoe (2011/13), Dan Lübbers 
(2013/14), Kofi Dakinah (2014), Brian 
Slovic (2015), Gustav Cudjoe (2015/17) 
og som sagt Erik Mathson Larsen (2018>).
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kanonmål, således kampen sluttede 44. 
Campbell har ved flere lejligheder vist sine 
evner som målmand, også selvom han – 
efter StiveSvend – er den spiller med flest 
rygproblemer i klubbens historie.

Campbell er journalist. Han arbejdede i 
mange år på sporten på Aktuelt. Det var 
med koryfæer som Knud Lundberg, Jens
Carl Kristensen, Grimme, Jørn  Larsen og 
John Njor. Da avisen blev til Det Fri Aktuelt 
og flyttede til Rådhuspladsen (Absalons 
Gård), arbejde Campbell som redaktions
sekretær på sporten, hvor opgaven var at 
holde styr på alle de løse missiler, bl.a. 
Knud Lundbergs berømte klummer. Da 
avisen lukkede i 2001 var Campbell et par 
år på Politiken og syv år på Berlingske.

Efter avistiden realiserede Campbell en 
gammel drøm, og startede en forretning 
op i Lille Strandstræde i Nyhavn med 
køb og salg af retroting, møbler, lamper, 
 legetøj mm. Beliggenheden var perfekt 
med  mange mennesker, men problemet 
var, at folket foretrak at sidde at drikke 
bajere frem for at købe noget gammelt 
bras, også kaldet antikviteter. Så efter 
et par år lukkede Campbell. Og så havde 
han bedre tid til at dyrke sin karriere som 
gammelmandsfodboldspiller i B.93.

Per Jürgensen, 75 år 
den 28. april (født i 1943)
Ikke mange kender Per, han er kun kendt 
som Mygger, både i klubben og privat. 
Mygger var klubløs, da han blev meldt 
ind som 13årig (24011957). Mygger 
har således været medlem i 61 år,  hvilket 
placerer ham på en 20. plads over længst 
medlemskab, klemt inde mellem  talfolkene 
Palle Banks og SvenErik Jensen. Selv 
startede Mygger sin erhvervskarriere som 
bankelev i Privatbanken, hvor han  gjorde 
karriere i kassen en kort periode. Han 
fandt hurtig ud af, at der var flere kroner 
i at gå EDBvejen, som var noget helt nyt. 
De sidste mange år var Mygger ansat på 
Carlsberg, hvor der var mange tekno
logiske udfordringer.

Som ungdomsspiller kunne Mygger gøre 
sig gældende til trods for, han var klejn. 
Til gengæld var han en god tekniker med 
en god sparketeknik. Og så havde den 
klejne mand et overraskende godt hoved
spil. Hans indlæg fra højre fløj har mange 
forwards nydt godt af. Mygger var med, 
da det meget stærke ynglingehold i 1961 
vandt pokalfinalen 32 over KB i Vanløse 
Idrætspark. Holdet var: Gunnar Mortensen 
– Per Torp Laursen og Jan Otto – Steen 
Bo Caspersen, John Christensen og Birger 
Petersen – Jens Øhrwald, Per Jürgensen 
(1 mål), Jens Agerbak (2 mål), Bernhard 
Deneke og Tom Søndergaard. 

Tallene 3, 14, 1, 2, 5, 5, 9, 12 og 13 er 
ikke Myggers karakter i skolen. Det er 
hans årlige antal af førsteholdskampe i 
perioden 1961/69. Det blev således til 64 
kampe i løbet af ni år. Måltavlen viser fem 
mål. Bedst huskes hans forrygende lang
skudsmål i topkampen i 1968 på Østerbro 
Stadion (5.600 tilskuere) mod suveræne 
B.1903 (12). Benno Larsen var chanceløs, 
og sadelmageren måtte tilkaldes. 

RUNDE FØDSELSDAGE
Af Palle ‚Banks‘ Jørgensen

Kim Svensson, 60 år 
den 12. april (født i 1958)
Kim er fra den meget omtalte 58årgang 
med bl.a. SvingJørgen, Clemme,  Carsten 
Jørgensen (se senere), John Iversen, 
 Skoller, Claus Petersen (målmand), Ole 
John, Them Dandernell, Johnny Horn og 
Claus Vandborg. Dengang skulle man være 
10 år for at blive meldt ind. Kim var 10 år 
og 5 dage, da han blev indmeldt i 1968. 
Han skal således have overrakt 50 års 
 nålen på den kommende generalforsam
ling. På listen over længst medlemskab 
ligger Kim på en 56. plads  klemt inde 
mellem Lis Lindholm og Ole Dannebrog 
Andersen. Som ung blev Kim udråbt som 
et fodboldtalent. Det voksede han hurtigt 
fra. Han har været træner og holdleder, 
blandt andet for DSholdet. Det skaffede 
ham en enkelt 2. holdskamp (1983).

Kims storebror Ryan Svensson, som er 23 
meter høj og lige så tynd, blev meldt ind 

i 1966 og Ryan har også været træner og 
leder. Brødrene er medlem af foreningen 
„De Gyldne”, som er en sammenslutning 
af gamle 93'ere baseret på Facebook. 
Formand er Claus Vandborg, næstfor
mand er Kim Svensson. Formand Vand
bærer udtaler sig meget rosende om sin 
hårdt arbejdende næstformand „Kim er et 
yderst behageligt menneske, som har gode 
 sociale relationer til alle omkring sig, og er 
en god kammerat”. Kim er gift med Joan, 
de har to døtre og to børnebørn. Kim er 
hjælpetræner på barnebarnet Liams hold 
i B.93 (årgang 2010).

Jørgen Christian Campbell
75 år, den 23. april (født i 1943)
Jørgen Campbell er ikke en dame spiller. 
Han går til vaflerne. Campbell kom til 
klubben i en voksen alder som 68årig. 
Han havde spillet sammen med Bent 
 Mortensen (far til Claus) i Sporvejenes 
Idræts forening. Meget desværre døde den 
meget afholdte Bent kort tid efter.

Jørgen Campbell havde inden da spillet 
mange år i Boldklubben Cito (DAIklub) 
sammen med blandt andre Carlo Merolli, 
Jens Harild, Bo Karlsen og Jørgen Steen 
Jensen, som alle nu er en fast del af old
boys afdelingen i B.93.

Jørgen Campbell spiller primært på 
+65holdet, eller også er det +70holdet. 
Og hvis +60holdet lige står og mangler en 
mand, så stiller han op. Han fik sit  store 
gennembrud sidste år da B.93 mødte SIF/
HIK i +65rækken (syvmands). Første 
halvleg vogtede han målet. I 2. halvleg 
røg han i front, og scorede sensationelt tre 
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En forklaring på det relative beskedne 
kampantal findes måske i han flyttede 
hjemmefra til Rosenborggade, hvor han 
boede i en form for kollektiv med skiftende 
beboere såsom Chesmann, Conrad, Texas, 
Dingle, Peter Vang, Stive Svend og Tom 
Søndergaard. Og der blev ikke spillet ludo 
om aftenen.

Mange troede, at Myggers karriere var slut, 
da han fik en kunstig hofte, tror det var 
i 2009. Men der gik ikke lang tid, så var 
han tilbage på Grand Old Masters (+65). 
Og det var i fuld vigør. Han tacklede ikke, 
men det har han nu aldrig brugt tid på. 
Mygger er stadig aktiv, nu på Super Grand 
Masters (+70 år). Mygger har spillet  rigtig 
mange kampe for B.93. Han må ligge i 
kategori med Flemming Mathiesen, Ole 
Petersen og Jens Kolding.

Mygger sad i klubbens bestyrelse i to 
 perioder nemlig 1976/79 og 1983/87. Det 
var dengang, der kun fandtes en  bestyrelse 
på 11 personer. Nu har han trappet ned 
som sekretær i Oldboys afdelingen, hvor 
han har siddet siden 1992.

Mygger er gift med hele Østerbros  Annie 
Wulff, som kan underholde et helt sel
skab, bander ind i mellem, de bor i 
Kartoffel rækkerne på Østerbro. Begge 
deres respek tive sønner Mikkel Dyrting og 
 Casper Wulff, har været aktive i klubben. 
Aktuelt er Casper medlem af fodbold
bestyrelsen. Caspers to sønner, August 
(årgang 2004) og Bertram (årgang 2002) 
er begge ungdomsspillere i B.93. Og de 
følges tæt af Mygger.

Erik Andersen, 80 år 
den 8. maj (født i 1938)
Det er de færreste, der kan huske alle 
deres førsteholdskampe. Det kan Erik. 
Ligesom verdens bedste håndboldspiller 
Jørgen Petersen og den spanske lands
holdsspiller Thomas Christiansen blev det 
nemlig kun til en enkelt kamp for B.93. 
For Eriks vedkommende var det en pokal
kamp mod KB i 1961. Den debuterende 
træner Julius Kaloscha udtog Erik som 
venstre back. Pokalkampen i Idrætsparken 
havde samlet 5.500 tilskuere. Det blev til 
et stort nederlag på 15 mod det meget 
stærke KBhold med bl.a. Ole Sørensen, 
Leif Mortensen og Jørn Sørensen.

Erik Andersen blev indmeldt som 12årig 
den 12. april 1951. Han ligger nummer 
10 på listen over længst medlemskab, 
hvor han er omgivet af legenderne Robert 
Fugger og Stig Kargaard. Og han har altid 
spillet i B.93, og det har været helt af 
slappet. Erik er ikke en jordfræser.

Med mindre hans båd er ude at blive  luftet 
i Vallensbæk, deltager Erik i formiddags
træningen mandag formiddag, hvor 
tempoet passer ham fint. Privat ser han 
to  andre gamle klubmedlemmer, nem
lig  Eugen Pedersen, bedre kendt som 
 Smeden, og Leif Clemens Pedersen. Når 
Leif Clemens er hjemme fra St. Croix (maj/
august), bliver Erik slæbt med til de fleste 
af B.93’s kampe.

Erik Brenting fylder 100 år 
den 9. juni 2018
Erik Brenting blev indmeldt i B.93 den 1. 
april 1928. Så i de kommende måneder 
kan Brenting først fejre sit 90 års medlem
skab, måneden efter fylder B.93 så 125 
år og måneden efter fylder han selv 100 
år. Vi har været i de gamle medlems
protokoller, hvor vi kan se Erik Brentings 
indmeldelse i 1928. Og det fremgår, at han 
(eller forældrene) betalte det kvartalsvise 
kontingent på 2 kroner til tiden.

Det blev hurtigt klart, at han ikke ville 
få den store fodboldkarriere, så Brenting 
valgte i stedet at blive dommer. Det skulle 
vise sig, at være den rigtige beslutning. 
Allerede som 26årig dømte Brenting i 
landets bedste række, hvor nogle af hans 
dommerkollegaer var velkendte navne som 
Leo Helge, Helge Andersen, Ludvig Jørkov, 
Axel Asmussen, Carl Frederik Jørgensen og 
Valdemar Laursen. Senere blev  Brenting 
international dommer, hvor det bl.a. blev 
til et par Alandskampe. 

Når Brenting dømte skjulte han ikke sit 
tilhørsforhold. Han havde altid påsyet 
 klubbens emblem på sin dommer skjorte. 
Så af gode grunde dømte han aldrig 
 kampe hvor B.93 var involveret. Da B.93 
i 1953 spillede en jubilæumskamp (60 år) 
i Idrætsparken mod Juventus var Brenting 
dog omklædt. Han var nemlig linjevogter 
sammen med Helge Andersen (B1903). 
Kampens dommer var Leo Helge (AB).

Det var en kamp, der havde en enorm 
 interesse. Allerede flere dage før  kunne 
man melde totalt udsolgt, hvilket betød 
41.800 tilskuere. Den store interesse 
skyldtes, at Juventus blandt deres  mange 
stjerner stillede med hele tre danskere, 
nemlig angriberne Karl Aage Hansen, John 
Hansen og Carl Aage Præst, der havde 
en fortid i hhv. AB, Frem og ØB. I dagens 
anledning var B.93 forstærket med mål
manden Per Henriksen (Frem) og Knud 
Lundberg (AB). Kampen blev vundet 21 af 
Juventus, efter landsholdsspilleren Jørgen 
Jacobsen havde udlignet til 11.

Erik Brenting modtog guldnålen i 2012, 
som er klubbens næsthøjeste hæders
bevisning (efter æresmedlem). Nu runder 
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han så 90 års medlemskab den 1. april. 
Det er jo en fantastisk præstation. Om det 
er danmarksrekord og nordisk rekord og 
europarekord og verdensrekord er umuligt 
at sige. Men mon ikke. 

Brenting var en flittig tilskuer til divisions
holdets kampe på Østerbro Stadion. Et 
hoftebrud i 2013 satte en stopper for til
skuerrollen. Han har med sin  økonomiske 
støtte været medlem af 100 mands for
eningen – nu BackOp foreningen siden 
foreningens start i 1989, og dermed 
ydet et væsentligt bidrag til ungdommen 
i  fodbold.

Carsten Jørgensen, 60 år 
den 9. juni (født i 1958)
Lille Carsten spillede 104 kampe/6 mål i 
perioden 1978/90. Og i samme  periode 
spillede han 102 kampe på 2. holdet. Han 
er den eneste, der har rundet 100  kampe 
på klubbens to bedste hold. Find Juhl 
 Jensen var tæt på. Han spillede 251  kampe 
på 1. holdet, men kun 96 kampe på 2. 
holdet. Nu skulle man tro, at  Carsten kun 
havde spillet i B.93 som senior. Det er ikke 
helt tilfældet. Først spillede han 52 kampe 
for B.93 (1978/80), herefter Glostrup IC 
(1981/82), så B1903 (1983/84), retur til 
B.93 (1985), retur til B1903 (1986/87) og 
til slut retur til B.93 (1988/90). Senere var 
Carsten både holdleder og hjælpetræner 
for 1. holdet. 

Carsten kunne spille offensiv back i begge 
sider. Han var en fighter, der manglede 
lidt i højden og drøjden, derfor øgenavnet 
‚Lille Carsten’. Hans problem i B.93 var, at 
træneren Erik Dennung foretrak forsvars
spillere på 23 meter. Det var årsagen til 
hans lidt omtumlede seniortid. Carsten 
kan prale af, at han spillede fire kampe 
på Danmarks amatørlandshold (1979). 
Der var indført betalt fodbold i 1978 i 

 Danmark. Mange spillere fik aftaler på 
500 kroner om måneden og et køleskab. 
Da Danmark skulle spille kvalifikations
kampe til OL/1980 benyttede DBU kun 
spillere, der ikke havde kontrakt, derfor 
begrebet Amatørlandskampe.  Carsten var 
med i alle fire amatørlandskampe,  herunder 
to kvalifikations kampe mod Finland (1
1, 14). 

Carsten fik et enkelt rødt kort. Vi er tilbage 
til 1989, hvor han i udekampen mod AB 
røg ud allerede efter fem minutter. Han 
sparkede en modstander i røven, ikke 
særlig hårdt men nok til en udvisning. 
Carsten fik 20 minutter senere selskab af 
Claus Mortensen, der ragede uklar med 
linjevogteren. Med ni mand var det op ad 
bakke. AB vandt 10 på et mål i 62. minut 
af Henrik Højer.

Carsten, der har været gift med Kurt 
 Olsens datter Anette, var forsikringsmand i 
Hafnia og Zürich, er nu forsikringsmægler. 
Han flyttede i 2002 til Abildøre ved Vig. 
Han har udskiftet sit fremragende efter
navn Jørgensen til fordel for Dauerbjerg. 
Det menes ikke, at der ligger en kriminel 
handling bag navneskiftet.

Carsten er en fast deltager i den årlige 
nostalgi fest i klubben. Han ser ud til  stadig 
at være i fin form.

Carsten Jørgensen
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På klubbens fødselsdag lørdag den 19. maj udkommer B.93 store jubilæumsbog. 
Der vil blive rift om bogen, der i første oplag trykkes i 500 eksemplarer.

Bogen er spækket med historier og billeder helt tilbage fra 
klubbens stiftelse i 1893 som Cricketklubben af 1893.

Bogen er ført helt op til vore dage. I alt 160 tætskrevne sider skrevet af 
klubbens to førende historikere Torben Klarskov og Palle „Banks” Jørgensen.

Som noget nyt er ungdommens historie for såvel drenge som piger meget 
grundigt belyst. Se om du kan finde dine forfædre på et af de mange holdbilleder, 

som bogen er fyldt med.

Prisen er 125 kr. i løssalg. Såfremt man ønsker bogen tilsendt koster det 
200 kr. Husk ved bestillingen at opgive navn og adresse.

Bogen kan også forudbestilles med indbetaling af de 125 kr. eller 200 kr., 
hvis den ønskes tilsendt på klubbens kontonummer.

3001 7026455
Men husk at der bliver rift om bogen.

Rigtig god læselyst. 
Redaktionen

Boldklubben af 1893 125 år
Køb Jubilæumsbogen før din klubkammerat


