
1

FODBOLDB.93

NUMMER 30 AUGUST 2009



2

B.93 FODBOLD • Nr. 30 • august 2009
Redaktionen af dette blad er 
afsluttet 12. august 2009

B.93 og redaktionens adresse
Ved Sporsløjfen 10
2100 København Ø

Redaktør:
Freddie Birtø  4373 0880
  birtoe@kabelmail.dk
Øvrige redaktion:
Palle „Banks“ Jørgensen  4465 2885
  palle.banks@teliamail.dk
Henrik Engel 4846 1216
  b93prof@gmail.com
Finn „Ludo“ Jensen 3879 1485
  ludo@privat.dk
Jesper Nielsen 3927 1819
  jn56@hotmail.com
(Redaktionen er samlet ansvarlig overfor 
klubbens ledelse.)

Layout og design
Grafi sk SKP – KTS Peter Bjerg Nielsen
Trykning
MCM tryk, Greve
Annoncer
Jørgen Bundgaard  2043 1891

Foretningsfører
Palle „Banks“ Jørgensen  4465 2885

B.93s kontor
Gitte Arnskov tlf. 3927 1890
 fax. 3927 3011
 gitte@b93.dk
Kontoret er åbent
Tirsdage, Onsdage og Torsdage Kl. 12 – 16
Fredag Kl. 12 – 15

Banekontor 3929 1893

Restaurant
Ole Klein 3927 3014

Hjemmeside Redaktion www.b93.dk
Inder Sapru  inder@indernettet.com
Klaus B. Johansen 3120 0881
  Klaus.B.Johansen@gmail.com

Bladet kan også læses på B.93s hjemmeside

Næste blad forventes i november 2009

Forsidebilledet: 
B.93 Står til søs

(B.1893 - Mogens Hansen)

Stadig fl ere abonnenter og også fi ne ord på 
mails er positivt nyt for fodboldbladet. Efter 
sidste fodboldblad kom en mail: „Utrolig 
godt og indholdsrigt blad, som man virkelig 
får lyst til at læse helt igennem. Det er sgu 
godt gået. Stor ros.”

Takket være gode sponsorer/annoncører 
og teknisk hjælp fra KTS, er det stadig muligt 
at fortsætte udgivelserne af fodboldbladet 
uden økonomisk hjælp fra klubben,  og re-
daktionen arbejder ulønnet takket være stor 
idealisme for B.93. Som tidligere meddelt er 
aftalen med den samlede Hovedbestyrelse, 

at fodboldbladet ikke må belaste klubbens 
økonomi på nogen måde. Det var tennisre-
præsentanternes klare og forståelige syns-
punkt.
Fodboldbladets økonomi er dog ikke så god, 
at bladet kan postomdeles til de snart 1250 
fodboldmedlemmer. Derfor har vi lavet den 
ordning, at medlemmer, der ønsker postfor-
sendelse på udgivelsesdagen kan få det for 
100 kr.(Henvendelse til forretningsføreren). 
Vi tjener lidt penge på denne ordning, da 
Postvæsenet „kun” kræver 12 kr. i frimærker.

fb

ROS TIL FODBOLDBLADET
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INTERVIEW MED 
JOHNNY WETTERSTEIN HANSEN
Formand for hovedbestyrelsen, 43 
år, bosat på Frederiksberg, 
familiefar til 5 børn 

Jeg havde sat hovedbestyrelsens formand 
stævne en tirsdag aften inden træning/kamp 
for at kunne konstatere, at det nu var anden 
gang, jeg skulle interviewe ham.

Første gang var, da Johnny kom til klubben 
som talentfuld juniorspiller i 1981 og under-
tegnede blev hans træner.

Hvad var årsagen til at du dengang skiftede 
fra FB til B.93 ?

Jeg havde altid spillet i FB (altid boet på 
Frederiksberg)  og var udtaget til KBUs ud-
valgte hold. Her spillede jeg bl.a. sammen 
med Jan Jacobsen (193 1. holdskampe) og 
Torben Rasmussen (106 1. holdskampe) og de 
fi k mig overtalt  til at skifte klub. KBU Børge 
(Børge Christensen) havde vist nok også en  
fi nger med i spillet.

Her får Johnny næsten blanke øjne, da han 
begejstret fortæller om sin tid som junior/
ynglingespiller i klubben.

Det var en fantastisk talentfuld årgang vi 
havde dengang med bl.a. Bo Nielsen, mål-
mand, Torben Rasmussen, vores suveræne 
topscorer, Michael Olsen, Mukremin Jasar 
og Carsten Bilde for blot at nævne udvalgte 
spillere. Vi spillede teknisk fl ot fodbold og 
prægede rækkerne og så havde vi det rigtigt 
godt sammen.  

Trænerens udsagn om Johnny dengang: en 
fysisk og nærkampstærk spiller, der brugte 
sin krop, boldsikker. Sparketeknik ikke på 
Beckham niveau. Ledertype og derfor også 
anfører. Mest benyttet som midtbanespil-
ler. Som junior- og ynglingespiller trænede 
Johnny tit med divisionsholdet for at få 
nogle fl ere udfordringer. Der var fl ere divi-

sionsspillere, der syntes, at Johnny gik lige 
lovlig meget til stålet.

Johnny’s sportslige karriere kan beskrives 
således: Som nævnt begyndte det hele i FB, 
indtil 1981 hvor B.93 blev den nye klub. Ef-
ter ungdomstiden og et par sæsoner på DS-
holdet blev det til debut på 1. holdet i 1986, 
hvor Johnny spillede 30 ud af 31 mulige. 
Imponerende. 1987 blev det til 23 kampe 
og 1 mål. 1988 som blev Johnny’s sidste på 
1. holdet blev det til 24 kampe og 4 mål, i 
alt 77 kampe/5 mål. Senere blev det kun til 
sekundafodbold i FB indtil Johnny vendte til-
bage for at spille oldboys fodbold.

Her afslører Johnny, at han ikke helt har 
styr på sin karriere på 1. holdet, idet han 
mener at have spillet en pokalkamp mod 
KB, hvilket ikke fremgår af Palle Bank’s bog, 
som undertegnede har støttet sig kraftigt 
til. Johnny har simpelthen aldrig spillet en 
turnerings/pokalkamp mod KB. Det har nok 
været en træningskamp. 
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Johnny, hvorfor det pludselige stop som aktiv 
elitespiller i en alder af kun 22 år?

Primært skyldtes det, at jeg blev indvalgt 
i Frederiksberg Kommunalbestyrelse for SF. 
Det var svært at få tingene til at  hænge 
sammenpå det tidspunkt og så var der vist 
nok også noget med et trænerskifte, som jeg 
ikke synes, vi skal komme nærmere ind på. 
Jeg havde i øvrigt 12 år i Frederiksberg Kom-
munalbestyrelse.

Du kom tilbage til klubben og kom ind i le-
derarbejdet ret hurtigt, først som fodbold-
formand i et par år for derefter i 2004 at blive 
formand som kun 38-årig (den 18. i rækken) 
for hele klubben, hvorfor ?

Det var på den tid, hvor klubben var helt 
nede at vende, ikke kun økonomisk. Vi var 
en række personer, der satte os for at for-
søge at vende skuden, og det synes jeg godt 
man sige, er lykkedes ganske godt. Jeg havde 
også en del erfaring fra lederarbejdet, idet 
jeg var formand i FB i 10 år.

Johnny taler begejstret om det store ar-
bejde, som mange personer har lagt i klub-
ben, og Johnny taler ikke mindst meget om 
den ånd og atmosfære, der er i klubben. Den 
fi nder han helt unik. Som han udtrykker det 
”man kan godt mærke, at det er en gam-
mel og traditionsrig klub, hvor stadig mange 
gamle medlemmer mødes og også til stadig-
hed  spiller på diverse gammelmandshold. 

Er det ikke svært at skaffe frivillige ledere ?
Jeg synes, at vi i B.93 er ganske gode til 

at skaffe frivillige, men der kan selvfølgelig 
altid bruges fl ere. Men det er noget vi ar-
bejder meget på. Her falder bl.a. stor ros  til 
forboldbladet.

Der har været stor fremgang i medlemstallet 
de senere år. Kan vi stadig klare fl ere ?

Det mener jeg godt vi kan, selvom vi også 
skal have fokus på, at vi kan tilbyde ordent-
lige forhold for medlemmerne. Bl.a. er vores 
baneforhold i top. Vi har i øvrigt et godt sam-

arbejde med kommunen, og det er jo altid 
vigtigt.

Og så kommer vi igen til at tale om 
„gamle” dage på det gamle anlæg ved Par-
ken. Her havde vi jo kun 2 baner til næsten 
lige så  mange hold som i dag. Og alligevel 
kunne vi begå os i toppen både på senior- og 
ungdomsplan. Det var der mange gæstende 
klubber (ikke mindst de jyske), der var meget 
imponeret af.

Hvordan ser du på klubbens fremtid?
Absolut som positiv. Der er grøde i klub-

ben, mange positive ting sker. Vi har snart 
indvielse af klubbens nye tennishaller. Jeg 
havde et væddemål med Birtø, der ikke tro-
ede på vi ville få de nye tennishaller, til gen-
gæld blev tidspunktet noget forsinket, så jeg 
tror væddemålet blev uafgjort.

Jeg synes der fremadrettet ligger store  
muligheder for klubben, eksempelvis i et 
samarbejde med skolerne, andre sportsgrene 
kunne være  en mulighed. Vi har jo tidligere 
haft bl.a. cricket og bordtennis. Det vigtigste 
er, at vi får skabt nogle rammer, så klubben 
vil være godt rustet  mange år ud i fremti-
den.

Og hvor længe vil du så være frontfi gur 
endnu. Du er jo ung og har vel mange år i 
dig endnu ?

Jeg har den holdning, at man ikke skal 
brænde fast og blive ved for længe. Så skal 
der nye kræfter til. 

Mon ikke Johnny med den energi han  læg-
ger for dagen har en hel del år endnu som 
formand for klubben. Og når det så er slut, 
er jeg helt sikker på, at Johnny så vil lægge 
sine kræfter på diverse gammelmandshold. 
For inaktiv er vel ikke lige det man forbinder 
med Johnny.

Tak, Johnny for en hyggelig sludder, ikke 
mindst  om „gamle” dage og held og lykke 
med fremtiden for vores gamle klub.

Finn Ludo Jensen
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Fodboldafdelingen i B.93 vil både have 
mange medlemmer og Københavns bedste 
ungdomshold. Sådan har det været i mange 
år, og sådan er det stadig.

I de seneste år er antallet af aktive fod-
boldmedlemmer fordoblet fra omkring 600 
til fl ere end 1.250 aktive i dag. Samtidig har 
vi opnået DBU's A-licens for vores ungdoms-
arbejde, hvilket betyder, at klubben skal leve 
op til en række krav og have uddannede 
trænere, formiddagstræning, sundhedssek-
tor med mere.

Alt det kan vi kun leve op til, hvis vi i fod-
boldafdelingen har en god organisation og 
fastansatte ledere og trænere, som kan få 
det helt til at fungere og sørge for, at der 
er opbakning og hjælp og inspiration til de 
mange, mange frivillige ledere og trænere, 
som er lige så vigtige for, at det hele kan fun-
gere.

Fodboldbestyrelsen mener, at vi har et rig-
tig godt hold, ikke kun på banen, men også 
på de indre linjer. Fra den 1. juli er opstillin-
gen ændret på enkelte pladser, og den ser 
nu således ud:

Jesper Nielsen er overgået fra at være dag-
lig leder i den samlede klub, ansat af hoved-
bestyrelsen, til at være daglig leder i fodbold-
afdelingen. Samtidig vil Jesper igen fungere 
som ungdomskonsulent.

Jens Espensen har fra 1. juli været fuld-
tidsansat cheftræner for 1. junior (U17-1) og 
talentudviklingsansvarlig i forhold til DBU's 

licensarbejde. Men 
derudover bevarer 
Jens nogle af sine 
funktioner som 
ungdomskonsulent 
og vil arbejde tæt 
sammen med Jes-
per. Jens deltager 
også i arbejdet med 
akademieleverne 

fra Team Copenhagen Eliteidrætsakademi.
Bjørn Rasmussen har fra 1. juli været del-

tidsansat individuel talenttræner med særligt 
ansvar for morgentræningen, lige som han 
vil deltage i arbejdet med de unge spillere 
på divisionsholdet. Det er Bjørn, der sammen 
med Niels Madsen står for morgentræningen 
af akademieleverne fra Team Copenhagens 
Eliteidrætsakademi. Eleverne går til daglig 
på en fodboldlinje på Østre Borgerdyd Gym-
nasium, Metropolitanskolen eller Niels Brock 
Handelsgymnasium og tre gange om ugen 
har de fri til træning i B.93.

Niels Madsen fortsætter uændret som fuld-
tidsansat træner i talentskolen (U11-U15). 
Niels er ved at blive uddannet til A-træner 
og har med sin erfaring som divisionsspiller 
og sin positive tilgang til uddannelsen af de 
unge den helt rigtige baggrund for at løfte 
uddannelsen af de unge talenter i denne al-
dersgruppe.

Frank Nielsen vil fremover koncentrere sin 
indsats om arbejdet i Aps-regi, hvor han vil 
samarbejde tæt med Erling Bøje om divisi-
onstruppen og med særligt fokus på de unge 
kontraktspillere og deres overgang fra ung-
dom til senior, som jo er vores særlige højt-
profi lerede styrkeområde. Frank har sammen 
med Erling arbejdet på højtryk for at sam-
mensætte divisionstruppen, som der er store 
forventninger til i igangværende sæson.

Hans Drachmann

Fodboldafdelingen i ny opstilling

BJØRN RASMUSSEN

BASHKIM KADRII

JESPER NIELSEN



6

EBBE ELMER
Jagtvej 157 • 2200 København N • Tlf: 35 83 70 00

Det tyske blad “AutoBild” har igen i år gennemført europas største test af

bilers totalkvalitet. For andet år i træk blev Mazda den meste fejlfrie bil.

Mazda5 er endvidere kåret som årets VAN, hvor det gennemtænkte

design med de store skydedøre hurtigt lagde afstand til konkurrenterne. 

Mazda5 fås nu med plads op til 7 personer.

Fejlfri
praktisk og forførerne

Mazda – den holder bare!
Mazda yder 3 år/100.000 km mekanisk garanti
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Æresmedlem Ove Jensen bliver „Gamle Ole”
Ove Bech Jensen, runder et skarpt hjørne, 90 
år, lørdag den 7. november 2009. Hans største 
ønske er, at 1. holdet samme dag vinder lo-
kalopgøret mod Skjold på Østerbro Stadion.

Ove er en af klubbens mest hæderkronede 
personer gennem tiderne. Det er ikke til dis-
kussion. Han vogtede B93-målet i 138 kampe 
(1942/50), han spillede 12 A-landskampe 
(1945/48), han var formand for cricketafde-
lingen og så var han formand for klubben 
1969/73. 

På klubholdet afl øste Ove Jensen legenda-
riske Svend Jensen (Lange Svend). På lands-
holdet afl øste han Egon Sørensen (Frem). 
Ove var en stilren målmand, der især var 
stærk på stregen. Han var så stærk, at han 
i 1947 blev udtaget til Europaholdet. Han 
spillede sit livs kamp i en forberedelseskamp 
i Holland. Til kampen Storbritannien-Europa 
måtte han tage plads på bænken, idet Frank-
rig kun havde en mand i truppen, og han var 
uheldigvis målmand. Et oplagt politisk ju-
stitsmord. Nåh, sammen med Karl Aage Han-
sen (AB) på bænken kunne de sammen med 
137.000 tilskuere på Hampden Park i Glas-
gow se hjemmeholdet vinde hele 6-1. Med 
på holdet var Carl Aage Præst (ØB) og Poul 
Petersen (AB), som senere blev landstræner 
og fi k øgenavnet ”Europa Poul”.   

Da B93 i 1946 vandt sit (foreløbig) sidste 
DM i fodbold, var det med Ove på kassen. 
Der blev også tid til at spille cricket (i B93), 
og i 1950 præsterede Ove at score 252 point, 
og det var vel at bemærke not-out. Det var 
en dansk rekord der fi k lov at tilhøre Ove i 
næsten 50 år.

Ove har haft mange store redninger. Den 
største kom da han i 1969, da han indvil-
gede i at blive formand for B93. Klubben 
havde store økonomiske vanskeligheder, og 
trængte til friske kræfter. B93 var netop ryk-
ket ned i 3. division, og pressen var begyndt 
at tale om en storklub i opløsning. 

Ove var fuld 
af gode ideer, 
og gik altid selv 
forrest for at 
løse opgaverne. 
Han fi k ideen 
til showstævner 
i Idrætshuset 
med 93’eren 
Dirch Passer i 
hovedrollen, 
stor succes og 
penge i kassen. 
Ove havde den glæde, at B93 rykkede op i 2. 
division i 1972 (22-20-1-1 og målscore 73-16). 
Det var det talentfulde hold med Henrik Juul, 
Kronholm, Ludo, Bøje Paulander, Deneke, 
Ilsø, Højland, Kenn og Lange Bent. Jens Kol-
ding var for øvrigt også med.

Ved klubbens 100 års jubilæum, det var for 
øvrigt i 1993, blev Ove udnævnt til Æresmed-
lem. Det er ikke noget man bare bliver, der 
var kun 14 der tidligere havde opnået denne 
hæder. De 500 festdeltager i Tennishallen, 
nogle havde nok drukket vel rigeligt, hyl-
dede Ove med stående ovationer. Senere er 
Henrik Lindholm og Jørgen Norsker kommet 
med på holdet. 

Som det fremgår, har Ove markeret sig 
både som spiller og som leder. Derved kan vi 
putte ham i kassen med koryfæer som Johan-
nes Gandil, Helge Scharff, Michael Rohde og 
Poul Zølck. Det er en kasse der vil noget. 

Ove kommer på anlægget om tirsdagen, 
hvor de gamle spiser og rafl er. Det er ham 
den venlige mand med stokken. Ved sidste 
generalforsamling blev han hyldet for sit 
80 års medlemskab. Ove er også medlem 
af klubbens Bridgeafdeling. Og så er begge 
hans døtre gift med tidligere 1. holdsspillere 
i B93, nemlig Gunnar ”Hug” Aagesen og Ejgil 
Roland Petersen. 
Fodboldbladet ønsker Ove tillykke.

/palle banks jørgensen
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Sommer fi ve-a-side 
lørdag den 29. august 2009, kl. 12:00

STØT B93 VED AT TALE I MOBILEN

Ideen er simpel: Flyt dit nummer gratis til CBB Mobil, 
få gratis taletid og tal i mobilen, som du plejer. 

CBB Mobil donerer herefter 6% af al din tale inden-
for landets grænser til B93. 

Benyt dig af tilbuddet ved at kontakte CBB Mobil 
Forening på telefon 50 50 01 01.

Der er stærke traditioner for vinter „Five-
a-side” i B.93. Nu er også Sommer „Five-a-
side” blevet en tradition. Den afholdes på 
Svanemølleanlægget Lørdag den 29.august 
kl.12.00. Initiativtagerne er de gamle rot-
ter Flemming „Fad” Johansen og Thomas 
W.Rasmussen.Se opslaget i klubben.
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 Jan 05 Juli 05 Jan 06 Juli 06 April 07 Aug 07 Nov 07 Feb 08 Maj 08 Juli 08 Okt 08 Marts 09 Maj 09 Aug 09

B.93s samlede medlemstal i periode : 01. januar 05 : 1326 - 1. August 2009 : Nu over 2400 medlemmer (rekord) 

600

900

1200

1500

(611)
(659) (653)

(686)

(786) (795)
(856)

(895) (902)
(944)

(1027)

(1121)

(1224)
(1243)

STEDET AT MØDES MED VENNERNE 
TIL HYGGE OG FEST EFTER KAMP 

ELLER TRÆNINGSPAS 
ALTID POPULÆRE PRISER

ØSTERBRO´S SMUKKESTE ORIGINALE BEVÆRTNING

ØSTERBROGADE V/SVANEMØLLEN
Åbningstider:

Mandag - Lørdag 10:00 - 02 Søndag 10:00-23:00
Telefon 39295237

Årsmøde i Fodboldafdelingen 
Afholdes 10.november kl.19.30
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• Brudebuketter • Bårebuketter • Dekorationer Østerbrogade 62 Tlf. 3538 2390

Frisk frugt og specialiteter
Rosenvængets Allé 4
Tlf. 3538 3061

Åben mandag-fredag kl. 8-20
Lørdag kl. 8-17
Søndag kl. 10-17
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Pigernes pokaltriumf
U/18 pigerne genvandt KBUs pokalturne-
ring ved at slå AB Tårnby med 5-0 endda på 
Tårnby stadion. Pigerne vandt også pokalen 
sidste år. De kom til Finalen ved at slå Dra-
gør med 6-2 og sidste års pokalmodstander 
Rødovre med 3-2. En stor cadeau til Majken 
Gilmartin og træner Bettina Falk,

Fatima El Foul fra U/18 blev ved vintercup-
pen 2009 kåret til turneringens bedste spiller. 
Vandt i øvrigt også en slogankonkurrence: 
Her i KBH er der forskellighed, men husk for-
skellighed rimer på lighed”.

Kvindesenior 1 spiller i denne sæson i serie 1 i 
KBU. Træner er Jørgen Skydsgaard.

Kvindesenior 2 og 3 er begge ”7 mands 
hold og spiller i pulje 162 og 163. Trænerne er 
henholdsvis Samuel/Anders og Edda/Louise.

Hos pigerne er holdene U/18, U/15, U/13 
(ældste), U/13 (yngste), U/11, U/9 (ældste) og 
U/19 (yngste)ÅRETS POKALFIGTHER
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Fest, farver og sportslig 
succes i Barcelona
Klubbens U17 pigehold deltog i juli måned i 
Barcelona Cup i Spanien.

16 glade tøser tog med trænere og forældre 
af sted på kombineret fodbold- og ferietur.

Den første del af turen stod i fodboldtur-
neringens tegn. Holdet blev indlogeret på 
kollegieværelser på Barcelona universitet og 
spillede 3 indledende kampe mod Astor 1+2 
fra Norge og det lokale hold Catalanya.

Flot fodboldspil og en suveræn defensiv, 
hvor især Jamie’s lange ben igen og igen 
gjorde livet surt for modstanderholdets of-
fensive spillere, resulterede i at Nanna og 
holdet spillede til 0 og samtidig scorede hele 
6 mål i puljekampene.

I fi nalen skulle holdet igen møde Astor 1 
fra Norge, som godt nok havde en lille føring 
i antallet af brasilianske drenge, der var ble-
vet kysset, men som vi havde vundet 2-0 over 
i puljen.

Med en suveræn gentagelse af resultatet 
fra puljekampen, kunne U17 pigerne drage 
på ferie med en gigantpokal, som primært 
Bernada efterfølgende tog ansvaret for at få 
med rundt. 

Det lykkedes i øvrigt på bedste vis selvom 
pokalen undervejs blev forsøgt stjålet af en 
international røverbande.

Da Barcelona by var blevet travet tyndt, di-
verse sights var beset og alle forretningerne 
checket ud og halvtømt, drog holdet med tog 
videre til kyst- og feriebyen Salou  - ca. 100 km 
syd for Barcelona.

Her blev de næste 11 dage tilbragt med 
enormt højt feriehumør, masser af sol, utal-
lige ture i poolen og det lækre havvand og 
ikke mindst fodbold, fest….et enkelt tunge-
kys eller to og en daglig dosis af den gennem-
gående konkurrence mellem ”Fadbamserne” 
og ”Beachbabes”. En konkurrence Beachba-
bes kunne trække sig sejrrigt ud af  efter ikke 
mindst en meget fl ot slagsang.

Til trods for lidt forsinkelse i Zürich luft-
havn på vejen hjem og en del infl uenza, der 
løbende drillede stort set alle pigerne, var der 
enstemmigt enighed om at det havde været 
en fantastisk tur  - på alle plan.

En kæmpe tak til Majken, Gitte, Niels, Åse 
og alle tøserne for en suveræn fodbold- og 
ferieoplevelse.

Slos



13

Pigefodbold i B.93 efterår 2009.
Efter ti år som grundlægger, udvikler og pri-
mus motor for pigefodbolden i B.93 valgte  
Michél Zola i juni måned at træde tilbage 
som ”fuldtidsansat”, frivillig leder af pige-
afdelingen.  Michél vil givet og forhåbentlig 
fremover stadig være med i projekter, ture 
og mere ad hoc prægede opgaver, men ikke 
mere i sin hidtidige rolle som daglig frontfi -
gur. Det giver selvklart en række udfordrin-
ger for klubben og pigeafdelingen i dette ef-
terår. Nye kræfter og ildsjæle må trylles frem 
og sammen med de etablerede trænere i 
pigefodbolden løfte de mange udfordringer, 
der ligger forude.

Hovedopgaven bliver en organisatorisk 
styrkelse af afdelingen, herunder tilgang af 
5-10 nye trænere og ledere. 

Seniorafdelingen, der i denne sæson er ny-
oprykker i serie 1, vil de næste år få tilgang

Af mange dygtige spillere fra årgang 90-
93. Det vil sandsynligvis betyde fl ere og bedre 
seniorhold i B.93 og kræve fl ere veluddan-
nede seniortrænere. Lykkes det at fastholde 
den store og dygtige pigegruppe i seniorfod-
bolden vil damesenior givet udvikle sig til et 
sportsligt og socialt kraftcenter i klubben.

Børne- og ungdomsafdelingen kræver 
ligeledes fl ere trænere og ledere, så træ-
ningsmiljøet kan fastholdes og udvikles. Det 
er ikke let at rekruttere kompetente trænere 
på alle alderstrin, men det er og bliver for-
udsætningen for en stabil fodboldmæssig 
og social udvikling til glæde for pigerne og 
klubben.

Heldigvis er der et godt fundament af træ-
nere i pigeafdelingen, som nye aktive kan 
trække på og samarbejde med. 

At skaffe og fastholde dygtige og enga-

3 AF VORES U18 PIGER, DINA, FATIMA OG MIRIAM
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gerede voksne trænere og ledere er altså 
hovedopgaven i den kommende sæson. Det 
kan være vi kan og skal løfte opgaven selv,

men det er også en mulighed at samar-
bejde med andre klubber og organisationer 
om opgaven. Fodboldbestyrelsen er således 
aktuelt i dialog med DBU og Team Copen-
hagen, der gerne ser en kvalitativ styrkelse 
af pige- og kvindefodbolden i København 
indenfor de næste par år med B.93 som aktiv 
spiller i den proces. 

Rigtig held og lykke til alle aktive og til 
pigefodboldtrænerne, der i efteråret 2009 
består af

Damesenior:  Jørgen Skydsgaard
U18:  Majken Gilmartin, Bettina Falk,
  Kristian Emil Hansen
U15:  Nikolaj Behrendt, Kristian 
 Mærsk Møller, Simon Friis
U13: David Rosdahl,Kristian Emil 
 Hansen, Kim Petersen
U9 og U11:  Inder Sapru
U7:  Dorte Quisling

Og måske af dig.
Kontakt Jesper, der også skrev artiklen på 
27200230, hvis du vil være med til at frem-
tidssikre pigefodbolden i B.93. 

BETTINA FALK

Ring på 39 10 11 50 og få et godt  
tilbud på en billigere bilforsikring 
med overskudsdeling.
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Fra 3209,-*

G F  K o m m u n a l ®  ·  S t r a n d v e j e n  5 9  ·  2 1 0 0  K ø b e n h a v n  Ø  ·  T l f .  3 9  1 0  1 1  5 0

I år betaler vi også  
30% tilbage til vores kunder

Hos GF bliver din bilforsikring billigere end den årlige præmie. Hos GF deler vi nemlig  
overskuddet med vores medlemmer, og da vi kun forsikrer gode bilister i fornuftige biler, 

er der en pæn bonus at hente, når året er omme.

*Den viste præmie er fratrukket 30%, der udbetales som bonus. Præmien dækker 
ansvars- og kaskoforsikring for elitebilister- og kaskoforsikring for elitebilister  
med bopæl i hovedstadsområdet. Det er en forudsætning, at du kan dokumentere  
8 års skadefri kørsel, og at alle familiens forsikringer samles hos GF Forsikring.
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KBUs pokalfi nale for 
U/19 Drenge
Finalen blev afviklet i Valby Idrætspark. Mod-
standeren var FREM, som dermed havde hjm-
mebane. Det blev til en 93-sejr på 1-0, målet 
scoret i sidste minut af Mads E. Nielsen di-
rekte på frispark. Som bedste aktør på banen 
blev B.93s målmand, Mo Thegler, af KBUs 
repræsentant udpeget. Han blev altså pokal-
fi ghter. Mo var i øvrigt reservemålmand, da 
B.93 mødte Brabrand i play-off kampen.

Inden fi nalen var i semifi nalen FCK/KB ble-
vet besejret af B.93 med 3-2.

Trænerne for B.93s succeshold er Thomas 
Petersen og Jacob Pedersen.

„DBU kræver 
„hjemmeudviklede” spillere”
Et meget spændende projekt er af DBU ind-
ført i denne sæon. De 12 superligaklubber 
skal i en trup på eksempelvis 25 spillere som 
minimum have 8 „hjemmeudviklede” spil-
lere. Ved „hjemmeudviklede” spiller skal for-
stås en spiller, der har været spilleberettiget i 
den pågældende klub i minimum 3 år, mens 

han var i alderen fra 15-21 år. Af de 8 „hjem-
meudviklede” spillere skal mindst 4 af dem 
være udviklet i klubben, og altså derfor må 
der højst hentes 4 af dem fra en anden klub.

Ideen med projektet er at motivere super-
ligaklubben til talentudvikling og samtidig 
bevare danske spillere med tydelig henvis-
ning til de superligaklubber, der har hentet 
„billige” unge spillere fra f.eks. Afrika som 
det f.eks. er sket i FC Midtjylland.

Hver enkelt superligaklub har skullet få re-
gistreret en offi ciel trup hos DBU, og har man 
ikke været i stand til at leve op til kravene, 
bliver muligheden for andre spillere reduce-
ret. Reglerne er noget indviklet, men i Norge 
fungerer regelen udmærket.

Ved forhandlingerne om en ny turnerings-
struktur har superligaklubberne „krævet” 
at kun de to øverste divisioner må have 
kontraktspillere. Hvis det bliver en realitet 
vil selvfølgelig en ung spiller søge mod de 
største klubber for at opnå en kontrakt. Det 
forslag må i hvert fald forhindres

VENNEMINDEVEJ 74 • 2100 KØBENHAVN Ø
TELEFON 39 29 55 12 • TELEFAX 39 27 20 11
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Fodbold - Børn og Unge.
Mange udfordringer i efteråret.

I læsende stund har U12 Mohammed sikkert 
allerede fået sit første point i en dramatisk 
4-4 match mod Fix, og U18 Bettina har  højst 
sandsynligt bøllebanket Jægersborg 2-1, 
men forude venter (heldigvis) spændende 
begivenheder og udfordringer.

Fodboldbestyrelsen har mange visioner og 
håber, at efteråret 2009 bringes os nærmere 
målene både på og udenfor banen. 

I fl æng kan nævnes følgende indsatsområ-
der:

• At komme rigtig godt i gang med den 
første idrætsgymnasieklasse med mor-
genfodboldtræning på skemaet.

• At komme nærmere målet om en 
idrætsfolke- eller friskole, hvor 7-9.
klasse drenge og piger kan kombinere 
god uddannelse og fodbold på højt ni-
veau.

• At få lagt brikkerne til et regulært ta-
lentudviklingsprojekt for piger

• At styrke pigefodbolden med tilgang af 
5 nye trænere

• At få god spillerudvikling og mange 4-3 
sejre med vores U17 og U19 mandska-
ber  Vi har for første gang U17 og U19 
hold i både 1. og 3.division.

• At sikre fremgang og mange 3-3 kampe 
for U15 holdet, der for første gang i 
fl ere år  spiller i den meget stærkt be-
satte Elite Øst-række.

• At fastholde og udvikle drengene på 
U11-12-13-14 så vi er sikre på, at have 30 
dygtige drenge i hver årgang fremover, 
der matcher de andre dygtige topklub-
ber i København og omegn.

• At fastholde og udbygge en pæda-
gogisk og faglig kompetent træner-
gruppe, så børn i alle aldre og på alle 
niveauer oplever glæde og udvikling i 
vores klub.

• At inddrage rigtig mange/endnu fl ere 
forældre i arbejdet omkring børnehol-
dene, så både træning og organisation 
omkring holdet er godt fungerende.

• At hjælpes ad med at få klubhus og 
klubliv til at blive mere intenst og nær-
værende for børn og unge.

Alle de mål kan kun blive til virkelighed, hvis 
vi hjælper og støtter hinanden, glæder os 
over egne og andres gode udvikling og giver 
gode råd og erfaringer videre til hinanden.

God fornøjelse med træning, kamp og sam-
vær i efteråret. 

Jesper
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International anerkendelse til 
ungdomsformand, Anders Levinsen.
Ungdomsformand, Anders Levinsen arbejder 
i det daglige som direktør i foreningen CCPA, 
der etablerer og driver fodboldskoler i områ-
der, der tidligere har været præget af krig.
I sommerferien modtog Anders international 
anerkendelse for sit og foreningens arbejde, 
da han blev tildelt hovedprisen

på 10.000 pund ved organisationen "Beyond 
Sport"s årlige prisoverrækkelse i London. 
Prisen blev overrakt af den tidligere britiske 
statsminister, Tony Blair, der er formand for 
dommerkomiteen.
 Stort tillykke til Anders.  

FB

Mads Davidsen, der de seneste par år har 
gjort en stor indsats og skabt fl otte resultater 
med træningen af B-93-drengene i årgang 
1996, er blevet ansat som ungdomstræner af 
fodboldforbundet i Qatar. Det sker som led i 
en ambitiøs plan, der skal løfte uddannelsen 
af landets fodboldspillere og føre til kvalifi -
kation til VM-slutrunden i 2022.

Mads Davidsen læser historie og journa-
listik på Roskilde Universitets Center og ar-
bejder freelance for Tipsbladet. Men ansæt-
telsen i Qatar bliver fodbold nu hans levevej. 

„Det har jeg drømt om siden jeg var fi re år 
gammel, og nu ser det ud til at lykkes", siger 
Mads Davidsen.

„I den forbindelse vil jeg gerne sige tak til 
B93, klubbens trænere, ledere og ansatte. 
B93 gav mig chancen, da jeg kom uden pa-
pirer eller dokumentation, og jeg har altid 
følt mig velkommen og værdsat, hvilket har 
været utrolig dejligt som 'ny i fl okken'. Jeg 
håber, at vi ses igen en dag, da tiden i klub-
ben både har været lærerig, spændende og 
fyldt med oplevelser.

B.93-træner til Qatar

ANDERS LEVINSEN
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Mens disse linier skrives mangler der stadig 
nogle få dage, før sæsonpremieren skydes 
af i de bedste ungdomsrækker. For klubbens  
U17-mandskab i juniordivisionen ligger ud-
fordringen på resultatsiden i første omgang 
i at forbedre sidste sæsons 6. plads, og sidelø-
bende i at udvikle de talentfulde spillere, der  
er samlet i truppen.

Tre spillere, der alle er på kontrakt i B93, 
vil naturligt nok tiltrække sig den største 
opmærksomhed. Markus Leding og Simon 
Carstensen udgjorde en stærk akse i midter-
forsvaret på U17 i sidste sæson, og mon ikke 
man kan forvente et lignende præstations-
niveau fra de to i de kommende 30 matcher 
i 2009-10. Kort før sæsonstarten blev Simon 
Carstensen indkaldt til træning med U17 
landsholdet, men han nåede ikke gennem 
nåleøjet og blev siet fra, da truppen til Polen 
blev udtaget. Deltagelsen i træningssamlin-
gen indikerer dog, at Simon meget vel kan 
blive den næste u-landsholdspiller fra B93 .

Bassel  Jradi har allerede debuteret i rødt 
og hvidt, og hans udvikling skal for alvor 
tage fart i den kommende tid. I optakten 
er  Bassel blevet fl yttet til en mere central 
placering på mandskabet og optræder nu i 
centrum af midtbanen i  en 4-4-2 opstilling,
 hvor hans gode fysisk vil blive en styrke for 
holdet.  Set i udviklingsperspektiv har  Bassel 
en  imponerende springkraft og tilsvarende 
styrke i U19

Som alle andre fodboldhold i Danmark vil 
U17 forsøge at spille ’teknisk, offensiv fod-
bold’ med overvægt på ’poessesion’ (det der 
tidligere hed ’boldbesiddelse). I den sam-
menhæng bliver det spændende at følge 
den klejne driblekunstner Hichem Chatri, 
der med en blændende teknik  og tilsva-
rende behændighed vil være en trussel mod 
ethvert forsvar.

Desuden råder holdet over Omar Roshani. 

Fysisk stærk og med et godt skud med begge 
ben skal Omar nu vise sit sande potentiale ef-
ter en lidt uforløst præstation i sidste sæson. 
Tilgangen Mehmet Nazri, der tidligere har 
repræsenteret Frem, ser også rigtig spæn-
dende ud. En klassisk center forward type 
med et lynhurtigt antrit og en veludviklet 
evne til at skabe målchancer ud af den mind-
ste blottelse. 

Lovende U17-hold

JENS ESPERSEN
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A-licens
I maj udævnte DBU licensklubberne for 
2009/2010. B.93 beholdt sin A-licens.

Samlet set en angrebstrio, de fl este klub-
ber vil misunde B93 og som lover godt for 
ambitionen om at slutte i rækkens top-tre. 

Med mange tilbageværende spillere fra 
sidste års divisionstrup er der hård kamp om 
pladserne, og for en træner kan det kun op-
leves som et rigtig positivt problem at råde 
over en stærk trup, hvor alle mand kan starte 
på banen uden at det svækker holdet.

Ligeledes bliver det spændende at følge 
vores næstbedste hold, der har fået plads i 
3. Division. Mange spillere her er ’boblere’, 
der næste år vil være at fi nde i den bedste 
trup, og både i træningsmængde og ind-
hold arbejdes der knaldhårdt på at matche 
niveauet, således at vi igen står stærkt rustet 
til sæsonen 2010-11.

Jens Espensen

MOURAD EL BARLAKI

U19 
Flot sæson
Bejler til en topplacering i divisionen.

U17
God sæson
Placering i den bedste halvdel af divisionen.

2009-2010
Målsætning er klar:  Op i ligaerne gennem:
– Udvikle fl ere til U-landshold
– Vinde rækkerne
– Højne krav til spillere hovedspillet , som 
denne skribent sjældent har oplevet i sine 25 
år som ungdomstræner. 
Stærk offensiv trio

VED SPORSLØJFEN
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Op på hesten igen…
En af de største skuffelser i B.93 regi i nyere 
tid indtraf i Brabrand lige før sommerferien. 
Divisionsholdet var foran mod 2-0 ved pausen 
mod Brabrand i play off kampen om opryk-
ningen til 1.division, og så taber vi alligevel 
2-3. Ganske vist havde vi før sæsonstarten 
2008/2009 givet os selv 2 år til at komme til-
bage til 1. division, men nu hvor vi var så snub-
lende tæt på at komme op allerede i første 
forsøg, så var Brabrands 3 mål på bare 10 mi-
nutter næsten ikke til at bære. Men nu har vi 
har alle fået langt denne skuffelse bag os, og 
er oppe på hesten igen. 

Målet er oprykning i sæsonen 2009/2010. 
Der er sket mindre udskiftninger i truppen, 
men grundstammen af de spillere der trods 
alt spillede os frem til play off kampene sidste 
år er heldigvis stadig intakt. Teamet bag hol-
det er også intakt bortset fra lige den måske 
vigtigste person – træneren. Vores tidligere 
superligaspiller Jeppe Tengbjerg er gået træ-
nervejen og tiltådt som ny cheftræner. Det 
bliver Jeppes opgave at fi nde balancegangen 
imellem vores behov for såvel gode sportslige 
resultater, som at give vores unge talenter 
chancen for at udvikle sig så godt som muligt 
via træning og kampe på 1. holdet.

 Det er ikke nemt, men trods alt det vi skal 
prøve på. Oprykning er vigtigt for B.93, da 
vi mener, at vi hører til blandt de 30 bedste 
klubber i Danmark og fordi en plads i 1 divi-
sion også i fremtiden sikrer os, at vi fortsat må 
skrive kontrakter med vores talenter. De talen-
ter som vi ønsker skal være vores varemærke, 
og som også skal være med til at bidrage til fi -
nansieringen af hele vores „talentfabrik”, når 
de heldigvis ofte lykkes med at komme afsted 
til større klubber i ind- og udland. Retten til 
at skrive kontrakter kan meget vel fra næste 
sommer blive frataget 2 divisionsklubberne 
som led i hele den store reform af dansk fod-
bold, som klubberne og DBU i de næste 8 mdr. 
skal arbejde indgående med. 

Rammerne for vores divisionshold bliver i år 
helt perfekte. Et fl ot og nyrenoveret Østerbro 
Stadion byder holdet og tilskuerene velkom-
men den 8 august til kampen mod Brøndby II. 
Vi glæder os alle til at komme hjem igen efter 
1 år i Valby, og selvom det egentlig gik fi nt 
med at spille i Valby, så håber og tror vi på, at 
ikke mindst en stor del af Østerbro borgerne 
igen vil komme og se et velspillende B.93 hold 
og nyde det fl otte nyrenoverede stadion. Vi 
var 1500 tilskuere til den første play off kam-
pen mod Brabrand, så interessen for at se 
spændende og god fodbold på Østerbro sta-
dion er der. Så kom endelig igen alle sammen 
til vores hjemmekampe som normalt spilles 
lørdage kl. 15.00 og hjælp holdet op i den 1. 
division, hvor vi bør være.

af Henrik Engel

Dit uddannelsessted er 
Københavns 

Tekniske Skole

Med uddannelser der involverer
grundforløb til videregående 

uddannelser
guldsmede til serviceassistenter

tømrer til multimediedesigner
grafi  ker til værktøjsmager

snedker til HTX
AMU-kurser til
virksomhedstilpasset efteruddannelse

Uddannelser der spænder vidt
Med en erhvervs-, en kortere videregående-,
eller en HTX-uddannelse, er du godt rustet til
fremtiden.
Du får et godt grundlag, som du kan bygge
videre på, eller du kan gå direkte i arbejde
efter endt uddannelse.
De faglige uddannelser vi har i Danmark
er unikke.

De fi ndes ikke andre steder i verden.

Få mere viden på www.kts.dk
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 8.august kl.15 B.93 – Brøndby II
 15.august kl.14 Greve – B.93
 23.august kl.15 B.93 – Brønshøj
 29.august kl.15 HIK – B.93
 5.september kl.15 B.93 – KB/FCK II
 12.september kl.15 BSV – B.93
 19.september kl.15 B.93 – Nordvest FC
 26.september kl.15 Allerød – B.93
 3.oktober kl.15 B.93 – Glostrup
 10.oktober kl.15 Vanløse – B.93
 17.oktober kl.15 B.93 – Stenløse
 24.oktober kl.13 B.1908 – B.93
 31.oktober kl.15 B.93 – Avarta
 7.november kl.15 Skjold – B.93
 15.november kl15 LF-Alliancen – B.93

Divisionsholdets første kamp i den nye sæon 
endte med et nederlag på 1-3 til Brøndbys 
superligareserver.Dennis Bo Mortensen sco-
rede B.93s mål til 1-2.

Efterårets divisionskampe

Hellerupvej 39 • Hellerup
39 62 13 60

Mandag
Hakkebøf med spejlæg

95 kr.

Tirsdag
Stegt fl æsk med persillesovs

95 kr.

Onsdag
Kalve wienerschnitzel

Stegte kartofl er, ærter, sky-/pap. sovs

125 kr.

Torsdag
Mørbrad med skovsvampesauce

110 kr.

Fredag 2 retter

Rejecocktail
Fredagsbøf med garniture

Pandekager m/is
175 kr.

Lørdag 2 retter

Rejecocktail
Oksesteg M/Tyttebær

Pandekager m/is
165 kr.

Søndag 3 retter

Flæskesteg/eller dessert
2 retter 138 kr. • 3 retter165 kr.

w w w . c a f e e s t h e r . d k

105

118

2

138

Helstegt oksefi let

Flæskesteg/ med forret og/ eller dessert

Når du handler
–kig efter vore

annoncører

125

BASHKIM ZIBERI MODTAGER DIRCH 
PASSER-PRISEN. ULF PILGAARD OG 

FUJITSU-DIREKTØR.
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Noter om Divisionsholdet

På billedet ses Frank Nielsen (tv) og Erling 
Bøje, der har samlet efterårets divisionstrup.

Nye spillere her i efteråret er Aske Krohn, 
Mohammed Ali, Kofi  Dakinah, Mauricius Or-
tiz og Denne Bo Mortensen. 4 af de 5 nye 
spillere har tidligere været i klubben, men 
argentineren Ortiz har ikke været det i de 5 
år, han har været i Danmark.

I sidste sæson brugte Divisionsholdet i alt 27 
spillere. 11 ad disse er ikke med i efterårets 
trup. Allerede i vinter forlod 6 spillere B.93s 
Divisionstrup. Her i sommer har så yderligere 
5 spillere forladt klubben. Det er Emil Farver 
(60 kampe i alt for B.93), der har fået kon-
trakt i superligaklubben Silkeborg, Venhar 
Sabani(68 kampe) spiller nu i Brønshøj, Dra-
gan Bakovic(83 kampe) er søgt til Stenløse og 
Olcay Senoglu(33 kampe) er med i Christian 
Andersens trup i Frem. Jan Isaksen(42 kampe) 
er heller ikke med i den nye B.93-trup.
Også Reservemålmand Heine Lysemose har 
forladt B.93.

Fra den nye sæson er det tilladt også i 1. og 
2.division at have 7 indskiftningsspillere på 
bænken, hvoraf dog mindst de 3 skal være 
under 21 år.

De 4 mest benyttede spillere i sidste sæson 
var Emil Dyre Nielsen og Emil Farver med 
hver 32 kampe. Jacob Thomsen og Mark 
Strøm er noteret for 31 kampe.Der var i for-
året 2 debutanter: Bashkim Kadrii og Casper 
Abildgaard.

Geert Baunsgaard er krediteret 12 scorin-
ger i sæsonen, mens Olcay Senoglu har 10 
scoringer. Jan Isaksen, Emil Dyre Nielsen og 
Alban Shipsani, der i foråret rejste til Norge, 
har 9 scoringer. Det var i øvrigt Baunsgaards 
scoring i de sidste minutter på Tingbjerg Sta-
dion, der hægtede Brønshøj af topstriden. 
TV-billederne fra kampen mod topholdet FC 
Vestsjælland viser klart, at Sejrsmålet mod 
B.93 var off-side

Disse facts om spillernes kampe og scoringer 
er taget fra Palle „Banks” Jørgensens stati-
stikker.

fb

Brabrand!!!



23

Divisionsstruppen efterår 2009
Spilleroversigt med status pr. 1. august 2009, rygnummer, navn, alder og kampe for B93. Be-
mærk, at hele 13 af spillerne har spillet ungdomsfodbold i B93. Fotos „Chr. midtgaard"

1: Jacob Thomsen, målmand, 16-07-1978 (31 år), 31 kampe/0 mål 
(2008/09)
Ungdom: Kappel og Nakskov. Senior: Nakskov (1997/00), Herfølge 
(2000/04), Næstved (2004/05), Ølstykke (2005/08) og B93 (siden efterår 
2008). Stod i skyggen af Morten Cramer i Herfølge. En høj og fysisk stærk 
målmand. 

26: Rang Shawkat, forsvarspiller, 07-04-1986 (23 år), 26 kampe/0 mål 
(2008/09)
Ungdom: Taastrup B70 og Lyngby. Senior: Lyngby (2003/08, 107 kampe/1 
mål) og B93 (siden efteråret 2008). Spillet 14 U-landskampe/1 mål (U18, 
U19, U20). Rang Shawkat Barawy er født i den kurdiske by Irbil (Irak). En 
fysisk stærk, spillende højre back.  

18: Casper Abildgaard, forsvarsspiller, 02-09-1986 (22 år), 17 kampe/1 
mål (2009)
Ungdom: Hjorten IF og AB. Senior: AB, Randers FC, Herfølge (2007/08) og 
B93 (2009). Spillet 26 U-landskampe/1 mål (U16, U17, U18, U19). En kon-
tant forsvarsspiller, godt hovedspil. Højre back eller midtforsvarer. 

17: Martin Heisterberg, forsvarsspiller, 29-07-1987 (22 år), 29 kampe/0 
mål (2007/09)
Ungdom: B1903 og B93 (fra junior). Senior: HIK (2006/07) og B93 (fra ef-
teråret 2007). Solid forsvarsspiller, der er god til at spille sig ud af vanske-
ligheder. Fik som sin bror Mads ødelagt det meste af foråret med skader.  

 

6: Wissam Nielsen, forsvarsspiller, 01-10-1990 (18 år),1 kamp/0 mål (2007)
Ungdom: Sundby, Fremad Amager og B93 (fra drengespiller). Senior: B93. 
Spillet 1 U-landskamp/0 mål (U18). Netop fyldt 17 år fi k Wissam en fl ot 
debut for B93. Fire dage senere debuterede han på U18-landsholdet i 
Østrig. Der gik 19 minutter, så måtte Wissam udgå med en alvorlig kors-
båndskade. Er nu på vej tilbage. Hurtig, teknisk og fysisk stærk højre back.

25: Aske Krohn, forsvarsspiller, 01-06-1987 (22 år),34 kampe/0mål (2004/06)
Ungdom: Gørløse, Hillerød, Hundested, Store Lyngby og B93. Senior: B93 
(2004/06), ADO Den Haag/Holland (2006/07), Frem (2007/08), Køge (2008), 
FCK II (2009) og B93 (fra efteråret 2009). Spillet 24 U-landskampe/0 mål 
(U16, U17, U18, U19, U20). Efter lidt rundrejse er Aske nu tilbage til B93. 
Er en teknisk stærk spiller, udpræget venstrebenet. 
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3: Mark Strøm, midtforsvarer, 24-11-1982 (26 år), 89 kampe/5 mål 
(2006/09)
Ungdom: HIK, B93 og Silkeborg. Senior: Silkeborg, Birkerød (2003/04), 
Glostrup IC (2004/06) og B93 (siden efterår 2006). Fysisk stærk spiller, for-
udseende, god i pasningsspillet og hovedstødsstærk. Forsvarsdirigenten. 
Er to gange hentet til B93, som junior og igen som senior. 

2: Mads Ibenfeldt, midtforsvarer, 26-01-1985 (24 år), 24 kampe/0 mål 
(2008/09)
Ungdom: Birkerød, Lyngby, Randers og AGF. Senior: Silkeborg (2004/07), 
LFA (2007/08) og B93 (siden efteråret 2008). En lang og ranglet spillende 
midtforsvarer, der også kan benyttes på midtbanen. Kan drible sig ud af 
enhver situation. 

4: Kofi  Dakinah, midtforsvarer, 01-02-1980 (29 år), ny spiller
Ungdom: Fremad Valby, B93 (6-16 år) og KB. Senior: FCK (1998/00), Skjold 
(2001/02), Herfølge (2002/04), Walsall FC/England (2005/06), Ølstykke 
(2006/09, 102 kampe) og B93 (siden efteråret 2009). Spillet 10 U-lands-
kampe/1 mål (U19). En fysisk stærk spiller, der er vendt tilbage til B93 
efter 13 års fravær. 

15: Bashkim Ziberi, midtbanespiller, 17-08-1984 (24 år), 82 kampe/4 mål 
(2001/09)
Ungdom: Vestia, B93, Brøndby og B93. Senior: B93 (2001/03), Farum/
FCN (2003/05), AB (2005/07) og B93 (siden forår 2008). Spillet 7 U-lands-
kampe/1 mål (U19). Modtog som ynglingespiller talentprisen i B93, den 
såkaldte Dirch Passer pris. Efter karrieren var gået på nødblus, blev han 
hentet hjem til B93 sidste år. En teknisk midtbanespiller. 

14: Thomas Høegh, midtbanespiller, 19-03-1985 (24 år), 55 kampe/6 mål 
(2006/09)
Ungdom: AB og Silkeborg. Senior: Silkeborg (2004/05), AB (2005/06), B93 
(2006/07), Fremad Amager/FC (2008) og B93 (siden forår 2009). En løbe-
stærk midtbanespiller, teknisk, sparker lige godt med begge ben. Vendte 
tilbage i foråret efter en smuttur til Amager. 

21: Mads Heisterberg, midtbanespiller, 01-04-1989 (20 år), 36 kampe/5 
mål (2007/09)
Ungdom: B1903 og B93 (fra drenge). Senior: B93. En slidstærk central 
midtbanespiller, som ofte kommer til afslutninger. Var ude med en skade 
det meste af foråret 2009. 

11: Mohammed Ali, angriber, 02-09-1989 (19 år), 11 kampe/2 mål (2008)
Ungdom: Brønshøj og B93 (fra junior). Senior: B93. En lynhurtig angriber, 
der er vendt tilbage efter en længere skadespause, som holdt ham ude i 
hele sidste sæson. Høj og atletisk. En af klubbens mange talenter.  
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22: Mikkel London, midtbanespiller, 15-01-1989 (20 år), 32 kampe/3 mål 
(2008/09)
Ungdom: Virum, Søllerød og B93 (fra drenge). Senior: B93. En løbestærk 
teknisk central midtbanespiller. En af klubbens mange unge talenter. Kom 
ind fra bænken i 15 af sine 25 kampe i sidste sæson.

24: Bashkim Kadrii, midtbanespiller, 09-07-1991 (18 år), 11 kampe/5 mål 
(2008/09)
Ungdom: B93. Senior: B93. Spillet 9 U-landskampe/4 mål (U18, U19). Er 
aktuel på U19-landsholdet. Venstrebenet midtbanespiller, som også bru-
ges på kanterne. Lynhurtig og skudstærk. Stor springkraft. Et meget stort 
talent, som bl.a. superligaklubben OB var på jagt efter i sommer. Scorede 
begge mål i den fatale oprykningskamp i Brabrand (2-3).

7: Dennis Bo Mortensen, angriber, 19-05-1981 (28 år), 26 kampe/14 mål 
(2002/03)
Ungdom: B93 og KB. Senior: PSV Eindhoven (2000/02), B93 (2002/03), 
Skjold (2003/05), FC Nordsjælland (2005/06), Køge (2006), Valur/Island 
(2006/07), Lyngby (2009) og B93 (siden efteråret 2009). Spillet 13 U-lands-
kampe/2 mål (U17 og U19). Efter udstationering i syv år er Dennis Bo nu 
vendt tilbage. En målsøgende spiller, der altid har scoret mange mål.

8: Emil Dyre Nielsen, kantspiller, 09-02-1984 (25 år), 63 kampe/14 mål 
(2004/09)
Ungdom: FB, KB og B93 (fra junior). Senior: B93 (2003), Fremad A. 
(2003/04), B93 (2004/05), HIK (2006/07), Lyngby (2007/08) og B93 (siden 
efteråret 2008). Driblestærk kantspiller, der fi k sin debut i superligaen for 
Lyngby. Dyre kom retur til B93 før sidste sæson, og han har med sine drib-
leevner løftet angrebsspillet meget. Har derudover scoret nogle fl otte 
mål på langskud. 

13: Mauricio Ortiz, kantspiller, 24-06-1986 (23 år), ny spiller
Ungdom: Argentina og AGF. Senior: AGF (2003/05, 2 kampe/1 mål) og Øl-
stykke (2005/09, 92 kampe). Blev hentet til AGF som 16-årig, via den tid-
ligere danske landsholdsstjerne Henning Jensen. En driblestærk, hurtig, 
venstrebenet offensiv spiller. Debuterede for AGF som 18-årig, scorede, 
og blev betegnet som den nye Maradona. Første gang B93 har en spiller 
fra Argentina. 

10: Geert Baunsgaard, angriber, 28-09-1981 (27 år), 27 kampe/12 mål 
(2008/09)
Ungdom: Birkerød. Senior: Birkerød (2000/02), Herfølge (2002/04), Øl-
stykke (2004/06), AB (2006/08) og B93 (siden efterår 2008). En høj og 
kropstærk midtangriber. Godt hovedspil og fi n teknik. Topscorer i for-
gangne sæson. Var helt uforståeligt ikke engang på bænken i den famøse 
oprykningskamp i Brabrand (2-3). Spiller åbenbart to sæsoner i hver klub. 
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9: Henrik Lyngsø Olsen, angriber, 25-02-1984 (25 år), 64 kampe/36 mål 
(2005/09)
Ungdom: Blovstrød, Birkerød, LFA, Birkerød. Senior: Birkerød (2003/05), 
B93 (2005/07), AB (2007/08) og B93 (efteråret 2008). En kompromisløs 
angriber, målfarlig. Benyttes også som kantspiller. Fik sit gennembrud da 
han i september 2006 i løbet af otte dage scorede ni mål i kampene mod 
KB (5-0), Glostrup (6-0) og Roskilde (4-0). Efter 1½ år i AB vendte Henrik 
tilbage til B93 i foråret 2009.

23: Daniel Lindsten, angriber, 04-01-1991 (18 år), 3 kampe/1 mål 
(2008/09)
Ungdom: B93. Senior: B93. Spillet 18 U-landskampe/3 mål (U17, U18). Er 
med i 1. holdstruppen selvom han stadig er U19-spiller. Aktuel på U18-
landsholdet. En målfarlig frontangriber, som er en af klubbens mange 
unge talenter. 

Sportschef
Erling Bøje, 
sportschef, 23-
10-1945 (63 år), 
184 kampe/21 
mål (1968/77)
En sportschef 
har mange op-
gaver. Her er 
B93 med den 
rutinerede Er-
ling Bøje klædt 
godt på. Med 

begrænsede midler har han – og Frank 
Nielsen - formået at få tryllet en rigtig god 
trup sammen.  Bøje var selv 1. holdsspiller 
i 10 år, de fl este som anfører. Det blev til 
en enkelt kamp på Stævnets hold (mod 
Manchester United). Var herefter træner 
i mange år i Greve, Glostrup IC, Roskilde, 
Fredensborg, Ølstykke – og for øvrigt i B93 
i fi re perioder.

Øvrige stab: 
Jan Carlsen, assistenttræner, 71 kampe/18 
mål (1992/94), 
Nicolas Nielsen, målmandstræner, 242 
kampe/0 mål (1990/07),
Peter Møller Christensen, fysisk træner
Bjørn Rasmussen, talenttræner

Frank Nielsen, talentchef
Per Clausen, holdleder  
Mads Mazanti Jensen, holdleder
Michael Ekmann, tøjmand
Jørgen Finkelstein, massør
Simon Bro, fysioterapeut
Michael Andersen, læge

Cheftræner
Jeppe Tengbjerg, chef-
træner, 28-12-1973 (35 
år), 47 kampe/17 mål 
(1998/00)
Var træner for Sla-
gelse/FC Vestsjælland 
i 2005/09. Jeppe, der 
har alle trænerkurser, 

er mest kendt for sine præstationer på ba-
nen, hvor han kom vidt omkring. Ungdom 
i KB og PSV Eindhoven. Senior i Næstved, 
Cambuur og Exelcior (begge Holland), 
Ikast, Hvidovre, B93, Farum og igen Næst-
ved (i alt 59 kampe/21 mål). Har lavet 28 
mål (47 kampe) for Danmark på diverse U-
landshold. Jeppe var en lille snu angriber, 
der scorede en million mål (ca.). Jeppe er 
udlært akupunktør, massør og zonetera-
peut. Har egen massørskole i Næstved. Ud-
gav som 21-årig bogen „Fodboldlærling” 
med baggrund i sin tid i PSV. 



B93 er favorit til oprykning
På det nyrenoverede Østerbro Stadion er der 
nu sat en storskærm op. Det giver os gode 
muligheder for at eksponere vores sponsorer 
på bedste vis før, under og efter 1. holdets 
kampe på en ny og spændende måde. Det 
kan være i form af deciderede reklamefi lm, 
stillbilleder, computeranimationer, etc. Højt-
talernlægget er også forbedret, så de lyd-
mæssige effekter kommer også til at spille 
med. Jakob i salgsafdelingen er allerede i 
fuld gang med at både sælge og udforme 
de muligheder anlægget giver. Derudover 
er hele salgsafdelingen, som består af Jac-
quelline Lindberg, Jakob Mayland og vores 
1. holdsspiller Kasper Abildgård, også travlt 
optaget med at sælge de mere traditionelle 
skiltereklamer på stadion, annoncer i lokal-   
 
 Odds fra Centrebet
 Vinder af 2. division Øst:

 B 93 2.85
 Brønshøj 3.50
 Brøndby 2 5.00
 LFA 7.50
 HIK 11.00
 Nordvest FC 15.00
 Stenløse 21.00
 Vanløse 21.00
 KB 34.00
 Søllerød-Vedbæk 67.00
 BGA 101.00
 Greve 101.00
 Skjold 101.00
 Allerød 251.00
 Avarta 251.00
 B 1908 251.00
 

avisen i forbindelse med vores kamppro-
gram og erhvervsklubmedlemsskaber. Vi har 
desværre været nødt til at sige farvel til Su-
sanne som igennem mere end et år har væ-
ret behjælpelig med en række administrative 
funktioner. I disse lidt hårde tider, er vi dog 
nødt til at holde benhårdt fokus på salget og 
skære ned andre steder. 

Bookmakeren Centrebet.com har B93 og 
Brønshøj som favoritter til at rykke op i Via-
sat Sport Divisionen efter denne sæson. Cen-
trebets oddssættere har odds 2.85 på at B93 
vinder 2. division Øst, mens nærmeste kon-
kurrent er Brøsnhøj til odds 3.50 - og så er 
der et lille odds-hop ned til Brøndby 2. „Det 
er i særdeleshed de to københavnske for-
stadsklubber vores oddssættere har troen på 
i denne sæson. Om de så bliver som præsten 
prædiker må tiden vise, men odds-forskellen 
fra de to ned til andre mulige opryknings-
kandidater er rimeligt markant, så troen på 
dem er stor", udtaler markedschef Ole Het-
man fra Centrebet.

Sponserchef og Hovedsponser 

af Henrik Engel

 TAILER
v/ Jan Andersen

Ø s t e r b r o g a d e  12 8

Østerbrogades Midtpunkt

Tlf. 35 38 13 01
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B.93s Divisionshold er vendt tilbage til Øster-
bro stadion efter at have spillet i Valby Idræt-
spark. Den første kval-kamp mod Brabrand 
før sommerferien blev besøgt af over 1500 
tilskuere, og det var en god ramme, der dog 
desværre ikke skaffede en sejr (0-0). Heller 
ikke sæsonens første kamp mod Brøndby II 
blev en succes med et nederlag på 1-3. Til-
skuerantallet var dog knap 400 trods fi nt 
sommervejr

DBUs krav til Divisionsfodbold er nu op-
fyldt på Østerbro stadion, både i længde og 
bredde. Resultattavlen er nu kommet nede 
ved Svømmehallen, der er nyt lysanlæg og 
nyt lydanlæg. Der er nyt udsalgssted ved 
indgangen. Som direktør Henrik Engel skrev 
i sidste fodboldblad – også nye løbebaner i 
B.93s blå farve !! En enkelt anke, toilettet 
under tribunen er stadig det gamle – og lidt 
uhumske.

Det nye stadion skyldes ikke mindst en 
henvendelse fra B.93 i efteråret 2005 til 

Borgerrepræsentationen om ikke at ændre 
beslutningen om at renovere Østerbro sta-
dion, som der ellers var lagt op til fra Kul-
tur- og Fritidsforvaltningen. Det var i denne 
henvendelse at B.93 lovede at sælge Ten-
nishallen på P.H.lings alle til SPARTA.. Det var 
en stærk henvendelse fra Johnny W. Hansen 
og Jørgen Norsker.   

fb

Et splinternyt Østerbro Stadion 

Nr. 29 BOGHANDEL tlf. 3526 3334
Nr. 31 KONTORFORSYNING tlf. 3526 3364
Nr. 36 KONTORSTOLE tlf. 3555 2092

NU 3 BUTIKKER I NDR. FRIHAVNSGADE!
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Lars Hansen, 13-10-1953,
i alt 184 kampe/45 mål (1978/84)
B93 første professionelle spiller

Fodboldbladet har besøgt Lars Hansen i Hil-
lerød. Lad os starte med at se på Lars’es kar-
riere: Ungdom: HGI (Hillerød), Senior: HGI 
(1972/75), KB (1976/77), B93 (1978/84) og HGI 
(1985/87). 

Årsagen til mit skift til KB var Niels Ha-
genau. Han var spillende træner for den an-
den klub i Hillerød (FIF), og da han vendte 
tilbage til KB, tog han mig med under armen. 
Jeg var fast mand i de to sæsoner jeg spillede 
i KB. Stjernerne var Holmstrøm, Finn Laudrup 
og Torsten Andersen, og det var dem der be-
stemte.  Mario (træner, red.) havde ikke me-
get at skulle have sagt.   

Da betalt fodbold blev indført i 1978 rea-
gerede B93 hurtigt. Den første kontrakt blev 
indgået med KB’s lovende 24-årige center-
forward Lars Hansen. Jeg blev kontaktet af 
Erik Kisbye fra B93, og var til et møde med 
John Sinding (træner) og Erling Bøje (sports-
chef). De overbevidste mig hurtig om, at B93 
var stedet for mig. Det viste sig, at de havde 
ret. Jeg kom til at føle mig lige så meget 
hjemme, som jeg kendte fra HGI. Og der var 
hverken kliker eller hierarki.

Derved havde B93 taget fusen på KB, og 
samtidig gjort et af klubbens bedste indkøb 
nogensinde. I den første kamp i betalt fod-
bold, lørdag den 1. april 1978, mødte B93 i 
Idrætsparken AGF. B93 vandt 3-1. Historiens 
første betalte mål blev scoret af Lars Hansen 
(hovedstød). Inden pausen havde han også 
scoret til 2-0.   

Vi tar’ lige det historiske hold: Peter Jør-
gensen – Gunnar Aagesen, Ole Petersen, 
Peter Hertz, Jan Ilsø – Ole Jensen, Find Juhl 
Jensen, Kim Lyshøj – Henrik Sørensen, Lars 
Hansen og Frank Olsen. På bænken: Finn Ilsø 
og Steen Jepsen.

Vi var i 1. division (bedste række, red.) de 
første fem år jeg spillede i B93. I 1983 ryk-
kede vi ud, og jeg var indstillet på at stoppe, 
men Erik Dennung sagde, at jeg ikke kunne 
stoppe, når vi var rykket ned. Som sagt, så 
gjort, vi rykkede op året efter, sammen med 
B1903 og Kastrup, og så stoppede Lars Han-
sen på 31 år.

Jeg havde John Sinding som træner de før-
ste 1½ år. Da han blev fyret overtog Erling 
Bøje resten af sæsonen (og vi reddede os). De 
sidste fem sæsoner havde jeg Erik Dennung. 
Han fl yttede mig fra frontangriber længere 
tilbage på banen, så holdet fi k mere ud af 
min energi. 

Jeg var ikke med i pokalfi nalen i 1982 mod 
B1903 (3-3, efs.) pga. et brækket spoleben. 
Alligevel blev jeg pokalmester, idet omkam-
pen først blev spillet tre uger senere. Vi vandt 
1-0, men det ved du måske.  I europa-cup’en 
slog vi Dynamo Dresden i første runde (2-3, 
2-1). I KB-tiden var jeg med til at vinde over 
Dundee United (3-0, 0-1), og du kan notere, 
at Lars Hansen aldrig er røget ud i første 
runde i europa-cup’en. 

Lars Hansen var en meget energisk spiller, 
der altid ydede en hundrede procents ind-
sats, ikke noget med at stå og fi se den af. 
Han var målfarlig pga. sin energi og sit gode 
hovedspil. Han var prototypen på en holds-
piller. Han havde sin store andel i de gode år 
B93 havde, 7. plads i 1978, 6. plads i 1980 og 
pokalvinder i 1982. 

Du var murer. Ja, jeg var ansat hos en me-
get fodboldinteresseret mester, så jeg fi k 
den frihed jeg havde bug for. Til gengæld 
var lønnen ikke professionel. Da det var slut 
med fodbolden skiftede jeg til en ikke sports-
interesseret murermester, her var lønnen til 
gengæld god. 
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Jeg spillede for HGI 
igen efter min tid i 
B93, men så begyndte 
jeg at få problemer 
med mine ben, som 
blev følelsesløse. Jeg 
havde spillet min sidste 
1. holdskamp for HGI, 
også selvom kamptal-
let viste 99 kampe. Ef-
ter at have været til en 
masse undersøgelser 
fandt man ud af, at 
jeg havde sclerose. Jeg 
måtte stoppe som mu-
rer, og fi k i stedet et 
beskyttet job. Nu går 
jeg hjemme og passer 
hus (stort), have (fl ot), 
hund (velopdragen), 
hustru (arbejdsramt) og 
børnebørn (små). Tre 
uger om sommeren er 
vi på den årlige tur på 
Skagen med camping-
vognen. Heldigvis kan 
jeg stadig køre bil. Det 
er desværre slut med at 
gå ret langt, så nu har 
jeg fået et skilt til at kla-
ske i bagruden.

Mit skift fra KB var 
ikke populært. Det 
fandt Anne-Lise (ægte-
fælle, sød, red.) ud af 
første gang vi skulle møde min gamle klub. 
Selvom det jo ikke var Anne-Lise der havde 
skiftet klub, så undlod KB-fruerne at hilse på 
hende. Der var dømt kold luft. 

Hvad med det gamle pokalmesterhold fra 
1982 burde i ikke samles og tale om gamle 
dage. Det kunne da være sjovt, så det må 
godt sige videre. Det eneste fra holdet jeg 
har kontakt med er Keld Kristensen. Fra KB-
tiden ses vi privat med Klaus Nørregaard 

(Hjaltes far, red.). Hils Find Juhl, Jens Kolding, 
Ole Petersen og alle de andre. 

Og hvor har du gjort af overskægget. Det 
røg for fi re år siden. Til gengæld er vægten 
gået op med syv kilo. 

Tak for kaffe, øl, god behandling, og ha’ 
det godt.

/palle banks jørgensen



32

Børnefodbold 10-14 år - Vi er godt på vej.
Der er rigtig mange børn i alderen 10-14 år, 
der synes det er sjovt at spille klubfodbold. 
Det er desværre ikke alle, der får den mulig-
hed, fordi København er slemt underforsynet 
med fodboldbaner, og/men bestyrelsen har 
som erklæret mål, at der skal være et godt 
tilbud til ca. 60 børn i hver aldersklasse i B.93.
Indtil børnene er ti år træner de på tværs af 
fysiske og tekniske færdigheder, men i 

Ti-årsalderen og med overgangen til 
7-mandsfodbold laver vi en opdeling af år-
gangen,

så drengene i højere grad kommer til at 
træne og spille med drenge på samme fod-
boldfaglige niveau. Det er ikke nogen helt 
let øvelse, men det hjælper, at alle årgangens 
drenge træner samme dage. Så kan dren-
gene fortsat følges med klassekammerater 
og venner til træning uanset hvilket hold, 
den enkelte dreng er tilknyttet. Ligeledes 

hjælper det, at vi arbejder stenhårdt på, at 
alle hold har samme forhold og gode

materialer. Her hjælper forældrene igen-
igen godt med (et lille tøjsponsoret her, et 
lille rejsetilskud dér) og vi oplever i stigende 
grad, at alle hold er stolte er deres hold. 

Godt eksempel herpå er U14 T, www.b93.
dk / fodboldungdom/U14 T der både har selv-
bevidsthed, sponsor, værdigrundlag og hele 
svineriet. ”T” for talent , selvom holdet klas-
sementsmæssigt kommer efter U14 1 og 2.     

Det skal med andre ord være lige svedigt/
sejt at spille på alle vores hold. Det er kræ-
vende

målsætning, der fordrer, at alle støtter ak-
tivt op og formidler det glade budskab. Re-
daktionen anbefaler rappet  ” Både første- 
og fjerdehold er fænomonalt,”  hver morgen 
før brusebadet. 

(Fortsættes næste side)

B93`s restaurant
Vi havde fået underskrifter på at Dennis Gla-
vas og David Gleist  ville overtage forpagt-
ningen af  vores restaurant, men desværre 
meldte de fra lige før vi gik på ferie – årsagen 
er ubekendt.
 I skrivende stund har vi forhandlinger i gang 
med personer som har et stort kendskab til 
restaurations-branchen  og efter de første 
møder ser det positivt ud, men noget tyder 
på at alt kan ske ved den type forhandlinger.
De glædelige er, at efterfølgende har andre 
også vist interesse for at forpagte lokali-
teterne, så vi er optimister og håber på en 
snarlig løsning.

/Jørgen Ritnagel

Den afgående restauratør 
Ole Klein.
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Mandag eftermiddag dribler ti forældre i 
adstadigt tempo rundt på minibanen foran 
klubhuset. De kigger ned mod jorden, mens 
de taler muntert med sig selv.

Det må være terapi, tænker bladets ud-
sendte og lister sig nærmere, kun for at op-
dage

at der skjult af minibanens bander løber ti 
børn, årgang 2005 rundt med hver sin bold.

Messi, Ronaldo, og Zlatan ville nyde dren-
genes forsøg på sakse og sikkert også med 
tilfredshed notere sig, at de har danske trøje-
fans helt ned i 3½ års alderen.

Årgang 2005 er yngste skud på børnefod-
bolden i B.93, der er i rigtig godt udvikling.

Børnefodbolden omfatter børn fra 3-9 år, 
årgang 2000-2005. Holdene trænes af for-
ældre eller bedsteforældre og består typisk 
af 10-15 børn. Den nye trend er, at holdene 
etableres i børnehaverne, hvor forældre til 
fodboldglade børn sammen får organiseret 
B.93-Bjørne-stuen og melder sig en som en 
samlet pakke af børn, trænere og hjælpere. 

Bestyrelsens mål er, at der på hver årgang 
er 4 grupper, der træner samme dag(e) , så 
årgangen hen af vejen kan bruge hinanden 
som sparringspartnere, lave små stævner el-
ler fællestræning og generelt inspirere hin-
anden i stort og småt. 

Drengene og pigerne spiler 3- eller 5-mands 
fodbold. Vil og må du se dem live myldrer d 
hen af grusstien hver eftermiddag med særlig 
myldretid onsdag 16-18. 

Der er ikke ledige pladser på holdene, men 
det er nemt at begejstre andre børnefamilier 
ibørnehave eller SFO og indtil videre er der al-
tid plads til en enkelt gruppe mer´ .

I så fald er der opstarthjælp, materialer, 
netværksmulighed, træneruddannelse mm.

Kontakt Jesper, der også skrev artiklen på mo-
bil 27200230  eller jn56@hotmail.com

Faktabox:
MINISKOLEN 
Mål: At udvikle drible- og afl everings-
stærke spillere, der kan klare sig på egen 
hånd
Børn i hver årgang fra u5-u10: 60 spillere 
på hver årgang
Fodboldaktivitet: U5-U6 1 gang om ugen, 
U7-U8 2 gange om ugen, U 9-U10 3 gange 
om ugen
Organisation: Alle hold på årgangen træ-
ner samme dage
Årgangstræninger: 1 gang om måneden
Årgangsevent: 1 gang om måneden

Børnefodbold i B.93

De 25-30 mest øvede drenge i hver årgang 
samler vi en bred trup, der træner lidt mere 
end de øvrige drenge på årgangen. Det er 
nødvendigt, hvis vi skal leve op til bestyrel-
sens målsætning om at være blandt de fi re 
dygtigste i København i alle årgange.

Konkurrencen på børnefoldbold er skær-
pet betydeligt og kun klubber med gode ba-

nefohold, dygtige trænere, godt forældre-
samarbejde og en åben og imødekommende

kultur overfor både første- og fjerde hold 
har en chance fremadrettet. Vi knokler på 
alle fronter og ser fortrøstningsfuldt på frem-
tiden. U10 til U14 kan her i efteråret opleves 
„live” in battle alle lørdage fra kl.10 til 12.30. 

jesper
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2. Senior – Københavnsserien

Kampprogram for efteråret:

13.08.09 Fremad A. - hjemme
17.08.09 Brønshøj - ude
23.08.09 Fremad V. - hjemme
26.08.09 B.1908 - ude
30.08.09 Boldklubben Fix - hjemme
05.09.09 HB - ude
08.09.09 Union - hjemme
12.09.09 Rønne - hjemme
20.09.09 Jægersborg - hjemme
03.10.09 KFUM - ude
11.10.09 Skovshoved - hjemme
17.10.09 Skjold - ude
31.10.09 Viktoria - hjemme

Oprykning: Bedste oprykningsberettigede 
hold rykker efter foråret 2010 op i Danmarks-
serien. Næstbedste oprykningsberettigede 
hold efter foråret 2010 deltager i et kvalifi -
kationsspil om en plads i Danmarksserien. 
Øvrige seniorhold:

3. Senior/serie 2

Efter efteråret 2009 rykker de 3 samlet bed-
ste oprykningsberettigede hold op i Serie 1

4. Senior/serie 3
5. Senior/serie 3

Efter efteråret 2009 rykker de samlet 6 bed-
ste oprykningsberettigede hold op i serie 2.

6. Senior/serie 4
7. Senior/serie 4
8. Senior/serie 5
9. Senior/serie 5

Kvinder (Serie 1)

Kampprogram for holdets første kampe

10.08.09 ØKF - ude
20.08.09 Politiet - hjemme
27.08.09 Heimdal - hjemme

Seniorafdelingen - efteråret 2009 

CARSTEN RASMUSSEN
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Gammelmandsrækkerne
Det er tiden for halvårsregnskaber på Bør-
sen, så det følger vi op med en halvårsstatus 
for de forskellige hold. Alle KBU-rækkerne 
er kalenderturnering, bortset lige fra de helt 
gamle (7-mands), der spiller en ren halvårs-
turnering. De er så forkalkede, at de kun kan 
overskue et halvt år ad gangen. Også i år er 
B93 den eneste klub, der har hold i den fi -
neste række i alle syv aldersgrupper. Det er 
op til oldboys om dette skal fortsætte. Du 
kan følge stillingerne på nettet via www.
kbu.dbu.dk. Du kan få alle B93’s hold ved at 
vælge Boldklubben af 1893 som foretrukne – 
det er ret simpelt Kaj Boll.

Oldboys (33 år), holdledere Mads Kusk/
Flemming Johansen, der er 12 hold i rækken, 
og efter 11 kampe er det blevet til beskedne 
8 point (11-2-2-7 og score 16-34). De sidste 
otte kampe har kun givet to point og samti-
dig nogle voksne nederlag til Frem (2-7), AB 
Tårnby (2-6) og FB (0-4). De syv nederlag er 
lige så mange som de øvrige 11-mandshold 
har haft – tilsammen! Holdet placeret under 
stregen, dog er der kun 1 point til redning. 
Mon ikke holdlederne har lagt en nødplan 
for efteråret. Skuden er nu vendt med 9-0. 
over KFUM

Veteran (40 år), holdledere er kollektivt, 
der er 12 hold i rækken, og efter 11 kampe 
er det blevet til 20 point (11-6-2-3 og score 
26-16). Det giver en 3. plads med syv point 
op til Kastrup. Halvdelen af holdene er fra 
Amager (usædvanligt) og blandt de syv bedst 
placerede er hele fem hold fra Amager (sen-
sationelt). Kun B93 og FA2000 blander sig. 
B93 er inde i en god stime, ubesejret de sidste 
seks kampe.

Superveteraner (45 år), holdleder 
Johnny Horn, der er 10 hold i rækken, og ef-
ter 9 kampe er det blevet til 18 point (9-5-3-1, 
score 18-5). B93 er på 2. pladsen, seks point 
efter suveræne Brønshøj der har 24 point. År-
sagen til der er lidt spænding om 1. pladsen 

er, at B93 på udebane slog Brønshøj med 1-0. 
Holdet har valgt, at spille sine hjemmekampe 
lørdag formiddag. Alle øvrige 11-mandshold 
spiller så vidt muligt aftenkampe på hver-
dage.

Masters (50 år), holdleder Benny Ger-
neke, der er 11 hold i rækken, og efter 10 
kampe er det blevet til hele 26 point (10-8-
2-0, score 24-9). På 1. pladsen er B93 jagtet 
af Brønshøj (22 p.) og AB (21 p.). De to uaf-
gjorte kampe er mod Frem (0-0) og AB (2-2). 
Første kamp i efteråret er netop mod Brøns-
høj, så der er dømt topkamp på Tingbjerg, 
onsdag den 12. august (efter deadline). Ma-
sters har mistet Jens Kolding og Ole Petersen, 
der begge er forfremmet til Supermasters.  

Supermasters (55 år), holdleder Ole Pe-
tersen, der er 10 hold i rækken, og efter 9 
kampe er det blevet til fuldt hus, 27 point 
(9-9-0-0, 35-6). Topkampen mod B1903 med 
bl.a. Svend Andresen, Allan Michaelsen og 
Flemming Ahlberg, blev trods udebane vun-
det med 2-1, og B1903 slap meget billigt (det 
kan Jørgen Ost bekræfte). B1903 har vundet 

JENS KOLDING



36

sine øvrige otte kampe, så intet er afgjort 
endnu. B93 har vundet to storsejre på ude-
bane, 8-2 over HIK og 8-1 over AB Tårnby. I 
begge kampe scorede Jens Kolding fem mål. 
Som nævnt ovenfor må holdet i år trækkes 
rundt med Ole Petersen og Jens Kolding.  

Grand Old Masters (60 år), holdledere 
Kaj Boll (B93) og Gert Pibe Jensen (B1903), 
der er 8 hold i rækken, og ligesom i super-
ligaen spilles der tre kampe mod hver (21 
kampe). Efter de første 10 kampe er det 
blevet til 10-7-0-3 score 31-22 og derved 21 
point. KB fører med 25 point og en målscore 
på 46-4. Hvis man skal slå KB, bliver man nok 
nødt til at lægge kampene sent fredag af-
ten. B93 ligger på en pæn 2. plads, fi re point 
foran AB. Med Axel Bech (4 mål) og Jens Pe-
ter (3 mål, hallo) på toppen, lykkedes det at 
vinde 10-1 over FA2000. Vist eneste kamp i 
alle rækkerne hvor der er scoret tocifret. Til-
lykke til holdlederne. Fælleshold med B1903. 

Super Grand Old Masters (65 år), hold-
ledere samme som GOM, seks hold i rækken, 
ren forårsturnering, ude og hjemme. Klub-
bens stolthed med turneringssejre i efteråret 
2008 og vinterturneringen, kunne ikke leve 
op til det enorme forventningspres. De 10 
kampe gav fi re sejre og seks nederlag. Su-
veræn vinder blev det tidligere bundhold 
Frem med Erik Dyreborg, Finn Villy og den 
nyoprykkede Jørn Jeppesen i spidsen. Der 
spilles 7-mands om formiddagen. Resultatet 
fejres efterfølgende med fælles frokost. Fæl-
leshold med B1903. De øvrige hold er Frem, 
AB Tårnby, Rødovre, Viktoria og HIK/SIF. I 
efteråret starter man en ny turnering (dob-
belt) med samme seks hold. Med fem mand 
på over 70 år burde vi søge tilskud fra hjem-
meplejen.

/palle banks jørgensen
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Vi skal til Costa Brava... Jubii!
I efterårsferien drager U13 til stævne i Spa-
nien, Costa Brava. Drengene skal med bus fra 
Østerbro til det sydlige Europa. Det bliver en 
lang tur, men drengene glæder sig.

Forældregruppen omkring holdet, er ak-
tivt gået i gang med at søge penge til turen, 
håbet er, at turen bliver så billig, at alle 26 
drenge i truppen har råd til at rejse med.

Sportsligt er foråret 2009 gået super godt 
for U13. Gruppen er delt i to hold. Det ene 
hold spiller i Mester-rækken hvor de slut-
tede som nummer 1. Det andet hold spiller 
i A-række hvor de suverænt sluttede på en 
første plads.

Holdet skal fra efteråret have ny træner, 
da Mads Davidsen har fået træner job i ud-
landet. Holdet kommer til at savne Mads, 
men ønsker ham held og lykke med jobbet.

På billedet ses drengene i deres nye tøj, 
som forældregruppen har skaffet. Vi siger 

tak til Harboe og SCE Ejendomsservice og 
rengøring som har sponsoreret hold tøjet.

Susanne Andersen
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Sugerligahold
Hvis der her i 2009 var en turnering for nu-
værende superligaspillere, der tidligere har 
spillet i B.93, kunne der dannes et stærkt 
hold. Her f.eks 14 spillere: Michael Jakobsen 
(AaB), Peter Nymann (Esbjerg), Martin Bern-
burg (FCN, senere Brøndby), Jonas Troest 
(OB), Nicklas Svendsen (HB Køge), Rajko Le-
kic (SIF), Emil Farver (SIF), Simon A.Petersen 
(SIF), Marc Nygaard (Randers), Bajram Fetai 
(Nordsjælland), Morten Karlsen (FCN), Simon 
Richter (FCN), Niclas Jensen (FCK) og Mathias 
”Zanka” Jørgensen (FCK). Herudover skal der 
bruges en målmand, han må hentes i Viasat 
Divisionen: Theis F.Rasmussen (Kolding).

Det er jo ikke det gamle KB !
I KBs seneste medlemsblad kæmper redak-
tøren for at overbevise læserne om, at ”FC 
København er KB”. Men må også konstatere, 
at næste år bærer KBs bedste hold ikke læn-
gere navnet KB, holdet i 2.division bliver til 
FCK 2.  Nogle medlemmer har givet udtryk 
for, at „værdigrundlag og oldgamle tradi-
tioner i KB vil forsvinde som en konsekvens 
af de ubønhørlige fremtidsvisioner”. Men 
redaktøren slår fast: „KB er ikke en hvilken 
som helst klub”.

FREM
Klubben ude i Valby har haft hårde økono-
miske tider i sommer, men klarede skærene 
nogenlunde. På et tidspunkt gik det så hårdt 
til, at en 2.holdsleder på Web-TV den 20.juni 
under de interne stridigheder, kaldte direk-
tøren i FREM for „lystløgner”. Direktøren 
blev i øvrigt fyret senere.

Christian Andersen, tidligere B.93-træner, 
har overtaget trænerjobbet i FREM og har 
fået samlet et stærkt hold med bl.a. Olcay 
Senoglu som amatørspiller.

Johannes Gandil
I sidste fodboldblad bragte vi det billede, 
som også ses her. J.G. var den person, der 
fi k indført fodbold i B.93 i 1896, tre år efter 
klubbens start som cricketklub.

Johannes Gandil  og ikke mindst hans sto-
rebror, I.C.Gandil, som var klubbens ildsjæl, 
i de første år af sidste århundrede, blev store 
navne i B.93. I.C.s kontrafej hænger over dø-
ren  ind til stueetagen i klubhuset. I.C.var læ-
rer og ugift og brugte al sin fritd på B.93, som 
formand for klubben i 13 år fra 1902-1915. 
Han klarede den økonomiske kamp efter at 
B.93 var blevet baneejende klub og kunne i 
1912 glæde sig over Tennishallens indvielse, 
den tennishal der her til september over-
drages SPARTA. I.C. døde af hjertelammelse 
på en cykeltur, kun 50 år gammel. Klubbens 
medlemmer rejste en mindesten for ham, og 
pladen herfra hænger i lokalerne på 2.sal.

Johannes Gandil sad i B.93s bestyrelse i næ-
sten 50 år, og blev som det kan ses på bille-
det, hædret med Ridderkorset. På det sports-
lige plan var han nordisk mester i 100 meter 
løb(11,4 sek) og var med til OL i 1900. Senere 
fi k han debut på fodboldlandsholdet ved OL 
i 1908. Fik OL-sølv som 35-årig !!

SMÅ-PLUK 

Johannes Gandil
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FIFA- formanden
Sep Blatter, der er chef for FIFA, har fremsat 
mange forslag. Kom dog ikke godt af sted 
med forslaget om „strammere tøj til kvinde-
lige fodboldspillere”. Mere held har han med 
sit nyeste forslag om en straffeboks i fodbold 
ligesom i Ishockey. Boksen er tiltænkt spil-
lere, der fi lmer, trækker tiden ud eller fi nge-
rer skader. Overtrædelser, hvor han mener et 
gult kort er for lidt. Forslaget har fået støtte 
fra den italienske dommer, Collina, der en 
overgang blev regnet for verdens bedste 
dommer.

Københavnsk støtte til Brøndby
Kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev 
(Venstre) har Brøndby som sin favoritklub. 
„Da jeg kom til København i 1992, tog en af 
mine venner mig med på Brøndby stadion, 
og så blev jeg indfanget af klubben. Jeg 
er fast inventar til deres kampe og står på 
FAXE-tribunen.” Hun fandt også sin mand i 
Brøndby. De er i dag gift og har 2 børn.

Sådan kan det siges
Træner Kim Poulsen (Vejle og Næstved) er en 
slagkraftig mand. På et spørgsmål om han 
ønskede forstærkninger til truppen, sagde 
han: Hvis og hvis. Hvis min tante havde en 
tissamand, ville hun være min onkel.” Jour-
nalisten havde ikke fl ere spørgsmål.

Nedtrapning
David Rasmussen (109 divisionskampe for 
B.93) og som også har spillet hele sin ung-
domstid i klubben, er nu 33 år og på „ned-
trapning” Var professionel i Holland og se-
nest i Hansa Rostock. David skal nu spille for 
sammenslutningen i Helsingør i Danmarks-
serien.
Hans far, er den navnkundige fodboldfor-
mand i B.93, Jan Rasmussen, der startede 
dette fodboldblad i 2001. Jan er nu 57 år 
og arbejder som politimand på Københavns 
politigård.

DAVID RASMUSSEN

PIA ALLERSLEV
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Så blev det juli 2009 og det var atter tid for 
B93 til at vise sig frem på den ene af vore 
gamle, tabte/solgte koloni-øer, nemlig St. 
Croix.

Forud for at vi kunne tage af sted var 
gået meget arbejde, dels med at modtage 
St. Croix i København 2008 og ikke mindst 
at fi nde spillere/hold som ville/kunne tage 
af sted, fi nde de billigste/bedste billetter og 
1000 andre ting, men da dagen oprendt for 
at den første del af gruppen skulle af sted d. 
1-7-09, følte jeg at alt var klar og det skulle 
også vise sig (næsten) at holde stik. Eneste 
malurt i lufthavnen var at Jørgen Ost alle-
rede var gået på Cruian-time og kom over 
en time for sent.  Da jeg endelig forlod luft-
havnen, var jeg lidt brugt, men glædede mig 
til at skulle af sted 2 dage efter, nemlig d. 
3-7-09. Min afrejsedag oprendt og på forun-
derlig vis, kom alle til den aftalte tid og så 
troede jeg at det bare skulle køre på skinner, 
men det kom det ikke helt til! Det viste sig 
at vi havde 2 personer som desværre stolede 
mere på Borgerservice i København end mig 
og stod i samme pas og det kan man ikke, når 
man skal til USA. Pga. dette var vi desværre 
nødttil at efterlade 2 personer i Kastrup.
Vores billetter lød på turen: København – 

Madrid med overnatning her og dagen efter 
Madrid – Puerto Rico og endelig Puerto Rico 
– St. Croix. Alle ankom i fi n form, men lidt 
trætte, til St. Croix sent om aftenen og ikke 
mange var vågne 1 time efter ankomsten til 
hotellet på St. Croix.

På St. Croix skulle vi, udover at spille fod-
bold, også opleve den fælles historie vi har 
med øen og som strækker sig over 250 år og 
som brat afsluttedes i 1917 med vores salg 
af øerne til USA, Cruzan Rom-fabrikken, som 
nok laver verdens bedste rom, besøge Gou-
verment House til middag hos Guvernøren 
og hans frue, til private middage hos nogle 
af vores nye venner, opleve varmen, vandet, 
naturen, besøge Lawetz Musseet, regnsko-
ven, den øldrikkende gris hos Norma i skoven 
og ikke mindst afholde en fodboldskole for 
nogle nye pige spillere på øen og en masse 
andre spændende ting.

Jeg kunne takke en masse personer for at 
have hjulpet i København og på St. Croix, 
men har valgt, for ikke at risikere at forbigå 
nogen, kun at skrive en personlig tak til man-
den som har gjort det muligt at have dette 
fantastiske samarbejde med St. Croix og det 
er selvfølgelig Kongen af St. Croix, Night Life, 
nemlig Leif Clemens Petersen, som også på 
denne tur var en fantastisk guide, organisa-
tor og ikke mindst en fantastisk person. Uden 
Leif havde det ikke været muligt at kunne 
gennemføre samarbejdet til glæde for en 
masse unge mennesker i København og på 
St. Croix. Lad os holde fast i de 250 års fæl-
les historie og lad det være på den positive 
og glade måde, nemlig gennem fodbold-
udveksling hvert år.

Jørgen Ost Jensen og undertegnede har 
begge lovet Leif og vores venner på St. Croix, 
at vi, hvis der er interesse for det, gerne vil 
fortsætte med at arbejde for at vi kan fort-
sætte samarbejdet de kommende år.

Sidst, men absolut ikke mindst kan jeg 
fortælle, at en af pigerne på St. Croix, So-

St. Croix 2009 – Tilbage til Danmarks tabte Paradis!

Kongen af St. Croix, Leif Clemens Petersen 
med kasket, viser rundt på Cruzan Rum´ fabrik
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Årsmøde i 
fodboldafdelingen den 
10.November:
Fakta er 

at samarbejde i fodboldbestyrelse går godt
at vi har fl ere projekter igang , som der lø-

bende bliver fulgt op på
at  bestyrelsen og suppleanterne gerne 

forsætter 
at nye kræfter altid er velkommen og det 

vil være godt, hvis interesserede i god tid 
meddeler det til bestyrelsen, så vi får mulig-
hed for at se, hvordan ny kræfter bedst til 
indpasses til gavn for B93.

Forslag til årsmødet 10.november:

• „Det pålægges alle B.93s fodbold-
hold ved hjemmekampene primært 
at spille i dragter med klubbens far-
ver, som er hvide trøjer og mørkeblå 
bukser.”

• Den blå farve er som i klubbens logo.
• Forslaget fremsættes på grund af Di-

visionsholdet spiller i sorteblå bukser, 
og fl ere i klubben tror, det er B.93s 
spilledragt.

• Forslaget er indsendt af Freddie Birtø

fi a Holloway, det kommende år vil være at 
fi nde i B93´ spilledragt, da hun skal gå i skole 
i København på Nørre G og heldigvis har 
hun valgt at videreføre sin fodboldudvikling 
netop i B93 og personligt glæder jeg mig 
meget til at følge Sofi a, da hun er en dejlig 
person, som jeg er sikker på vil falde godt 
til i B93.

Netop om Sofi a og drengene fra B93, vil 
jeg vil fortælle en lille sød historie om hvor-
dan man skal passe på hvad man siger og 
gør, når man er i udlandet.

En af de første dage var det første hold 
i Frederiksted for at fejre USA´ Uafhængig-

hedsdag og undervejs rundt i Frederiksted, 
ser drengene en smuk, velformet pige og Fi-
rat, din bandit, føler at han er nødttil at for-
tællle de andre drenge, at han er sikker på at 
der foran går øens mest velformede bagdel. 
Hvad han nok ikke havde regnet med, var 
at pigen vendte sig om og på formfuldendt 
dansk, takkede for komplimentet og fortalte 
at hun altså godt forstod og talte dansk. Det 
var Sofi a og man må håbe, at de røde ører 
på Firat er blevet normalfarvede igen, når de 
støder ind i hinanden på B93.

Michel Zola, St. Croix´ største fan.



42

Mindeord

Kaj-Ove Møller, født 26-08-1926/Grenaa, død 
16-07-2009/Hillerød (82 år)

Den gamle centerforward Kaj-Ove Møller 
er død. Han kom til klubben som 22-årig fra 
Horsens. I alt spillede Kaj-Ove 38 kampe/20 
mål. Kaj-Ove var en lille spiller og en stor fi gh-
ter. Han gik ind i alt, og tacklede gerne med 
hovedet hvis det skulle være. Nogle kaldte 
ham dumdristig.

Kaj-Ove var med da KBU afviklede sin sid-
ste pokalturnering i 1953. B93 mødte AB i 
Idrætsparken den 13. december. AB var stor-
favoritter, de var tophold, B93 var bundhold, 
AB havde syv aktuelle landsholdsspillere, 
B93 havde kun Poul Andersen. Efter otte mi-
nutter scorede Kaj-Ove hos sin gode ven fra 
Horsens, landsholdsmålmanden Kaj Jørgen-
sen. Efter Ove Bech Nielsen havde udlignet, 
scorede Jørgen Jacobsen kampens afgørende 
mål (20. min.), og det var på oplæg fra Kaj-
Ove. På billedet af pokalvinderne er Kaj-Ove 
let at kende, hans trøje er helt sort, de andres 
er hvide. Billedet kan ses i B93-bogen på side 
52.

Indtil for nogle få år siden var Kaj-Ove 
ofte med til vintertræningen om onsdagen 
i Idrætshuset. Kaj-Ove fulgte B93 fl ittig, var 
abonnent på Fodboldbladet og medlem af 
100-mandsklubben. Kaj-Ove var direktør for 
Ortopædisk Håndskomageri på Diakonisse-
stiftelsen.  

Erik Sørensen, født 05-09-1916/København, 
død 14-12-2008/Dronningmølle (92 år)

Udover at være 1. holdsspiller, 74 kampe/2 
mål (1936/43) blev Erik Sørensen også lands-
holdsspiller (1939). Erik Sørensen var en lille 
teknisk fl øjhalf. Erik debuterede i DBU's 50 
års jubilæumsturnering, hvor første kamp var 
mod Finland. Selvom Danmark vandt overbe-
visende med 5-0, opnåede Erik Sørensen ikke 
genvalg til fi nalekampen (6-3 over Norge). 
UK mente, at han havde bestilt for lidt. Det 
var så den landsholdskarriere. 

Erik Sørensen var med på holdet, der 
vandt DM i 1939. Han sluttede allerede som 
1. holdsspiller som 27-årig. Erik havde nok at 
se til ude på travbanen, hvor han sorterede 
vinderkuponer. Vendte senere tilbage og spil-
lede sekundafodbold. 

Efter han blev enkemand for et par år si-
den, fl yttede han fra lejligheden i Køben-
havn op til sit sommerhus i Dronningmølle. 
Her besøgte Fodboldbladet ham i september 
2008, hvorfra billedet stammer. Han tilmeldte 
sig DBU’s arrangement i Brøndby (november 
2008), som var for alle tidligere A-landsholds-
spillere. Han meldte dog fra dagen før, og tre 
uger efter døde han.

Med sine 92 år var Erik Sørensen den ældste 
nulevende A-landsholdsspiller. Nu er „titlen” 
overtaget af hans klubkammerat Ove Jensen.

/palle banks jørgensen
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På et seminar her i august mellem Superli-
gaklubberne, Divisionsforeningen og DBU er 
det sluppet ud, at Superligaklubberne, der jo 
leder dansk fodbold, ikke vil være fl ere end 
de nuværende 12 i den bedste liga, og det 
er på trods af, at de øvrige skandinaviske li-
gaer (Norge og Sverige) er på 14, og de fl este 
europæiske ligaer har også mange fl ere end 
12 i de bedste rækker. Det er også til trods 
for, at landstræner Morten Olsen, Michael 
Laudrup og fl ere superligatrænere gerne så 
fl ere klubber i den danske superliga.

Men: Når først FCK(Don Ø.), Brøndby 
(Per Bjerregård), OB (Kim Brink) og FC 
Midtjyllland(Jens Ørgård) har besluttet sig, 
kan intet ændres. Divisionsforeningens for-
mand, Thomas Christensen (direktør i OB og 
tidligere Skjold-formand) har ambitionen 
om at blive DBU-formand, og derfor er han 
ikke imod de fi re store, for så er pladsen i 
DBUs top ikke mulig. De mindre klubbers 
repræsentanter (fra Brønshøj og HIK) er hæ-
derlige folk, men de har ikke en kinamands 
chance for at gå imod de fi re store, og tilsy-
neladende fi nder de mange divisionsklubber 
sig i, at blive dikteret løsninger fra superli-
gaen. Det er klart et spørgsmål om økonomi, 
og Superligaen ønsker ikke at dele ud af de 
store TV-indtægter.

Superligaen dikterede en analyse fra Ca-
bernet, der klart meddelte om 12 klubber 
i den øverste liga, og den bruges selvfølge-
lig som udgangspunktet: Økonomien sejrer 
over sporten.

Reserveholdenes 
deltagelse i 2.division
Der er vist ikke mange tilbage i dansk fod-
bold, der ikke kan indse, at Superligaklub-
bernes reserveholds deltagelse i 2.division er 
en farce. Det er disse reservehold, der mere 
eller mindre kan bestemme op- og nedryk-
ninger – uden de selv kan rykke op. Der var 

stort fl ertal for en ændring, 
da Divisionsforeningen havde 
møder med de 60 divisionsklubber. Divisions-
foreningens direktør, Claus Thomsen, har ud-
talt, at man skal vente på den nye turnerings-
struktur, så det er et samlet udspil, der skal 
tages stilling til. Flertallet af klubberne ville 
gerne have haft ændringen allerede til den 
igangværende turnering. Kun AaB er så vidt 
vides imod indførelsen af en turnering for 
superligaklubbernes reservehold. Der dog 
enkelte superligaklubber, der har haft det 
synspunkt, at deres reservehold også kunne 
rykke op i 1.division. Dette synspunkt er ble-
vet bakket op af U/19 landstræner, Per An-
dersen, så fi k talenterne større muligheder.

Freddie Birtø

Økonomien sejrer over sporten

Divisionsforeningens
formand, Thomas Christensen
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100 mands foreningen
Alle ungdomshold har mulighed for 
at søge tilskud til rejser eller stævner. 
Det sker ved henvendelse til forman-
den Paul Davidsen eller foreningens 
kasserer, Henrik Lindholm( tlf. 39 62 93 65). Foreningens medlemmer har gratis adgang til 
Divisionsholdets kampe på Østerbro stadion. Generalforsamlingen i februar er lidt mere fest-
lig end g-f normalt er. Medlemskab tegnes ved i Danske Bank (konto 2736 71) at indbetale 
1.000 kr.

Fan-klubben
Det koster kun 100 kr. årligt at blive medlem af B.93-Fanklubben. 
Som medlem får du til start 4 fribilletter til hjemmekampene, 
sæsonkort til fordelagtig pris, raba i over 40 butikker på Østerbro 
(nævnt i nr.28) og 20% rabat på B.93 merchandise. Tilmelding til 
formanden Freddy Nehm (tlf. 44 65 94 66).

Ungdomsfonden:
Fonden blev stiftet i forbindelse med 100 års jubilæet og har i de 
over 15 år støttet ungdomsarbejdet i klubben med store midler.
Ungdomsfonden er godkendt af skattemyndighederne, hvilket 
betyder, at bidrag er fradragsberettiget for den enkelte yder. 
Kun gaver over 500 kr. kan fratrækkes og der er et 
maksimumsbeløb på 13.600 kr.Formand er Flemming Johansen 
(mail: fj@a-ea.dk).

BANKO I LØRDAGSKLUBBEN
Støtteforeningen for B93s ungdomsafdeling
Hver lørdag fra 12.30 - 16.45 i et behageligt indeklima

Medlemskort - et år: 25 kr. 
Gæstekort: 5 kr.
Medlemskort kan bestilles på tlf. 39180329
Der startes med 3 checkspil, derefter 25 ordinære spil og 2 ekstraspil. Også lotteri.

Strynøgade 7, 2100 Østerbro
Leon Nehm (kassérer) mobil: 2230 8513

f a n k l u b
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Kulturudvalget

Runde
fødselsdage
50 år:
Glenn Nielsen 6.oktober
Ole Klein 27.december

70 år:
Arne Ohrt 7.november
Jørgen A. Hansen 5.november

80 år:
Erik Sørnsen 29.august

90 år:
Ove Bech Jensen 7.november

Arbejdet i udvalget ligger stille for øjeblikket og afventer skiftet i restaurationens ledelse. 
Kurvestole og borde i klublokalet har været et problem omkring at gøre dette lokale til et 
egentligt klublokale. Det er selvfølgelig klart, at lokalet også skal kunne bruges til fester.
Kulturudvalgets store projekt: Synliggørelse af traditionsklubben B.93” mangler en del 
endnu, og det glæder udvalget  sig til at komme i gang med. fb

Fødselsdagsomtaler
Per Krøldrup, der spillede for klubben i 
1999/01, i alt 64 kampe/8 mål, fyldte 30 år 
den 31. juli i år. Krøldrup kom fra Aalborg 
Chang til B93 i forbindelse med han skulle 
læse i København. Det viste sig hurtigt, at 
Krøldrup var et talent ud over det sædvan-
lige, og der gik ikke lang tid før tilskuertallet 
steg med diverse mere eller mindre skumle 
opkøbere. Krøldrup fi k et fornemt tilbud fra 
Arsenal, men det sagde han nej til. Han skulle 
ikke bo på ungdomskollektiv, og han ville 
være nogenlunde sikker på spilletid. Da han 
efterfølgende sagde ja til Udinese, reddede 
han B93 fra en truende konkurs. Senere var 
han så venlig, at skrive kontrakt med Ever-
ton og bagefter med Fiorentina, som i begge 
tilfælde (landegrænser) gav kroner i kassen 

til B93 og Aalborg Chang. Det er blevet fore-
løbig til 25 A-landskampe for Krøldrup, som 
slås med et dårligt knæ.  

Jørgen A. Hansen, 70 år, den 5. november. 
Er alene berømt pga. sin storebror, som var 
Kaj Hansen, bedre kendt som „Lille Kaj”. En 
af dansk fodbolds største spillere gennem ti-
derne. 

Jørgen var med til at vinde pokalfi nalen 
som junior for B93, og det var så den karriere. 
Fodboldbladet mødte ham i den indre by, og 
nu har han genoptaget sit medlemskab af 
B93 - efter en mindre pause på 50 år. Da Jør-
gen havde restaurant Snaren var han en fl it-
tig annoncør i Fodboldbladet. Vi ønsker til-
lykke med medlemskabet og den runde dag.     

/palle banks jørgensen

Et kendt ansigt i klubben:
Gitte Arnskov har været 

ansat på kontoret siden 1987
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Flere nye medlemmer har undret sig over 
de træskure, der står på fodboldanlægget. 
Det er udluftningskanaler, hvor eventuelt 
udsivende gas renses i aktive kulfi ltre, før de 
udledes og årsagen er, at fodboldanlægget 
ligger på et oprenset gasværksdepot. Gas-
værket var Østre gasværk, hvor der nu er te-
ater. Oprensningen skete for 15-16 år siden, 
og fl ere  har nu  spurgt, hvordan oprensnin-
gen skete. På tegningen ses et snit gennem 
membran og drænlag. Den tjæreforurenede 

del af anlægget blev kørt til forbrænding 
på Kommunekemi. Grunden var oprinde-
lig havnebassin, som gasværket så brugte 
til opfyldning. Vores anlæg er belagt med 
en Bentonitmembran. Det er en lerart, som 
udvider sig stærkt, når det får vand. Det er 
et canadisk vandingsanlæg, der automatisk 
sørger for vanding (ved nattetide).
Det er få klubber, der har så fl ot et banean-
læg, som vi så her efter sommerferien. Ros til  
Københavns kommune. fb

Svanemølleanlægget
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HOVEDBESTYRELSEN

Formand:

Johnny W. Hansen

Mobil: 6080 9393

weterstein@gmail.com

Kasserer:

Hans Bay

Privat: 3538 7805

Mobil: 2021 3357

hansbaydk@gmail.com

Fra fodboldafdelingen:

Jørgen Ritnagel (fodboldformand)

Privat: 3542 3293

Mobil: 2273 0885

ritnagel@mail.tele.dk

Hans Drachmann

Privat: 3542 5254

hans.drachmann@privat.dk

Fra tennisafdelingen:

Ole Chr. Rasmussen (tennisformand)

Privat: 3990 0121

ocr@albaek-aps.dk 

Klaus Klinge

Mobil: 2067 3730

Suppleanter:

Torben Klarskov (fodbold)

Flemming Jensen (tennis)

Tilknyttet administrator:

Henrik Dreiager

Privat: 5058 1551

Arbejde: 3085 9012

dreiager@hotmail.com

FODBOLDBESTYRELSEN

Formand:

Jørgen Ritnagel

Tlf.: 3542 3293

Mobil: 2273 0885

ritnagel@mail.tele.dk

Næstformand:

Anders Levinsen

Tlf. 3963 3353

anders@ccpa.dk

Øvrige medlemmer:

Tommy Møller

Tlf.: 3918 3707

Hannequitzau@mail.dk

Medi Nezeri

Mobil: 51267951

Majken Gilmartin

Tlf. 4010 7099

mmg@gilmartinfi lm.com

Mads Kusk

Mobil: 2834 2658

madskusk@hotmail.com

Arbejdende suppleanter:

Kim Milwertz

Tlf.: 4453 3527 

Mobil: 2644 8651

kim.milwertz1@skolekom.dk

Jasin Christensen

Mobil: 2685 3693

jasin_rahmani@hotmail.com




