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JUBII – SIKKEN EN FESTDAG

A lt gik op i en højere enhed, da Bold-
klubben af 1893 pinselørdag den 
19. maj 2018 fejrede sin 125 års 

fødselsdag.

Fra morgenstunden strømmede gratu-
lanterne ind, unge som ældre medlem-
mer, fodboldfolket og tennisfolket, re-
præsentanter fra andre foreninger – I alt 
150 mennesker mødte op til Giacomos  
veltillavede brunch i restauranten. De  
fleste foretrak dog at opholde sig på den 
solbeskinnede og nyspulede terrasse, hvor 
det store telt på 6 x 27 meter allerede var 
rejst dagen før.

Formanden for „Back-Op foreningen‟“, der 
også er identisk med dette medlemsblads 
redaktør kunne overrække et bevis på det 
beløb, der det sidste halve år var blevet 
indsamlet blandt medlemmerne.

Foreningen havde sat sig det mål, at skra-
be 125.000 kr. sammen. I alt lød beløbet 
på 126.593 kr.. Der skal nu nedsættes en 
bestyrelse bestående af tre medlemmer 
fra tennis og tre fra fodbold, der hvert 
år på klubbens generalforsamling, skal 
udpege en ung talentfuld tennisspiller 
og en ditto fodboldspiller, der skal have 
overrakt et legat.

Der var arrangeret bustransport til Øster-
bro Stadion for alle, der ville over at se 
vore to bedste fodboldhold spille. Herrer-
ne skulle møde Dalum og vort kvindehold 
wskulle møde skrappe Vildbjerg. Der var 
arrangeret adskillige konkurrencer og op-
visning på stadion i pauserne. 

Jubilæumsdagen blev blot endnu mere 
festlig, da såvel vore herrer som vore 
kvinder vandt deres kampe. Herrerne med 
3–1 over Dalum og kvinderne knuste Vild-
bjerg med hele 5–0 og tog plads på den 
oprykningsgivende 2. plads.

Jubilæumsudvalget måtte melde alt  
udsolgt. Teltet var stoppet med glade  
mennesker, der fik serveret et lækkert 
måltid fra Kokkens Gourmet. De mange 
serveringsdamer havde en travl aften med 
at gelejde sig ind og ud mellem bordene. 

Alle havde haft en dejlig dag, hvor vejr-
guderne også smilede sit smukkeste smil 
ned på festdeltagerne.

B.93 så ud til at have fået en god start på 
de næste 125 år. 

19. maj 2018
fylder B.93 125 år

Du kan være med til at give klubben en gave.
Støt klubbens jubilæumsfond

Konto 3001 3121223627

Redaktøren
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 Som tidligere degn i den danske  
folkeskole skal man være meget 
varsom med at være negativ over 

for de cirka 30 medlemmer, der trods alt 
mødte op og deltog i klubbens general-
forsamling den 24. april.

Alligevel kan man vel godt føle, at der 
er en smule beskæmmende, når så få  
møder op og tager del i klubbens  
demokratiske tiltag.

Hvad enten det nu skyldes, at Liverpool 
skulle møde Roma i Champions League 
semifinalen på Anfield, eller at der var 
træning for mange på anlægget, så må 
det give stof til eftertanke hos klubbens 
hovedbestyrelse, at så få møder op.

Det var jo ikke bare ved tennisårs- 
mødet (15 deltagere, hvoraf de fleste var  
bestyrelsesmedlemmer eller ansatte) – og 
fodbold årsmødet med 17 deltagere. Ved 
Back-Op foreningens generalforsamling 
den 28. februar var der dog 18 medlem-
mer, der mødte op ud af en medlemsskare 
på 30. Et fint resultat, men der var der 
også efterfølgende spisning. 

Men generalforsamlingen blev gennemført 
i god ro og orden, og den debuterende  
dirigent Palle "Banks" Jørgensen fik styret 
forsamlingen så meget, at B.93 hurraerne 
under ledelse af Jørgen Ritnagel kunne 
runge i lokalet så betids, at de nærmest 
boende kunne nå hjem foran TV`et, hvilket 
Liverpool supporter David Kendal npk var 

DEMOKRATIETS FESTDAG
Af Torben Klarskov

Bekymrende at kun få medlemmer møder op denne dag.

4

Bjarke Møller Årets B.93`er



mest glad for, selv om han bedyrede, at 
han ikke havde nerver til at se kampen.

Der blev uddelt nåle med en eller flere 
prikker over logoet til:

25 år: Kim Millwertz, Mads Kusk og  
Anja Gulstorff Nielsen (ikke til stede)

40 år: Erik Preben Hansen og Henrik 
Dreiager (ikke til stede)

50 år: Erling Bøje Pedersen, Poul Davidsen 
(til stede), Lis Lindholm (havde sendt sin 
mand Henrik), Kim Svensson (til stede) 
og Claus Vandborg (til stede)

60 år: Bent Olsen (ikke til stede), Torben 
Klarskov Andersen (referent), Erik Baagøe 
(ikke til stede), Finn "Ludo" Jensen (ikke 
til stede), og Ole Stig Sørensen (tilsendt) 

70 år: Leif Clemens Petersen (ikke i  
Danmark på det tidspunkt) 

90 år: Erik Brenting (imponerende – måske 
verdensrekord – det undersøges)

Årets leder (e) – Cafeudvalget:  Jens 
Kolding, Flemming Lauenborg, Benny  
Gerneke, Ole Ringheim og Henrik Lind-
holm, som har samlet penge sammen, 
udført brugerundersøgelser, fået malet, 
istandsat, ny belysning, indkøbt møbler og 
TV, alr sammen med et formål, at vi alle 
kan have det sjovere i klubhuset.

Årets B.93`er: Bjarke Møller. For en helt 
usædvanlig indsats med at opbygge en 
pige- og kvindeafdeling i de seneste år. I 
dag har vi ungdomslicens, som en af fire 
klubber på Sjælland. Vi spiller i kvalifika 
tionsligaen til den bedste kvindelige række 
3F ligaen og vi kan mønstre landsholds-
spillere. En kæmpesucces og et kæmpe 
arbejde.

Hovedbestyrelsen indstillede to nye æres-
medlemmer: Torben Klarskov Andersen 
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Jens Kolding på vegne af Årets ledere: Cafeudvalget
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og Klaas Muizelaar og de blev begge valgt 
af forsamlingen som henholdsvis æres 
medlem nr. 23 og 24. 

Hovedbestyrelsens beretning, der blev 
aflagt af formanden Hans Drachmann lå 
et par dage efter generalforsamlingen,  
ligesom det regnskab, som den afgående 
kasserer Adam Mollerup aflagde, er lagt 
frem til gennemsyn for interesserede på 
klubbens kontor.

Kontingent for passive forblev uændret 
550,00 kr. Der var ikke indkommet nogle 
nye forslag.

Peter Lysdahl blev valgt til ny kas-
serer (Nærmere præsentation findes  
andet steds i bladet), Adam Mollerup  
indvilligede i at fortsætte som menigt 

medlem af hovedbestyrelsen for et år. 
Jørgen Ritnagel og David Kendal blev  
genvalgt som henholdsvis fodbold 
repræsentant og suppleant for fodbold, 
mens Tennisafdelingen fik en måned til 
at finde en suppleant fra tennis. 

Genvalg til Time–Vision (ved Sven–Erik 
Jensen) blev genvalgt som klubbens  
revisor. 

Mødet sluttede kl. 20.30. Halvanden time 
kan medlemmerne vel afsætte til at møde 
op denne dag.

De debuterende dirigent Palle "Banks"  
følger slaget opmærksomt



P å årets generalforsamling fik klubben 
valgt en ny kasserer, Peter Lysdahl.
Peter er født og opvokset i Horn-

syld, som han var med til at spille fra den  
jyske serie 2 op i Jyllandsserien. 

Her var han oftest i godt selskab med den 
kendte sportsjournalist fra Horsens Folke-
blad Tommy "Kuglepen" Poulsen, som han 
sad i bestyrelsen med. 

Det blev til 8 førsteholdskampe på  
Fremad Amagers 2. divisionshold i slut-
ningen af 80`erne, hvor han blandt andet 
noterede sig for to målgivende oplæg– 
det ene til Mukremin Jazar, der sørgede 
for udligningen til 3–3 mod de senere  
oprykkere fra KB.

I vinteren 1999/2000 skiftede Peter  
Lysdahl til B.93 på opfordring fra Kenneth 
Carstensen, og Peter har siden været aktiv 
på klubbens ældre mandskaber, både som 

spiller og som holdleder. Han er født den 9. 
marts 1963 – gift med Katinka. Sammen 
har de Sebastian på 27 og Hugo på 18 år. 

Han arbejder i regnskabsafdelingen hos 
Ista, der tidligere nok er mest kendt  
under det tidligere navn Clorius. 

Vi ønsker Peter tillykke med valget, og 
håber han vil finde glæde ved bestyrel-
sesarbejdet i B.93. 
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KLUBBEN HAR FÅET EN NY KASSERER
Af Torben Klarskov

Medlemsbladet tegner et miniportræt af Peter Lysdahl



VIL VI DEM – VIL DE OS
Af Torben Klarskov

Klubbens kommercielle direktør, Nicolai Kaas  
Nordstrøm gør status efter 6 måneder i klubben

D et var med en smule betænkelig-
hed, at Nicolai Kaas Nordstrøm på 
opfordring af Christian Engel gik ind 

i forhandlinger med B.93 i efteråret 2017.

B.93 var jo en 2. Divisionsklub, og der 
havde været en del støj på linjen med 
sponsorer, der var kommet og gået.  
Ærligt talt, det tiltalte mig ikke ret  
meget i begyndelsen. Jeg ville meget gerne  
arbejde med sponsorater og partner 
skaber, men havde svært ved at se, at 
det ville kunne lade sig gøre, med det 

kendskab jeg havde til B.93. Men efter-
hånden som konceptet blev mere og mere 
klart for ham, slog han til og det har han 
ikke fortrudt i dag.

Klubbens kultur og det nye værdisæt, som 
klubbens nye ejere tydeliggjorde for mig 
overbeviste mig. Man talte ikke unødigt 
ambitiøst om, at klubben skulle spille i 
Superligaen i nærmeste fremtid. Klub-
ben skulle være rugekasse for dygtige  
fodboldspiller, der ikke bare skulle spille 
god fodbold, men som også skulle udvikles 
til at være bærere af gode menneskelige 
egenskaber. 

Det er Nicolais klare mål, at klubben skal 
gøre sig fortjent til klubbens sponsorer. 
Vi skal tæppebombe erhvervslivet med alle 
de gode historier, der findes om klubben. 
Og dem er der mange af.

Nicolai har foreløbig afholdt 4 netværks 
møder, der afholdes i klubbens restaura-
tion fra kl. 07.30 – 10.00. 

Der kom 19 til vores første netværk 
smøde og ved det foreløbig sidste, der 
fandt sted tirsdag den 10. april var 38  
erhvervs ledere til stede. Alle føler alle-
rede, at de har fået noget ud af deres til- 
knytning til B.93

Nicolai satser på at afholde 14–16  
netværksmøder om året. Her kommer  
forskellige oplægsholdere, der fortæller 
om deres ledelseserfaringer. Der er debat 
om aktuelle emner og der opbygges tillid, 
tryghed og gode relationer til hinanden. 
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Billede af Nicolai Kaas Nordstrøm



Vi har allerede gennem LinkedIn skabt en 
masse positiv omtale af klubben og de nu-
værende partnere begynder at engagere 
sig mere og mere. Nørrebro Bryghus har 
blandt andet lanceret en særlig B.93 øl, 
der sælges mange steder fra på Øster-
bro og Nørrebro i forbindelse med 125 
års jubilæet i maj. Vi har gennem Øster-
bro Avis en aftale om, at der den 16. maj 
skal udkomme en særlig profilavis om 
B.93 som indstik i anledning af klubbens 
125 års fødselsdag. Enterprise har udsat 
en rejse for to til Europa League finalen i 
Lyon til sommer for blot at nævne nogle 
eksempler. 

Hvis vi vil dem – så vil de også os.

Nicolai Kaas Nordstrøm er født og op-
vokset i Birkerød. Faderen Peter Kaas 
har været formand i Skjold Birkerød og 
lillebror Rasmus har arbejdet som sports-
chef i klubben, så fodbold er noget Nicolai 
har fået ind under huden allerede som 
barn. Selv har han spillet fodbold i Skjold  
Birkerød, hvilket fik en brat afslutning, 
da han pådrog sig en alvorlig knæskade. 
Han har fire børn med sin hustru Pernille, 
Molly på 5, Felix på 8 og tvillingerne Ida 
og Lukas på 14. 

Det er hårdt arbejde, at være kommerciel 
direktør i B.93, men Nicolai nyder at se, 
at udviklingen går i den rigtige retning, og 
medlemsbladet ønsker ham derfor fortsat 
held og lykke på rejsen. 

Ove Mortensen (træner) Lars Døssing, Anders Højlund, Nicolai Kaas, Bo Grænge, Thomas Hugger, Alex Thirifays, Torben 
Sørensen, Bulder (holdleder) Kent Jensen, Nicolai Kjærsgård, Ulrik Majland, Tom Weien, Thomas Jensen, Henrik Nielsen 



I  den første weekend af påskeferien drog 
20 drenge fra B93 U13 Entusiasterne for 
3. gang til Fyn for at deltage i Øens Hold 

Cup. Som de to andre gange var stævnet og 
weekenden en stor succes med masser af 
fodbold, kammeratskab og gode oplevelser 
for både drenge og trænere.

Øens Hold Cup er et træningsstævne, 
der arrangeres af OB og som afvikles i 
forskellige fynske klubber. Der spilles på 
mange årgange og niveauer, så det er 
muligt for holdene at blive matchet rigtigt 
og få nogle gode jævnbyrdige kampe mod  
modstandere fra andre dele af landet.

For B93 U13 drengene foregik forårets 
stævne i Tårup lidt uden for Nyborg. Der 
var omkring 16 hold tilmeldt stævnet, og 
alle hold og trænere blev indkvarteret 
på den lokale 4kløverskole. Banerne lå 
i forlængelse af skolen, og alle måltider 
blev spist på skolen … så fra fredag aften 
ved 18–tiden til søndag formiddag ved 

12–tiden var alle drengenes aktiviteter 
koncentreret på et meget lille område.

Drengene startede hårdt ud fredag aften, 
hvor de gik direkte fra bilerne til en 11–
mands kamp mod Vindinge SF–der blev 
kæmpet rigtig godt, og hvis drengene 
havde fået udnyttet alle deres chancer var 
kampen ikke endt 2–1 til Vindige. 

Lørdag var der program fra kl. 9 til 19, 
og holdet spillede 7 8–mands kampe. 
Der blev spillet 2–3–2 i alle kampe-
ne, og da kampene lå i forlængelse af  
hinanden var det muligt at sætte hold som 
matchede modstanderne rigtig godt, at få 
roteret rigtig meget og også lade spillerne  
hvile ind imellem. Drengene gav sig 100% 
i kampene, var gode til at presse mod-
standerne, til at holde på bolden, drible 
og sætte rigtig god fart. Heldigvis viste 
stævnet også hvor der skal fokuseres 
inden forårets kampe går i gang, så på 
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„AT VÆRE MED TIL ØENS HOLD CUP  
ER EN AF GRUNDENE TIL AT GÅ TIL FODBOLD“
Citat Oliver Garre Fink, B93 U13 Entusiasterne 
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den måde fik holdet rigtig meget ud af 
træningsstævnet.

Søndag sluttede drengene af med endnu 
en 11–mands kamp mod OB, som de vandt 
5–1. Dermed blev der sat et flot punktum 
for weekendens kampprogram med i alt 9 
kampe; 3 nederlag og 6 sejre.

Ud over kampene blev der også tid til en 
tur i Fodbold Lab, hvor drengene fik målt 
springhøjde og acceleration.

Og så var der ellers tid til at være  
sammen med kammeraterne og lære  
hinanden lidt bedre at kende. De fynske 
klubber lægger et kæmpe stykke arbejde 
i at arrangere et stævne som Øens Hold 
Cup, det kræver en stor indsats af de  
deltagende hold at planlæge og komme 
afsted til stævner med overnatning, men 
der er ingen tvivl om, at indsatsen er godt 
givet ud, når man ser den glæde drenge 

viser ved at være sammen både på og 
uden for banen. Det er ved turneringer 
som disse, at man rigtig ser hvor meget  
drengene giver og får igen ved at være 
del af fællesskabet omkring fodbolden.  

Måske var det også noget for jeres hold 
næste gang? 

Det kunne være sjovt at sende et par 
busser med B93 drenge og piger afsted 
sammen til den næste Øens Hold Cup. 
Hvad siger I? 
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F lemming blev indmeldt i B.93 i 1969. 
Første træningsdag blev han mod- 
taget af puslinge træneren Valdemar 

Pociot og omkring ham fandt  han  hurtigt  
kammerater som Hans Drachmann, Ole 
Ringheim og Tim Østerberg.

Flemming kæmpede sig op igennem  
rækkerne som en solid og veltrænet  
højre back.

Som senior opnåede jeg vel en 10–15 
kampe på klubbens Danmarks serie-
hold, men desværre kom jeg til skade 
med knæet under aftjeningen af værne 
pligten, og den behandling, som jeg blev  
udsat for i militæret, gjorde desværre kun  
skaden værre.

I stedet valgte Flemming at gå træner-
vejen og han blev hurtigt engageret i 
ungdomsafdelingen, hvor han blandt  
andet dannede makkerpar med Claus 
Vandborg, Finn Ludo Jensen, Finn Jacob-
sen og Hardy Gynild.

I 1987 havde vi et meget stærkt  
ynglingehold med blandt andre Henrik 
Jansson, Sven Rasmussen, Ahmed Nur 
og Carsten Jebjerg. Vi vandt den næst-
bedste ynglingerække og kvalificerede os 
også til KBU pokalfinalen ved at besejre 
det stærke Hvidovre hold. I finalen skulle 
vi møde KB, der havde vundet den bedste 
KBU række. Det blev en utrolig spænden-
de og velspillet kamp, som KB vandt med 
de knebne cifre 4‒3.

I 1988 flyttede Flemming Lauen-
borg til Hvidovre, hvor han forsøgte at  
genoptage fodboldspillet i Avedøre, 
men knæet kunne desværre ikke klare  
belastningen.

Han er som så mange andre kendte 
B.93`ere (Leif Clemens, Steen Jepsen, 
Ole Ringheim og Gunner Aagesen) udlært i 
Shipping branchen. Med sidstnævnte blev 
han ansat i firmaet Lehman Junior.

I 1994 dannede han sammen med 
Steen Warming shipping firmaet, Front 
Line Shipping og Spedition, der blandt  
andet specialiserede sig i fragtleverancer til  
Rusland med base i Estlands hovedstad 
Tallinn.

10 år senere stiftede han sammen med  
Allan Ravn fra Brøndby kunstgræsagen-
turet Sport Connect, som de drev sam-
men i 4 år. 

I dag arbejder Flemming for verdens  
største firma indenfor anlæg af kunst-
græsbaner og atletik anlæg – „Polyfan‟ 

NØRREBRODRENG MED KÆMPE LIDENSKAB FOR FODBOLD
Af Torben Klarskov

Vi tegner et portræt af Flemming Lauenborg.



For tre år siden opstod muligheden for at 
vende tilbage til barndomsklubben B.93. 
Ved en middag hjemme hos Flemming, 
hvor Hans Drachmann og Ole Ring 
heim med fruer var gæster, faldt sam-
talen meget naturligt på B.93, hvor de 
enedes om straks næste dag, at sætte  
handling bag ordene. 

De fik udarbejdet et prospekt, som Flem-
ming viste sin gode ven Lars Lütjohan, 
der tidligere havde givet udtryk for at der 
skulle ske noget med fodboldkulturen i 
Danmark, navnlig med de unge spillere, 
der burde uddannes ikke blot som gode 
fodboldspillere, men også uddannes til at 
være hele mennesker. 

Det nye Anpartsselskab, der i dag  
driver klubbens professionelle afdeling 
var født, således som vi kender den i 
dag og Flemming er i dag klubbens re 
præsentant i ApS bestyrelse, samtidig 
med, at han er på sidste årsmøde blev 
valgt ind i fodboldbestyrelsen. 

Men man kan også finde ham på klub-
bens anlæg, hvor han sammen med Jens  
Kolding og Benny Gerneke er travlt optaget 
af at forskønne klubbens restauration. 

Flemming Lauenborg har også været ak-
tiv i dannelsen af FC Øresund – en fusi-
onsklub bestående af Hørsholm Usserød, 
Nivå og Kokkedal. Dette hold var meget 
tæt på at komme i mål som divisionshold, 
hvis da ikke det lige var fordi, B.93 havde 
sat sig på den oprykningsgivende plads  
fra Danmarksserien.

Det er dejligt at være vendt tilbage til 
B.93 og mærke, at man ikke er glemt 
af de mange dejlige kammerater man 
har fået i klubben, slutter Flemming  
Lauenborg, der nu helt har smidt sit andet  
efternavn Bendtsen. 

Bagerst f.v.: Finn Jacobsen (træner), Hans Godske, Jacob Wolfsohn, Ebbe Larsen, Klavs Ib Nielsen, Ole Ringheim, Tim Helge 
Hansen og Leif Holm (leder). Forrest f.v.: Flemming Bendtsen, Finn Østerberg, Hans Drachmann, Michael Bo Jørgensen, Steen 

Krogh Hansen, Jørgen Hansen og Tommy Madsen.



E rik Brenting var overrasket over  
besøget. Han var, forklarede han, ikke 
klar over, at det netop nu den 1. april 

var 90 år siden, at han blev meldt ind i B.93.
 
Men det var det. Jubilæumskomiteen  
anført af Torben Klarskov og Palle Banks 
Jørgensen havde fundet dokumentation 
for, at Erik Brenting var blevet meldt ind 
i B.93 den 1. april 1928, og han eller for-
mentlig hans forældre havde betalt 2 kr. 
i kontingent.

Senere blev Erik Brenting fodbolddommer 
men fastholdt medlemsskabet af B.93, 
som han derfor ikke måtte at dømme 
kampe for. Undtagelsen var jubilæums 
kampen mod Juventus i en udsolgt  
Københavns Idrætspark i 1953, hvor  
Erik Brenting var linjevogter.
 
„Jeg har altid været glad for B.93‟, sagde 
Erik Brenting, der er 99 år og kun mangler 
godt to måneder i at nå de 100 år.
 

DET MÅ VÆRE VERDENSREKORD
Af Hans Drachmann

Klubbens formand besøgte Erik Brenting i anledning af,  
at han den 1. april 2018 havde været medlem af B.93 i 90 år.

Dokumentation fra klubbens kassebog i 1928
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Inger og Erik Brenting – Foto: Hans Drachmann  Hans Drachmann lykønsker Erik Brenting –  
Foto: Inger Brenting. 

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@t-henriksen.dk

Erik Brentings kone, Inger, fandt hurtigt 
de fine glas og lidt godt i køleskabet, selv 
om besøget var helt uventet og uanmeldt. 
Og så kunne vi på bedste B.93-maner fejre 
90–års jubilæet med et glas skummende 
øl og et B.93–hurra

„Vi er meget glade og stolte over at have 
Erik i klubben‟, sagde klubbens formand 
i en kort tale, og så han overrakte han  
blomster, chokolade og hilsener fra klub-
ben. Erik Brenting bad til gengæld om, at 
vi hilste alle medlemmer i klubben.
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EN TANKEVÆKKER

EN TANKEVÆKKER

   Dette er historien om fire personer, 
der hedder Alle, Nogen, Enhver og Ingen.
Det var et vigtigt job, der skulle udføres.

Alle var sikker på, at Nogen ville udføre det.
Enhver kunne have udført det,

men Ingen gjorde det.
Det blev Nogen meget vred over,

For det var jo Alles arbejde.
Alle troede at Enhver kunne udføre det,

Men Ingen regnede med at Alle ville gøre det.
Så det sluttede med, at Alle bebrejdede Nogen, 
Da Ingen gjorde, hvad Enhver kunne have gjort

EN TANKEVÆKKER

Opslag på Ledøje- Smørums klubhus i Smørum Park.
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 Sebastian Bienkowski er 47 år gam-
mel. Gdansk er en by i Polen, der er 
kendetegnet ved store skibsværfter. 

Det var her at Lech Walesa samlede 
skibsværftsarbejderne i foreningen Soli 
darnosc, der førte til strejker, der endte med  
kommunismens fald og gjorde Lech Walesa 
til præsident i 1990.

I 1990 var Sebastian 19 år gammel, og 
han arbejdede på sin fars bilværksted, 
hvor han med de hænder, der er skruet 
godt sammen på ham udførte mange slags 
forskellige reparationer.

Senere uddannede han sig som tømrer og 
snedker og fik ansættelse i en virksomhed, 
der arbejdede for det store skibsværft. 

I 2006 flyttede han til Danmark, hvor  
første stop førte ham til Jylland, hvor han 
fik arbejde på en fiskefabrik, der hand-
lede med laks. Efter 6 ugers arbejde fik 
han nok af det hårde slid med at leve op 
til fabrikkens akkorder, og han flyttede  
til Kolding, hvor han fik beskæftigelse 
på en Aircondition fabrik i Kolding. I 
2008 kom hans kone Justina og datteren  
Patricia til Danmark.
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FRA GDANSK TIL B.93
Af Torben Klarskov

Banemand Sebastian er fra Polen



 "Jeg er meget glad for at være  
flyttet til Danmark. Danmark er et 
land med glade smilende mennesker 
og især landets smukke natur er 
vi meget glade for i min familie. Vi  
elsker at køre ture rundt i Nord Sjæl-
land. Vi boede en overgang i Hunde-
sted, hvor vi nød den friske luft og den 
smukke kyst. Men vi tager ofte tit på 
udflugter til Marienlyst, Hillerød, og  
Helsingør/Helsingborg.

Sebastian sætter stor pris på at arbejde 
i det fri, og løber meget i sin fritid. Har 
blandt andet deltaget i DHL stafetten og 
løbet en halv maraton.

 "Men knæene begynder desværre at 
give mig nogle problemer, og jeg har 
været igennem en hel del operationer 
for at blive rask. Endnu er jeg ikke helt 
på toppen, men jeg spiller da i smule 
tennis i klubben.

Knæskaderne pådrog han sig som ung 
fodboldspiller i klubben Gdynia fra Gdansk, 
hvor han var aktiv fra han var 6 til 16 år.
 
Efter at være arbejdsløs i en kort periode, 
blev han af arbejdsformidlingen henvist 
til at søge jobbet som banemand i B.93, 
hvor han begyndte i for et halvt år siden.

Familien er i dag bosat i Rødovre og  
siden er familien blevet forøget med 
yderligere tre dejlige piger. Blanka på 
10 år, Amalie på 6 år og Lea der blot er  
10 måneder gammel. 

 "Min kone siger til mig at jeg har 
for mange X kromosomer, fortæller  
Sebastian med et smil.

Justina er i dag på barsel, men vender 
snart tilbage til sit arbejde som SOSU- 
assistent.

 "B.93 er en rigtig dejlig klub med et 
godt arbejdsmiljø, hvor jeg er faldet 
rigtig godt til, slutter Sebastian. 
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7. NOSTALGIFEST
Af Torben Klarskov

75 forventningsfulde 93`ere  mødte op til årets nostalgifest.

D e kommer langvejsfra. Fra Børkop, 
Lejre, Randers, Rørvig. Ja fra flere 
egne af Danmark myldrer det ind til 

den årlige nostalgifest, der i år fandt sted 
fredag den 4. maj i strålende solskin. 

Gensynsglæden er stor og minderne 
om fortidens glade oplevelser sammen 
i den klub, som de alle holder meget af. 
Allerede fra kl. 16.00 var de første an-
kommet, for at nyde selskabet og en kold 
fadøl i restaurantens hyggelige gårdhave.

Højdepunktet er som vanen tro UK-chefen 
Palle "Banks" Jørgensens tale, hvor han 
med afdæmpet ironi spidder mange af  
deltagerne, der ligger flade af grin, selv 
om der er enkelte gentagelser ind imellem. 

Christian Winther chefarkitekten bag de 
mange klip, som klubben har erhvervet 
sig fra Danmarks Radio – havde sammen 
klippet nogle højdepunkter fra klub-
bens kampe fra 1960`erne og op til 
1990`erne. Omhyggeligt havde han 
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udvalgt de klip, der viste mange af del-
tagernes successer på fodboldbanen og  
enkelte svipsere.

Arvid Christensen kunne nikke gen 
kendende til det eneste mål, han i sin  
lange karriere har scoret med hovedet.

Ole Rojas genoplevede at være både 
og at Jean Jensen og Bent "Støvsuger"  
Jørgensen kunne tage med hænder fik vi 
mange beviser på. 

Afgørende kampe om op- og nedrykning 
tonede frem på stor skærmen. De penge 

som klubben har betalt for disse uvurder-
lige minder er givet godt ud.

Men først og fremmest så går snakken 
livligt ved de ni fyldte borde, og Giacomos 
måltider gør blot dette møde endnu fest-
ligere

Mange af deltagerne har allerede noteret 
sig, at Nostalgifesten næste år finder sted 
sidste fredag i april måned – 26. april. Og 
mange af dem, der havde måttet sende 
afbud til dette års samling, har allerede 
tilkendegivet, at de nok skal dukke op 
næste år. 

2
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HVILKEN HERLIG DAG
Af Torben Klarskov

B.93 fejrede sin 125 års fødselsdag med maner

 Solen strålede fra morgenstden 
på klubbens anlæg, da gratu- 
lanter strømmede ind til receptionen  

allerede fra klokken var lidt over 9.

Alle bænkede sig udenfor i det dejlige  
solskinsvejr og snakken gik lystigt, 
om alle de glade dage, som de frem- 
mødte kunne fortælle om deres tid i  
selskab med klubben.

Kokkens Gourmet havde tilrettelagt en 
lækker brunch og der var drikkevarer for 
enhver smag og mange benyttede lejlig-
heden til at smage på Nørrebro Bryggeris 
specielt fremstillede jubilæums øl med 
klubbens logo. 

Back-Op foreningen havde formået at 
indsamle i alt 126.593 kr. til klubbens  
jubilæumsfond. Et bevis herfor blev over-
rakt til klubbens formand.

Der var gæster fra alle egne af  
landet og klubbens ambassadør på de 
tidligere Dansk Vestindiske øer, Leif  
Clemens Pedersen var også mødt op. Han 
arbejder for tiden på at skaffe nogle af 

vore ungdomshold over til øerne i den  
nærmeste fremtid. 

Da klokken nærmede sig tolv kunne  
gæsterne tage plads i bussen, der med 
Mark Bernqvist ved rattet kørte de af  
gæsterne, der ville på Østerbro Stadion 
og se fodbold.

Her var der liv og glade dage på Stadion 
straks ved ankomsten. Hoppeborg til  
børnene, tennisopvisning og fodboldlege 
på området udenfor banen. Før under og 
efter kampen var der trængsel ved fan-
klubbens boder og livlig omsætning.

B.93 bedste herrehold lagde forsig-
tigt ud mod Dalum, der tidligere på  
sæsonen havde frarøvet klubben tre vigtige 
point i opgøret på Fyn. Første halvleg var  
meget taktisk præget og den endte uden 
scoringer. Men fra anden halvlegs start 
satte B.93 sig på kampen. Indskiftede 
Marcus Salandy-Defour kom ind og tilførte 
vore angreb noget speed. Olcay Senog-
lou fandt ham med en dyb stikning og is-
koldt omsatte vores amerikanske ven til et  
føringsmål. Dalum havde inden kampen 



overrakt blomster til os, men de syntes 
vi skulle have yderligere en gave, så de 
øgede vores føring ved at sende bolden 
i eget net.

Morten Fraysse have åbenbart lidt med-
lidenhed med fynboerne, så han tilbage-
betalte ligeledes med en scoring i eget 
net, og skabte derved en smule spæn-
ding inden rutinerede Emil Dyre lukkede 
og slukkede kampen med B.93`s tredje 
scoring. Derved synes faren for nedryk-
ning at være imødegået.

Kl. 15.15 tog vore bedste kvinder hul 
på opgøret mod det stærke hold fra  
Vildbjerg, som knebent havde vundet 
det første opgør. 

Men i denne kamp viste vores kvindehold, 
at de mener det alvorligt, når de går efter 
en oprykning til 3F ligaen.
 
De simpelthen blæste jyderne ud af banen 
og sejrede med de overbevisende cifre 5–0 
efter scoringer af Mette Perthu-Hansen (2 
mål), Freja Läteenmäki, Anna Tørslev og 
Signe Maegaard Nielsen. Med sejren ryk-
kede B.93 op på den oprykningsgivende 
2. plads efter suveræne Thy. I skrivende 
stund mangler holdet fire kampe mod Thy,  
Greve, Varde og Vejle. 

For pigerne var det særlig glædeligt, at 
så mange tilskuere overværede kampen.

Det gav pigerne ekstra motivation at høre 
de opmuntrende tilråb fra lægterne.

Med de to vigtige sejre i hus, var der lagt 
op til en ganske fornøjelig aftenfest, hvor 
stemningen var på det højeste allerede 
ved velkomstdrikken.

Teltet var fyldt op til bristepunktet med 
glade mennesker, der trængtes omkring 
de 20 opstillede borde. Pladsen var noget 
trang men der var feststemning og kulørte  
lamper. Toastmaster Palle "Banks"  
Jørgensen præsenterede mange af  
gæsterne, og han havde som vanen tro 
et lille hip til hver enkelt. Til lejligheden 
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var han udstyret med en håndholdt  
mikrofon, men den var han ikke bedste 
ven med, men de fleste af vitserne  
trængte dog igennem.

Formand Hans Drachmann holdt en tale, 
hvor han først rettede en tak til jubilæums- 
udvalget for det store arbejde, der var 
gået forud. 

Dernæst benyttede han lejligheden til 
at komme med citater fra klubbens  
jubilæums-bog, der var udkommet et  
par dage tidligere. 

Her dvælede han ved den kærlighed, som 
mange af de B.93`ere, der i bogen var 
portrætteret i "Mit B.93", hvor alle de 
nævnte gav udtryk for den kærlighed, de 
havde mødt i deres samvær med klubben.

Herre-holdets anfører Martin Heisterberg 
gav udtryk for sin store begejstring for 
klubben og hele førsteholdet rejste sig op 

og udråbte et rigtigt B.93 hurra for den 
bedagede klub. 

Der var rigelig pausetid mellem de tre 
retter, men snakken gik lystigt ved  
bordene og der var smil på læberne hele 
vejen rundt. 

Serveringspersonalet kæmpede en brav 
kamp for at servicere deltagerne, på den 
begrænsede plads, der var imellem de 
opstillede borde. 

Da aftenkulden så småt begyndte at  
trænge ind i teltet, kunne deltagerne  
begive sig ind i restauranten, hvor DJ Rene 
Skovgaard havde fundet de skiver frem, 
der passede til deltagernes alder. 

Det blev sent, da de sidste gæster forlod 
klubhuset. Alle med en erindring om en 
rigtig dejlig fødselsdagsfest, som de vil 
huske længe.



TO NYE ÆRESMEDLEMER

På klubbens årlige generalforsamling den  
24. april 2018 fik klubben to nye æresmedlemmer

Klaas Muitzelaar  
(født 26. oktober 1946) 

K laas har de sidste mange år været 
en nøgleperson i tennisafdelingen. 
Han er suverænt den der ved mest om  

klubbens styringssystemer. Det samme  
gælder hjemmesiden, hvor han sam-
men med web-masteren Klaus Johansen  
er de tekniske vidundere. 

Da klubben solgte den gamle tennis-
hal på Østerbro Stadion til Sparta, og 
i stedet byggede nuværende tennishal 
på Svanemølleanlægget var Klaas en af  
hovedmændene. Antallet af inden- 
dørsbaner steg derved fra to til fire.

Og derved var der skabt grundlag for  
tennis fik en særdeles god økonomi. 

Den nye hal ejes af Østerbro Idrætspark 
A/S, som er 100% ejet af moderklubben. 
Og helt naturligt er Klaas direktør for ØI, 
i øvrigt et job der er ulønnet.

Klaas har i flere perioder siddet i tennis- 
bestyrelsen og i øvrigt også i Hoved- 
bestyrelsen, ligesom han er medlem af 
klubbens økonomiudvalg.

I klubbens 125 års jubilæumsskrift  
fortæller Klaas om sin tilknytning til  
B.93 (side 55), hvor han har været  
medlem i nu over 35 år. 

Torben Klarskov (født 12–11–1947)
Det andet nyvalgte medlem var klub- 
bladets meget aktive chefredaktør.  
Torben Klarskov Andersen. 

Torben har været medlem af klubben 
siden han var 10 år (15. marts 1958).   
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Af Palle "Banks" Jørgensen
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Torben var en habil højre back på 1.  
ynglinge, og så er det sagt. Han  
konverterede tidligt til træner for ung-
domsholdene, hvor han var en af legenden 
Poul Zølck’s disciple. 

Det var dengang, at alle ungdoms 
trænere – mere eller mindre – var skole-
lærere. Det var Torben nemlig også. 

Som ung i B.93 viste Torben allerede den-
gang lederegenskaber. Han var initiativ-
tager til oprettelsen af støtteforeningen 
"B.93’s venner" i 1969. 

På første generalforsamling udtalte  
formanden Ove Jensen: Kasserer bliver 
Torben Klarskov, det var ham, der i 1966 
kom med idéen, han er et meget aktivt 
medlem i B.93 og i klubbens ungdoms-
afdeling, uhyre initiativrig og absolut en 
mand, vi kan være tjent med på denne 
vigtige post. Foreningen fik en forrygende 
start med bl.a. arrangementer i Idræts-
huset, hvor klubmedlemmet Dirch Passer 
sørgede for underholdningen.

Freddie Birtø havde været redaktør af 
Fodboldbladet fra starten i 2002. Da han 
valgte at stoppe i 2009, fik jeg til opgave 
at finde hans afløser. 

Medens jeg stadig sad og kløede mig i 
nakken, fik jeg et brev fra Torben med 
nogle 93-kampprogrammer. 

Han sluttede brevet af med at skrive, at 
han i øvrigt var gået på pension. 

Det var dumt gjort, for ugen efter var 
han den nye chefredaktør. Et par år efter 
(2012) ændrede Torben fodboldbladet 
tilbage til et medlemsblad for hele  
klubben, og dermed bidrog han til at styrke  
fællesskabet i klubben. 

Når man læser det i øvrigt meget roste 
medlemsblad, er man ikke i tvivl om, at 
redaktøren ikke bare sidder på sin flade i 
Allerød og udstikker ordrer. 

Torben er en meget kreativ og energisk 
redaktør, der kommer vidt omkring. Og 
bladet spiller ikke med kørepenge og  
andre goder. Det skal løbe rundt i sig selv.

Udover medlemsbladet er Torben formand 
for Back-Op-foreningen (som tidligere hed 
100 mandsklubben). Han har siddet i  
Hovedbestyrelsen i 1972/73 og igen 
2004/15. Han er med i den bestyrelse, 
der arrangerer den årlige Nostalgi-
fest for gamle divisionsspillere og ud-
valgte ledere, som han var med til  
at starte i 2012.

I sin fritid fra B.93 – og konen og  
haven og børnebørnene – driver Torben  
sin fritidsvirksomhed "Soccer Shop en, 
som handler med primært fodbold- 
programmer.

Han startede biksen helt tilbage i 1963, 
hvor han og et par kammerater samlede  
programmer fra de to kampe i Idræts 
parken. Soccer Shop`en, der ikke er 
børsnoteret, har sin egen hjemmeside. 
Programmer med russiske hold er  
meget eftertragtet oplyser direktøren. 
Og i øvrigt er Torben også tilknyttet  
Frederiksborg Amts Avis, hvor han skriver 
om lokale kampe.

I forbindelse med klubbens netop  
overstået 125 års jubilæum var  
Torben formand for jubilæumsudvalget, 
der arrangerede dagen, reception om  
formiddagen og aftenfest. 

Og det var en succes. Nåh ja, han var også 
redaktør af jubilæumsskriftet. 



1960`erne og 1970`erne var sportsligt 
set en noget mager periode for B.93  
tennisafdeling. 

I begyndelsen opnåede seniorafdelingen 
dog stadig gode resultater, først og 
fremmest ved spillere som Anne-Mette  
Sørensen, Henrik Grage, Niels Knudsen, 
Poul Christensen og Ole Hans Jensen. De 
var alle blandt de 10 bedste på ranglisten

Arne Lund 
(født 21.09. 1943 – død 07.01. 1969)
En af klubbens mest talentfulde tennis- 
spillere, der også var en habil fodbold-
spiller.

Først og fremmest var han en energisk 
klubmand, der deltog aktivt i ungdoms 
arbejdet og i tennisbestyrelsen. 

Sit eneste danske mesterskab for seniorer 
vandt han i Mixed double sammen med 
Gitte Grage i 1968. Arne Lund startede 
perioden som ynglingespiller og vandt 5 
mesterskabstitler i 1961. I 1963 blev han 
seniorklubmester i single.

Desværre døde han i en alder af kun 25 
år. Et stort tab for klubben. 

Gitte Grage/Ejlerskov 
(12. 01. 1944)
Fik sit gennembrud som 17-årig i 
1961, hvor hun som Gitte Grage vandt  
ynglingefinalen ved DM indendørs.

Ved de indendørs seniormesterskaber 
umiddelbart efter nåede hun helt frem til 
singlefinalen i damesingle. 

I sommeren 1961 blev hun 3-dobbelt  
mester hos de unge i single, i double  
sammen med Bente Vagn Nielsen og i 
mixed double sammen med Arne Lund. 

Som ungdomsspiller var Gitte Grage i  
semifinalen i 1962 i Wimbledon, hvor  
hun tabte til den senere russiske vinder. 
I 1964 vandt Gitte Grage sammen med 
Lise Kaae Sørensen DM indendørs og DM 
i single. 

Året efter – nu under navnet Gitte  
Ejlerskov – hed hendes doublemakker Pia 
Balling fra HIK og sammen med hende 
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Af Palle "Banks" Jørgensen

Arne Lund Gitte Grage/Ejlerskov (1944)

TENNISNOSTALGI 11.



blev det til et Danmarksmesterskab in-
dendørs. I 1968 blev hun dansk mester i 
mixed double indendørs med Arne Lund 
ligeledes fra B.93.
 
Anne-Mette
Sørensen (født 07.07. 1947) 
Anne Mette Sørensen vandt i slutningen 
af 60`erne mange kampe som B.93`er, 
men først som medlem af OB fik hun sit 
egentlige gennembrud og sine mange 
mesterskaber. For B.93 blev hun dansk 
mester i damesingle indendørs i 1973 og i 
mixed double sammen med Niels Knudsen. 

For de tre klubber hun repræsenterede 
(B.93, OB og Hørsholm Rungsted Tennis-
klub) vandt hun i alt 16 danske seniorme-
sterskaber. 6 i damesingle, 9 i damedouble 
og 1 i mixed double. Fik sit gennem-
brud som 17-årig i 1961, hvor hun som  
Gitte Grage vandt ynglingefinalen ved DM  
indendørs.

Ved de indendørs seniormesterskaber 
umiddelbart efter nåede hun helt frem til 
singlefinalen i damesingle. 

I sommeren 1961 blev hun 3-dobbelt  
mester hos de unge i single, i double  
sammen med Bente Vagn Nielsen og i 
mixed double sammen med Arne Lund. 

Som ungdomsspiller var Gitte Grage i  
semifinalen i 1962, hvor hun tabte til den 
senere russiske vinder. I 1964 vandt Gitte 
Grage sammen med Lise Kaae Sørensen 
DM indendørs og DM i single. 

Året efter – nu under navnet Gitte  
Ejlerskov – hed hendes doublemakker  
Pia Balling fra HIK og sammen med  
hende blev det til et Danmarksmesterskab 
indendørs. I 1968 blev hun dansk mester 
i mixed double indendørs med Arne Lund 
ligeledes fra B.93.
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Anne-Mette Sørensen fra B.93 arkiv.
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OLDBOYS-AFDELINGENS HISTORIE.

U nder DBU, København findes der nu 
om dage otte aldersrækker, nem-
lig +32 (Oldboys), +40 (Veteran), 

+45 (Superveteran), +50 (Masters), + 55  
(Supermasters), +60 (Grand Old Masters), 
+65 (Super Grand Old Masters) og +70 
(Grand Veteran Masters). Sidste år valgte 
DBU, København at ændre rækkenavnene 
til alderskriteriet, eksempelvis blev Super-
masters til +55. 

KBU indførte i sæsonen 1942 en old-
boys række. Vinder blev i øvrigt B1903.  
Dengang var normen, at når man sluttede 
som senior, så holdt man ikke formen ved 
lige. Så en oldboys spiller var ofte en back 
med en ordentlig kuffert. Det blev hen ad 
vejen normen, at mange fortsatte med, 
at spille fodbold, når de var fyldt 40 år. 

Så i 1977 indførte KBU er Veteranrække 
for spillere fyldt 40 år. I oldboys rækken 
var der efterhånden seks rækker med 10 
hold i hver med op- og nedrykning.

Udviklingen fortsatte, og i 1985 indførtes 
en række for +45 år (Superveteran). De 
onde påstår, at det var B.93’s legendariske 
spillende holdleder Kaj "Boll", der rendte 
op til KBU på 2.salen, når han syntes det 
gik lidt for hurtigt. Så i 1991 oprettedes 
Masters rækken (+50 år) og i 1996 op-
rettedes Supermastersrækken (+55 år). 
I 2005 oprettedes Grand Old Masters for 
spillere +60 år. Så nu skulle man tro det 
var slut.

Men i 2008 indførtes en række for  
spillere +65 år. Det specielle ved det var, at 
man skulle spille 7-mands (halv bane), og  
kampene foregik om formiddagen og 

holdene spiste sammen efter de 2 x 30 
minutter. Det var en udpræget succes, så 
i 2013 indførte KBU en række for spillere 
+70 år, der skulle spille 5-mands. Også her 
er der fællesspisning efter kampene, som 
typisk foregår mandag kl. 11:00. Man tror 
det er løgn, men der arbejdes i kulisserne 
på en ny række for spillere på +75 år.

B.93 har altid været godt repræsenteret 
i de forskellige rækker og er blevet  
rækkevinder et utal af gange. 

På foranledning af Erik Hermann (Fremad 
Amager) oprettedes i 1973 en såkaldt 
vinterturnering. Nu kunne de gamle holde 
formen ved lige hele året. Kampene blev i 
starten afviklet på grusbaner, som ofte var 
frosthårde og snedækkede. Nu om dage 
spilles kampene på nogle lækre kunst- 
baner. Aldersgrupperne er de samme som 
i KBU-turneringen. I marts/april bliver 
så afholdt en afslutningsfest. Da B.93 
holdt afslutningsfesten i 1993, var der 550  
tørstige deltager i den gamle tennishal.

Det var dengang sidste runde blev afviklet 
en lørdag formiddag. Så havde deltagerne 
en mulighed for at varme op til festen om 
eftermiddagen. 

De sidste 10 år har B.93 vundet Masters-
rækken otte gange, Supermastersrækken 
otte gange og Grand Old Masters fem  
gange. Ved afslutningen kåredes årets 
leder. Her har B.93 været repræsenteret 
af Ole Mortensen (grønthandleren), Ole 
Petersen og Kaj "Boll" Christensen.

En forklaring på de mange mester- 
skaber er en trup bestående af spillere som 

Af Palle "Banks" Jørgensen



f.eks. Ole Petersen, Jens Kolding, Frank 
Rasmussen, Bent Andersen, Erik Norsker, 
Flemming Mathiesen, Per Jürgensen, Axel 
Bech og Jørgen "Ost" Jensen.

Oldboys afdelingen i B.93 er en klub-
i-klubben, hvor der betales et årligt  
kontingent på 250 kroner. 

Afdelingen sørger så for markering ved 
runde fødselsdage, tilskud til den årlige 
sammenkomst med venskabsklubben 
OB, sommertur på Bakken og en bajer til  
holdene i ny og næ (mest næ).

Udover turneringskampe er der åben  
træning mandag formiddag og tirsdag af-
ten. Så på den måde har alle medlemmerne 

mulighed for, at holde sig i god form. Så 
backen med en ordentlig kuffert er historie.

Oldboys afdelingen ledes af en bestyr- 
else på tre, Ole Petersen (kasserer siden 
2000), Per Jürgensen (sekretær siden 
1992) og Palle "Banks" Jørgensen (for-
mand siden 2010).

I juni måned 2018 deltager B.93 i VM for 
+70-årige. Det er en begivenhed, som AB 
arrangerer, og det er med hold fra Japan 
og USA. Der spilles 11-mands, så B.93 
stiller med et fælleshold med vennerne 
fra Brønshøj. Fællesholdet er i pulje med 
Vest-Japan og Aalborg Chang. Lidt af en 
dynamitpulje.

Bagerst fra venstre: Eigil Roland Petersen (holdleder), Bo Karlsen, Jens Kolding, Jørgen "Ost" Jensen, Jesper Debel, Jens Peter 
Tommerup, Goran Andric og Erik Norsker.Forrest fra venstre: Bent Andersen, Jens Harrild, Claus Sømoe, Ole Petersen, Per 
Sjøqvist, Frank Rasmussen og Ebbe Lund Nielsen. Foto: Carlo Merolli.



126.593

Palle "Banks",  
Hans Christian  
Boserup,  
Leif Clemens  
Pedersen,  
Arvid Christesen,  
Torben Klarskov/
Soccer Shop`en, 
Freddie Birtø,  
Per Grenz,  
Henrik Dreiager,  
Ole Ringheim,  
Gitte Arnskov,  
Ole Petersen,  
B.93 Fodbold ApS, 
Jens Jørgensen, Jan 
Smith (Pølsemand),  
Flemming  
Johansen, Johnny  
Wetterstein Hansen, 
De Gyldne (Claus 
Vandborg),  

Peter Grahn,  
Finn "Ludo" Jensen, 
Ole Gade  
Lorentzen,  
Stig Hansen,  
Svend Petersen 
(Stive Svend), Kaj 
Bak Christensen,  
Meny Rotunden, 
Kim Autzen,  
Drinkit/Svend  
Ove Rasmussen,  
Sanne Stiborg,  
Tommy Møller,  
Jørgen "Ost"  
Jensen,  
Sven-Erik Jensen, 
Peter "OB" Jensen, 
Finn Jacobsen,  
Find Juhl Jensen,  
Leif Lykke Nielsen, 
Martin Heisterberg, 

Per Clausen,  
Gunnar Aagesen, 
Mogens Hansen, 
Hans Erik Petersen,  
Mads Øland,  
Mobilepay (ukendt), 
Vagn Müller,  
Erik Rønnow,  
Leif Petersen (Store 
Leif), Hans  
Drachmann, Stig 
Kargaard, Henrik 
Lindholm, Torben 
Henriksen, Nostalgi-
festkontoen,  
Jørgen Ritnagel, 
Kim Svensson,  
Erling Bøje,  
Ole Ejvind  
Jørgensen,  
Henning Tøth,  
Jens Helsted,  

Per Jürgensen,  
Jens Kolding,  
Back-Op foreningen, 
Old Boys forenin-
gen, Benni  
Jørgensen, Morten 
Hemmingsen,  
Nels Conrad,  
Mobilepay (ukendt),  
Gert & Ninette  
Troensegaard, Ole 
Flemming Hansen, 
Benny Gerneke,  
Leif Rønnow,  
Svend Boelsmand, 
Gert Jensen,  
Mobilepay (ukendt), 
Palle Mogensen, 
Tennisafdelingen, 
Hans Hesselberg og 
Peter Stahlhut
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Følgende medlemmer har bidraget til resultatet: Kr. 126.593.
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E n kvinde har nu i ligestillingens hellige 
navn taget plads i tennisafdelingens 
kommandocentral, hvor hun foreløbig 

de næste to år sammen med Bo Mortensen 
og Homan Samimi skal danne det triumvirat, 
der får tennisafdelingen til at fortsætte med 
at gro og vokse. 

Frederikke er 25 år og er under uddan-
nelse som erhvervsøkonom. 25 timer om 
ugen arbejder hun med mange forskellige 
opgaver i tennisafdelingen. 

Hun skal blandt andet have styr på STU 
træningen, hvor der til dato er over 200 
tilmeldte.

Hun skal have styr på medlemskaber, og 
have blikket rettet mod tennisafdelingens 
økonomi. Hver fredag er hun at træffe 
i hallen mellem kl. 07.30 og 18.30, så  
fredagsaftens fornøjelserne må henlægges 
til en anden hverdag.

 "Det passer mig helt fint, at kunne flekse 
mine tider, og arbejde en del hjem-
mefra. Det giver mig mulighed for at 
supplere min indtægt, således at jeg 
kan komme igennem studierne med 
en sund økonomi. 

Frederikke læser i Slagelse og hun har 
netop overstået årets eksaminer med et 
flot resultat.

 "Der er temmelig meget run på tennis-
afdelingen for tiden og vi mærker så 
småt, at vi har behov for mere plads til 
de mange medlemmer, der strømmer 
til klubben. 

Selv har hun og de andre også en række 
nye tiltag på tegnebrættet. 

 "Vi skal kunne tilbyde tennis for pensioni-
ster, studerende, skoler og institutioner, 
så vi udnytter den ledige kapacitet, 
der er i formiddagstimerne. Vi har fire 
dejlige indendørs baner, men vi kunne 
godt trænge til yderligere to, som vi 
måske kan etablere ved at overdække 
to af banerne og ændre underlaget. 

Frederikke nyder tilværelsen i B.93 som 
hun har været medlem af siden 2014. Selv 
får hun kun sparsom tid til selv at dyrke 
spillet på klubbens 3. hold af og til. 

Hun drømmer om at uddanne sig til  
statsautoriseret revisor, og skulle denne 
drøm indtræffe, så bliver det nok mere på 
selve tennisbanen, vi kommer til at møde 
hende til den tid. 
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FØRSTE KVINDE I MASKINRUMMET
Af Torben Klarskov
Frederikke Nørgaard har taget plads ved siden af Bo og Homann

Frederikke Nørgaard (Privatfoto)
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GODE RÅD FRA KLINIK
Af Eivinde Møller.

Restitution –  
en vigtig del af træningen 

R estitution og hvile efter træning har  
essentiel betydning for en optimal  
træningstilgang. Hvis du træner løs i 

en for lang periode uden at tage hensyn til 
din krops ressourcer eller uden fokus på  
restitution, risikerer du at nedbryde din krop 
fremfor at opbygge den. Længere nede 
kan du teste dig selv for, om du har brug 
for restitution.

Har du symptomer på overtræning?
Mange motionisters mål med træning er 
at komme i form og passe på sin krop.  
Men overtræner du, risikerer du det  
modsatte med store konsekvenser til følge. 
Er du på vej i overtræning, kan de første 
symptomer være påvirkning af din søvn-
rytme, dit energiniveau og væskebalance. 

Du vil typisk opleve, at du er mere 
uoplagt og træt, at du har mere  
behov for at sove, men at du samtidig 
sover dårligt eller meget uroligt. 
Respekterer du ikke de første tegn på 
overtræning, kan konsekvensen være, 
at dit immunsystem heller ikke kan følge 
med, og du kan ende med at blive syg 
eller udbrændt

Hvordan restituerer man bedst?
Træner du op eksempelvis op til et 
halvmarathon, marathon eller en Iron-
man, skal du tænke restitution ind i dit  
træningsprogram. Restitution betyder, 
at du bør have en hviledag fra træning,  
eller at du bør træne langsommere eller  
kortere distancer.

Hvem har mest brug for restitution?
Er det kun eliteudøvere som over- 
træner? Det korte svar er nej!

Overtræningsproblemet ses ikke kun hos 
elite idrætsudøvere med høj trænings 
mængde, faktisk er problemet mere ud-
bredt blandt motionister med høj trænings 
mængde, der både skal jonglere høje  
træningsambitioner med arbejde og  
familieliv.

Tegn på overtræning? Test dig selv!
Tæl hvor mange af de 10 nedenstående 
tegn, du kan svare ja til og se i resultatet, 
hvornår du bør overveje restitution i form 
af lette træningspas eller et par hviledage.

1.  Vægten: Du har tabt dig tydeligt si-
den i går. Et vægttab på bare to pro-
cent fra den ene dag til den anden 
kan tyde på væskemangel.
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2.  Hvilepulsen: Din hvilepuls er steget. 

3.  Søvn: Du føler, at du ikke får sovet 
nok eller godt nok. 

4.  Morgenurinen: Dit første besøg 
på toilettet om morgen og dit tis er  
mørkegult. Det kan være tegn på 
væskemangel.

5.  Energiniveau: Du oplever generelt 
nedsat energiniveau på trods af din 
træning.

6.  Humør: Du er uforklarligt tvær,  
irriteret eller sur.

7.  Sygdom: Du er ofte små syg 
og kan ikke rigtig komme af med  
sygdommen.

8.  Smerter og skader: Du er over- 
drevet øm eller bliver ofte småskadet 
efter træning, hvilket også er tegn 
på at muskler, sener m.m. er over-
belastede.

9.  Præstation: Du underpræsterer 
til din træning eller konkurrence i  
forhold til normalt.

10.  Iltning af blodet: Din iltprocent er 
under 95 %. Du kan få testet din  
iltprocent hos lægen.

Resultat – hvor mange kan du svare ja til?

0–1 Grønt lys: Du er klar til at træne hårdt

2–4 Pas på: Du kan træne hårdt, hvis dit 
program kræver det, men skær ned på 
mængden eller intensiteten. Tag i stedet 
et lettere træningspas.

5–6 Advarsel: Du bevæger dig ind i den 
farlige zone og er i overhængende risiko 
for at være overtrænet. Du skal holde en 
til to hviledage.

7–10 Fare: Du behøver nogle fridage 
evt. en uge. Bliver det ikke bedre, bør du  
tilses af din læge.



K lokken 18 onsdag før påske ruller en  
busfuld af forventningsfulde U13 og 
U19 spillere ud fra B93’s klubhus ved 

Sporsløjfen med Mark B bag rettet. Destina- 
tionen er tre dages turnering i Prag. 

For de 18 U13 spillere og deres trænere 
Pelle og Divin er det første gang de skal 
til en turnering i udlandet og det er ikke 
meget de endnu har spillet 11-mands. 
Men de kender hinanden godt – mange 
af drengene har spillet sammen siden de 
var små og Pelle har været deres træner 
næsten ligeså længe. 

Ved ankomsten til Prag skærtorsdag for-
middag bliver holdet indlogeret på Hotel 
Olsanka et par kilometer uden for Prags 
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U13 PÅ TUR TIL PRAG



gamle bydel. En fin opgradering fra de 
turneringer, hvor de plejer at sove i mad-
pakke-lugtende klasselokaler i sovepose. 
Efter et kort hvil tager Pelle, som også er 
historiker, drengene med på sightseeing, 
hvor de bl.a. ser den berømte 650 år gamle 
Karlsbro, som forbinder de to bydele Stare 
Město og Malá Strana med hinanden og 
Tynkirken, hvor Tycho Brahe blev begravet 
i 1601. Undervejs er der pitstop med  
velfortjente burgers og is. 

Og det bliver noget af det bedste på hele 
turen. Sportslig går det nemlig ikke alt 
for godt. Den bulede græsbane, som  
ligger hos boldklubben SK Nusle i Prag 4, 
er ikke yndlingskost for en flok teknisk 
dygtige østerbrodrenge, som bliver ud-
fordret af tre italienske hold, som spiller 
lange bolde frem til en hurtig angriber 

og lukker helt af i forsvaret med fire  
store klipperter på stribe. Helt som itali-
ensk fodbold skal være. Så selvom dren-
gene kæmper bravt må de tage hjem 
med fire nederlag – tre til de italien-
ske hold og et til et lokalt hold fra Prag.  

Men de kan godt være deres indsats  
bekendt, for samtidig er B93 drengene 
 udfordret af influenza, snotnæser og 
helt utrolig dårlig hotelmad – ja und- 
skyldninger er der nok af. Men det slår 
ikke nogen ud. Vi må op på hesten igen. 

Med mere øvelse i 11-mands og god  
voksemad med grøntsager og proteiner 
– så skal vi nok snart være klar til en ny 
turnering, hvor vi også kan vise noget af 
det flotte fodbold, som vi plejer at spille.



U15 ELITE DELTOG I FUTURE CUP I GØTEBORG I PÅSKEN
Af Grethe Andersen

Langfredag mødtes holdet på Københavns  
Hovedbanegård for at tage toget til Gøteborg. 
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F uture Cup er et pænt stort stævne 
med rigtig mange deltagende hold. 
Bare i vores årgang og række deltog 

ikke færre end 32 hold.

B.93 var kommet i pulje med:
Täby FK
Karlslunds IF HFK
Trelleborgs FF

Efter at være blevet indkvarteret på 4* 
hotel gik holdet ud for at finde skolen, 
hvor der var blevet bestilt aftensmad, så 
det ikke blev nødvendigt at spise varme 
madpakker.

Lørdag formiddag skulle første kamp  
spilles mod Karlslunds IG HFK. 

Holdet mødte op i god tid ved den bane 
som anvist i programmet. da de skulle til 
at tage fodboldstøvlerne på, fik de at vide, 
at deres kamp var blevet flyttet til andet 
spillested. Pyh, pludselig var de ikke i god 
tid. En bus blev tilkaldt, men de nåede 
sørme frem til kampstart, dog uden mulig- 
hed for den perfekte optakt. 

Desværre skulle de spille på en første  
generationskunstbane, som både var  
meget glat og hård som beton.

Vi spillede ikke helt super, men nok til at 
holdet vandt 2–0. 

Lørdag eftermiddag skulle drengene spille 
mod Trelleborgs FF på en lækker ny kunst-
græsbane, i udkanten af Gøteborg. 

Banen lå helt fredeligt og solen skinnede 
fra en skyfri himmel. Vi vandt igen 2–0, 
og holdet spillede en rigtig god kamp. 
Selv en forælder fra modstanderholdet, 
var så imponeret, at han ikke troede, at 
der var mange hold i Danmark, der kunne 
spille bedre end vores. Så simpelthen en 
perfekt spillet kamp, på en perfekt bane, 
med et perfekt vejr og ikke mindst et  
perfekt resultat. 

Søndag formiddag blev den sidste pulje-
kamp spillet mod Täby FK. Kampen var 
ekstra vigtig at vinde, da Täby også havde 
6 point for de første to kampe.

Det endte så med at blive en kamp vi 
helst vil glemme lidt og så alligevel ikke.

I får lige den korte version. Dommeren var 
bestemt ikke venligt stemt over for B.93. 
Vores ene træner blev bortvist inden  
kampen gik i gang, og i første halvleg blev 
der konsekvent dømt i mod os. 

I halvlegen beder vores anden træner om, 
at der bliver tilkaldt én fra stævneledelsen, 
for vores hold kan ikke fortsætte under dis-
se forhold. Der kommer så én fra stævne- 
ledelsen, som taler med begge vores  
trænere, samtidig med at kampen fløjtes 
i gang igen. Under samtalen får trænerne 
at vide, at begge er bortvist resten af 
kampen. Vores spillere virkede let for- 
virrede, men kæmpede bravt og spillerne 
på bænken på tog sig trænerrollen helt 
af sig selv. Flot af alle drenge – og det 
bedste af det hele var, at holdet vandt 
kampen 2–1.



Holdet gik dermed ubesejret videre fra 
den indledende runde og skulle søndag 
eftermiddag spille mod GAIS, som er en 
stor klub i Gøteborg. 

Inden eftermiddagens kamp, fik vores 
trænere besked om, at Täby FK havde 
indbragt en klage og ønskede, at få os ud 
af turneringen. Utroligt, men mon Täby 
FK havde øjnet en chance for at komme 
videre som etter i puljen? Stævneledelsen 
valgte ikke at diskvalificere os, men i  
stedet valgte de at bortvise begge vores 
trænere i de resterende kampe. 

Forældre måtte træde til som „trænere‟ 
under kyndig vejledning af holdets  
almindelige trænere. Der var vist telefon-
kontakt mellem trænerne og udskiftnings-
spillerne, som kunne videregive beskeder 
til forældretrænerne under kampen.

Aldrig har vi spillet mod et så homogent 
hold. Tror ikke at højdeforskellen på  
laveste til højeste spiller var på mere en 
ca. 5 cm, og de var selvfølgelig høje.

Pyh, det var en hård kamp. Vores drenge 
havde brugt rigtig mange kræfter i for-
middagens kamp, hvor GAIS havde valgt 
at sparre nogle af deres bedste spillere, 
men ud over at være fysisk store, spillede 
de desværre også fysisk hårdt. Bl.a.  
fik GAIS en spiller vist ud efter to gule 

kort, men det var ikke til nogen hjælp for 
os, for de to af vores spillere han havde 
tacklet groft, var begge blevet skadet  
og kunne ikke fortsætte. Kort efter de  
havde fået spilleren vist ud, blev en tredje 
af vores spillere også skadet, efter  
endnu en hård takling, og så endte vi med 
at spille 10 mod 10, da vi ikke havde flere 
„friske‟ spillere at skifte ind.

Vi tabte kampen 0–3 til et fysisk stærkere 
hold. Det var helt i orden, for B.93 havde 
kæmpet bravt.

Det betød så, at vi skulle spille mandag 
middag mod Qviding FIF om 5.–8. pladsen.

Holdets kamp blev igen placeret på  
Gøteborgs dårligste kunstgræsbane.  

Drengene ville så gerne have vundet, men 
tabte kampen 1–2.

Så samlet set, blev det til en 7. plads. 
GAIS vandt forresten stævnet.

Tak til trænerne for at tage holdet med til 
stævne, til drengene for spændende kampe, 
for dejligt selskab med andre forældre 
fans, for det utroligt dejlige vejr, og til 
Back-Op Foreningen for tilskud til frugt 
og drikke til drengene, og hjælp så alle 
holdets spillere fik mulighed for at komme 
med på turen.



RUNDE FØDSELSDAGE I 3. KVARTAL 2018

Ninette Troensegaard-Petersen  
60 år, den 6. august (født i 1958)
Der er mange måder at være medlem af 
B.93 på. Nogle har deres daglige gang på 
klubbens anlæg, nogen følger klubben og 
de sportslige resultater i fodbold og/eller 
tennis tæt via hjemmesiden og sociale  
medier, mens andre har en mere distan-
ceret klubkontakt men alligevel trofast 
bevarer sit medlemskab. 

Ninette må siges at høre til den sidste 
kategori. Ninette slider yderst beskedent 
på klubbens faciliteter, men har fasthold 
sit medlemskab flot nu gennem mere end 
25 år. Et medlemskab, som hun oprettede 
qua sit kendskab og ægteskab med Gert. 
Efter sigende ganske frivilligt.

Ninette dyrker ikke selv sport, men hun 
nyder motion sammen med Gert gennem 
hyppige og lange vandreture i by, parker 
og på land. Hvorvidt Ninette på et  
senere tidspunkt vil tage sig tid til at blive 
sportsudøver, har hun ikke fortalt om, 
det det vil være en glæde, i givet fald  
at byde hende velkommen i de aktives 
rækker.

Tillykke med de 60 år. – Op

Henrik Lindholm 80 år den  
11. august (født i 1938)
Henrik, med det fornemme mellemnavn 
"von" er en af klubbens mest markante 
personer gennem tiderne, det er ikke 
til diskussion, Henrik blev indmeldt som 
9-årig i 1947, det sørgede hans far Hans 
Lindholm for. Sammen med sin far over-
værede Henrik sin første 93‒kamp i april 
1949, hvor B.93 mødte Frem i Idræts-
parken i næstsidste runde (1. division). 
Med to mål i de sidste minutter vandt 
B.93 kampen 2-1 (13.100 tilskuere), og 
var derved udenfor nedrykningsfare. Der 
nu gået 69 år, og Henrik følger fortsat 1. 
holdet med stor interesse.

Henrik var kasserer i to perioder, nemlig 
1968/72 og igen 1982/98. Således sad 
Henrik i hele 20 år på pengekassen, som 
han vogtede på, som var det hans egen. 
Det var også en nødvendighed, for det 
var i perioder med store økonomiske ud-
fordringer. Ikke mindst da klubben skulle 
forhandler med Københavns Kommune om 
vilkårene for udflytningen fra Stadionbyg-
ningen på Østerbro Stadion til Svanemølle-
anlægget. Sammen med den øvrige hoved- 
bestyrelse, Jørgen Norsker (formand),  
Torben Biilmann (næstformand) og Freddie 
Birtø (sekretær) sørgede disse fire  
hædersfolk for, at klubben fik forhandlet 
gode vilkår.  
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Som fodboldspiller havde Henrik ikke den 
helt store karriere, det blev til rækkevinder 
på 3. junior og som senior toppede han 
på 4. holdet. Ingen forstod, at værdsætte 
hans – efter eget udsagn – åbenlyse  
talent. Når han ikke arbejdede for klubben, 
var han ansat i Landmandsbanken, senere 
omdøbt til Danske Bank, hvor han opnåede 
at blive vicedirektør og få 40 års jubilæum.

Udover at være i hovedbestyrelsen har 
Henrik også været i bestyrelsen for  
selskabet bag divisionsholdet, en periode 
som formand. Han var i mange år kasserer 
for 100 mandsklubben (som nu hedder 
BackOp foreningen), hvor han udover at 
kradse kontingent ind, sørgede for en ud-
søgt rødvin til generalforsamlingen. Henrik 
fik KBU’s sølvnål i 2005 og DBU’s sølvnål 
i 2007. Han er derudover blevet "Årets  
leder" i B.93 både i 1992 og i 2008. Henrik 
Lindholm er en af historiens mest  
engagerede 93’er og samtidig er han  
den der i dag ved mest om klubben – alle  
inklusive. Henrik er gift med Lis, de kunne 
fejre guldbryllup tidligere på året. Sønnen 
Christian var en talentfuld ungdomsspiller 
i B.93, datteren Anne havde en kort  
karriere i klubbens restauration – og aldrig 
har hun set så meget til sin far.

Henrik blev udnævnt til æresmedlem i 
1998, og alle klappede. Hans største triumf 
i nyere tid, var da han i 2015/16 skaffede 
tennishallen (ØI A/S) en realkreditfinan-
siering, som betød en meget betragtelig 
rentebesparelse.  

Henrik Dreiager, 60 år, den  
13. august (født i 1958)
Henrik blev indmeldt 27-02-1978. Det 
var først i 2004, at Henrik Dreiager blev 
et kendt ansigt i klubben. Efter en meget 
rodet ledelsesmæssig periode var alt kaos, 
og der dukkede regninger op i skuffer og 

skabe. De nye folk i HB, Johnny Wetterstein 
Hansen (formand), Hans Bay (kasserer), 
Hans Drachmann og Jørgen Ritnagel hyrede 
(ulønnet) Henrik Dreiager til at få styr 
på bogholderiet, debitorer og kreditorer. 
I løbet af 3-4 år var den store gæld  
nulstillet. Efterfølgende overtog Dreiager 
al bogføring for såvel Kontraktfodbold ApS 
og Østerbro Idrætspark A/S. 

Henrik Dreiager, der var regnskabschef 
hos Akademisk Arkitektforening, blev  
selvstændig sidste år. Sammen med  
ægtefællen Lise-Lotte startede de 
Dreiager Property Management, som til-
byder danske og udenlandske ejendoms 
besiddere ejendomsadministration og  
selskabsadministration.

Dreiager er stoppet med bogføringen af 
klubbens selskaber. Til gengæld har han 
beholdt sit job som kasserer for Back-Op 
foreningen. – pbj
 
Ole Stig Sørensen, 70 år, den 30. 
august (født i 1948)
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Ole Stig blev indmeldt i B.93 i 1958. Navn-
kundige Poul Zølck blev hans første træner. 
Fra denne årgang var der mange gode fod-
boldspillere: Hans Paulander Jørgensen, 
Jan Wennecke, Jørgen "Luffe" Petersen, 
der alle fik kampe på klubbens 1. hold. 
Svend Boelsmand, Søren Kargaard og 
Mogens Gyde, der også har gjort sig  
bemærket i klubben og i medierne. 

Ole Stig var en lille men lynhurtig højre 
wing med en veludviklet teknik. Men som så 
mange andre druknede han i overgangen 
fra ungdomsafdelingen til seniorafdelingen, 
og så var det slut med at spille fodbold.

Ole uddannede sig som psykolog, og fik 
sin egen klinik i Roskilde, som han har 
drevet siden 1986.

Han er i dag gift med Marianne og har 
en datter Sara fra sit første ægteskab. 

Ole Stig var med til nostalgitræffet for 
årgangene 1946-1948, som blev afholdt 
i klubben i 2012 (se B.93 medlemsblad 
nr. 1. juni 2012).

På årets generalforsamling modtog Ole en 
B.93 nål for 60 års uafbrudt medlemskab 
af klubben. – tk

John Skovsdahl, 60 år,  
den 31. august (født i 1958)
John Skovsdal, eller Skoller som han  
kaldes af alle, er fra den berygtede/ 

berømte 58-årgang, hvor han starte-
de som lilleput. Han kom fra Australien 
som 8-årig, men lærte det danske sprog  
hurtigt, og faldt hurtigt til i den nye kultur.

Skoller gik på Vibenshus Skole, sammen 
med blandt andre Ole Rojas, Steen  
Christoffersen og hans bedste ven Claus 
Vandborg, som han også spillede sammen 
med på lilleputholdet i B.93.

Han var placeret som højre back igennem 
alle ungdomsårene, men som ynglinge-
spiller gik han til træneren, og sagde han 
ville spille i angrebet. Det gjorde, at Skoller 
blev en meget bedre spiller og endda  
nåede Danmarks serieholdet. 

Ambitionerne for at blive divisionsspiller, 
blev overgået af hans behov for at se sit 
fødeland igen, så den hurtige angriber 
forlod Danmark og rejste til landet „Down 
Under ‟

30 år efter vendte han tilbage, og blev 
medlem af B.93 igen. Skæbnen har dog 
været hård ved Skoller, som i dag er pensio 
neret, og bor i De Gamles By – han lider 
hårdt af Parkinsons sygdom, men er stadig 
en fyr man kun kan holde af. – cv

Claus Vandborg 60 år,  
den 4. september (født i 1958)
Claus blev indmeldt den 21. august 1969, 
og skal således have 50 års nålen næste år. 
Claus spillede i B.93 lige fra ungdomstiden. 
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Han var en teknisk spiller, en offensiv 
af slagsen. Defensivt arbejde og hoved-
spillet var ikke det der stod øverst på  
listen over spidskompetencer. Det blev til  
beskedne fire kampe på 1. holdet (1982).  
Tilgengæld blev det til 81 kampe på 2.  
holdet, hvor han var en målfarlig angriber.  
Han scorede bl.a. fem mål da Klemensker 
blev besejret med de usædvanlige  
cifre 12-2.

Efter karrieren, lad os kalde den det, var 
Claus Vandborg træner i mange år. Han var 
træner i klubben for 2. holdet (1989/91). 
I en enkelt kamp var han vikar for Arne 
Nielsen på 1. holdet. Det var mod Kastrup 
(2-2).  Herefter fortsatte trænerjobbet 
ude i byen (1991/09) i Vestia, GVI, HB, 
Amager FF og Rødovre.  

Claus Vandborg var i mange år medlem 
af redaktionen i klubbens medlemsblad, 
hvor han brillerede med sjove historier 
og spændende interviews. Claus sad i 
klubbens bestyrelse i perioden 1980/85. 
Jobbet som skolelærer blev udskiftet 
med et kommentator job på Eurosport.  
Sidste år blev Claus i stedet ansat i B.93 
som presse-og kommunikationschef, en 
nyoprettet stilling som han udfylder med  
stor succes.

Det var Claus, der for 4-5 år siden oprettede 
en facebook gruppe for gamle 93’er med 
det beskedne navn "De gyldne". Gruppen 
der er på omkring 300 medlemmer  

arrangerer årlige sammenkomster, som 
meget naturligt finder sted på B.93.

Hvis nogle skulle være i tvivl er hans søster 
Lone Vandborg (B.93), tidligere topspiller i 
tennis med 17 danske mesterskabe, heraf 
fire i single. – pbj

Kim "Fupz" Aakeson, 70 år,  
Den 12. september (født i 1958)
Kim "Fupz" Aakeson blev født i 1958 på 
Vesterbro i København og voksede op i 
Hvidovre og Albertslund. Efter studenter 
eksamen ved Vallensbæk Gymnasium i 
1977 boede "Fupz" Aakeson 16 måneder 
i Pakistan udsendt af Tvinds Rejsende  
Højskole. I begyndelsen af 1980’erne var 
han freelance illustrator for danske aviser 
og tidsskrifter. Hans første udgivelse i eget 
navn var tegneseriealbummet „Gå løs på 
livet‟ fra 1982, mens han to år senere  
udgav sin første børnebog: „Hvem vover 
at vække guderne?‟. I 1996 afsluttede han 
sin uddannelse som manuskriptforfatter 
ved Den Danske Filmskole og har siden 
leveret manuskripter til både spillefilm, 
kortfilm, radiospil og teaterstykker.

Kim Fupz Aakeson bor i dag på Østerbro 
med filminstruktøren Pernille Fischer  
Christensen, hendes søn og deres fælles 
datter. Han er aktiv tennisspiller i B.93. 
B.93 omtalte i fodboldblad nr. 35 2010 hans 
novelle „Nedtur ‟ fra 1999, der handler 
om to fans fra B.93, der skal ud og se 
B.93 spille mod Lyngby i Superligaen. Som 
så mange gange før vender vores fans  
tomhændede hjem, men den ene møder 
en sød pige, der også er B.93 fan, og 
så skal B.93 snart op imod Brøndby, så 
mon ikke lykken snart vil vende. Novellen  
findes i novellesamlingen „Tilløb‟ fra 2008 
og i en antologi fra 1999 „City- noveller om 
unge i storbyen‟ ved Anne Mørch Hansen, 
Høst 1999. – tk
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Flemming Jensen, kun kendt som "Bejs", 
var en kendt person i B.93, hvor han havde 
været medlem i en årrække. Hans egen 
præstation på banen var ikke eksisterende. 

Til gengæld var han en farverig og  
succesfuld holdleder for mange forskellige 
seniorhold. 

Bejs deltog aktivt i det sociale liv i klubben, 
indtil sygdommen ALS ramte ham i 
2015. Som følge heraf kom i pleje på De  
Gamles By. 

Til trods for denne ubehagelige syg-
dom holdt han modet oppe til det sidste.  
Typisk "Bejs", han var ikke sådan at slå ud.

Hans lillebror Torben Jensen, bedre kendt 
som "Gummi", tog sig kærligt af sin bror 
de sidste vanskelige år. 

Og så kunne lillebror fortælle storebror om 
alle nyheder fra B.93, som "Bejs" fulgte 
med stor interesse.

Til trods for Bejs ikke havde haft støvler 
på siden han var i 20’erne betalte han  
fremdeles aktivt kontingent lige frem til 
sin død. 

Det fortæller meget om hvilken god 93’er 
vi har mistet. 

NEKROLOG
Af Palle "Banks" Jørgensen

Flemming "Bejs" Jensen,  
født 31-01-1954, død 05-05-2018 (64 år)



Hovedbestyrelsen

Hans Drachmann (formand)
dra@b93.dk 
Peter Lysdahl (kasserer)
Lysdahl63@gmail.com
Morten Hemmingsen (fodboldformand)
mhe@b93.dk
Christian Lunøe (tennisformand)
lunoe_c@yahoo.dk                                              
Jørgen Ritnagel (Fodboldafdelingens  
repræsentant)
ritnagel@mail.tele.dk
Adam Mollerup (Tennisafdelingens  
repræsentant)
adam@b93.dk
David Kendal (suppleant fra Fodbold 
afdelingen)
david@b93.dk
(suppleant fra Tennisafdelingen)

B.93 Kontraktfodbold ApS
Lars Lüthjohan Jensen (bestyrelses 
formand)
llj@b93.dk
Ole Ringheim
ole@b93.dk
Jeppe Hedaa
jeppe@b93.dk
William Kvist
williamkvist@b93.dk

Bestyrelsen for Østerbro  
Idrætspark A/S (ØI)

Torben Henriksen (bestyrelsesformand)
adv@t-henriksen.dk
Jens Agerbak
emillie.casey@privat.dk
Niels Kjærulff
niels-kathleen@mail.dk    

Fodboldbestyrelsen

Morten Hemmingsen (formand)
mhe@b93.dk
Max Riis Christensen (ungdoms- og 
næstformand)
mrc@b93.dk
Niels Møller (ansvarlig for  
U10-U16 drenge)
niels@b93.dk
Bjarke Møller (pigeudviklingsansvarlig/
sportschef)
bjarke@b93.dk 
Casper Wulff (Børneformand U4-U9)      
casper@b93.dkTommy Møller  
(seniorafdelingen)
tommy@b93.dk
Flemming Lauenborg
flbfrontline@hotmail.com
Nanna Nyholm
nanna@nyholm.net

Tennisbestyrelsen
Christian Lunøe (tennisformand)
lunoe_c@yahoo.dk                                     
Patrick Ørngreen (næstformand)
patrick.oerngreen@hotmail.com
Marie Jakobsen
mariejakobsen@yahoo.dk
Torben Ernst    
willy@willyernst.dk
Cathrine Ørbeck-Riis    
cathrine.riis@hotmail.com
Nils-Henrik Jørgensen
nihej@stagehoej.dk
Marja Jäättelä
mj@cancer.dk
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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


