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40 ÅR MED PROFESSIONEL FODBOLD

Den 25. februar 2018 vil det være 40 år 
siden, at professionel fodbold blev indført 
i Danmark

Forud var gået mange års heftig debat om 
pro et contra, og professionel fodbold var 
sikkert ikke blevet en realitet, hvis ikke 
Harald Nielsen og Hernings daværende 
borgmester Helge Sander havde truet med 
at oprette deres egen professionelle liga.
Blandt de ivrigste forsvarsadvokater for 
bevarelsen af amatørbegrebet befandt 
vore egen formand John Andreasen og 
formanden for Frederiksberg Boldklub Emil 
Sørensen sig. 

De argumenterede med, at de små klub-
ber ville miste deres bedste spillere til de 
større klubber, og derved ikke længere 
ville bevare den samme mulighed for at 
udfordre de store hold. Når penge kom på 
tale i idrætten, ville hele den opdragende 
funktion med idrætten forsvinde, hævdede 
de. Imod dette argumenterede tilhænger-
ne med, at Danmark ville sakke længere 
bagud i international fodbold.

I B.93 var meningerne også delte på det 
tidspunkt. En heftig debat kørte i klubbens 
medlemsblad med indlæg fra tilhængere 
og modstandere.

Vores daværende kasserer, Henrik Lind-
holm fremførte, at hvis ikke vi var med på 
vognen, kunne man lige så godt „dyrke 
kartofler på klubbens anlæg‟. 

Den 29. oktober 1977 var der for første 
gang et flertal for indførelsen af betalt fod-
bold i Danmark. Man da mødet kun var et 
ekstraordinært repræsentantskabsmøde, 
kunne det ikke gennemføres. En sådan 
lovændring krævede en vedtagelse på 
det ordinære repræsentantskabsmøde. 
Da Dansk Idræts Forbund den 12. febru-
ar 1978 vedtog, at specialforbund godt 
måtte indføre professionalisme, kunne 
DBU derefter vedtage et ja til betalt fod-
bold den 25. februar 1978. 39 klubber i 
danmarksturneringen - blandt dem også 
B.93 – benyttede sig herefter af mulig-
heden for at ansætte spillere på kontrakt. 

Medlemsbladet har bedt spillerforeningens 
formand, Mads Øland om at evaluere de 
første 40 år med professionel fodbold 
set ud fra et spillersynspunkt. Læs mere 
herom på side 12 i bladet. Læs også in-
terviewet med Jan Bartram side 14 og ATS 
forslag til forbedring af tilskuertallene til 
Superligakampene side 16.

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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ANFØRER OG ROLLEMODEL
Af Torben Klarskov

Martin Heisterberg er glad for at være en del af B.93 fodbold.

Det er i skrivende stund blevet til i alt 254 
kampe på B.93 førstehold siden Martin 
debuterede i kampen mod Holbæk den 15. 
september 2007 (0-2). Dermed er Martin 
rykket op på 6. pladsen på den liste over 
B.93`ere med flest kampe. Lige over ham 
med 255 kampe finder vi den navnkun-
dige målmand Svend Jensen. Inden for 
rækkevidde er Bernhard Deneke (261), 
Jørgen Jacobsen (293) og Jens Kolding (322)

– Men Ole Petersen (409) bliver nok 
svær at komme forbi, erkender Martin 
Heisterberg, der dog ikke har planer om 
at stoppe med fodbold lige for tiden, men 
gerne ser frem til efter endt karriere som 
spiller at arbejde videre i B.93 i en eller 
anden funktion.

– B.93 er blevet min klub. Jeg elsker at 
være her. Her er det helt rigtige set up 
med dygtige ledere og en fuldtidstræner, 
der alle har sat sig realistiske mål. En stor 
talentmasse, som det bliver spændende at 
følge. Vi havde muligheden for at spille os 
i 1. Division i den netop overståede sæson, 
men blev desværre ramt af kedelige skader 
og karantæner, der gjorde, at vore præ-
stationer blev lidt for svingende.

Klubbens tidligere talentchef, Bjørn Ras-
mussen var den, der spottede Martin Hei-
sterberg efter en U 15 pokalkamp, hvor 
Martin optrådte for B 1903. Bjørn kendte 
Martins bror Mads, der allerede spillede 
for B.93.

Da B.93 i sæsonen 2011/12 for første gang 
i klubbens historie rykkede ud af dan-
marksturneringen var Martin den første, 
der meldte ud, at han fortsatte.
Andre rutinerede kræfter som målmanden 
Jacob Thomsen og markspillerne Emil Dyre 
Nielsen, Danny Mirabel og Thomas Høgh 
sluttede sig til og opholdet i Danmarks-
serien blev kun et årigt.

Martin overtog anførerbindet, da Thomas 
Høgh blev skadet i efteråret 2014.
Spillertruppen har i alle årene 2011-2016 
kåret ham til årets kammerat. I kraft af 
sin uddannelse som folkeskolelærer ved 
han, hvor vigtigt det er at tage sig af nye 
og unge spillere i truppen. Han er et sam-
lingspunkt og rollemodel for spillerne, der 
roser ham til skyerne.

Portræt af Martin Heisterberg – arkivfoto
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Martin har kontraktudløb her til vinter, men 
håber på at kunne fortsætte i klubben.

– Jeg går med tanker om, at påbegynde 
en træneruddannelse, for jeg vil gerne give 
noget tilbage til min klub B.93, den dag 
jeg ikke længere er at finde på klubbens 
første hold. Jeg ser frem til den næste 
sæson, hvor der bliver flere interessante 
kampe mod historiske klubber, der har 
ry for at samle mange tilskuere omkring 
sig. Målsætningen er naturligvis at ende 
blandt de fire bedste i kvalifikationsspil-
let og derved igen at spille om oprykning 
i foråret 2018 – klubbens jubilæumsår. 
Man konkurrencen bliver hård. Der oprustes 
kraftigt i mange af klubberne og jeg antager, 
at Brønshøj, Frem, Næstved og Hvidovre 
bliver de hårdeste konkurrenter.

Privat er Martin gift med Trine som han 
mødte på i sin tid på seminariet. Af hans 
CV fremgår det, at han er student fra 

Gammel Hellerup Gymnasium, Uddannet 
lærer på Blågård Seminarium med dansk 
og idræt som linjefag og ansat som lærer 
på Kildevældsskolen på Østerbro (Tidlige-
re Vognmandsmarken Skole) – et cv som 
den gamle redacteur kun alt for godt kan 
nikke genkendende til.

Billede af Martin i en kampsituation – arkivfoto. 
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SOMMEREN 2017 PÅ ANLÆGGET
Af Torben Klarskov 
Medlemsbladet kiggede forbi til tennis- og fodbold camps.

Anlægget summede af aktivitet, da med-
lemsbladets udsendte kiggede forbi tirs-
dag den 27. juni på anden dagen for de to 
camps, der blev afviklet i den uge.
202 fodboldspillere i aldersgrupperne 6- 
14 år. havde indtaget fodboldanlægget, og 
arbejdede koncentreret i de aldersgrupper, 
de nu var havnet i. Dygtige unge instruk-
tører satte de unge mennesker ind i dele 
af fodboldspillets mange finesser.
Vi tog en snak med tre af deltagerne.

Josefine Svava:

Er med for første gang på fodbold camp. 
Hun er seks år gammel og var sammen 
med sin storesøster Sofie Svava, der i 
2015 optrådte for B.93 og U16 landsholdet. 
Josefine har fået mange nye venner på 
campen. Hun elsker at spille kamp. Hun 
spiller til daglig på B.93 U7 hold, sammen 
med sin allerbedste veninde Julie.

Billede af Josefine Svava:
Foto: Torben Klarskov

Billede fra fodbold campen: 
Foto: Torben Klarskov
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Sebastian Dar: 

Første optræden på B.93 camp. 
Har tidligere været på andre fodbold 
camps. Han er målmand på B.93 U10 
hold, der har klaret sig pænt i turneringen 
hidtil. Har også deltaget i B.93 playmaker. 
Sebastian er allerede blevet bedre til at 
drible, tæmninger, vrist- og indersidespark

Villads Vang Lund Mørkeberg:

En erfaren rotte, hvad angår fodbold camps. 
Han har været med de to foregående år. 
Han optræder til dagligt for Nørrebro 

United, men overvejer at skifte til B.93, 
hvor udfordringerne er større. Han har 
lært en masse og er især blevet en bedre 
dribler og kan en masse væsentlige finter.

Det koster 1.595 kr. at deltage i en uges 
fodbold camp. Med i prisen får hver del-
tager Nike fodboldudstyr (trøje shorts og 
strømper). God sund frokost fra klubbens 
restaurant. Frugt og müslibar formiddag 
og eftermiddag, og der er daglige konkur-
rencer med fine præmier. En del spillere 
fra klubbens førstehold lægger gerne vejen 
forbi og skriver autografer.

Tennisafdelingen har afholdt sommer
camps i alle 6 uger af sommerferien.

I den første uge 26 var 120 glade tennis-
spillere mødt frem. Den daglige træning 
fandt sted i tidsrummet 10-15, afbrudt af 
en times frokostpause fra 12-13. 
Tennis campen er for aldersgrupperne 5-18 
år. Deltagerne inddeles i hold efter alder,   
niveau og hvem man gerne vil være sam-
men med af sine venner. Deltager prisen 
var 1.325 kr., der indbefattede sund og   
varieret frokost, samt en gratis T-shirt. 
Hele anlægget var beslaglagt i tidsrummet, 
og skulle der falde en enkelt regndråbe 
eller flere, rykkede man ind i hallen. 

Billede af Sebastian Dar.
Foto: Torben Klarskov

Billede af Villads Vang Lund Mørkeberg:
Foto: Torben Klarskov. 

Billede fra Tennisafdelingens sommer camp. 
Foto: Torben Klarskov
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Medlemsbladet traf tre veninder, der var 
taget på tennis camp sammen.

Carla Zocca: 

Hun er 12 år gammel. Medlem af B.93. 
Hun synes det er meget motiverende med 
den ekstra træning man bliver mødt af. 
Hun har lært mange andre nye venner at 
kende, og har forbedret sine grundslag 
forhånd og baghånd, og har fået meget 
mere styr på sin serv.

Naja Lund:

Er ligeledes 12 år gammel. Hun har spillet 
tennis i B.93 i tre sæsoner. Det var hen-
des far Anders Lund, der som tidligere 
klubmester i B.93 motiverede hende til at 
dyrke tennisspillet. Tennis fylder allerede 
en stor del af hendes liv og ambitionerne 
fejler ikke noget. Hun arbejder stenhårdt 

på at komme til at blive en god tennis-
spiller. På campen har hun mødt mange 
søde venner. B.93 er en rigtig god klub 
med dygtige instruktører. Hun har oplevet 
stor fremgang med sin serv og fået styr 
på flugtspillet. 

Rie Zink:

Har som 12 årig allerede optrådt i hold-
kampe mod Holte og Trørød, hvor hun 
har vundet en af sine single kampe. Hen-
des styrke ligger i baghåndsslaget med 
to-hånds fatning. Hun har snart været 
medlem af B.93 i to år. Hun begyndte 
som gymnast, men er nu blevet grebet af 
tennisspillet. Hun har ligeledes ambitioner, 
men er klar over, hvor meget det vil kræve 
at spille tennis på øverste hylde. 

Billede af Naja Lund:
Foto Torben Klarskov

Billede af Carla Zocca:
Foto: Torben Klarskov

Billede af Rie Zink:
Foto: Torben Klarskov. 
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Brug for sparring 
om andelsbolig?
Få indblik i, om du er i – eller skal ind i – en sund andelsboligforening, eller om 

du står med et godt køb i forhold til dine behov og din økonomi. Hos os får du 

en meget konkurrencedygtig finansiering og et fleksibelt andelsboliglån, hvor 

du kan vælge variabel eller fast rente, og løbetiden kan justeres helt efter dine 

ønsker.

Kom forbi og få et gratis eksemplar af ”Værd at vide om køb af 

andelsbolig” – vores bog, der i et forståeligt sprog giver indsigt i alt, der 

vedrører finansiering af andelsboligen.

Hør os, hvordan du kigger bag andelsboligfacaden.

Østerfælled Torv 40, 1. tv. / 2100 København Ø / tlf. 4456 3800
osterbro@handelsbanken.dk / handelsbanken.dk/osterbro

Jesper Christensen
Direktør
Ring 4456 3812

Bent Kristensen
Stedfortrædende direktør
Ring 4456 3809

Louise Kristensen
Privatkunderådgiver
Ring 4456 3811

Helle Lund
Privatkunderådgiver
Ring 4456 3820

Dita Dalmose
Privat-/pensionsrådgiver
Ring 4456 3816

Katrine N. Andreasen
Erhvervskunderådgiver
Ring 4456 3814

Rune A. E. Ravn
Privatkunderådgiver
Ring 4456 3813
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B.93 125 ÅR 19. MAJ 2018
Af Torben Klarskov

Godt gang i forberedelserne til denne store dag.

Pinselørdag den 19. maj 2018 ser ud til 
at blive en uforglemmelig dag i klubbens 
lange, begivenhedsrige historie.

Jubilæumsudvalget er så småt ved at have 
festlighederne på plads. Dagen vil byde 
på reception, tenniskampe på anlægget 
i de gamle dragter, ungdomsturnering i 
fodbold, Divisionsfodbold m/k. Indholdet 
af aftenfesten skal ikke røbes her, men 
der er udvises stor energi for at få sam-
mensat den rette jubilæumsmenu med 
dertil hørende underholdning og dans 
med kendte kunstnere. Dette til en pris, 
hvor alle kan og bør være med.

Palle”Banks” Jørgensen og Torben Klarskov 
arbejder på et jubilæumsskrift lig med 
det hæfte, der blev udgivet i anledning 
af klubbens 100 års jubilæum.
Læs mere andetsteds i bladet. 

Jubilæumsfonden Konto 3001 3121223627
På blot tre måneder er kontoen oppe på 
15.000 kr. Målet er at indsamle 125.000 
kr. til en jubilæumsfond, der hvert år på 

klubbens ordinære generalforsamling skal 
uddele to legater – en til en repræsentant 
fra tennisafdelingen og den anden til en 
repræsentant fra fodboldafdelingen. Hvem 
der skal tildeles legaterne afgøres af den 
siddende fondsbestyrelse, der nedsættes 
af Hovedbestyrelsen senere.

Vær med til at give klubben en gave, der 
er en investering i klubbens fremtid.

75.000 100.0000
Start

125.000
Mål

25.000

15.000

50.000

Billlede fra jubilæumsudvalgets møde den 14. august.
Fra venstre Palle ”Banks” Jørgensen, Jørgen Ritnagel, 
Hooman Samini, Claus Vandborg, Bo Mortensen, 
Steen Højlo og Stig Hansen.
Fotograf: Torben Klarskov

Billede af jubilæumstermometret der nu viser 15.000 kr. 
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EN PIONER I SPILLERFORENINGEN
Af Torben Klarskov

Medlemsbladet har mødt Spillerforeningen direktør Mads Øland

Mads kan man ikke 
komme udenom. 
Det har været svært 
for mange mod-
standere på fod-
boldbanerne, hvor 

Mads huserede som løbestærk, venstre-
benet defensiv spiller aktiv for Viborg, 
KB, Vanløse og B.93 (95 kampe/3 mål 
1992-1995).

Mads var 12 år gammel, da professionel 
fodbold blev indført i Danmark. Han havde 
allerede på det tidspunkt slidt et par fod-
boldstøvler op i Nørager Idrætsforening. 
Siden skiftede han i ynglingealderen til 
Viborg Fodsports Forening, hvor han hurtig 
fik gang i divisionskarrieren. Som 21 årig 
blev han valgt som klubbens repræsen-
tant i Spillerforeningen, og siden har han 
arbejdet til gavn for professionelle danske 
fodboldsspilleres arbejdsvilkår.

Mads var formand i foreningen fra 1990-
1997, hvorefter han blev ansat som for-
eningens første direktør. I tyve år har han 
siddet for bordenden, når der skulle for-
handles om nye vilkår og tiltag i forenin-
gen. Uddannet som bachelor i både Idræt 
og Kulturgeografi har han de nødvendige 
forudsætninger for at bestride denne post. 
Det var naturligt for B.93 medlemsblad, at 
møde Mads i anledning af at det den 25. 
februar 2018 netop er 40 år siden af pro-
fessionel fodbold blev indført i Danmark.

 "Der var i DBU ikke den helt store interesse 
i for at legalisere betalt fodbold i Danmark, 
og der måtte skrappe pressionsmidler 

til for at overbevise unionen. Spillerne 
havde organiseret sig, og i samlet trop, 
gjorde man DBU opmærksom på, at 
såfremt unionen ikke ville tillade betalt 
fodbold, så ville spillerne slutte sig til den 
liga, som Harald Nielsen og Hernings 
daværende borgmester Helge Sander 
havde gjort tanker om at realisere.

I 1977 blev spillerforeningen stiftet med 
KB`eren Torsten Andersen som foreningens 
første formand. 

 "Vi arbejder for at skabe de bedst mulige 
forhold vore medlemmer, akkurat som 
en anden fagforening ville gøre det. 
Vi er til for at varetage spillernes 
interesser. Vi har medlemmerne 
inddelt i fire kategorier. A) Fuldtidspro-
fessionelle fra Danmark og udlandet. 
90 % fra denne kategori er medlemmer 
hos os. B) Deltidsprofessionelle hvor 
70 % er repræsenteret. C) Bibeskæf-
tigede ligeledes med en organisations-
procent på 50 og endelig D) Trainees 
eller lærlinge, som det er svært at 
opgøre procenter på. Når sæsonen går i 
gang er der stort gennemtræk, navnlig 
af udenlandske spillere, der kommer 
til de danske klubber. 

Foreningen er opsøgende. Nye spillere 
bliver kontaktet så snart de har snøret de 
første fodboldstøvler.

I 2004 da en truende konflikt nærmede sig 
i Dansk Fodbold, meldte Spillerforeningen 
sig ind i LO, og foreningen er også medlem 
af den internationale spillerforening FIFPro.  
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 "Vi arbejder som enhver anden fag-
forening, der yder hjælp til sine 
medlemmer. Vi støtter de spillere, der er 
kommet i uføre, vi tilbyder studiehjælp 
til spillere, der ønsker at uddanne sig, 
mens de er aktive. Vi har en forsik-
ringsordning, en pensionsordning, en 
opsparingsordning. Vi er i tæt sam-
arbejde med Antidoping Danmark og 
vi har været aktive for at bekæmpe 
racisme og homofobi i fodbold. Et af 
de nyeste tiltag vi har sat i gang er 
et samarbejde med Hjernerystelses-
foreningen. 

Fodbolden oplever i disse år en markant 
stigende interesse. De bedste spilleres 
lønninger i udlandet er efterhånden blevet 
astronomiske og udviklingen vil fortsætte, 
spår Mads Øland, dog i en mere moderat 
fart herhjemme.

 "Tilskuertallene er efter en periode med 
konstant opgang faldende, men eks-
poneringen gennem de elektroniske 
midler er steget voldsomt, og det gør, 
at grundlaget for professionel fodbold 
for de bedste klubber fortsat vil være 
til stede og udvikle sig positivt. 

Mads Øland tror, at udviklingen af profes-
sionel fodbold vil ske med udgangspunkt i 
de nationale turneringer og de europæiske 
turneringer, som vi kender. 
 

 "Jeg tror ikke på den mulighed, at de 
største klubber i de nordiske lande vil 
danne deres egen liga. Jeg har svært 
ved at forestille mig, at Brøndbys til-
hængere vil bryde sig om, at deres hold 
skal spille mod Tromsø fra Nordnorge. 

Medlemsbladet foreholdt Mads Øland 
betænkelighederne om ødelæggelsen af 
klublivet, som en del klubledere havde, 
da betalt fodbold blev indført.

 "Den omstændighed, at klublivet og det 
sociale liv i foreningerne har ændret 
sig, er det for mig en naturlig udvik-
ling. Amatørfodbold og professionel 
fodbold er to vidt forskellige størrelser 
og den tid som spillerne i dag skal 
bruge, harmonerer ikke med rafling i 
klubhuset efter træning. Men har ama-
tørklubberne det ikke fremragende, 
selvom de professionelle hold arbejder 
professionelt med fodbolden?

Mads Øland nærer dog en enkelt betænk-
ning i fremtiden, som han ser som en stor 
fare for fodboldens udvikling.

 "Transfersystemet er vi nødt til at få 
rettet til. Der er alt for mange men-
nesker i og omkring klubberne og 
spillerne, der trækker penge ud af 
systemet. Ligesom systemet er med til at 
sikre en dominerende markedsposition 
for de store klubber. I FIFPro mener 
vi, at der er et åbenlyst behov for at 
ændre den måde systemet er skruet 
sammen på. Vi har derfor indbragt 
spørgsmålet for EU kommissionen, og 
ser frem til at Margrete Vestager, som 
kommissær vil tage spørgsmålet op.

Billede af Mads Øland. Foto:
Torben Klarskov
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LØB FOR LIVET – NÅR LIVET ER ANDET END FODBOLD
Af Torben Klarskov

Jan Bartram har skrevet en bog, der burde være obligatorisk læsning for 
alle, der drømmer om en karriere som professionel.

Jan Bartram var tæt på at komme med til 
EM i Fodbold i 1992. Det EM som Danmark 
til alles overraskelse gik hen og vandt for 
25 år siden. Men Jan havde forinden be-
sluttet sig for at tage på en dannelses rejse 
rundt om jorden og kvitte den professio-
nelle fodbold for en tid.

I sin bog skriver han:

Mange har efterfølgende spurgt mig, om 
jeg ikke fortrød min beslutning om at tage 
jorden rundt, i stedet for at have været en 
del af EM succesen i `92. Selvfølgelig er 
der for en fodboldspiller ikke meget, der 
overgår oplevelsen i Sverige. På den anden 
side så eksisterede der på det tidspunkt 
ikke noget valg for mig. Eventyreren trak 
i mig, og jeg måtte væk for at få luft efter 
mit tysklandsophold og gøre op med den 
måde at omgås hinanden på.  Det er derfor 
meget sigende, at han og jeg mødes på 
'Cafe Jorden Rundt' i Charlottenlund, hvor 
vinterbaderen Bartram efter sin sædvanlige 
morgensvømning indtager en Caffé Latte.

 " Mine forælde var i restaurationsbran-
chen og derfor rejste jeg meget rundt. 
Jeg er født på Amager, og ville gerne 
spille fodbold i Tårnby. Men jeg var 
ikke gammel nok og indledte derfor 
først min fodboldkarriere i en alder 
af 8 år på et lokalt hold i en lille by 
uden for Vejle. Senere var jeg med til 
at blive Fyns mester i Middelfart, in-
den vi flyttede til Skive, hvor vi faldt 
lidt mere til ro. Jeg har aldrig optrådt 
på noget unionshold eller nogen af 
U-landsholdene. Jeg havde indtryk af, 
at det var meget klikebestemt, hvem 

der blev udtaget, og derudover mener 
jeg, at man ikke kan spotte et talent 
før i 15-16 års alderen. Forskere har 
fundet ud af, at af de spillere, der har 
været på repræsentative hold, er det 
kun omring hver tredje, der kan begå 
sig på seniorplan. Først da Jan Bartram 
kom til AGF og fik Poul Erik Bech som 
træner, skete der noget.

 "Poul Erik var i stand til at se mine kva-
liteter, og omskolede mig fra midtba-
nespiller til venstre kant. Herfra kunne 
jeg udnytte min fysik og min hurtighed 
og stryge til baglinjen og servere en 
indadskruet bold indtil den fremstor-
mende angriber. 

Det er lysten til at lege, der skal være i 
fokus for fodboldspilleren. Jan mener, at 
man i dag alt for tidligt tvinger de unge ind 
i et system, hvor den individuelle kreativi-
tet bliver kvalt. Han er bange for, at man 
med den overvægt af fysisk træning, man 

Billede af Jan Bartram fra kampen mod 
Grækenland: Foto Per Kjærbye
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tvinger de unge ind i i højere grad oplever, 
at den unge spiller brænder ud for tidligt. 
Mange spillere i dag må også indstille karri-
eren tidligere end før, fordi de render rundt 
med belastningsskader, de har svært ved 
at komme af med.

Han skriver et andet sted i bogen:

I det´fængsel´professionelle spillere havner 
i, hvor trænere og ledere ikke måles på den 
menneskelige udvikling, men på de sports-
lige resultater, bliver vildskab og originalitet 
langsomt pillet ud af de unge himmelstor-
mere, der risikerer at ende som idrættens 
stereotype billede på en god kriger …

Og han citerer sangeren Niels 
Hausgaard, der har sagt:

Jeg kender folk, der gennem overdreven 
sport har fået særdeles veludviklede læg-
muskler, men til gengæld en tankevirksom-
hed så træg og uelastisk, at det er en lidelse 
at være sammen med dem. 

I dag har Jan fornøjelsen af at være træner 
for sin otteårige datter Smilla, der spiller 
tennis i HIK. Det er hende, der siger til sin 
far, at de i dag skal ud og træne. Hendes 
lyst driver værket. Der måles alt for me-
get på præstationer, end på den lille detal-
je, der lykkes og som gør, at det er sjovt 
at være til træning. Den indre motivation, 
der findes i hjernen og hjertet, er vigtige-
re end den ydre motivation, der påduttes 
af omverdenen. Da Jan Bartram spillede i 
Glasgow Rangers oplevede han en træner, 
Graeme Souness, der kunne være flink og 
rar uden for banen, men som splintrede 
alt omkring sig med fråden stående ud af 
munden, hvis holdet havde spillet elendigt. 
Jan kom i konflikt med tabloidpressen, da 
han tog til genmæle. Det blev påstået at 
han havde kaldt Souness en bastard, hvil-
ket var stærkt overdrevet og i øvrigt forkert 

oversat til dansk. Jan havde en klausul i 
kontrakten, der gjorde, at han kunne op-
sige kontrakten, og det benyttede han sig 
af, da Brøndby var parate til at overtage 
ham. Han nåede at blive dansk mester med 
Brøndby under Ebbe Skovdahls ledelse i 
1989, men så blev han solgt til Bayer Uer-
dingen. Da den tyske klub senere ansatte 
Timo Konietzka – den prøjsiske underkor-
poral – asket og med sadistiske tilbøjelig-
heder, valgte Jan at sige fodbolden farvel 
og tage på jordomrejsen med det formål at 
gennemgå „en åndelig hovedrengøring″. At 
spille fodbold er et frikvarter væk fra dagens 
stress og jag, fyldt med drømme og helte. 
Det er fascinerende at kunne give sig hen i 
ægte følelser af barnlig spontanitet og stolte 
mandlige dyder, som hverdagen ikke levner 
plads til på samme måde. Skriver han som 
indledning til bogens afsluttende kapitel. 
Jan spiller i dag tennis i B.93 sammen med 
fire gode venner. Hver gang at forbedre sit 
spil ligger stadig dybt i ham. Først for ny-
lig har han fundet løsningen på sit ellers 
svage baghåndsspil, der nu udføres med 
to-håndsfatning. Han arbejder i dag som 
konsulent i et privat firma, der arbejder 
med lederudvikling indenfor det offentlige. 

Jan Bartram: Løb for livet – når livet er 
andet end fodbold – Aschehoug 1998. Kan 
købes som E-bog.

Jan Bartram foran Charlottenlund Svømmebad:
Foto Torben Klarskov
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LÆNGERE PØLSER SKAL LOKKE FOLK TIL FODBOLD
Som optakt til superligasæsonen 2017/2018 havde At Tænke Sig i Politikensøndag den 
16. juli følgende ideer til at skaffe flere tilskuere til kampene

• Gøre grillpølserne så lange, at man 
skal være to om at bære dem

• Indføre fast pauseunderholdning 
(hundeopvisninger, striptease, flyshow 
m.v.)

• Få spillerne til at genopføre scoringer i 
langsom gengivelse

• Udgive sanghæfter med teksterne 
til klassikere som Låååå lå-lå-låååå. 
„Grav ham ned, grav ham ned, grav 
ham ned‟. Og „dommeren er homo-
seksuel, han ved det ikke selv, hans 
kone hedder Keld‟. 

• Indøve nogle festligere jubelscener. 
Hvorfor skulle målscoreren for eksem-
pel ikke smide både trøje og bukser? 
Og hvorfor nøjes med at slå en simpel 
kolbøtte, når man kan udføre en dobbelt 
saltomortale med skrue og efterfølgende 
stille sig op i en menneskepyramide 
med sine holdkammerater? 

• Justere strukturen i det nye slutspil, 
så deltagerne i nedrykningsslutspillet 
konkurrerer i både sten, saks og papir, 
traktortræk og dværgkastning.

• Spille noget fodbold, som folk gider 
se.

Gorm Vølver den ene af de to redaktører 
på At Tænke Sig har på sin ferierende 
kollegas vegne og forfatter til dette, Ole 
Rasmussen givet tilladelse til at medlems-
bladet må bringe dette indslag, idet han 
fremførte at

–  Ole Rasmussen ganske sikkert ville 
blive beæret over at blive nævnt i B.93 
medlemsblad, selv om han er AaB fan. 

Billede af Ole Rasmussen

Tegning fra ATS - af Jørgen Saabye
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FÆLLESSPISNINGER FOR ALLE ÅRGANGE/HOLD I 2017
Vælg 1 af nedenstående 5 buffeter til dit hold

1. Pizza buffet med peperoni eller kylling 
dertil blandet salat og dressing 

2. 1 stk. hjemmelavet burger fra buffet 
med ovnbagte kartofler og tilbehør 

3. Lasagne med cremet bechamel, dertil 
blandet salat og hjemmebagt brød 

4. Thai Kylling ret, rodfrugter og rød  
karry samt ris og hjemmebagt brød 

5. 1 stk. tortillas med fyld af kylling Kebab 
og blandet salat, revet ost samt dressinger 
fra buffet

Kom ned og se fodboldkampe, vi viser dem alle. 
Henvendelse: kok@kokkensgourmet.dk

(min. 2 dage før.) 

Pris per deltager kr. 50,00 

Vi viser alle Champions League kampe i hele 
efteråret, så bestil bord og buffet

i god tid i forbindelse med disse kampe.

Vel mødt i restaurationen.
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RASMUS SKOVBY OM VORES NYE DIVISIONSHOLD I FODBOLD
Af Claus Vandborg

 

Hvis du skulle evaluere forårssæso-
nen for holdet - hvad vil du så frem-
hæve og hvilke ting har I især udviklet 
jer omkring?

 "Hvis jeg skal fremhæve noget fra for-
årssæsonen, så det selvfølgelig svært at 
komme udenom vores oprykning til 1.divi-
sion! En oprykning som kom i hus efter 
en på mange måder perfekt halvsæson.  
Vi lykkedes med rigtig mange ting, 
men først og fremmest fik vi tidligt 
skabt en god kultur omkring holdet. 
Spillerne har været ivrige, trænings-
parate og koncentreret både i træning 
såvel som i kampe, hvilket har betydet 
meget små udfald i løbet af sæsonen.  
 
Vi har sammen udviklet os på mange 
parametre, men først og fremmest 
fundet tryghed i måden at gribe tin-
gene an på. Der er en god fælles for-
ståelse i truppen, hvor ambitioner og 
spillestil er nøje afstemt i fællesskab. 

Det har resulteret i at alle har kunnet 
tage ejerskab i projektet og samtlige 
har arbejdet mod samme i mål og 
i samme retning. Det til skriver jeg 
en stor del af æren for vores succes 
i foråret

Og for at blive i området, hvad tager 
I med jer – fra det flotte forår – til den 
nye spændende sæson, I starter med 
på Østerbro Stadion d 12/8?

 "Vi tager først og fremmest en masse 
selvtillid med ind til den nye sæson. 
Vi har vundet rigtig mange fodbold-
kampe og det vil helt sikkert have en 
betydning i starten af sæsonen, hvor 
jeg forventer nogle tætte og spæn-
dende opgør, der kan lige præcis den 
faktor være afgørende når tingene 
spidser til og kampene skal afgøres.  
 
Det vigtigste vi tager med ind til den 
nye sæson er dog en trup, der er me-
get afbalanceret, trygge og bevidste 
om hvordan vi vil gribe kampene an.  
Vi skal ikke ud og genopfinde et ud-
tryk og en ny måde at spille fodbold 
på. Vi har fundet en formel, som jeg 
er helt sikker på også fungerer i 1. 
Division. Vi er dog ret ydmyge og ved 
der skal lægges på, og samtidig må-
ske være lidt mere kalkuleret i visse 
situationer. Det arbejder vi stenhårdt 
på i hverdagen og det er jeg derfor 
også overbevist om vi lykkedes med 
på Danmarks næsthøjeste niveau. 
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Klubben har gjort en del for at flytte jeres 
hjemmekampe til stadion. Hvad bety-
der det for dig og dine spillere at kunne 
optræde på netop Østerbro Stadion? 

 "Vi er alle utrolige glade og taknem-
lige for den opbakning, som vi får fra 
klubbens side. Det nyeste tiltag fra 
klubbens side om, at vi fremover 
skal spille vores hjemmekampe på 
Østerbro Stadion er blot et af mange.  
 
Vi glæder os alle til at vise os frem på 
stadion og glæder os samtidig over de 
bedre forhold, som vi har fået stillet i 
udsigt. Jeg personligt sætter stor pris 
på, at vi kan give vores modstandere 
et indtryk af en klub med et seriøst set 
up og med nogle forhold, som matcher 
det niveau, vi nu befinder os på.

Hvad med din egen rolle som træner 
– hvordan ser du udfordringen nu når 
I er kommet op i en meget mere kon-
kurrencepræget række? 

 "I modsætning til mange af mine spil-
lere, så er 1. division ikke noget nyt 
kapitel i min karriere. Jeg har været 
cheftræner i fire år i 1. division inden 
jeg startede i B.93. Derfor har jeg selv-
følgelig et indgående kendskab til ræk-
ken og holdene, som vi skal op imod.  
 
Jeg ved, hvad det kræver for at 
kunne begå sig på dette niveau, 
og det er selvfølgelig nogle erfarin-
ger, som jeg vil tage med mig og 
forsøge at videregive til spillerne. 
Jeg glæder mig til at komme i 
gang og er helt sikker på, at vi 
som klub og hold kommer til at 
præge rækken i en positiv retning.  
 
Jeg ser frem til udfordringen, som 
det helt sikkert vil blive, men er 
også meget fortrøstningsfuld og op-
timistisk på holdets og egne vegne.  
 
Tak til Rasmus Skovby for interessante 
ord og held og lykke til holdet.   

2

Tekst til billedet af 1. Divisionsholdet på forsiden: 

Signe Maegaard Nielsen, Freja Bonde Sturup, Kristine Lindgaard, Camille Brandt Andersen, Nikoline Julie 
Andresen, Janice Jacobsen, Bjarke Møller, Jano Nissen, Jeanne Studsgård, Mathilde Loft, Kamilla Møbjerg Jensen, 
Nathalie Sørensen, Samira Toutouh, Helene Bille Albrechtsen, Marie Klingelhôfer, Mette Perthu-Hansen, Rasmus 
Skovby, Olivia Sandell Madsen, Amanda My Madsen, Josefine Kold Andersen, Signe Hjort Munk, Natalia Dorrego, 
Anna E Tørsløv, Mikala Weber
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TENNISNOSTALGI 8
Af Torben Klarskov

De sidste af klubbens danske mestre i herretennis 1911 - 1940.

Vi supplerer med oplysninger om de her-
retennisspillere, der ikke blev levnet plads 
til i sidste nummer. Desværre har vi ikke 
kunnet finde billeder af alle de pågældende, 
men redaktionen hører gerne fra medlem-
mer, der skulle ligge inde med billeder af 
de nævnte. 

Ernst Peter Lütken Frigast.

(født 13. december 1889 i København – 
død 29. november 1968 i København)

Ernst Frigast vandt i perioden 1911-1917 
det danske mesterskab i herresingle som 
medlem af AB og herredouble tre gange 
som B.93`er. Alle tre gange med Axel 
Thayssen som makker. Han deltog ved OL 
i 1912 i Stockholm og stillede både op i 
single og i herredouble med Ove Frede-
riksen fra KB. 

 
Fritz Gleerup

(født 15. februar 1902 i København –
død 6. december 1973 i Gentofte)

Fritz Gleerup vandt i perioden 1928 – 1933 
totalt ni danske mesterskaber. Syv i her-
redouble (seks med Povl Henriksen B.93/
KB – og en med Einer Ulrich HIK) og to i 
mixed double (Else Støckel Schmith HIK)

Christian Ernst Asmussen

(født 17. maj 1910 i København – død?)

Ernst Asmussen vandt to gange det 
danske mesterskab i herredouble. 
I 1929 indendørs sammen med tyskeren 
Hans Moldenhauer og i 1933 udendørs 
med Helge Plougmann B.93 som makker.
Han deltog i herre double ved Wimbledon 
i 1933 sammen med Anker Jacobsen, men 
de blev slået i i første runde.

Helge Steen Plougmann

(født 20. juni 1908 på Frederiksberg – 
død januar 1997 i Sydafrika) 

Medlem af B.93 og HIK. Han spillede to 
gange på det danske Davis Cuphold. Han 
vandt i perioden 1933-1942 totalt otte 
danske mesterskaber i tennis: Et i single, 
fem i herredouble (I 1933 sammen med 
Ernst Asmussen) og to i mixed double. 
I 1937 deltog han i turneringen i Wimbledon 

Billede af Christian Ernst Asmussen:
B.93 jubilæumsskrift 1943
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Ib Gerdes

(født 23. april 1916 i Fredericia –
død 23. marts 2008 i Fredericia).
 
Ib Gerdes var dansk læge og tennisspiller 
medlem af B.93. Han blev en overrasken-
de vinder i herresingle ved DM indendørs i 
1938. Om Gerdes kan man i B.93 jubilæ-
umsskrift fra 1943 læse følgende: „Gerdes 
er en spiller med store evner og det rigtige 
fighterinstinkt. Desværre har hans studier 
forhindret ham i ved fortsat træning at nå 
fuldt på højde med sine evner, men man 
nærer håb om engang igen at se ham på 
landsholdet, hvor han tidligere har været 
anvendt‟ – Det blev ved håbet. 
Gerdes var fra 1943 praktiserende læge 
i Fredericia sammen med faderen I.U. 
Gerdes. 

Arne Velschow-Rasmussen

(født 30. maj 1905 i København – 
død 2. januar 1970 i København) 

Hørte i omkring 15 år til en af klubbens 
stærkeste spillere. Han vandt DM i herre 
double i 1925 med Povl Henriksen „på 
lukket bane‟ i 1925. Deltog i Wimbledon 
turneringen i 1932.
Han repræsenterede Danmark på Davis 
Cup holdet i 1946 som medlem af HIK.
Han var gift med Ella Jacobsen (1910 – 
1989)

Billede af Ib Gerdes: Fra 
B.93 jubilæumsskrift 1943
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Nye opdateringer

Fra B.93 jubilæumsskrift i 1943 har vi fun-
det frem til nogle billeder, som ikke tidligere 
har været bragt. 

Mary Agnes Madsen (født Herskind) 

(født den 29. maj 1879 – død 15. maj 1964) 
 
En af tennispionererne fra klubbens spæde 
start i 1901. I jubilæumsskriftet har hun 
givet et fyldigt referat af tennisafdelingens 
historie frem til 1918. Sammen med sin 
mand Aage Sigfred Madsen var hun hyp-
pig gæst på klubbens anlæg frem til sin 
død i 1964. 

 

Ebba Alexandrine Heidensleben født 
Meyer

(født den 25. februar 1899 –
død 31. maj 1980) 

Margrethe Bache født Kähler

(født 21. august 1901 – død 1943) 
 
I 1923 var hun med på det officielle 
danske hold ved verdensmesterskaber-
ne indendørs i Barcelona. Desværre intet 
billede

 
 
 

Billede af Ebba Meyer  
fra B.93 jubilæumsskrift 1943.

Billede af Mary Madsen fra  
B.93 jubilæumsskrift i 1943.
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Else Dam født Bierring

(født 2. december 1901 – død ikke oplyst) 

Tidligere landsholdsspiller. Deltog i 1929 
og 1930 ved turneringen i Wimbledon.
Billede af Else Dam fra B.93 jubilæums-
skrift i 1943. 

Johanne Louise Sperling født Gleerup

Vi har forgæves søgt på oplysninger om 
hende. 

Hun vandt 3 danske mesterskaber i dame 
double udendørs. I 1934 og 1935 med 
Esther Berg Nielsen fra KB og i 1936 med 
Else Støckel Schmith fra HIK.

Den 8. juli 1944 måtte dele af de danske 
udendørsmesterskaber grundet heftig ak-
tivitet i hovedstaden under besættelsen 
(Folkestrejken) i hast flyttes til Vedbæk 
Tennisklub.

Her vandt Johanne Louise Gleerup, der nu 
optrådte for KB, damedouble0, sammen 
med den tysk/danske makker Hilde Sper-
ling. Sidstnævnte vandt senere 4 Grand 
Slam titler.

Om Johanne Louise Gleerup var i familie 
med B.93`eren Fritz Gleerup vides ikke. 
Hvorfra hendes efternavn Sperling stam-
mer har vi heller ikke kunnet få oplyst. 

I næste nummer vil vi sætte fokus på 
B.93 DM vindere fra perioden 1940-1960. 
En periode der suverænt domineredes af 
Henning Wiig på herresiden og Lise Kaae 
Sørensen på damesiden. 

Billede af Else Dam
fra B.93 jubilæumsskrift i 1943. 
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HARDCORE ELLER GRUS
Af Torben Klarskov – Fotos: Pia Jensen

B.93 vandt fire medaljer ved Ungdomsmesterskaberne i udendørs tennis

Underlaget  spiller ingen rolle for B.93 
dygtige unge pigetennisspi ll e re . 
 
Årets mesterskaber på grus fandt sted 
i weekenden 15.- 16. juli på HIK`s  
baner på Hartmannsvej. Og som det 
var tilfældet ved Inde DM var B.93 
unge piger helt fremme i skoene.  

B.93 var repræsenteret med hele ni 
ungdomsspillere og alle viste stor kamp-
gejst og flot spil mod de mange gode 
modstandere.

Zoe Helle du Pasquier Jensen, der er klub-
bens bedste U12 spiller og landsholds-
spiller tog ikke mindre en to guld og en 
bronze medalje.Hun måtte strække våben 
i semifinalen i Damesingle, hvor hun 
tabte til Rebecca Munk Mortensen fra 
Lyngby 2-6, 3-6. 

Derimod var der ingen slinger i valsen, da 
hun sammen med Emilie Just-Bomholt fra 
HIK vandt Damedouble finalen over Mille 
Johanna Mørk og Vilma Krebs Hyllested 
fra Skovshoved Tennisklub 6-0, 6-4.Mille 
Johanna Mørk og Vilma Krebs Hyllested fra 
Skovshoved Tennisklub 6-0, 6-4.

Zoe Helle du Pasquier Jensen på 

bronzepodiet i Damesingle U12
Zoe Helle du Pasquier Jensen øverst på 
skamlen i damedouble U12 sammen med 
makkeren Emilie Just-Bomholt HIK
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Endnu mere ubesværet blev det til guld 
for Zoe Helle du Pasquier Jensen sammen 
med makkeren Yakup Uzunel fra Birkerød, 
da de i Mixdouble finalen tog mester-
skabet hjem med en sikker sejr på 6-0, 
6-1 over de to spillere fra værtsklubben 
HIK Emilie Just-Bomholt og Lui Lykke.  

Caroline Piculell nåede overrasken-
de frem til semifinalen i U18 rækken. 
Med aggressivt og beslutsomt tennis-
spil fra starten af mesterskaberne til 
den sidste bold. I kvartfinalen vandt 
hun over Linnea Fristam fra Lyngby. 

Mathilde Tranberg fra Hørsholm-Rungsted 
Tennisklub viste sig dog at være en tand for 
skarp. 0-6, 2-6 stod at læse på tavlen efter 
kampen, men Caroline kan være stolt over 
at have opnået en fornem bronzemedalje.  

Medlemsbladet ønsker de dygtige piger og 
deres trænere tillykke med den fornemme 
indsats. Nu ser vi blot frem til – i den hel-
lige ligestillings ånd - at se nogle af vore 
talentfulde drenge indtage podiepladser. 

Caroline Piculell på bronzeskamlen 
i U18 rækken.Zoe Helle du Pasquier Jensen atter 

øverst på skamlen i Mixdouble U12 med 

makkeren Yakub Uzunel fra Birkerød
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På sponsorbesøg

VENSKAB OG NETVÆRK GENNEM B.93
Af Torben Klarskov

Medlemsbladet har mødt Steen Clemmensen 

Steen Clemmensen blev født på Amager i 
1958 og indledte sin fodboldkarriere som 
medlem af Standard og senere Fremad 
Amager. Han gik dengang på Østrigsgade 
Skole, hvor han havde klassekammerater 
som Ole Rintza og Carsten Jørgensen.
Et par år senere flyttede familien Clemmensen 
til Østerbro. 

 "I begyndelsen cyklede jeg den lange 
vej til træning på Amager, men da jeg 
var  12 år skiftede jeg til B.93. Her 
følte jeg mig starten godt tilpas og 
fik dygtige trænere som Erik Gynild 
og Gert Theill.

Steen gennemførte en handelsuddan-
nelse på Niels Brock. Herefter fik han 
et tip fra holdkammeraten Steen Jep-
sen, der anbefalede ham at søge et job 

i speditionsbranchen. Her blev han ansat 
som elev i Speditionscentret. Efter over-
stået elevtid, videreuddannede han sig tre 
år i London. Her optrådte han som fodbold-
spiller for forskellige lokale amatørhold. 
I perioden 1977-1982 optrådte han 48 
gange på klubbens andet hold fordelt 
således 1977 14 kampe, 1979 3 kampe, 
1981 14 kampe og 1982 17 kampe.

Steen debuterede på klubbens første-
hold som 22-årig den 30. maj 1981. 
Modstanderen var Ikast og Steen erstattede 
Peter Hertz, der var langtidsskadet. 
B.93 vandt kampen med 2-1 begge mål 
scoret af Ole Petersen. Derved beholdt 
B.93 sin plads som nummer et i den 
bedste række. Clemme som han blev kaldt, 
begyndte kampen som back, men blev i an-
den halvleg rykket ind i det centrale forsvar. 

DS Holdet 1981
Bagerst f.v.: Steen Skytte, ukendt, Jean Jensen, Steen Clemmensen, Mogens Hansen, Wlady Jactzak, 
Søren Bo Christensen og Gert Theil (træner). 
Forrest f.v.: Leif Lykke (holdleder), Claus Vandborg, Per Smith, John Iversen,Kim Rasmussen og 
Frank Rasmussen. 
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 "Min sidste optræden på klubbens 
første hold var i jubelsæsonen 1982. 
Jeg havde på forhånd meddelt træner 
Erik Dennung, at jeg skulle rejse til 
New York, hvor jeg havde fået arbej-
de, og så valgte Dennung at se bort 
fra mig seks uger før vi kom i pokal-
finalen mod B 1903.

I 1982 blev jeg kontaktet af klubkamme-
raten Ole Ringheim, der havde åbnet et 
speditionskontor i New York for Consoli-
tainer – et datterselskab af Speditionscen-
tret. Ole rejste videre til Chicago og Steen 
satte sig i chefstolen i firmaet i New York. 

 "Her kom jeg til at spille fodbold for 
New York Vikings, som B.93`eren 
Leif Clemens Pedersen var med til at 
starte. Vi vandt den lokale række med 
et  hold, der præsterede som et godt 
dansk Danmarksseriehold. På holdet 
var også Kim Hansen, der var med på 
det hold, der vandt pokalfinalen for 
B.93 i 1982. Vi samles hvert andet år 
til en 'reunion', der næste år finder 
sted i København.

Knæet voldte Clemme en del problemer, 
og efter at have fået fjernet hele menisken 
som 17 årig, blev han anbefalet at droppe 
fodbolden, da der ellers ville være fare for 
hans fortsatte førlighed.
Ved hjemkomsten fra USA spillede han 
dog alligevel lidt fodbold i Skovshoved, 
sammen med John Iversen og Michael 
Ruhwald. Han optrådte som anfører for 
skovserne fra 1985-1991. Men han lagde 
støvlerne på hylden som oldboys spiller. 
I dag er han administrerende direk-
tør for speditionsfirmaet WHT- Spedi-
tion A/S, hvor han blev ansat i 2002. 
Firmaet er beliggende på den celebre 
adresse Guldalderen 3-5 i Hedehusene. 
Firmaet har 22 ansatte. Et meget ungt 
miljø, hvor man stræber efter selv 
at uddanne og beholde de dygtigste 
af medarbejderne efter endt elevtid.  

Steen har en datter Emilie på 26 og en søn 
Frederik på 20 år fra sit første ægteskab. 
WHTS blev grundlagt i 1920 af Walter 
Hansen. Firmaet er 100 % danskejet. 
Udover virksomheden i Hedehusene har 
firmaet også kontor i Santiago de Chile. 

Billede af Steen Clemmensen på kontoret i Hedehusene 
Foto Torben Klarskov
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UNIK BOLIG CUP 
Af Torben Klarskov

Ny succesoplevelse ved ungdomsafdelingens fjerde stævne.

Der var trængsel på parkeringspladsen. 
Bilerne holdt på kryds og tværs gennem 
hele adressen Ved Sporsløjfen 10. Årsagen 
var den nok engang velbesøgte Unik Bolig 
Cup, som B.93 afholdt for fjerde gang.

Medlemsbladet mødte stævneleder Casper 
Wulff søndag formiddag, da vinden gan-
ske vist nær havde flået teltdugen af det 
til lejligheden opstillede 'Call room'. Den 
danske sommer til trods, kunne Casper 
dog konstatere, at vejret havde artet sig 
blot nogenlunde, om end det måske var 
en kende for køligt.

Sammen med Morten Hemmingsen tog 
de to i 2014 initiativet til at B.93 skulle 
afholde en ungdomsturnering. 

 "Det første år fik vi tilmeldinger fra 140 
hold, sidste år var vi kun 80 hold til 
stede og i år har vi stabiliseret os med 

100 hold i aldersgrupperne U7-U14. 
I år har vi kun haft tilmeldinger fra 
drengene, mens pigerne har svigtet os.

Turneringen er sponseret af Unik Bolig, 
der støtter med et pænt beløb og hele 
klubbens 'Onkel Ib'.

Overskuddet deles ligeligt mellem klubben 
og de årgange, der hjælper til med at få 
stævnet afviklet.

 "Vi kan i år mærke, at Kronborg Cup 
har flyttet deres termin hen til samme 
tidspunkt som vores, men vi er godt 
tilfredse med tilslutningen og vi er ikke 
blege for at gøre denne turnering til en 
tradition, om end vi måske godt kunne 
trænge til lidt nyt blod. Vi ser meget 
gerne, at flere tilbyder at hjælpe. Det 
frivillige arbejde er en nødvendig for-
udsætning for at stævnet kan afholdes.

Roskilde Boldklub afholder taktikmøde.
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Uden mad og drikke.
Travlhed ved salgsboden.
Foto: Torben Klarskov

Morten Hemmingsen og Casper Wulff i 'Call Room' med de mange præmier. 
Foto: Torben Klarskov

Torben Henriksen
ADVOKAT

Møderet for højesteret

JURIDISKE RÅDGIVNING VEDRØRENDE :

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

39 29 65 66
ØSTERBROGADE 103, 2100 KØBENHAVN
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SEJERØS ENESTE DIVISIONSSPILLER
Af Torben Klarskov

Redaktøren besøgte Kurt 'Sejerø' Nielsen på hans bopæl i Lejre. 

Efter endt værnepligt 
ved Livgarden forlod 
Kurt Nielsen i 1957 
sin fødeø Sejerø.  
Han indrettede sig 
på et pensionat i 
Frederiksborggade  
i København, og gik 
straks i gang med at 
undersøge, hvor den 
nærmeste fodboldklub 
befandt sig.Han havde 
spillet fodbold på Seje-
rø, og det lokale hold 
spillede i den sjælland-
ske Serie 3.

 "Da jeg meldte mig ind i B.93, blev jeg 
sammen med andre nytilkomne spil-
lere, samlet i en trup, der fik tilbudt 
træning på anlægget i Ryparken. Ingen 
af os fik tilbud om at spille på hold, 
så jeg tog over på anlægget på P. H. 
Lings Alle, hvor jeg overværede et par 
4. og 5. holds kampe, og da spillet 
ikke imponerede mig synderligt, gik 
jeg til klubbens ledelse og forespurg-
te, hvilke kriterier, der var for at kunne 
komme på hold.

Men først da Ernst Spiegelhauer i 1959 
overtog sekunda træningen i B.93 fik Kurt 
Nielsen lov at spille på klubbens 3. bed-
ste mandskab. B.93 var i 1962 tilbage i 
2. Division efter et kort ophold i den bed-
ste række i 1959. Halvor Larsen var før-
steholdstræner i foråret med begrænset 
succes. Holdet var efter forårssæsonen 

placeret som nr. 10, betænkeligt nær ned-
rykning med Skovshoved og AIA under 
sig. Navnkundige Poul Zølck, blev atter 
kaldt ind som redningsmand, og holdet 
klatrede op på en 8. plads med tre point 
op til en oprykningsplads, og tre point fra 
en nedrykningsplads. Mere jævnt kunne 
det næsten ikke blive.

 "Det blev mit held, fortæller Kurt Nielsen. 
Jeg kom med i førsteholdstruppen 
på Zølcks anbefaling. Jeg havde spil-
let med på klubbens 2. og 3. hold i 
begyndelsen af 60`erne og vi havde 
været snublende tæt på at rykke op i  
Københavnsserien med 3. holdet. 
Fra efterårets start i 1962 var Kurt at 
finde i førsteholdstruppen.  

Kurt Nielsen fik hurtigt tilnavnet Seje-
rø, og det har klæbet sig til ham lige si-
den. Han debuterede som venstre back 
på førsteholdet i efterårets første kamp 
mod topholdet B 1901. B.93 vandt den 
underholdende kamp med 3-2, i samme 
kamp som Arvid Christensen i BT fik til-
navnet cyklonen.

Samme avis skrev om debutanten. „Kurt 
Nielsen, der med sin langsomhed i begyn-
delsen, var helt rundt på gulvet overfor 
1901`s fikse Jørgen Nielsen, men spillede 
sig vældig op og var en værdifuld mand 
med sikre tacklinger og et godt overblik.‟.

Kurt spillede alle sine 30 kampe i træk. I 
1963 var han med i de første 17 kampe, 
hvorefter han måtte vige pladsen til John 
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Christensen, der således var med i de af-
sluttende kampe, der endte med oprykning 
til 1. Division.
Kurt var dog med på Odense Stadion i 
netop den sidste turneringskamp det år, 
der endte med en 3-0 sejr over Odense 
KFUM og oprykning for næsen af Horsens.
Samme år modtog Kurt 'Sejerø' Nielsen 
Beckers skål, som årets spiller. Formanden 
Knud Rasmussen motiverede udmærkelsen 
ved at sige, at Kurt Sejerø havde ydet en 
helstøbt, energisk præstation, som havde 
vakt beundring hos alle. Efter en enkelt 
turneringskamp opnåede han, at sports-
pressen satte ham på ugens hold.

B.93 havde i de år en meget stærk ynglin-
geafdeling, der fik klubben til at satse på 
de unge spillere på førsteholdet, og Kurt 
afsluttede sin karriere på klubbens 2. hold.

I 1965 købte han hus i Lejre, hvor han slog 
sig ned. Den lokale fodbold klub lagde stort 
pres på ham for at overtale ham til at over-
tage træningen af klubbens første hold. 

 "Jeg trænede på samme tid min gamle 
klub på Sejerø, hvor jeg også af og til 
spillede med på holdet. Så det var en 
hård tid, men det kastede da et par 
oprykninger af sig.

Civilt arbejdede Kurt som autodidakt i 
værktøjsbranchen. Firmaet begyndte med 
kun 5 medarbejdere, men voksede sig 
hurtigt stort. Kurt arbejdede i alt 43 år i 
samme firma. De sidste år som firmaets 
konsulent. Han var blandt andet med til 

at sælge elektronisk måleudstyr til kontrol 
af dele til nye F 16 fly. 
Kurt, der i dag er 82 år, bor i Lejre. Han 
har 1 søn, 2 børnebørn og 4 oldebørn. 
Han går sjældent ned og ser fodbold i den 
lokale klub, men holder meget nøje øje 
med, hvordan det går for B.93, og han er 
stamgæst ved den årlige nostalgifest for 
gamle førsteholdspillere.  
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DE OFREDE ET LAM FØR SÆSONSTART
Af Torben Klarskov

Henrik Nielsen fortæller om oplevelser fra sit fodboldliv

Op til sæsonstarten 1989/90 var Henrik 
Nielsen skiftet fra den græske klub Iraklis 
Thessaloniki til den tyrkiske klub Fener-
bache.

 "Fenerbache er en stor klub i Tyrkiet 
med over 22 millioner tilhængere.  
Vi skulle spille en opvisningskamp i 
Erzurum – en lille by i det østl ige 
Tyrkiet, Da vores bus kørte ind i byen, 
blev vi stoppet af en menneskemængde 
og mødt af folkedansere i nationaldrag-
ter, der dansede for os.  Inde midt på 
stadion havde de gravet et hul og her 
ofrede de et påskelam. mens de satte en 
prik med blod i panden på os spillere.

Henrik mødte en fanatisme, der ikke ses på 
vore breddegrader, men måske er værd at 
overveje op til en kommende sæsonstart 
på Østerbro Stadion.

Han begyndte at spille fodbold i Uvelse 
som otteårig. Senere skiftede han til Lille- 
rød Idrætsforening (i dag Allerød FK),  

hvor han kom på et meget talentfuldt 
ungdomshold med blandt andet Morten  
Hansen, Kent Clausen og Leif Funcke Nielsen.  
David Christensen var blevet seniortræner 
i Birkerød efter en række succesfulde år 
som ungdomstræner i B.93 og han hente-
de Henrik til Skjold Birkerød til det lokale 
2. Divisionshold. Det var også ham, der 
opfordrede Henrik til at prøve kræfter i 
første division med B.93 i 1985. 

I 1986 fik han overtalt sin gode ven, hånd-
boldspilleren Claus Munkedal til at tørne ud 
for B.93 og sammen med Henrik, Torben 
Rasmussen og Jens Kolding var det et par 
målfarlige herrer, der frelste B.93 fra en 
ydmygende nedrykning fra 2. Division, da 
B.1909 i en nervepirrende nedryknings-
kamp blev besejret med 3-1.

 "I 1987 blev jeg kontaktet af multi-
kunstneren Giorgos Marinos, der 
kendte John Sinding fra Hvidovre. 
Han tilbød at formidle en kontakt 
med AEK Athen.  Jeg forhandlede selv 
min kontrakt på plads med præsi-
denten i AEK og debuterede på det 
Olympiske Stadion foran 70.000 til-
skuere i Saloniki, i en kamp, der endte 
2-2. Kort før tid slap jeg alene igen-
nem, men blev revet hårdt i trøjen 
kort før min afslutning og brændte.  
Efter kampen hev kaptajnen mig til side 
og gav mig en kæmpe skideballe for ikke 
at være faldet, så vi kunne få straffe. 
Resten af sæsonen blev der begået 
seks straffe imod mig, efter at have 
trænet faldteknik i straffesparksfeltet. 

Billede af Henrik fra en kamp med AEK Athen 
(Pressefoto)
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I den næste kamp mødte vi PAOK 
Saloniki, hvor jeg udlignende til 1-1 fem 
minutter før tid. PAOK`s hjemmebane 
Tumba er kendt for at være et af de vær-
ste steder at spille med lightere, mønter 
og nøgler flyvende om ørene på en. 
Så min jube lscene foregik i midter-
cirklen med et forsigtigt vink til vore 
fans.

Den lyshårede Henrik blev uhyre popu-
lær i Grækenland og genstand for  
mange hvinende piger, der flokkedes om 
ham, hvor han gik og stod. Topscorervær-
digheden i Grækenland i 1988 (21 mål i 27  
kampe) vakte genklang hjemme i Danmark, 
hvor aviserne uge efter uge fulgte Henriks  
bedrifter på grønsværen. I 1988 havde 
Danmark kvalificeret sig til EM i Vesttyskland

 "Jeg havde på fornemmelsen, at DBU 
ville kalde mig ind til de forberedende  
træningspas, som jeg havde fået 
tilsendt en plan over. Men jeg måtte 
nøjes med skuffende at rejse til Vest-
tyskland og se nogle af kampene fra  
tilskuerpladserne.

Sepp Piontek foretrak Flemming Poulsen. 
Senere da Piontek blev træner for det 
Tyrkiske landshold, kunne han dog godt 
bruge Henrik, da han overtog Henriks  
lejlighed i Istanbul.

Efter opholdet i Fenerbache i 1989/90  
sæsonen gik turen hjem til Danmark, hvor 
han optrådte to gange for Greve, inden han 
sammen med Jacob Friis Hansen, Michael 
Mio Nielsen og Per Frandsen var i den  
franske klub OSC Lille. I to sæsoner  
optrådte han i fransk fodbold. Det blev til 
i alt 30 kampe og ni mål. 

Hjem igen til Brøndby, hvor det kun blev til 
otte kampe og to mål på grund af en kors-
båndskade, der havde plaget ham meget 
i de sidste år i udlandet.

 "Jeg kom mig aldrig helt over den 
korsbåndsoperation, men fik megen  
opmuntring fra Morten Olsen og Fritz 
Ahlstrøm. Begge de herrer er jeg  
megen tak skyldig. 

Henriks lillebror Jan opnåede tre kampe 
for B.93 i 1988 og er i dag sportschef for 
Hillerøds bedste kvindehold.
 
Deres far Karlin Nielsen havde etableret 
en vinforretning i Danmark. Holte Vinlager 
og her har begge brødre arbejdet siden. 
Henrik som direktør i hovedsædet i Værløse 
og Jan som indehaver af Holte Vinlager på 
Østerbrogade. 

Uden for banen har Henrik også været 
flittig scorende. Sammen med sin hustru 
Diana, som han blev gift med i 1995, har 
han fået fem piger. Tvillingerne Nadia og 
Sarah, der i dag er 22 år, Isabella der er 
17, Phillipa på 14 og Augusta på 9. 

Billede af Henrik Nielsen 2017 
Foto: Torben Klarskov
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JUBILÆUMSSKRIFT 125 ÅR
Klubben har besluttet, at der skal udkomme 
et jubilæumsskrift i anledning af 125 års 
jubilæet 19. maj 2018, som for øvrigt er 
pinselørdag.

Hovedbestyrelsen udvalgte Torben Klarskov 
og undertegnede til at stå for jubilæums-
skriftet, med bemærkning om, at det helst 
ikke må koste klubben penge. Det bety-
der, at vi skal have fat i nogle klubvenlige 
sponsorer. Den første, Jens Jørgensen fra 
fanklubben, har allerede meldt sin ankomst.

Der udkom ikke noget jubilæumsskrift 
da klubben fyldte 25 år. Det skyld-
tes papirmangel pga. Verdenskrigen. 
Det første jubilæumsskrift udkom i 1943, 
da klubben fyldte 50 år. Det var et flot 
skrift på 150 sider, som var redigeret af 
Johannes Gandil og Ove Jørgensen. 

Der udkom skrifter ved klubbens 
60 år, 75 år og 90 års jubilæer, som nær-
mest var ekstraordinære medlemsblade. 
Da klubben fyldte 100 år (det var i 1993, 
red.) udkom et jubilæumsskrift på 120 sider. 
Ansvarende redaktør var Freddie Birtø som 
havde haft assistance af Lone Vandborg, 
Paul Rømert, Hans Hesselberg og Palle 
’Banks’ Jørgensen.

Ved 110 års jubilæet i 2003 udkom en flot 
lille sag, denne gang i farver, på 31 sider, 
som omhandlede de forgangne 10 år. Det var 
igen Freddie Birtø der var ansvarshavende.

Det nye jubilæumsskrift bliver – tror vi nok 
– på 150 sider. Det bliver delt op i seks
afsnit på 25 år, hvor hovedvægten bliver 
lagt på de seneste år. Redaktionen mod-
tager gerne alle former for bidrag – både 
økonomiske og verbale.

Kontakt Torben Klarskov eller
Palle Banks.

   
- Palle ’Banks’ Jørgensen

Forsiden af B.93 jubilæumsskrift fra 1993
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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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KAN DU HUSKE  
August - oktober

100 år siden

1917 Fodbold: Den 2. september vandt 
B.93 en storsejr over B 1903 på 8-0. Blot 
otte uger senere tabte B.93 semifinalen 
i KBU Pokalturneringen til samme mod-
stander med 0-4. B 1903 vandt siden 
finalen ved at besej-
re ØB med 3-2. B 93 
vandt kun en yderlige-
re sejr i KBU turnerin-
gen. Det blev 3-0 over 
det absolutte bundhold 
Velo. August Bøge, der 
var kommet til B.93 fra 
Velo scorede to af måle-
ne i den kamp. Uafgjor-
te resultater mod AB og 
Frem (2 x 3-3). Et enkelt 
nederlag til de senere 
Danmarksmestre fra 
KB (2-4). Landsholdet: I lands- 
kampen mod Sverige den 14. oktober 
1917 i Stockholm brækkede Michael 
Rohde benet, og der udbrød nærmest 
landesorg – ikke mindst i B.93, da ny-
heden nåede frem. Han blev i kampen 
erstattet af Helge Scharff, som dermed 
opnåede sin eneste landskamp. B.93 øv-
rige landsholdsspillere i efteråret 1917 
var Christian Grøthan og Victor Klein. 
Begge var med mod Norge i København. 
Danmark vandt med 12-0 og Victor Klein 
scorede tre gange og Michael Rohde teg-
nede sig for to mål. Tennis: Ernst Frigast 
og Axel Thayssen vandt herre double på 
åben bane. De besejrede klubkammeraten 
Erik Tegner, der dannede par med Vagn 
Ingerslev fra KB. Dermed hjemførte de 
double-pokalen til ejendom. I klubmatchen 
mod Kungliga Lawn Tennisklub i Stockholm  

 
optrådte samme Ingerslev for B.93 og 
sammen med Harald Waagepetersen vandt 
de begge deres singler og sammen doub-
len, så B 93 vandt opgøret med 3-2. Det 
stod i årsskriftet fra 1917: Klubbens 
bestyrelse ved årets udgang: Overrets-
sagfører Poul Groes (formand), konferen-
ceråd C. Gammeltoft (næstformand), fuld-
mægtig Aage Buntzen (kasserer), redaktør 
Johannes Gandil, ingeniør, cand. polyt. 
P. N. Holst, cand. jur. Aage Madsen, in-
geniør Henry Rambusch, grosserer Harald 
T. Waagepetersen og direktør W. Vett. 
Man gik i gang med at planlægge klubbens 
25 års jubilæum 19. maj 1918. 

75 år siden

1942 Fodbold: B.93 nåede helt frem 
til finalen i KBU`s pokalturnering. Hol-
det måtte ud i en ny kampe mod Frem-
ad Amager efter 3-3 i første møde. Fire 
dage senere sejrede 
B.93 sikkert med 3-1 
på mål af Kaj Hansen, 
Jørgen Hammeken og 
Ib Eskildsen. B 1903 
blev næste offer. 
De blev blæst hjem til 
Fælleden med et neder-
lag på 12-4. Kaj Hansen 
(3), Helmuth Nielsen 
(3) Jørgen Hammeken 
(3), Ib Eskildsen (2) 
og et enkelt selvmål. 
I finalen var mod-
standeren AB som 
man  tabte til med 
1-3. 27.000 tilskuere var 
på plads i Idrætsparken. 

Billede af  
August Bøge

Billede af  
Hans Pedersen
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I turneringen i efteråret vandt B.93 over 
ØB(4-3), Frem (6-1). Uafgjort 4-4 mod AB 
og nederlag til KB (2-3) og Køge (2-4).  
Hans Pedersen klubbens mangeårige 
populære inspektør var ved at trap-
pe ned på førsteholdet som målmand. 
Landsholdet: På grund af besættelsen 
var Sverige i 1942 eneste mulige lands-
kamp modstander. Den 4. oktober tabte 
landsholdet kampen i Stockholm med 1-2. 
Arne Sørensen var Danmarks målscorer. 
Poul L. Hansen var klubbens anden repræ-
sentant i den kamp. Tennis: Klubmestre, 
tennis: Henning Wiig (HS), Birthe Levin 
(DS), Helge Hassel/P. T. Jørgensen (HD), 
Inge van Deurs/Anne-Lis Bruun (DD) og 
Poul Schmitz/Anne-Lis Bruun (MD). Ten-
nisafdelingen havde spillet en fodboldkamp 
mod KB's tilsvarende tennisspillere. Resul-
tatet blev, at B.93 vandt med tenniscifrene 
6-1. B.93 stillede med: Henning Wiig, Ib 
Gerdes, Niels Holst, Th. Bekkevold, Nils 
Harild, Leif Christoffersen, Svend Harder 
Sørensen, Eigil Gram, Kai Brandtberg, Ole 
Claussen og ikke mindst Christen Brøgger 
(senere landsholdsspiller i fodbold, red.). 
Medlemsbladet: Det nystartede med-
lemsblad, der udkom en gang om måne-
den havde været udsat for en del kritik på 
grund af et lidt kedeligt bladhoved. Bladet 
udskrev en konkurrence om et nyt, som 
blev vundet af arkitekt Mogens Rützow. 
Dette bladhoved fik en lang levetid. Det 
holdt indtil november/december numme-
ret 1970. I alt 28 år med syv forskellige 
redaktør. Den sidste Ole Klarskov (1969-
1970 og igen fra 1981-1988) ændrede dog 
i ved sin tiltræden i 1969 bladets format 
fra A4 til A5. 

50 år siden

1967 Fodbold: B.93 gik igennem efter-
årssæsonen ubesejret i de første seks 
kampe. Og fra at være placeret som nr. 
8 efter forårets kampe, var klubben nu 

at finde blandt oprykningskandidaterne. 
I kamp nr. 19 kom det første ærgerli-
ge nederlag til B 1901 (0-1) i Nykøbing, 
hvor hjemmeholdet var kendt for at los-
se bolden ud i den bagved stadion lig-
gende å, når føringen skulle køres hjem. 
De to næste kampe mod Lyngby (1-1) 
og Næstved (5-2) betød, at B 93 med 
en sejr i sidste kamp mod Silkeborg ville 
rykke op i 1. Division. Forsvarets krum-
tap Bernhard Deneke og den kommen-
de prof. Tom Søndergaard måtte begge 
stille op skadede og Finn Ludo Jensen 
måtte bæres fra banen i sidste turne-
ringskamp før indførelsen af 12. mand.
Det blev til et meget ærgerligt nederlag 
på 1-2 og de to fynske klubber B 1913 
og B 1909 tog sig af oprykningsplad-
serne. I pokalturneringen blev det exit i 
første runde efter et nederlag på 1-3 til 
upåagtede Holstebro. Landsholdet: 23. 
august mødte Danmark i Idrætsparken 
Island. Det blev til en historisk sejr på 
14-2 i hvilken kamp Tom Søndergaard 
scorede Danmark landskampsmål nr. 
700. Han var i formidabel form og kom 
også på måltavlen i to andre landskam-
pe mod Holland (3-2) og DDR (2-3). 
I landskampen den 24. september i Oslo 
mod Norge var målscoringen forbeholdt 
Erik Dyreborg fra Næstved, der tegnede 
sig for alle Danmarks fem mål. Tennis: 
Søskendeparret Gitte og Henrik Grage 
prægede året 1967. Gitte Grage/
Ejlerskov vandt singlefinalen udendørs i 
1967, mens Henrik måtte se sig slået ud 
i single semifinalen. 

 
Billede af  
Gitte Grage/Ejlerskov
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25 år siden

1992 Fodbold: I efteråret 1992 kunne 
B 93 overføre otte bonuspoint til denne 
sæson, hvor 18 kampe blev afviklet i lø-
bet 4 måneder. B 93 vandt de 11 af kam-
pene, tabte 5 og spillede 2 uafgjort. I 
næstsidste spillerunde sikrede klubben 
sig oprykning til 1. Division ved at besejre 
Roskilde med 2-1 på Østerbro Stadion. I 
sæsonens sidste kamp på Herfølge Stadi-
on skulle de to klubber så afgøre, hvem 
der skulle vinde rækken. Midt i 2. halvleg 
blev B.93 målmanden Rene Heitmann 
udvist for en nødbremse uden for feltet. 
Trods nede med ti 
mand scorede B.93 dog 
to gange indenfor de to 
sidste minutter. Først ved 
Leif Funcke Nielsen (89. 
minut) og i domme-
rens overtid ved Mads 
Øland. Klubbens 2. hol-
det rykkede tilbage til  
Danmarksserien med 
Finn 'Ludo' Jensen som 
træner. Landsholdet: 
Den nye 'Parken' blev 
indviet med en ven-
skabskamp mod Tysk-
land, som fik revanche for det sensationel-
le nederlag i EM Finalen. Tyskland vandt 
med 2-1. Det første danske mål i 'Parken' 
blev scoret af Lars Elstrup, da han udlig-
nede ni minutter før tid. Stefan Effenberg 
slog dog den tyske sejr fast med et mål 
kort før slutfløjt. De to næste kampe mod 
Litauen og Irland endte begge uden scorin-
ger, mens den sidste VM kamp mod Nord 
Irland blev vundet 1-0 på mål af 'Store' 
Henrik Larsen. Tennis: Morten Christensen  
vinder sammen med Frederik Fetterlein 
DM i herre double udendørs.  

10 år siden 

2007 Fodbold: Efteråret bød på 6 
sejre, 5 nederlag og 4 uafgjorte kampe. 
Det resulterede i en foreløbig 7. plads i 
rækken. Rækken indeholdt to reservemand-
skaber fra Superligaen. Brøndby og FCK, 
der dog optrådte som 
KB. Meget i rækken  
afhang af, hvilke hold 
de to klubber kunne 
stille med. Derfor 
var det forløsende at 
kunne vinde 1-0 over 
KB den 27. oktober 
med Martin Drescher 
som målscorer. Erling Bøje havde taget over 
som cheftræner efter Michael Schäfer. Nye 
spillere var Lars Hjortshøj (Hvidovre), Ul-
rik Thomsen (målmand fra Herfølge), Jan 
Isaksen (Herfølge) og returgodset Jonas 
Schumacher og Newroz Dogan. Lands-
holdet: Det lykkedes ikke for Danmark at 
kvalificere sig til Euro 2008, der fandt sted 
i Østrig og Schweitz. Danmark blev kun 
nr 4 i gruppen, hvor Sverige og Spanien 
kvalificerede sig. I efterårets EM kvalifi-
kationskampe mod Sverige (0-0), Liech-
tenstein (4-0), Spanien (1-3), Letland (3-
1), Nord Irland (1-2) og Island (3-0) var 
følgende spillere med tilknytning til B.93 
på den ene eller anden måde. Niclas Jen-
sen, Daniel Jensen, Dennis Rommedahl, 
Per Krøldrup, Christian Poulsen og William 
Kvist – frit fortolket. Det stod i fodbold-
bladet: DBU havde en ITU-ordning, som 
gav et årligt tilskud på 200.000 kr. Da B.93 
ikke længere opfyldte reglen om syv lands-
holdsspillere, mistede klubben sin status. 
Talenttræneren Christian Lønstrup valgte 
pludselig at stoppe. I stedet valgte man at 
ansætte Niels Madsen (ynglinge) og Bjørn 
Rasmussen (junior), som talenttrænere.

Billede af  
Rene Heitmann

Billede af  
Martin Drescher
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MEDLEMSBLADET MØDER CHEFTRÆNEREN
Af Torben Klarskov

Sune Lærkedahl Jensen i en samtale med redaktøren om erfaringer 
fra foråret og det videre arbejde i efteråret.

 "Det har været spændende og ud-
fordrende. Vi skulle indarbejde en 
ny spillestil, hvor vi i højere grad 
satsede på at være spilstyrende. 
Spillerne har taget de nye udfordringer 
til sig. Det tager tid at implementere 
en ny spillestil, men vi har kunnet se 
fremskridtene manifestere sig hen ad 
vejen.

34 årige Sune Lærkedahl Jensen sat-
te sig for første gang i en cheftræ-
nerstol for en divisionsklub. Den unge 
træner har taget udfordringen op. 
Han har sine egne nagelfaste menin-
ger om, hvordan fodbold skal spilles og 
han passer fortrinligt ind i det koncept, 
som det nye ApS har iværksat for klub-
bens professionelle afdeling.  

 "Vi præsterede ok i den første halve 
sæson, hvor det blev til en femte plads 
i kvalifikationsspillet. Der var modstan-
dere, der var fysisk stærkere end os. 
Vi var forfulgt af en del skader 
på centrale pladser i forsvaret. 
Vores første valg på målmandsposten, 
Ronni Raun var væk i 6 uger. Unge 
Victor Michaelsen gjorde det ganske 
glimrende, trods det at han var tred-
jevalg. Men foran ham havde vi en del 
nødvendige udskiftninger på grund 
af skader og dumme karantæner. 
 
Det har vi talt om at få rettet op til  
den nye sæson. Vi har opgraderet vo-
res aftale med vores fysiske træner  
Michael Myhre, og vi har investeret i 
et anlæg, der kan måle, om spillerne 
bærer rundt på småskader, så vi hurti-
gere kan sætte ind med forebyggende 
skadesbehandling.

Truppen er stort set identisk med truppen 
fra foråret. Emanuel Ogude skulle videre 
i systemet og han har valgt at lægge sit 
fodbold arbejde i Vendsyssel, hvor han 
bliver holdkammerat med vore tidlige-
re forsvarsspiller, Andreas Kaltoft, der 
skiftede før sidste sæson til Brøndbys 
U 19 hold. Her er også Peter Bjur havnet. 
Førsteholdstruppen er blevet suppleret 
med en de spillere fra egne rækker Morten 
Fraysse, Leonel Montano, Søren Nørgaard 
og Frederik Kofoed. 

Billede af cheftræner Sune Lærkedahl Jensen – 
Foto: Torben Klarskov.
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 "Vi er havnet i en meget interessant 
pulje med klubber, der er lige så hæd-
rekronede som os selv. Nye spænden-
de oprykkere i Skovshoved og Hille-
rød. Vi kommer nok til at stramme os 
an mod modstandere som Hvidovre, 
Frem, Brønshøj og Næstved, som jeg 
anser for at være de mest kompeten-
te bejlere til de fire oprykningspladser. 
 
Det er stadig det vigtigste for os, at ud-
vikle spillerne og vores spillestil. Vi skal 
ikke højere op i systemet, før vi er helt 
parate til det. Vi rykker naturligvis kun 
op, hvis vi kan være bedre forberedte 
end vore modstandere, derfor har vi 
også intensiveret den fysiske og den 
mentale træning.  Vi har en god trup 
med et godt sammenhold og der er en 
god stemning på holdet, slutter Sune

Så kunne redaktøren og en hel del andre 
trofaste supportere gå ud på anlægget og 
følge træningskampen mod nedrykkerne 
fra AB, der blev besejret med 3-1 på et flot 
hovedstødsmål af Omar Roshani, et godt 
gennemspillet angreb, som unge Andreas 
Heimer omsatte til scoring og et energimål 
af Marcus Salandy-Defour, der har fået 
de støvler på, der passer til hans antrit. 
Tilbagevendte Emil Dyre var en positiv 
oplevelse som hængende angriber. Det er 
rart at se, at klubben kan blive ved med 
at udvikle dygtige fodboldspillere.

I skrivende stund har holdet allerede af-
viklet de første kampe i turnering og po-
kalturnering. En ny og spændende sæson 
er indledt

Holdbillede divisionholdet forår 2017
Foto: Christia Midtgaard
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SÆSONEN 2016/17 – STATISTIK
Kampe
I sæsonen 2016/17 blev spillet 30 turne-
ringskampe og 4 pokalkampe (AB Tårnby 
3-1, Roskilde KFUM 4-1, Esbjerg 1-0 og 
FCK 0-3). Turneringskampene: 30-15-3-
12 (48 point og målscore 45-39). 
Pointene er hentet hjemme med 23 point 
og ude med 25 point. I den sidste kamp i 
efteråret vandt B.93 ude over Fredensborg 
1-0 (Emmanuel Ogude), og sejren sikre-
de en plads i oprykningsspillet til foråret. 
De tre andre kvalificerede fra pulje 1 var 
Brønshøj (4-1, 1-2), Hvidovre (1-3, 1-0) 
og Avarta (1-0, 0-0). De indbyrdes kampe 
blev overført til foråret. 

B.93 startede således foråret med 6 kampe 
og 10 point, hvilket betød en startplacering 
som nummer 4 ud af de 12 hold. På de to 
oprykningsgivende pladser lå Brabrand (14 
point) og Thisted (13 point). Foråret blev 
en omgang blandede bolcher. Efter at have 
varmet op til turneringen med en pokal-
kamp mod FCK (0-3 og 3.984 tilskuere), 
gjaldt det første turneringskamp hjemme 
mod Greve (2-1), som historisk foregik på 
Gentofte Stadion, idet banen på Østerbro 
Stadion ikke var spilleklar. Opryknings-
spillets højdepunkter var hjemmekam-
pene mod Dalum (4-0) og den onde ånd  
Brabrand (2-1), der snød B.93 fra opryk-
ning i 2009. B.93 sluttede oprykningsspillet 
på 5. pladsen, seks point fra Brabrand på 
2. pladsen. Thisted blev en suveræn vinder.  

Spillere

I sæsonen var der 28 spillere der fik spille-
tid. Derudover sad syv spillere på bænken 
uden at få spilletid, nemlig Anders Hakala, 
Carl Emil Kristensen, Jonas Berg, Mads 
Nielsen, William Zouzou og målmændene 
Nicolaj Fallentin og Patrick Johansen. 

Kampantal, max. 34 kampe: Anton  
Peterlin (34 kampe), Martin Heisterberg (31),  
Nicolai Olsen (31), Emmanuel Ogude 
(30), Sebastian Czajkowski (27), Ronni 
Raun (26), Adam Emme Jørgensen (25), 
Kristian Holm (25), Mohammad Ali (25)  
Andreas Heimer (24) Aske Lundsgaard (23), 
Nicklas Granzow (22), Sean Christoffersen 
(19), Emil Farver (19), Mikkel Mouritz (16),  
Peter Bjur (15), Omar Roshani (14), Tarik 
Mourhrib (12), Bjørn Zabell (12), Kristof-
fer Bødker (10), Mads Walter (10), Victor 
Michaelsen (7), Marcus Salandy-Defour 
(6), Jack Wander (5), Awab Salame (3), 
Leonel Montano (2), Lucas Chang-Ander-
sen (2) og Søren Nørgaard (1) 

Billede af Anton Peterlin
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Debutanter

Sæsonen gav i alt 13 debutanter, nemlig: 
Aske Lundsgaard, Awab Salame, Kristian 
Holm, Kristoffer Bødker, Leonel Montano, 
Mads Walter, Marcus Salandy-Defour, Mik-
kel Mouritz, Nicklas Granzow, Peter Bjur, 
Søren Nørgaard, Tarik Mourhrib og Victor 
Michaelsen. Antallet af førsteholdsspillere 
gennem tiderne er herefter oppe på 853, 
som tilsammen har spillet 33.240 kampe. 
På hjemmesiden, historieafsnittet punkt 
11, findes der en profil på samtlige spillere. 

Kampe i alt

Kun anføreren Martin Heisterberg har spil-
let et trecifret kampantal. Han er oppe på 
254 kampe, 11 flotte mål, 59 gule kort 
og 2 røde kort. Det placerer ham på en 
foreløbig – og fornem – 6. plads på listen 
over flest førsteholdskampe gennem tiden. 
Kort ind i den nye sæson 2017/18 har 
Martin overtaget 5. pladsen fra Svend  
ensen, den legendariske målmand, kaldet 
’Lange Svend’, som spillede 41 A-lands-
kampe i perioden 1927/39. Meget skulle 
gå galt hvis Martin ikke i den kommende 
sæson også æder Bernhard Deneke (261 
kampe). Herefter er der et pænt spring til 
podiet med Jørgen Jacobsen (293 kampe), 
Jens Kolding (322 kampe) og øverst oppe 
Ole Petersen (409 kampe).

Efter Martin følger Emil Farver (94 kampe) 
og Ronni Raun (92 kampe). Så det må for-
modes, at de begge runder de 100 kampe 
i efteråret. Og så skal vi ikke glemme, at 
Emil Dyre Nielsen er vendt tilbage efter 
’udlån’ til Frem. Emil er noteret for 217 
kampe/59 mål (2004/14). 

Mål

Sæsonen 53 mål (inklusiv pokalkampe) er 
scoret af: Sebastian Czajkowski (14 mål), 
Emmanuel Ogude (13), Nicolai Olsen (7), 
Omar Roshani (4), Andreas Heimer (3), 
Emil Farver (2), Mikkel Mouritz (2), Peter 
Bjur (2), Nicklas Granzow (2), Martin Hei-
sterberg (1), Mohammad Ali (1) og Tarik 
Mourhrib (1). Det manglende mål scorede 
Aarhus Fremad.

Sebastian Czajkowski, der endelig er kom-
met sig ovenpå sin drilske skade, scorede 
tre mål i efteråret mod HIK (4-2) og igen 
i foråret mod Dalum (4-0). Og i efteråret 
blev han dagens helt i udekampene mod 
Avarta (1-0) og Hvidovre (1-0). Sæsonens 
mest omtalte mål sørgede Nicolai Olsen for, 
da han i hjemmekampen mod Brabrand 
(13. maj), scorede efter blot 6,6 sekunder. 
Det er den hurtigste scoring i DM-turne-
ringen gennem tiden. 

Billede af Sebastian Czajkowski
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Røde og gule kort

Sæsonen indbragte syv røde kort. I pre-
mierekampen mod Brønshøj (4-1) fik Nick-
las Granzow rødt kort. Det var usædvan-
ligt, for det første var han debutant og for 
det andet var det for to frispark i samme 
spilsituation, så dommeren viste ham tre 
kort, gult, gult og rødt. Hjemme mod Hol-
bæk (1-2) fik Adam Emme Jørgensen rødt. 
Hjemme mod Frem (1-1) var det Kri-
stian Holm der så rødt. I forårets første 
turneringskamp, hjemmekamp på Gen-
tofte mod Greve (2-1) måtte Emma-
nuel Ogude i bad allerede i første halv-
leg. Den eneste udebaneudvisning fik 
Adam Emme Jørgensen i Brabrand (2-4). 
 
På Østerbro Stadion så Aske Lundsgaard 
rødt i kampen mod Kolding (0-1). Sæso-
nens sidste udvisning kom i sidste kamp, 
hjemme mod Kjellerup (3-1), hvor Anton 
Peterlin havde hånd på bolden i feltet. 

Som den eneste spillede Anton Peterlin 
samtlige 34 kampe i sæsonen. I sæso-
nen blev der uddelt 55 gule kort. Anfører 
Martin Heisterberg blev topscorer med 10 
ostemadder, foran Emmanuel Ogude (7), 
Kristian Holm (6) og Sebastian Czajkow-
ski (5). Årets dengse var Emil Farver, der 
spillede 19 kampe uden at se hverken gult 
eller rødt.

Årets spiller

Det er spillerne selv der afgør dette. I 
efteråret 2016 var den udvalgte Emma-
nuel Ogude, der scorede 12 mål i hans 
17 kampe, bl.a. sejrsmålet i pokalsen-
sationen mod Esbjerg (1-0). Ogude blev 
også valgt som 2. divisions bedste spiller. 

I foråret 2017 blev Emil Farver valgt som 
’årets spiller’ i foråret. Det var heller ikke 
den store overraskelse, Emil var ude med 
en skade i næsten hele efteråret, men 
kom tilbage i foråret og spillede godt og 
stabilt. Og så scorede han på straffespark 
mod Aarhus Fremad (1-0) og Greve (3-1). 
Hvordan det gik med hans straffespark i 
den nye sæson, må vi vente med til næste 
gang (Brønshøj har ikke fundet bolden).

/Palle ’Banks’ Jørgensen

Billede af Kristian Holm
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RUNDE FØDSELSDAGE
Sven-Erik Jensen, 70 år, 
den 5. november (født i 1947)

Der var engang tre brødre Jensen 
med fornavnene Preben, Henning og 
Sven-Erik. De spillede alle fodbold i B.93. 
 
Den mest talentfulde var Sven-Erik, der 
da også spillede på de respektive 1. hold 
som ungdomsspiller. Sven-Erik var en 
hård og hårdtarbejdende midtbanespiller, 
dengang hed det halfback. Som ynglinge-
spiller var Sven-Erik, sammen med klub-
kammeraten Hans Paulander, udtaget til 
KBU’s ynglingehold. De var begge med, da 
truppen blev skåret ned fra 44 til 22 spillere. 
 
Med i slutpuljen var bl.a. Allan Michaelsen 
(B1903), Niels-Christian Holmstrøm (KB), 
Leif Printzlau (Frem), Steen Duurloo 
(Brønshøj) og Curlei Nielsen (Frem). 
 
Både Sven-Erik og Hans meldte fra til 
DBU, da de valgte at tage med klubbens 
ynglingehold til Kieler Woche.

Ynglingeholdet blev nummer 2 (ef-
ter Brønshøj) i KBU-rækken i 1964. 
Holdet var: Ove Nielsen – Torben Klarskov 
og Bo Vibæk Jensen – Sven-Erik Jensen, 
Tom Andersen og Niels Bihlet – Henning 
Tøth, Valdemar Bandolowski, Poul Nielsen, 
Mogens Frederiksen og Finn ’Ludo’ Jensen.  

Sven-Erik fik ikke nogen lang seniorkar-
riere. Den stoppede før den startede. 
Da han var på session hos miltæret, 
stod vennen Allan Michaelsen foran ham. 
Allan, der senere blev udlandsprofessio-
nel, blev kasseret fordi han var platfodet. 
 
Så valgte Sven-Erik, at sige han havde 
ondt i ryggen. Han blev sendt til un-
dersøgelse på Ortopædisk Hospital, 
hvor han fik diagnosen diskusprolaps. 
Han blev kasseret som soldat og måtte i 
øvrigt stoppe med at spille fodbold.

Med realeksamen i lommen og ingen 
forstyrrende militærtjeneste begyndte 
Sven-Erik at læse til revisor som ganske 
ung. Han kunne allerede som 23-årig, 
dengang Danmarks yngste, skrive Regi-
streret revisor på visitkortet. Begge hans 
brødre, førnævnte Preben og Henning, gik 
også revisorvejen. 

Brødrene startede sammen et revisions-
firma, som de meget passende kaldte 
’Revisionsfirmaet Brdr. Jensen’. Firma-
et holdt til på Frederiksberg, i mange år 
i en villa på Bülowsvej. Alle revisions- 
firmaer med respekt for sig selv har 
været igennem mindst en fusion. Brdr. 
Jensen blev en del af et andet revisions-
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firma, nemlig Time Vision Frederiksberg. 
Blandt firmaets klienter finder vi Boldklub-
ben af 1893. Sven-Erik var i mange år 
rådgiver for klubbens ApS (betalt fodbold). 
Han er mangeårigt medlem af støttefor-
eningen Back - Op-foreningen, hvor han 
samtidig er (ulønnet) revisor.  

Sven-Erik blev medlem af B.93 den 4. maj 
1957. Det var årsagen til, at han ved gene-
ralforsamlingen i foråret fik overrakt 60 års 
nålen. På listen over længst medlemskab 
(blandt nulevende) finder vi revisoren på 
en flot 21. plads, lige efter Per Jürgensen 
og lige foran Tom Andersen.

Sven-Erik er stadig erhvervsaktiv, og på-
regner at kunne fejre 50 års jubilæum 
i 2020. Han har været gift med Kirsten 
i knap 100 år, sammen har de to piger 
Birgitte og Marianne med tilhørende 
svigersønner og børnebørn. Sven-Erik 
bor i Bagsværd (uden at holde med AB), 
og har et lille sommerhus på 175 m2 ved 
Nykøbing Sjælland, hvor han bruger en del 
tid på livet som fritidsfisker. Det vides ikke 
om han holder sig indenfor fiskekvoten 
for fladfisk og makreller.

Torben Klarskov, 70 år, 
den 12. november (født i 1947)

Bladets meget aktive chefredaktør 
hr. Torben Klarskov fylder rundt (det har 
han i øvrigt gjort i mange år). Torben har 
været medlem af klubben siden han var 
10 år (15. marts 1958). Det bringer ham 
ind på en foreløbig 25. plads på listen over 
længste medlemsskaber, efter Bent Olsen 
og foran Erik Baagøe og Finn ’Ludo’ Jensen. 

Torben var en habil højre back på 1. 
ynglinge. Som senior fik han – med 
streg under fik – to kampe på 2. holdet. 
Det var som målmand, og det var ikke  
 

den store succes. Han havde større suc-
ces som træner for ungdomsholdene, 
hvor han var en af Poul Zølcks disciple. 

Alle medlemmer af facebookgruppen ’De 
gyldne’ har været trænet af Torben Klarskov. 
Det var dengang, at alle ungdomstrænere – 
mere eller mindre – var skolelærere. Det 
var Torben nemlig også. Senere blev han 
idrætskonsulent, bl.a. i Farum Kommune 
under den velkendte borgmester, nu af-
døde Peter Brixtofte.

Som ung i B.93 viste Torben allere-
de dengang lederegenskaber. Han var 
initiativtager til oprettelsen af støttefor-
eningen ’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, 
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han er et meget aktivt medlem i B.93 
og i klubbens ungdomsafdeling, 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 Idrætshuset, 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 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 ordre. Torben er 
en meget kreativ og energisk redaktør, 
der kommer vidt omkring. Og bladet spil-
ler 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 Nostalgifest for 
gamle divisionsspillere og udvalgte lede-
re, som han var med til at starte i 2012. 

I forbindelse med klubbens 125 års 
jubilæum i 2018 er Torben formand for 
jubilæumsudvalget, der skal arrangere 
dagen og stå for et egentligt jubilæums-
skrift. 

I sin fritid fra B.93 – og konen og haven 
og børnebørnene – driver Torben sin 
fritidsvirksomhed ’Soccershopen’, som 
handler med primært fodboldprogrammer. 
 
Han startede biksen helt tilbage i 1963, 
hvor han og et par kammerater sam-
lede programmer fra de to kampe i 
Idrætsparken. Soccershopen, 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. 
 
Sidst blev han set, da Birkerøds damer 
spillede på Østerbro Stadion mod B.93 i 
1. division.

Torben blev på generalforsamlingen i 2016 
hædret med klubbens guldnål, som er 
den næsthøjeste hædersbevisning i den 
hæderkronede klub. Protester afvises ved 
indgangsdøren. 

/Palle ’Banks’ Jørgensen
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Hovedbestyrelsen

Hans Drachmann (formand)
dra@b93.dk 
Adam Mollerup (Kasserer)
adam@b93.dk
Morten Hemmingsen (Fodboldformand)
mhe@b93.dk
Christian Lunøe (Tennisformand)
lunoe_c@yahoo.dk
Jørgen Ritnagel  
(Fodboldafdelingensrepræsentant)
ritnagel@mail.tele.dk
Preben Keldsen  
(Tennisafdelingensrepræsentant)
pk@bodyfeedback.dk
David Kendal  
(Suppleant fra fodbold afdelingen)
david@b93.dk
Nils Broering  
(Suppleant fra tennis afdelingen)
nils.broering@gmail.com

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.dk
Tommy Møller (Seniorafdelingen)
tommy@b93.dk
Lene Holmskov
ene@b93.dk
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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Gør som Bjarne
skift til Sparekassen

sparkron.dk

Du finder mig nu i Sparekassen Kronjylland. Kontakt mig på 
telefon 88 72 97 83 eller bal@sparkron.dk.
 

Bjarne Albrechtsen 
kunderådgiver


