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Af Henrik Engel,
Direktør i B 93 Kontraktfodbold ApS

Selskabet B 93 Kontraktfodbold ApS er netop 
blevet etableret som et af Boldklubben 1893 
100% ejet selskab. Faktisk er etableringen og 
konstruktionen fuldstændig identisk med den 
konstruktion, som klubben etablerede i 1998 
efter oprykningen til Superligaen. Igen er den 
væsentligste grund til etableringen, at klub-
ben ønsker amatør fodbolden, og tennis for 
den sags skyld,  adskilt fra den professionelle 
fodbold. For tænk nu hvis det går galt igen, 
og vi endnu engang skulle risikere at komme 
på konkursens rand, så må det ikke kunne 
ramme moderklubben. Men er der noget, der 
er fokus på fra såvel bestyrelse i moderklub-
ben samt bestyrelse og direktion i selskabet, 
så er det, at vi lige præcis ikke risikerer det 
igen. 

Rutinen mangler
Det har unægteligt været et turbulent efterår 
for selskabets væsentligste aktiv, 1. holdet. 3 
uger før sæsonpremieren i sommer havde 
klubben ingen penge, stort set ingen spillere 
og ingen træner. Og kun via det umuliges 
kunst og en masse arbejdsvilje og gå på mod 

fra ledere, trænere og spillere lykkedes det 
at samle et hold. Målsætningen for efterårs-
sæsonen var, at vi skulle forsøge at holde os 
over nedrykningsstregen, og det er lykkedes, 
om end det kun er på en bedre målscore end 
Næstved, som vi desværre tabte til i den sid-
ste kamp. Havde vi vundet, havde optimismen 
været helt i top. Nu skal vi trøste os med, 
at målsætningen trods alt er lykkedes, og at 
vinterpausen er en god mulighed for os til at 
prøve at få styrket holdet. Ikke mindst savner 
vi nogle rutinerede kræfter, som kan støtte 
vores mange unge, når det virkelig gælder. Og 
det gælder for alvor de sidste 10 min. af hver 
kamp, og i de kampe vi på papiret skal vinde. 
Og det er her vi har dummet os gang på gang, 
mens vi har overrasket positivt i de kampe vi 
på papiret ikke burde kunne have fået noget 
ud af. For eksempel kom alle vores spillere 
topmotiverede ud til den sidste nøglekamp 
mod Næstved, men motivationen sad åben-
bart kun i benene. Man for forvildet rundt 
mellem hinanden og afleverede konsekvent 
forkert og for hurtigt. Her manglede der 
et par spillere med overblik og rutine, som 
kunne have holdt på bolden, spillet den rundt 
og slået de rigtige og præcise afleveringer. Så 
lad os håbe vinteren kan modne flere af de 
unge, og vi kan finde økonomiske ressourcer 
til at styrke truppen.  

Leverandør til det danske lands-
hold 
Vores 1. Hold har hele efteråret spillet 
i flotte hvide trøjer. Og det er ikke fordi vi 
som Barcelona ikke vil have dem tilsmudset 
med sponsornavne. Vi har simpelthen ikke 
haft ressourcerne og evnerne til at finde de 
rigtige sponsorer, eller samarbejdspartnere, 
som vi hellere vil kalde det. Det er der mulig-
hed for at arbejde på nu i vinterpausen, hvor 

PROFESSIONEL FODBOLD
- IGEN ET KLUB ANLIGGENDE

Henrik Engel
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vi håber, at kunne tilknytte en række virk-
somheder, organisationer og personer, som 
kan se idéen i at være med til at opbygge 
„Danmarks bedste talentudviklingsklub“. Vi 
vil også gerne have, at et slogan som: „Leve-
randør til det danske landshold“ bliver en 
betegnelse, som kommer til at kendetegne 
vores klub i årene, der kommer. For så er vi 
inde i en positiv spiral, hvor vi vil være i stand 
til at tiltrække de bedste spillere, de bedste 
trænere og ikke mindst samarbejdspartnere, 
fordi vi er omdrejningspunktet for den gode 
og positive historie. Men det er svært. Det 
er den med hønen og ægget. Potentielle 
samarbejdspartnere er tilbageholdene, når 
det går mindre godt for flagskibet, 1. holdet 
- og når vi ikke har tilstrækkeligt med samar-
bejdspartnere, har vi heller ikke økonomisk 
mulighed for at styrke 1. holdet  sportsligt. Så 
vejen frem er, at nogle af os ledere omkring 
1. holdet får overbevist tilstrækkelig mange 
virksomheder om, at vi meget snart er den 
rigtig gode historie, som det har en værdi for 
dem at positionere sig i forlængelse af. Og 
det behøver ikke tage så lang tid, for histo-

rien er allerede halvgod med de mange talen-
ter vi allerede har opfostret og alle dem som 
er på vej.

Rutine og talent hører sammen
Talenterne skal være vores kendetegn og 
vores forretning. Vi skal som klub leve af, at 
enkelte af dem bliver så gode, at de kan fort-
sætte deres karriere i store udenlandske 
klubber. Det betyder penge til 
B 93, både når de sælges til en udenlandsk 
klub og når de i resten af deres karriere hand-
les på det internationale transfermarkedet. 
FIFAs regelsæt siger nemlig bl.a., at 5% af en 
transfersum skal tildeles spillerens tidligere 
klubber i forhold til hvor mange år spilleren 
spillede i de respektive klubber fra sit 12-23 
år. Og det gælder hver gang spilleren sælges 
på en international transfer i hele sin karri-
ere. Bl.a. derfor fik vores klub en kærkommen 
check fra Werder Bremen, da Daniel Jensen 
skiftede til den tyske klub i sommer.
Nu kan det lyde som om, at vi i bestræbel-
serne på at blive Danmarks bedste talent-
udviklingsklub udelukkende satser på teen-
agerne på vores ungdomshold, som kan blive 
udenlandsstjerner. Men det gør vi ikke. For de 
unge skal også kunne begå sig på seniorplan 
inden de forlader os, og de kan ikke klare sig 
uden de rutinerede spillere omkring sig. Der-
for er det vigtigt, at vi bevarer vores 1. hold i 
1.Division, og at vi hele tiden har tilstrækkelig 
med rutine på 1. holdet. Så gode rutinerede 
seniorspillere vil altid være værdsatte i vores 
klub, også selvom chancen for selv at blive 
solgt til Barcelona måske er forpasset. 

B.93 har valgt talentsporet
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Janne, Niels, Smith og Hanne

Lübbers og Jung

Divisionsholdets organisation:
Sportschef Niels Frederiksen
Spillende trænere: Dan Lübbers og Danny Jung
Holdledere: Erik Preben Hansen m.flere
Massør: Per Petersen
Fysisk træner: Jørgen Troest
Målmandstræner: Michael Erlangsen
Læge: Niels Ellitsgaard
Fysioterapeut: Bjarke Henriksen
Tøj: Michael Ekmann

Stadionmedarbejdere:
Loungegruppen: Kaj Andersen
Hanne Andersen
Speaker: Janne Kolding (Hjulmann)
Presseservice m.v.: Jens Kolding

Bolddrenge: Michael Mathiasen
Sag af mad og drikke: Jan Smith
Michael Hornhoff
Reklameskilte: Jacob Peter Pedersen
Entre, vagt m.m.:
Tommy Møller er klubbens kontaktperson
Entre: Jørgen Pedersen
Sikkerhedsansv.: Henrik Spliid

Styregruppen:
Hovedformand Johnny W.Hansen
Fodboldformand Jørgen Ritnagel
Formand for prof.selskab Jørgen Norsker
Direktør i prof.selskab Henrik Engel
Sportschef Niels Frederiksen
Hovedbestyrelsesmedlem Hans Drachmann
Økonomichef Henrik Dreiager
Hovedkasserer Hans Bay
Sponsorkonsulent Jørgen Bundgaard
Kontraktforhandler Jan Rasmussen
Tidl.fodboldbestyrelsesmedlem Wlady Jatczak
Suppleant til Hovedbestyrelsen Torben Klarskov

ORGANISATION

Kim Andersen
Randersgade 4  •  2100 København Ø

35380712



DIVISIONSHOLDET EFTERÅRET 2004

1 Olcay Senoglu 10.05. 1984 AN 0 0 17 10 17 10
2 Polat Bozkurt 07.05. 1983 FO 7 0 17 24 0
3 Dan Lübbers 04.02. 1972 FO 177 8 16 193 8
4 Ole Puggard 05.02. 1974 MI 48 3 16 1 64 4
5 Anders Hadberg 21.08. 1983 MI 0 0 16 3 16 3
6 Martin L. Jensen 17.11. 1983 FO 0 0 15 2 15 2
7 Morten Kirk 19.03. 1978 MI 29 1 14 43 1
8 Nicolas Nielsen 01.02. 1971 MÅ 168 0 14 182 0
9 Peter Fensholm 05.08. 1982 MI 41 11 14 2 55 13
10 Kim Madsen 23.04. 1985 MI 2 0 14 16 0
11 Danny Jung 05.08. 1971 AN 75 26 13 6 88 32
12 Jonas Schumacher 01.01. 1985 FO 15 1 12 1 27 2
13 Anders B. Qvist 31.07. 1987 FO 0 0 10 10 0
14 Michael Jensen 31.03. 1980 FO 36 1 7 43 1
15 Danny Mirabel 05.12. 1987 AN 0 0 5 5 0
16 Adam Geertsen 20.04. 1980 MI 0 0 5 5 0
17 Emil Dyre Nielsen 09.02. 1984 AN 0 0 5 5 0
18 Christian Brøndum 31.03. 1980 MI 77 9 4 2 81 11
19 Andreas Schaarup 30.04 1984 MÅ 0 0 4 4 0
20 Bjarke Wind 25.07. 1983 MI 0 0 4 4 0
21 Benjamin Swataz 26. 06. 1981 AN 0 0 4 4 0
22 Selahattin Mecovski 08.05. 1985 MÅ 0 0 2 2 0
23 Carl Bjarke Petersen 29.05. 1974 AN 0 0 2 2 0
24 Aske Krohn 01.06. 1987 MI 0 0 2 2 0
25 Rami Kais 04.08. 1984 MI 23 0 1 24
26 Mustafa Al-Sarog 08.03. 1987 MI 0 0 1 1 0

1
Ialt 698 60 234 28 932

Plads
Før sæsonen Efterår 2004
KP.        Mål Kampe      Mål

I alt
Kampe    Mål

selvmål

15 turneringskampe (2 - 5 - 8 - 26-40) og 2 pokalkampe (2-1 og 0-0)
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ÅRSMØDET 2004

Efter valg af diri-
gent (advokat Tor-
ben Henriksen) var 
der kåring af „Årets 
spiller“ i de enkelte 
afdelinger. Der var 
ni ialt, som portræt-
teres på side43. Der 
var tillige uddeling af 
Børge S.Christensens 

mindelegat(se side 44).
Fodboldafdelingens formand, Jørgen Ritna-

gel, aflagde beretning.
Fodboldsæsonen 2004 er næsten afsluttet, 

og en række sportslige resultater blev frem-
hævet. Det endte desværre også med nogle 
nedrykninger, men det positive var i klart 
overtal.

Der var i klubben kommet en ny Hoved-
bestyrelse, hvor Fodboldafdelingen var godt 
repræsenteret.Herudover var epoken med 
Divisionsafdelingen på „fremmede hænder“ 
overstået.Klubben arbejder meget målrettet 
med genopretningen af klubbens økonomi fra 
rædselsårene i begyndelsen af 2000/2001.

„Ritter“ omtalte derefter de mange po-
sitive resultater fra ungdomsafdelingen, 
og håbede, at både ynglinge og juniorer 
ville komme i den landsdækkende liga. 1.og 
2.drenge samt 1.miniput havde vundet de-
res respektive rækker. B.93s ungdomsafde-
ling havde været i 4 af 6 pokalfinaler i KBU 
og havde vundet de 2. 1.drenge og 1.lilleput 
vandt deres finaler, mens 1.junior og pigerne 
tabte efter tætte finaler til KB og Damsø.Pi-
geafdelingen havde i det hele klaret sig flot.

Seniorafdelingen havde både positive og 
negative resultater. Værst var det, at Divisi-
onsreserverne måtte forlade Kvalifikations-

ligaen og rykke ned i Københavnsserien. En 
stor indsats skal til,så opholdet her bliver af 
kort varighed. Holdet hører til i Danmarksse-
rien.Øvrige seniorhold omtales på side 11/12 
og 39 (7.senior).

I Old-boys afdelingen vandt supervete-
ranerne deres række og veteranerne var i 
semifinalen i landspokalturneringen, hvor de 
tabte til et jysk hold.

På det økonomiske område breder der 
sig en positiv stemning, men økonomien er 
stram, og de enkelte hold har ikke meget „at 
slå til Søren med“. For at bevare så mange af 
klubbens talenter som muligt, er der tegnet 
4 ungdomskontrakter(se side 13).Klubben 
støttes godt af diverse sponsorer, ungdoms-
fonden, Hundredmandsklubben og Banko-
klubben.

Ritnagel omtalte samarbejdet med KI, og et 
møde med direktør Knud Langberg.

Fodboldbanerne er ved at blive renoveret, 
de er blevet vertikalskåret og gødet.

I klubbens situation er kommunikation 
blevet nøgleordet. Hans Drachmann er flit-

Årsmødet 2.november havde samlet godt 100 medlemmer i caféen i klubhuset.



tig med mails til trænere og ledere, og klub-
bens hjemmeside og fodboldbladet bliver 
stadig bedre. Kontingentet forblev uændret.  

Jørgen Ritnagel og Jørgen Norsker fortsæt-
ter, mens de 4 andre bestyrelsesmedlemmer 
blev: Tommy Møller, Mads Kusk og Morten 
Bredsgaard(valgt for 2 år) og Kim Milwertz 
(valgt for 1 år). Suppleanter blev Kenneth 
Carstensen og Søren Christoffersen.

Inden dirigenten kunne afslutte et godt 
og positivt møde redegjorde de to spillende 
trænere for divisionsholdet, Dan Lübbers og 
Danny Jung, samt sportschef Niels Frederik-
sen for Divisionsafdelingens situation.

fb.

BESTYRELSEN

Velkommen 
Til den officielle åbning af Frederiks hos B93
med Nytårsbrunch til 1/2 pris

9. januar 2005, kl. 11:00 - 15:00
Hurtig tilmelding tilrådes hos Jette:

22 64 21 66 eller jette.frederiks@oleklein.dk



MAZDA6 SPORT
Kom ind og oplev

En bil der virkelig rykker

SUZUKI GRAND VITARA
Eller lad den kraftige 4WD

trække hele læsset

Jagtvej 157 > 2200 Kbh. N. > Telefon 35 83 70 00 • Lyngby Hovedg. 114 > 2800 Lyngby > Telefon 45 88 50 35
EBBE ELMER Åbent hverdage 9.00-17.30 og søndag 11.00-15.00

www.ebbe-elmer.dk – Suzuki forhandles både i Lyngby og på Jagtvej

Mazda forhandles på Jagtvej men serviceres også i Lyngby
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Fodboldafdelingen i B.93 er større og stær-
kere ved indgangen til sæson 2005 end for et 
år siden. Vi har flere hold i gang, vi har flere 
medlemmer, og der er i dag en rigtig god 
stemning i klubben. Præcis, som det var målet 
for den fodboldbestyrelse, der trådte til i juni 
2004.

Tilbageleveringen af 1. divisionsholdet har 
stillet store krav og været en stor opgave for 
klubben. Men det har samtidig været med til 
at skabe et større sammenhold i B.93, så vi i 
dag kan sige, at vores gamle klub står samlet. 
Vi ved godt, hvor vi vil hen, og det kan vi også 
godt finde ud af at arbejde sammen om.

Målsætningerne er klare: Vi vil have vores 1. 
hold i den bedste halvdel af 1. division. Vi vil 
have Københavns stærkeste senior- og old 
boys-afdeling. Og i ungdomsafdelingen vil vi 
vise, at vi både er Danmarks bedste klub til 
at udvikle talenter, samtidig med, at vi har en 
stor og bred ungdomsafdeling med mange 
hold, godt humør og godt kammeratskab - 
også for dem, der ikke kommer på landshol-
det, men bare spiller for sjov. 

For at det skal lykkes, har vi hele tiden brug 
for, at der er flere, der vil give en hånd med. 
Til små eller større opgaver. Derfor håber vi, 
at forældre til spillere i ungdomsafdelingen vil 
melde sig. Og til alle de faste klubmedlemmer: 

Kig jer omkring på holdene og i vennekred-
sen og se om der ikke er én, I kan overtale 
til at komme med i fællesskabet og gøre en 
indsats. Som ungdomstræner, som holdleder, 
som hjælp til nogle praktiske opgaver eller 
med tilskud af gode ideer. Fodboldbestyrel-
sen og Hovedbestyrelsen står klar med åbne 
arme til at tage imod.

Som sagt står vi bedre i dag end for et år si-
den. Vi går ind til næste sæson med nogle 
meget stærke ungdomshold. 1. ynglinge og 1. 
junior er sprængfyldte med talent, og vi for-
venter, at de to hold vil være blandt landets 
allerbedste. Vi har nu fået etableret vores 2. 
ynglinge igen. Vores juniorafdeling er større 
end i flere år. Drenge- og lilleputafdelingerne 
er solide, og vi starter med betydeligt flere 
mini- og mikrohold end for et år siden. Og så 
må vi ikke - og det skal Michel også nok sikre 
at vi ikke gør - glemme pigerne, der hele tiden 
oplever en flot fremgang.

I løbet af græssæsonen 2004 fik vi 80 flere 
medlemmer i fodboldafdelingen, så vi nu har 
cirka 620 aktive fodboldspillere. Det er dog 
ikke kun et udtryk for, at der er kommet flere 
spillere til klubben. Det er en del af forklarin-
gen. Men det hører også med i billedet, at der 
på et tidspunkt var alt for mange gratister, 
som ikke var meldt ind.

Takket være en god indsats fra mange træ-
nere og ledere blev der rettet en del op på 
det. Men det er overordentligt vigtigt, at 
vi ikke slapper af på det område. Her ved 
overgangen fra en sæson til en anden, mister 
vi ofte en del spillere. Det skal vi forsøge at 
undgå. Og vi skal samtidig gøre en stor ind-
sats for at sikre, at de mange nye, der kom-
mer til klubben, både får en god modtagelse 
og en indmeldelsesblanket.

STØRRE OG STÆRKERE

Hans Drachmann



12

Husk det nu, trænere. I skal sørge for, at spil-
lerne er meldt ind. Medlemsfremgang er den 
bedste og mest effektive vej til en styrkelse af 
klubbens position og økonomi. Og målet for 
2005 må være helt klart: Vi skal op på at være 
700 aktive fodboldmedlemmer!!
Lad os i fællesskab sørge for det. Så vi om et 
år kan konstatere, at klubben er større og 
stærkere end i dag. 

Vi vil også meget gerne have flere passive 
medlemmer. Vi er bange for, at en del af vores 
passive støtter forlod klubben i utilfredshed, 
da der efter klubbens økonomiske kollaps i 
2001 blev opkrævet et ekstraordinært kon-
tingent. I bestyrelsen er vi meget kede af at 
have mistet de passive medlemmer. Derfor 
har vi nu, hvor det ekstra kontingent er ble-
vet ophørt, sendt breve til en række tidligere 
medlemmer og inviteret dem tilbage i klub-
ben. Vi må se om det giver bonus. Også her vil 
bestyrelsen gerne opfordre alle medlemmer: 
Gå lige ind og hør, om naboen eller arbejds-
kollegaen ikke kunne tænke sig at være pas-
sivt medlem af B.93! På kontoret ekspederer 
Gitte alle indmeldelser med ekspresfart. 
Vi har også skrevet til klubbens aktive fod-

boldseniorer og opfordret til at give et 
ekstra lille, frivilligt bidrag til den økono-
miske oprydning. Vi kender ikke resultatet 
endnu, men vi håber, at vi også ad denne vej 
får et lille bidrag til at få genskabt en sund 
økonomi.

I årets løb er der gjort meget for at skabe 
ekstra indtægter og trimme udgifterne. Og 
selv om der fortsat er meget hårdt arbejde, 
der skal gøres, og det er stensikkert, at der 
ikke vil blive ruttet med pengene i 2005 
heller, så mener vi nu, at have situationen 
under kontrol. Gælden bliver bragt betrag-
teligt ned, og vi begynder at kunne se vejen 
ud af den. 
God sæson 2005.

Hans Drachmann

KBU-stillinger:

3.senior nr.12 21 kampe 23-59 mål 13 point
4.senior nr.7 22 kampe 57-59 mål 29 point
5.senior nr.8 22 kampe 50-48 mål 25 point
6.senior nr.1 16 kampe 66-33 mål 38 point
7.senior nr.1 20 kampe108-35 mål 54 point
8.senior nr.3 20 kampe 77-56 mål 41 point

Hydro Texaco  . Jagtvej 213-215   

2100 Kbh Ø  . Tlf. 39 29 80 48 forkæler dig og din bil

Service på Østerbro!
Trailerudlejning

Fra kr. 90,- 

Ny vaskemaskine
Udlejning af 

DVD-film
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UNGDOMSAFDELINGEN
B.93’s 1.ynglingehold ved en kamp mod 
Køge, i efteråret:

1. Peter Påske
2. Nicolai Nielsen
3. Anders Quist
4. Christos Patsamanis
5. Mohammed Sultan
6. Mustafa Al-Saraj
7. Aske Krohn
8. Simon Kabeya
9. Yves Mavula
10. Danny M.Mirabel
11. Waseem Al-Alami
12. Mohammed Abdalas
13. Alieu Koroma
14. Sarmad Kais
15. Behzad Yaldanyar
16. Alexander Vorobjov
17. Allan Mohammed
18. Martin Heisterberg
19. Zakaria Ibnhsain
20. Emil Jensen

Træner: 
Arne Holm er 
50 år. Han var 
fra 1992 til 2002 
træner for KB’s 
ynglinge.
Øvrige trænere: 
Danek Olsen og 
Ala Mohammed

B.93 har her i efteråret tegnet 3-årige ung-
domskontrakter med 4 spillere:

Alexander Vorobjov
Emil Jensen (målmand)
Mads Heisterberg
Sebastian Clausen

B.93’s 1.juniorhold ved pokalfinalen mod KB 
i september:

1. Emil Jensen
2. Magnus Bank
3. Michael Andersen
4. Daniel Stenderup
5. Frederik Hansen
6. Jesper Kolding
7. Mads Heisterberg
8. Mohammed Ali
9. Morten Nielsen
10. Alexander Vorobjov
11. Sebastian Clausen
12. Mikkel London
13. Patrick Andersen
14. Simon Glading
15. Sebastian Svane
16. Henrik Cordsen

Træner: Johan Lange
Assistenttrænere: Bjørn Rasmussen og
Niels Madsen

På KBU’s unionshold (U/15) er følgende fra 
B.93:

Magnus Ekman
Mathias Jørgensen
Mo Thegler
Daniel Lindsten
Steffen Jatczak

Arne Holm

På KBU’s unionshold (U/16) er følgende fra 
B.93:

Mohammed Ali
Magnus Bank
Sebastian Clausen
Henrik Cortsen
Frederik B.Hansen
Mads Heisterberg
Jesper Kolding
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ITU - DBU PROJEKT

ITU står for Integreret TalentUdvikling og 
foregår i udvalgte klubber som videreførelse 
af talentudviklingen omkring de 13-16’årige. 
Projektet blev startet 2001, hvor B.93 var 
med blandt de 12 klubber. ITU-ansvarlig i 
B.93 var den nuværende Næstved-træner 
Sune Smidt-Nielsen.

ITU-klubberne får fra DBU 200.000 kr. til 
ansættelse af en fuldtidstræner. I 2003 blev 15 
klubber tildelt status indenfor ITU. Een klub 
har siden trukket sig, mens 2 klubber: Nykø-
bing F.All. og B.93 endnu ikke er genindtrådt 
i ITU. Dels har det været svært for B.93 at 
finde en ny ITU-træner efter Sune, og dels at 
finde økonomien. Det vil dog ifølge ungdoms-
landsholdstræner Flemming Serridslev stadig 
være muligt for B.93 at gå ind i ITU-projektet.
Der skal indsendes en spillerliste, og det har 
B.93 allerede gjort. Blandt 2 af de 12 ITU-
trænere er to tidligere B.93’ere, nemlig John 
Bredahl i FC Nordsjælland og Kasper Hjul-
mann i Lyngby.

I forbindelse med sommerens store dis-
kussion omkring talentudviklingen I Dan-
mark (som Landstræner Morten Olsen fandt 
for ringe) fandt U/18 landstræner Per Ander-

sen, at SAS-ligaklubberne skulle have lov at få 
deres reservehold op i 1.og 2.division. Han 
fandt at „der er alt for mange klamhuggere 
i 2.division til, at de unge talenter blev mat-
chet rigtigt“, og derfor skulle der være mu-
lighed for 1.division. Denne udtalelse faldt i 
„Tips-bladet“. De to svenske trænere i AGF 
og AaB gik i „Jyllands-Posten“ et skridt vi-
dere: „Det er synd for udviklingen, at mange 
af talenterne fra 1.divisionsklubberne ikke 
kommer videre til superligaen, fordi deres 
klubber forlanger x-antal millioner i transfer-
sum. De unge talenter skulle skifte til danske 
topklubber og herfra videre til udlandet. Der 
er mange unge talenter, der går i stå i mindre 
klubber“. Det er egentlig utrolige udtalelser. I 
KB/FCKs medlemsblad kunne man læse om 
et hold, der havde været i udlandet. En stribe 
navne har spillet i B.93, bl.a. Jeppe Brandrup, 
Martin Bernburg, Jeppe Hestehave og Nic-
las Svendsen. Disse spillere kunne B.93 ikke 
holde på i 2001 på grund af det økonomiske 
sammenbrud i den professionelle afdeling, 
men de har endnu ikke fået mulighed for at 
komme på førsteholdet i FCK.

fb.

SIDSTE! 
25.november kom meddelelsen fra 

„TEAM COPENHAGEN“ om, at for første 
gang havde projektet uddelt midler til en 
københavnsk fodboldklub. B.93 ville mod-
tage 120.000 kr, så man kan deltage i DBUs 
ITU-projekt. Fra DBU foreligger 200.000 kr, 
og det vil nu være muligt for B.93 at udpege 
en ITU-træner. I begrundelsen for tildelin-
gen, siger „Team Copenhagen“, at „indenfor 

talentudviklingen har B.93 altid stået som 
en af landets mest succesfulde klubber. På 
Danmarks nuværende landshold spiller Per 
Krøldrup, Daniel Jensen og Niclas Jensen, der 
alle har været forbi Østerbro-klubben“. Der 
er mange anerkendende ord fra direktør Leif 
Mikkelsen og den nye overborgmester, Lars 
Engberg, der er formand for „Team Copen-
hagen“. Det er en anerkendelse, der varmer 
i B.93.
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SMÅ-PLUK

Johan Lange er her 
i december startet 
på DBUs A-træner 
uddannelse, der 
varer et år. Blandt 
underviserne er 
trænerduoen fra 
Brøndby, Michael 
Laudrup og John 
Faxe Jensen og her-

udover en række andre kendte trænere.
Også den tidligere B.93-anfører Kenneth 
Christiansen fra superligatiden er blandt un-
derviserne på denne fornemme og højeste 
træneruddannelse indenfor DBU.

Hundredmandsklubben i B.93 er nu i fuld 
gang igen efter at have holdt pause, mens El-
kjær og Olsen „huserede“ i klubben U/100-
foreningen er nu primært interesseret i at 
støtte projektet „player share“, hvor hver 
andel er på 7.500 kr.Foreløbig er der inve-
steret i 3 andele i oktober.Indmeldelse er 
på 1000 kr og der er tillige mulighed for at 
støtte med et ekstraordinært kontingent. 
Indbetaling til konto 4001 27 36 71 i „Dan-
ske Bank“. Bestyrelsen i U/100 er Paul Da-
vidsen, Jørgen Hammeken, Ole Axboe og 
Henrik Lindholm.

Tæt på den søde juletid (18.december) fyl-
der B.93s seneste landsholdsspiller, Peter 
Hertz, 50 år. Peter spillede 117 kampe på 
B.93s førstehold.

Claus Vandborg (4 kampe i 1982 på B.93s di-
visionshold) er nu træner for
AmagerFF i Københavnsserien, som B.93s 
divisionsreserver i 2005 skal møde. Claus 
høres også meget som kommentator i 
„Euro-Sport“ sammen med den tidligere 

B.93-træner på divisionsholdet, Johnny Peter-
sen, som har spillet 59 kampe på førsteholdet 
med 21 scoringer fra midtbanen. Johnny op-
nåede også 3 landskampe. På julegaveidelisten 
(side 35) er Claus nævnt sammen med en an-
den tidligere 93’er, Ole Rojas, der nåede 130 
kampe på divisionsholdet“.

Jetsmark - en mindre by i Nordjylland - har 
skabt sig en solid succes i 2.division og med 
store muligheder for oprykning til Viasat 
Sport Divisionen, Noget af baggrunden for 
dette er, at den tidligere B.93-anfører 

Troels Jensen har meldt sig som spiller (og 
målscorer). Troels Jensen nåede 98 kampe 
for B.93. Han kom til B:93 sammen med Per 
Krøldrup fra Ålborg Chang.

På pædofiliområdet vil det nu blive obligato-
risk at tjekke nyansatte ungdomsledere og 
trænere. Foreningen skal fra næste sommer 
indhente en børneattest i det centrale kri-
minalregister på nye trænere, der arbejder 
med børn og unge under 15 år. Kravet om et 
pædofilitjek omfatter også ulønnede trænere 
og valgte ungdomsledere. B.93 har forlængst 

Troels Jensen

•

•

•

•

•
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• at B.93 har vundet 9 Danmarksmesterska-
ber i Fodbold og er blevet nr.2 een gang og 
n.3 fire gange

• at B.93 fik et Danmarksmesterskab annul-
leret i 1927/28, da man ikke ville anerkende 
målforskel

• at B.93 vandt KBUs mesterskab 10 gange, 
heraf de 5 inden Danmarksmesterskabet 
blev indført.

• at B.93 vandt KBUs pokalturnering 13 
gange. Ophørte i 1953, da B.93 havde besej-
ret AB.

• at B.93 vandt Landspokalturneringen i 1982 
og spillede 4-Europacup-kampe.

• at B.93 har haft 46 landsholdsspillere.

• at B.93 altid har spillet i en af Danmarkstur-
neringens divisioner (fra 1913 til 2004)

• at B.93 har haft 4 idrætsgrene: Cricket, Fod-
bold, Tennis, Bordtennis,  og har vundet Dan-
marksmesterskaber i alle 4 grene.

fb.

VIDSTE DU...

indført tjekket. Ved underskrivelse af kontrakt 
som træner, skriver man samtidig under på, at 
børneattest kan indhentes.

Lyngbys ITU-træner, Kasper Hjulmand, har en 
fortid i B.93. Han spillede 26 divisionskampe 
inden en alvorlig skade i en kamp satte ham 
ud af spillet. Landstræner Morten Olsen an-
vender ham som „spion“. Han var i oktober i 
Georgien for at se dem spille mod Ukraine.

Volden på fodboldbanerne i Storkøbenhavn 
har taget et sådant omfang, at KBU fra næste 
år truer med at ekskludere hele klubber fra 
turneringsfodbold. Grovhederne går især ud 
over dommerne og findes især i kampe, hvor 
det ene hold hovedsaligt består af spillere 
med udenlandsk baggrund - og det er både i 
ungdoms- og seniorrækkerne. Dommerne er 
udsat for verbale overfald, og de bliver skub-
bet og spyttet på. Det skal man selvfølgelig 
ikke finde sig i.

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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af Henrik Engel

Nu har KI fundet forklaringen på, at Nico-
las, vores 1. Holds målmand,  til tider ikke 
har svært ved at sparke bolden langt ud af 
banen. Den er nemlig for lille i forhold til de 
gældende mindste-
mål. Ca. et par meter 
mangler der både i 
bredden og længden. 
Udvidelsen af fodbold-
banen falder sammen 
med at løbebanerne 
skal have en ny be-
lægning, og at man vil 
forsøge at rette op 
på stadions klondyke 
udseende med de mange gamle bygninger 
krydret med skurvogne, pavillioner og con-
tainere. 27 mill. er der afsat til projektet, og 
selvom det er mange penge, så er det alli-
gevel langt fra nok til bare at opfylde DBUs 
mindstekrav til Superligafodbold. Det ville 
bl.a. kræve mindst 3500 siddepladser, varme 
i banen samt et kraftigere lysanlæg. Så skulle 
det ske, at Skjold eller B 93 rykkede op på et 
tidspunkt, så ville det ikke umiddelbart være 
muligt at benytte Østerbro Stadion. Men den 
tid den udfordring.

KI regner ikke med at Skjold 
slår Brøndby
Når Skjold og Brøndby har spillet pokalkamp 
den 6 marts på Østerbro Stadion, vil man 
straks dagen efter gå i gang med at renovere 
det gamle stadion. Der spærres af med hegn 
langs løbebanen hele vejen rundt, så man som 
det første kan gå i gang med uden oms area-
lerne. Boderne foran tennishallen skal fjernes, 

de to trætribuner foran idrætshuset pilles 
ned for at man kan bygge nogle tilsvarende på 
en i stedet muret opbygning, og der skal etab-
leres nye udsalgsboder og toiletter ved ind-

gangen ved svømme-
hallen. Alt dette skal 
laves i løbet af foråret, 
og i den periode kan 
vi fortsat spille fod-
bold på stadion dog 
skal alle tilskurere 
ledes ud og ind af ind-
gangen ved skøjtehal-
len, og kun hovedtri-
bunen og arealerne 

på den side af banen kan benyttes til boder 
og lignende. Så hvis Skjold skulle slå Brøndby 
den 6. marts og fortsætte i pokalturneringen, 
så må de nok finde et andet sted end Øster-
bro Stadion at spille den næste kamp.

Nyt græs til sommer
Når forårsturneringen er slut, bryder man 
løbebanerne op og forlænger græstæppet 
med det samme, så græsset kan få mest mu-
lig tid til bide sig fast, inden vi skal spille på 
det igen. KI forventer, at vi kan spille fodbold 
igen engang i september. Det vil sige, at vi 
skal finde et andet stadion at spille vores før-
ste hjemmekampe på i august og formentlig 
også i det meste af september. Vi vil appel-
lere til DBUs turneringsudvalg om at få så 
få hjemmekampe som muligt i den periode, 
men vi kommer nok ikke uden om at skulle 
spille nogle kampe i Valby, Sundby, Brønshøj 
eller Vanløse afhængig af hvad der er muligt 
og mindst uhensigtsmæssigt.

ØSTERBRO STADION BYGGES OM 
FOR 27 MILL.
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SAMTALE MED LEIF BERGQVIST
Det var en noget overrasket Bergqvist, der 
blev anmodet om blive ”ugens profil”. Den 
beskedne mand mente ikke han var interes-
sant nok. Det er nu min opgave at modbevise 
denne påstand.

Bergqvist var som spiller en meget teknisk 
centerforward. Det menes han var lidt hur-
tigere end Knud Lundberg. Hans beskedne 
kampantal skyldes, at han ofte var skadet. An-
tallet af fiberskader var på Fugger og Ludo-ni-
veau - og det siger ikke så lidt. Bergqvist var i 
60’erne UK-formand og medlem af bestyrel-
sen. Kendt som en altid meget venlig person. 

Kort efter B93 var flyttet over på det nye Sva-
nemølle-anlæg (1995) blev Bergqvist den ab-
solutte hovedperson i en dramatisk situation. 
Efter de gamle havde været ude og trille på 
banerne, sad Bergqvist og tog sine støvler af, 
da han - uden forvarsel - faldt sammen, ramt 
af hjertestop. Heldigvis var Eyvind Berger og 
andre tæt på situationen, det var bl. a. hjer-
teambulancechaufføren Kim Breum, der var 
ungdomstræner i B.93, men uheldigvis havde 
hjerteambulancen svært ved at finde det nye 
anlæg. Miraklernes tid er ikke forbi; efter en 
time-out på 22 timer og en operation foreta-
get af barnebarnet til hans gamle ferieværter, 
vendte Bergqvist tilbage uden skader. 

Ungdomstiden
Jeg gik på Holsteinsgade Skole, hvor min klas-
sekammerat var målmanden Ove ”Strit” Bock 
(1926-89), der pga. dårlig ryg kun spillede 33 
kampe for B93 (1949-52). Vi havde den tidli-
gere stjernespiller i Frem og B93, Axel Ander-
sen Byrval (1875-57), som gymnastiklærer 
– en barsk herre, tidligere militærmand, som 
lærte os at spille fodbold. Ove Bock og jeg gik 
i HB, herefter HIK før vi som junior kom til 
B93, hvor vi fik Michael Rohde som træner.

Debut på 1. holdet
Jeg har aldrig gået så meget op i min karri-
ere, men for ikke at falde helt igennem har 
jeg forberedt mig ved at kigge i min gamle 
(støvede) scrapbog. Jeg debuterede i Århus 
mod AGF, og vi tabte 2-3. Det blev til et debu-
tantmål. Det er jo fremragende husket. Hvad 
var så din bedste kamp. Det ved jeg ikke, men 
jeg scorede vist engang 3 mål mod Esbjerg i 
Idrætsparken, men jeg er ikke sikker. Det var 
tæt på; B93 vandt i 1953 med 3-0 på 2 mål af 
Bergqvist og 1 mål af Per Sørensen.

B93-Juventus 1-2,
Idrætsparken,
16. juni 1953,  
tilskuere 41.800
(udsolgt)

Leif Paul Bergqvist, født på Østerbro 
17.05.1926 , bor i Søllerød.

70 kampe/19 mål for B93 (1948-57) 
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Du var med i klubbens mest berømte kamp 
nogensinde. I anledning af klubbens 60 års 
jubilæum, var det lykkedes John Andreasen, 
der havde gode forbindelser til danskerne i 
Juventus, at få arrangeret den drømmekamp. 
Ja, det var en fantastisk oplevelse. Jeg var lidt 
småskadet, men min private massør (Gre-
the) behandlede mig med kolde omslag, og så 
kunne jeg forsvare at stille op. Vi var forstær-
ket med målmanden Per Henriksen, Frem og 
Knud Lundberg, AB. Juventus stillede med et 
stjernehold med lutter landsholdsspillere; jeg 
spillede overfor store stærke Parola (Leif be-
gynder at svede) (se billedet side 18). Angre-
bet bestod af Muccinelli, Karl Aage Hansen, 
Boniperti, John Hansen og Carl Aage Præst. 
Hvordan var 93’s mål ? Jørgen Jacobsen sco-
rede - pause - efter en hælaflevering fra mig. 

Favoritholdet 
Du har nu haft en uge til at sætte et hold 
blandt dem du selv har spillet med. Lad mig 
se sedlen. Det var meget svært (standardbe-
mærkning), men jeg håber du kan læse hvad 
jeg har skrevet. Holdet i den traditionelle 2-
3-5-opstilling:
1. Ove Jensen - 2. Leif Rønnow, 3. Knud Peter-
sen - 4. Jørgen Hammeken, 5. Poul Andersen, 
6. Svend „Boston“ Nielsen - 7. Helmuth Niel-
sen, 8. Jørgen Jacobsen, 9. Leif Bergqvist, 10. 
Eyvind Berger, 11. Ole Mullerup.

Lederjob
Du var UK-formand for A-spilleudvalget og 
samtidig medlem af bestyrelsen (1962-66). 
Fortæl lige de unge læsere om jobbet. Vi var 
fire i UK, der fulgte træningen (tirsdag og 
torsdag). Om torsdagen satte vi så 1. og 2. 
holdet. Træneren var som regel med når vi 
udtog hold, men han havde ikke stemmeret. 
Når vi var færdige satte vi holdene op på op-
slagstavlen (og så kunne diskussionen blandt 
medlemmerne starte). Herefter gik B-spil-
leudvalget i gang med at sætte de tre øvrige 
seniorhold. Når 1. holdet spillede i Provinsen 

var vi som regel 1 eller 2 fra UK der var med.  
Da jeg startede i UK var det med Preben 
Kargaard, Kurt Arnskov og Kai Orla Jensen.

Klubkammerater
Privat har jeg set mest til Preben Kargaard, 
Anders Møller, Aage Nørgaard og Ove Jen-
sen. Jeg var meget imponeret af trænerkapa-
citeter som Carlos Pintér, Michael Rohde, Kaj 
Hansen (Lille Kaj) og så var der jo også Poul 
Zølck - han var en fantastisk person. 

Landsholdet
Jeg var på Militær-landsholdet med Henry 
From (AGF), Jens Peder Hansen (Esbjerg), 
brødrene Leif og Poul Erik Petersen (Køge) 
samt Valdemar Kendzior (Skovshoved). Vi slog 
Norge 8-0 (de havde ikke noget forsvar!) og 
tabte 0-3 til Frankrig (de havde krudt i støv-
lerne). 

Familien og jobbet
Her den 3. december er det 60 år siden jeg 
mødte Grethe (vi ønsker tillykke). Det er 
blevet til 1 datter, 2 børnebørn og 3 oldebørn 
som alle bor indenfor rækkevidde. Sammen 
med Grethe og et vennepar spillede vi tennis 
i 30 år. Jeg nåede at være ansat 52 år i Blad-
kompagniet, hvor jeg var kontorchef i øko-
nomiafdelingen. Det er således en ret stabil 
mand vi siger tak for samtalen til. 
Bergqvist er fast mand på rafle-holdet om 
tirsdagen. Han ses også ofte på Stadion når 
B93 spiller. 

/palle banks jørgensen

FISK - VILDT - FJERKRÆ

Haraldsgade 106
V. Lyngbyvej

TLF. 39200623
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I gamle dage var B93 kendt som et rigtigt po-
kalhold. I KBU-pokalturnering (1910 til 53) 
var B93 med 13 sejre klart foran KB (8 sejre) 
og B1903 (7 sejre). Disse finaler blev ofte 
spillet for fulde huse i Københavns Idræts-
park. B93 vandt meget passende den sidste 
turnering i 1953, hvor man slog det stjerne-
prægede AB-hold med 2-1.

I 1954 startede DBU sin landsdækkende po-
kalturnering, der nu er gennemført 50 gange. 
Kun 5 gange er det lykkedes B93 at spille sig 
frem til kvartfinalen (1960, 1967, 1972, 1982 
og 2001). Og kun i 1982 er det lykkedes at 
spille sig helt frem til finalen. Det skete med 
sejre over Køge (2-1), Ikast (2-1), Næstved 
(2-1) og Avarta (3-0). 

Finalemodstanderen (20. maj) blev B1903, der 
i sin semifinalen havde klasket Vejle med 1-0.

Pressen havde på forhånd dømt finalen til 
at blive „røvsyg“, og TV fravalgte den nor-
male 1 times forskudt udsendelse. Det går 
ikke altid som Pressen prædiker; kampen 
blev velspillet, spændende og underhol-
dende - og solen skinnede. Efter 2-2 i den 
ordinære kamp (Tonny Madsen og Flem-
ming Osbæck) og 1-1 i den forlængede 
spilletid (Tonny Madsen) skulle der - efter 
datidens regler - spilles en helt ny kamp. 
Omkampen, der blev spillet 20 dage se-
nere, en råkold sommerdag (9. juni) var til 
gengæld „røvsyg“, lige indtil - netop ind-
skiftede - Jens Nørager kastede sig frem, 

NOSTALGI1982-HOLDET
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og headede et lumskt indlæg fra Jens Kol-
ding i nettet hos en fortvivlet Per Poulsen i 
B1903-målet.  

Tiden er herefter inde til vi kigger på pokal-
heltene fra B93: 

Bo Skovbjerg (28 år) - 101 kamp/0 mål 
(1981/83) - målmanden der kom fra B1903 
og på blot 3 sæsoner nåede de magiske 100 
kampe. Bo var en høj og meget stærk mål-
mand, der havde stor succes i B93. Bo plejer 
nu sine ambitioner på mastersholdet i B1903.

Kim Hansen (22 år) - 81 kampe/1 mål 
(1980/82) - højre back, barnefødt på Stevns. 
Kim kom fra Vordingborg. En meget solid spil-
ler, der tidligt måtte afbryde sin karriere, da 
han som shippingmand fik et lederjob i USA, 
hvor han stadig bor nu 22 år senere.

Ole Petersen (28 år) - 409 kampe/31 mål 
(1973/88) - midtforsvar, meget stærk defen-
siv spiller, der var umulig at komme forbi. Su-
veræn i hovedspillet. Blev finalens pokalfigh-
ter. Ole P. med klubrekorden på 409 kampe, 
spillede i en periode (1977-86) 310 ud af 311 
mulige kampe for B93 - en helt fantastisk 
præstation. 

Find Juhl (30 år) - 251 kampe/24 mål 
(1971/83) - midtforsvar, og i øvrigt altmu-
ligmand. Er på klubbens Top-10 i såvel antal 
kampe som i de største fightere gennem ti-
derne. Teknisk og fysisk suveræn; hurtigere 
end Knud Lundberg. Gør tjeneste på B93’s 
mastershold selvom han bor på Fanø (arbej-
der mandag-torsdag i København). 

Kim Rasmussen (21 år) - 40 kampe/0 mål 
(1982/83) - venstre back, blev fundet nede i 
sekundaafdelingen. En stabil og hurtig back 
der mest levede på viljen. Ikke verdens stør-
ste tekniker. Forsvandt i glemslen, dukkede 
senere op på 7. holdet - og forsvandt.

Keld Kristensen (30 år) - 145 kampe/25 mål 
(1981/85) - midtbanespiller, en meget teknisk 
spiller, der højst tacklede 1 gang pr. halvsæson. 
Var frygtet for sine hårde og præcise langskud. 
Udlignede til 2-2 mod AGF i Idrætsparken i 
1982, hvorved OB i stedet vandt DM. Det var 
træner Dennung der i 1981 tog Keld og Bo 
(Skovbjerg) med fra B1903.  Er nu talentspej-
der

Flemming Osbæck (29 år) - 10 kampe/2 mål 
(1982) - midtbanespiller, fysisk og teknisk god. 
Var som sin storebror (Jørgen) for det meste 
fast inventar i Kastrup. Flemming døde som 
40-årig. Han faldt sammen under en veteran-
kamp for B93 i Fælledparken med hjertestop 
- et sort kapitel i klubbens historie.

Tonny Madsen (24 år) - 92 kampe/34 mål 
(1980/82) - angriber, mest helt i front. En lille 
hurtig og målfarlig angriber, der havde toppet 
karrieren i sine 3 sæsoner i B93. Tonny, der 
scorede 2 mål i den første finale, måtte melde 
fra til omkampen pga. en skade. Kom fra Balle-
rup til B93 herefter til Hvidovre og Roskilde. 

Jens Kolding (29 år) - 322 kampe/140 mål 
(1970/88) - angriber, mest ude i venstre side. 
Sammen med Tom Søndergaard de største 
boldspillere klubben har kunnet fremvise si-
den krigen. Lagde op til sejrsmålet i pokalom-
kampen - og det er ikke det eneste mål Jens 
har lagt op til. Fodboldbladets (eventuelle) 
stamkunder har kunnet læse en del om Jens 
i de forrige numre. Oldboysafdelingens ukro-
nede konge.

Lars Francker (29 år) - 57 kampe/21 mål 
(1982/83) - frontangriber, meget høj, meget 
målfarlig. Var professionel i Austria Wien, blev 
frikøbt af klubbens afdøde hæderkronede for-
mand, John Andreasen. Francker var træner 
for B93 i foråret 1986, hvor B93 i sidste kamp 
overraskende vandt 4-1 i Greve - efter kam-
pen blev han fyret! 
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Bjarne Pettersson (30 år) - 21 kampe/2 mål 
(1982) - angriber, i front eller på venstrekan-
ten. En lang og hurtig, målfarlig angriber, der 
opnåede 7 A-landskampe. Bjarne var inde-
starter i den første pokalfinale; på bænken i 
omkampen. Var med i den historiske pokal-
finale i 1974 (eneste gang begge finalehold 
var fra den næstbedste række), da hans barn-
domsklub Vanløse vandt med 5-2 over OB.

Lars Hansen (28 år) - 184 kampe/45 mål 
(1978/84) - angriber eller midtbanespiller. 
En uhyre arbejdsom spiller, der startede som 
frontangriber og senere midtbanedynamo. 
Lars blev købt fra KB da betalt fodbold blev 
indført i 1978, og han blev den første på kon-
trakt i B93 - og den første betalte spiller i DK 
der scorede (3-1 over AGF). Lars var skadet 
i den første pokalfinale. Har spillede sammen 
med Michael Meierheim i barndomsklubben 
Hillerød.

Jan Kreibke (21 år) - 20 kampe/1 mål (1982) 
- midtbanespiller med styrke i det defensive. 
Stort arbejdsområde, gennemsolid. Kom året 

efter Keld og Bo i B1903-bølgen, men Kreibke 
vendte hurtig retur til „tréerne“. Var anfører 
på Y-landsholdet. Kan mødes i SuperByg eller 
på B1903’s veteranhold.

Jens Nørager (20 år) - 47 kampe/4 mål 
(1982/90) - frontangriber, en lille energisk spil-
ler. Scorede en masse mål for Skovshoved og 
B1903. Postbudet afgjorde finaleomkampen 
(1-0) med et flyvende hovedstød, få minutter 
efter sin entré med 12-tallet på ryggen. Nør-
ager spillede for B93 i to omgange.

Holdets træner var Erik Dennung, taktikkens 
mester, der i alt (1969/72 og 1980/85) nåede at 
være træner i rekordagtige 305 kampe for B93. 
Herefter følger Carl „Sko’mar“ (131 kampe), 
Erling Bøje (115 kampe), Knud Petersen (97 
kampe) og Johnny Petersen (95 kampe).

Pokalsejren gav åbning til Europa. Sensa-
tionelt eliminerede B93 det østtyske hold Dy-
namo Dresden (2-3 ude, 2-1). Festen sluttede 
i næste runde mod belgiske Waterschei (0-2 
hjemme, 1-4).

/palle banks jørgensen

“
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Støt B 93 med kr. 5.500 - men betal kun 
kr. 2.500

Sådan hænger tingene sammen, hvis man er 
den „lykkelige“ ejer af en trækprocent på 60. 
Skattevæsnet har godkendt, at støttebeløb ud 
over kr. 500 doneret til B 93 Ungdomsfond 

kan fratrækkes i skat, dog max. kr. 5.000 pr. år. 
Det vil sige, såfremt man indbetaler kr. 5.500 
til Ungdomsfonden inden nytår, kan man fra-
trække kr. 5.000 i sin skattepligtige indkomst. 
Og med en trækprocent på 60 betaler skat-
tevæsnet altså reelt de kr. 3.000. Betaler 
man „kun“ 50% i skat, så er skatteværdien kr. 
2.500. 

Ungdomsfonden støtter hvert år primært 
ungdomsholdene med beløb til indkøb af ma-
terialer, med tilskud til træningslejre af både 
social og elitær art og lignende til gavn for de 
unge fodboldspillere i B 93. Og jo flere penge 
der kommer ind, jo flere kan vi støtte. Så ud-
nyt de skattemæssige fordele og støt samtidig 
de unge fodboldspillere i B 93.

Ungdomsfonden har giro nr. 1 - 407 1042

Formand for Ungdomsfonden er Jørgen Nor-
sker. Yderligere oplysninger på www.b93.dk  
- kig under „Om B 93“.  
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STATUER AF 93’ SPILLERE

I Fælledparken (ud for PARKEN) står statuen 
af Fritz Tarp, som spillede 250 kampe på B.93s 
1.hold og 44 landskampe.

Statuen er skabt af Jean Gauguin, og den 
blev placeret i Fælledparken i 1939 (betalt 
af Kunstfonden). Billedhuggeren(1881-1961) 
var søn af den meget kendte maler Paul 
Gauguin. Jean udstillede på Charlottenborg 
og en række steder i udlandet.

Tarp var født i 1899 og døde i 1958. Hans 
karriere i B.93 var fra 1916 til 1936. Fritz Tarp, 
som også fik en stor lederkarriere indenfor 
DBU, er gudfar til Mogens Tarp, inkarneret 
93’er (3 butikker i Ndr.Frihavnsgade).

Lige foran KB-hallen på Frederiksberg er 
Knud Nellemoses statue 
af Paul L. Hansen i en gli-
dende tackling af en mod-
stander, sikkert en KB’er. 
Paul L. Hansen spillede 
228 kampe på B.93s før-
stehold og 25 landskampe.
Billedhugger Knud Nel-
lemose(1908-1997) var 
uddannet på Akademiet 
og udstillede primært på 
Den Frie. Kendte statuer 
af Søren Kierkegaard ved 
Marmorkirken og på Vol-

den af Martin Andersen Nexø. Nellemose 
var også sportsreferant og bladtegner. Knud 
Nellemose blev også kendt for en række fri-
hedsmonumenter. I 1987 skabte han „Erin-
dring“ til Statens Museum for Kunst, og det 

viser et menneske i 
koncentrationslejr. 
Knud Nellemose var 
lillebror til skuespil-
lerinden Karin Nel-
lemose.

Paul Laurits Han-
sen døde 15.marts 
2002 (86 år gammel) 
og spillede fra 1934 til 
1948. Var således med 
til at vinde det sidste 
Danmarksmesterskab 
til B.93 i 1946.

•
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På generalforsamlingen i april 2001 fik Palle 
„Banks“ Jørgensen vedtaget et forslag til 
klubbens vedtægter omkring æresmedlems-
skab og indførelse af en fortjenstnål.

Ved klubbens 110 års jubilæum i 2003 havde 
mange forventet, at bestyrelsen havde taget 
lovændringen til efterretning og foretaget et 
initiativ, men det skete ikke. Der er jo ikke 
den store økonomi i at udnævne et æres-
medlem eller uddele en fortjenstnål, men for-
slaget har været „urørt“ siden vedtagelsen.

I løbet af de 111 år klubben har eksisteret, 
er der udnævnt 16 æresmedlemmer (hvoraf 
de 10 har været formænd). Listen ses i Fakta-
boxen side 33. Palle „Banks“ konstaterede i 
sin forelæggelse, at tallet vel må siges at være 
passende, idet der skal noget ekstraordinært 
til for at blive udnævnt til æresmedlem. Men 
man bør nu snarest overveje igen at foretage 
sig noget.

B.93 indførte i 1909 en guldring for spil-
lere, der havde kaft en lang fodboldkarriere.
Disse regler blev ændret i 1959, og de sidste 
4 guldringe, der er uddelt, af de ialt 14 var for 
en lang og fortjenstfuld ledergerning. Den 
sidste guldring uddeltes i 1968.

Ved klubbens 100 års jubilæum (1993 !) 
indstiftedes hædersbegrebet „Årets 93’er“, 

men det gled ud igen efter 5 udnævnelser. 
Lederpokalen i B.93 nåede dobbelt så mange 
uddelinger, iden den gled væk i 1999. Klub-
bens tidligere formand, Axel Bech, havde øje 
for det sociale, og brugte diverse anledninger 
til at takke efter en stor indsats.

Palle „Banks“ Jørgensen nævnte i sine kom-
mentarer på generalforsamlingen i 2001, hvor 
han fik vedtaget sit forslag, andre klubber: 
AGF:15 æresmedlemmer og 63 ærestegn i 
guld
KFUM: 29 guldnåle og 37 sølvnåle
Randers: 9 æresmedlemmer og 30 æresem-
blemer
KB: 19 æresmedlemmer og 23 fortjenstnåle 
i guld.
Herudover skal nævnes, at der i KB findes 
Niels Middelboes brilliantemblem,
Kong Frederik IXs ærespræmie og Sankt 
Marcus Ridderorden.

I „Fremad“ Amager er der direkte vedtaget 
bestemmelser for udnævnelse af æresmed-
lemmer, uddeling af guld-og sølvnåle. Fremad 
har f.eks. uddelt 45 guldnåle siden 1960 og til 
sølvnåle er der fra 1961 uddelt 75 til med-
lemmer.

Omkring forslaget i 2001 hed det, at mange 
klubber mindst har 2 fortjenstudnævnelser, 
og at det var oplagt, at hæderkronede B.93 
måtte (gen)indføre noget lignende.

Som det kan ses andet steds i fodboldbla-
det udnævnes hvert år på årsmødet i fodbold 
årets spillere i de enkelte afdelinger og der 
udpeges ligeledes modtagere af et mindele-
gat. Det er dejligt at overvære denne festlige 
udpegning for både modtagere og årsmøde-
deltagere.

Selvom det har været hårde tider omkring 
økonomien i de senere år, må der også være 
plads til officielle „Skulderklap“.

fb.

„SKULDERKLAPPET“

Palle „Banks“
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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

Dit uddannelsessted er
Københavns Tekniske Skole

            TAILER
v/ Jan  Andersen
Ø s t e r b ro g a d e  1 2 8
Østerbrogades Midtpunkt

Tlf. 35 38 13 01
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På mindelegatets bestyrelses vegne over-
rakte Jørgen „Swing“ Christensen på års-
mødet 2.november mindelegatet til dels 
Morten Grahn for 1.lilleputs succes (vandt 
pokalfinale) og dels Lasse Nielsen for 
1.drenges store succes som rækkevinder og 
pokalvinder.
De to trænere modtog den flotte statuette 

samt en check på 1893 kr.
Børge Strøyer Christensen var en skat-

tet leder indenfor både DBU og KBU og 
selvfølgelig ikke mindst B.93, hvor han har 
et flot ansvar for at B.93 traditionsmæssigt 
igennem årene har været leveringsdygtig af 
talenter til både KBUs unionshold og DBUs 
landshold.

 BØRGE S.CHRISTENSENS
MINDELEGAT

Lasse Nielsen Børge S. Christensen Morten Grahn



28



29

KØBENHAVNSK DØDEDANS
Dagbladet „B.T.“ lancerede for et par uger 
siden ideen om fusioner mellem de syv 1.di-
visionsklubber i Storkøbenhavn.B.T.s inte-
resse for emnet skyldes, at „Frem har danset 
dødedans med en konkursbegæring, Skjold 
har strammet livremmen, AB har bremset 
voldsomt op og i HIK fattes klubben penge“.
To af de syv klubber viste interesse for sam-
arbejde. B.93s direktør fastslog, at B.93 vil 
„udvikle det vi i forvejen er gode til, nemlig 
talentudvikling“.

HIK 
Gentofteklubben var dømt til nedrykning, 
men har haft et fantastisk efterår.

Klubben har flere gange i år ligget på før-
stepladsen og overskriften i B.T. var „Ama-
tører på SAS-liga kurs“.Enhver klubleder i 
Storkøbenhavn, hvor spillerkonkurrencen er 
stor, er næsegrus af beundring over HIK.Si-
den SKJOLDs marcheren igennem serier og 
divisioner med status af amatørhold, er der 
ikke sket noget lignende. HIK har i truppen 
den tidligere professionelle i Tyskland, Mi-
chael Madsen, årets spiller i Brønshøj Kasper 
Pilmark, tidligere professionelle i Grækenland, 
Mads Spur-Mortensen, topscoreren Anders 

Bak, hentet i Helsingør, samt franske Stefan 
Campagnola, målmanden fra FREMs superli-
gatrup.Herudover flere spillere, der sagtens 
også kunne få kontrakt i andre klubber.En 
amatørspiller må ikke modtage kontantbeløb, 
men højst 10.000 kr. årligt i præmiechecks 
ved deltagelse i alle kampe.HIKs formand 
skrev i klubbens medlemsblad, at professionel 
fodbold ikke bliver en opgave „som HIK kan 
løfte i en overskuelig periode“.HIKs sports-
chef siger til B.T.her i november, at han hå-
ber der kommer et samarbejde igang mellem 
klubberne i København.Gentofte kommune 
honorerer HIKs flotte indsats med et „nyt“ 
stadion.

SKJOLD
Fra SKJOLD lød der også positive signaler 
om samarbejde.Det var en af de nye investo-
rer i SKJOLD, Jens Uldahl Petersen, der ud-
talte sig. Han kommer fra tøjkæden Jackpot. 
SKJOLD kom uheldigvis i mediernes søgelys, 
da det fremkom, at der var knas med afløn-
ningen af spillerne, og klubben måtte betale 
over 300.000 kr, til Told&Skat.En række pro-
vinsfodboldformænd fulgte op på sagen, og 
krævede, at DBU skulle gøre det muligt at 

Thomas Axel Madsen er nu i HIK
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fratage en klub point, hvis skattereglerne 
ikke blev overholdt.
SKJOLD er så decideret B.93s naboklub.
SKJOLD havde klublokaler i et butikslokale 
på Jagtvej, men overtog de af B.93 byggede 
klublokaler, da B.93 flyttede til Svanemøl-
leanlægget. B.93 havde iøvrigt kontrakt på 
de gamle klublokaler ved flytningen, men i 
forhandlinger med KI „lå det i kortene“, at 
tennisafdelingen kunne beholde en del af 
de gamle lokaler, men at det blev de køben-
havnske arbejderklubber, der skulle over-
tage de øvrige af B.93s lokaler. Men efter 
underskrivelsen af aftalen, blev det klart, at 
det skulle være Fælledklubberne, og her blev 
det så alene SKJOLD, der skulle flytte ind på 
P.H.Lings alle.Den nye situation skabte en 
enorm udvikling for SKJOLD, og klubben er 
nu Danmarks største fodboldklub.Det var 
SKJOLD-formanden,Thomas Christensen, 
der stod bag denne fantastiske indsats. Tho-
mas Christensen blev formand for KI og var 
opstillet til Borgerrepræsentationen af So-
cialdemokratiet. Han er nu bosat i Odense, 
men vistnok stadig formand for den pro-
fessionelle afdeling i SKJOLD. Skattesagen 
var uheldig, da Thomas Christensen også er 
formand for Divisionsforeningen og med i 
DBUs bestyrelse. Den tidligere badminton-
stjerne, Poul-Erik Højer, blev i oktober ud-
nævnt til direktør i SKJOLD.

Brønshøj
Blev reddet i 1.division i sommer på målstre-

gen. Da FC Nordjylland opgav sin licens, og 
Frederikshavn ikke kunne få lov at overtage 
den, gik licensen tilbage til Ålborg Chang, men 
de vedtog ikke at ville prøve at spille i 1.divi-
sion med et amatørhold.Brønshøj fik lov at 
blive i Viasat Sport Divisionen. Det lykkedes 
på ganske kort tid at samle en god trup, men 
holdet fik en hård start, med en øretæve på 7-
0 i Fredericia. Siden er det gået over fovent-
ning, ikke mindst takket være nogle stærke 
angribere, en bl.a. hentet i Fremad Amager. 
Brønshøj var altså dømt til nedrykning, men 
meget tyder på, at det ikke bliver vore venner 
fra Tingbjerg Ground, der rykker ud til som-
mer.

AB
Gladsaxe-klubben røg ud af superligaen i 
sommer og havde samtidig den ubehagelige 
„Ali Akida-sag“, hvor AB fik frataget 9 point 
og idømt en bøde på 20.000 kr. Akida spillede 
under falsk navn. AB har måttet stramme ge-
valdigt op omkring økonomien, men AB har 
ikke noget ønske om fusion med andre. Det 
afviste en generalforsamling for nogle år si-
den, fastslår formanden Jens Hjortskov. AB 
har vel rekorden for tab af penge, på få år 
„lykkedes“ det at sætte en stor aktiekapital 
over styr.

Fremad Amager
En af divisionens store overraskelser. Fremad 
har efter en solid indsats placeret sig midt i 
divisionen.Fremad har helt sin egen kulturarv, 
som godt nok blev ændret noget, da klubben 
gik væk fra at spille sine kampe søndag for-
middag kl.10. En søndag på Amager (kl.10) 
glemmer man ikke.KI har renoveret Sundby 
Idrætspark og banen følger nu DBUs mål.Der 
har været en del uro i klubben af samme karat 
som i B.93, hvor „fremmede“ har overtaget 
divisionsholdet. Men ligesom B.93 er kommet 
ud af problemet, har Fremad vist også fået 
styr på det. Men i Fremads medlemsblad stod 
der for et år siden: „Det er ingen hemmelig-

Thomas Christensen
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hed, at forholdet mellem moderklubben og 
Aktieselskabet ikke har været det bedste i 
snart 2 år“. En god dialog er nu i gang. Direk-
tør i Fremad Amager, John Sørensen, mener, 
at Amager både befolkningsmæssigt og er-
hvervsmæssigt kan bære en superligaklub.

FREM
En række slagord præger Valby Idrætspark. 
„FREM er kult“.FREM er Københavns kom-
munes ældste forboldklub(fra 1886). Det 
er imponerende, hvad der sker i Valby, og 
det er en tilskuermæssigt oplevelse at være 
derude. Der er en god atmosfære. FREM 
lancerer sig som arbejderklub, og det har 
kunnet betale sig. FREM har nære relationer 
til: Socialdemokratiet, SID, Metal, ALKA, Ar-
bejdernes Landsbank og Københavns kom-
mune. Sportsligt har FREM klaret sig godt i 
1.division og er helt klart det bedste stor-
københavnske bud på en plads i superligaen 
igen. Spillerne virker så topmotiverede, når 
de er på banen. FREMs økonomi er under 
pres, men tilsyneladende er Told&Skat flyt-
tet ud på sidelinien. FREM er den eneste af 
de storkøbenhavnske klubber, der er gået 
konkurs (i 1992 med 8,3 mio.kr), men kla-
rer forhåbentlig skærene denne gang ef-
ter direktørskiftet. Den nye direktør, Billy 
Adamsen, har store tanker. FREM vinder 
Danmarksmesterskabet inden 5 år. Fusion 

bliver der ikke tale om. „Det bliver over mit 
lig“, siger Adamsen.

Tidligere B.93-spillere i: 

SKJOLD: Jimmy Müller, Newros Dogan, Nick-
las Drost, Lasse Sigdal, Dennis Bo Mortensen
AB: Theis Rasmussen, Klaus Lykke, Chr.Løn-
strup, Simon A.Pedersen
HIK: Salomon King, Mads Spur-Mortensen, 
Thomas Axel Madsen
FREM: Thomas Høy, Mirko Selak, Tim Ilsø, Ke-
til Clorius, Glen Marcher

De manglende fusionsønsker (bortset fra 
HIKs og SKJOLDs ønsker om samarbejde) 
fik B.T. til at bruge denne artikels overskrift 
„Københavnsk dødedans“.

fb.

Billy Adamsen

Thomas Høj er nu i FREM

„Man er naiv, hvis man tror, at nogen amatør-
fodboldklub i de højere divisioner i Danmark 
kan løbe rundt uden sorte penge“, Finn Ene-
gaard, manager i Hvidovre for en del år siden 
og gensvaret: „Finn Enegaard er mediegal“, 
daværende prof-formand i Hvidovre
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Preben Kargaard er død.
Efter længere tids sygdom døde Preben 

Kargaard, der var født 05.01.1922, som 82-
årig den 12. oktober 2004. 
Derved har klubben mi-
stet et af sine mest trofa-
ste medlemmer. Indtil for 
et par år siden kunne man 
stadig møde Kargaard på 
Stadion i følgeskab med sin 
lillebror Stig.

Helt tilbage i juli 1931 
blev Kargaard medlem af 
B93. Klubvalget var ikke 
svært, idet faderen Arnold 
(1894-53) havde en kort 
karriere på 1. holdet og til-
lige havde siddet i bestyrel-
sen (1921-25 + 1940). Det 
var udenfor fodboldbanen, 

at Preben Kargaard blev en kendt og re-
spekteret 93’er. Han var bestyrelsesmedlem 
og formand for A-spilleudvalget i 60’erne og 

70’erne. Som UK-formand 
skulle man tro Preben 
fik mange uvenner - det 
gjorde han ikke. Han var 
en meget venlig og afholdt 
leder; Preben kunne ingen 
blive sur på.

Begge børnene, Mari-
anne og Søren, var også 
aktive 93’ere, ikke mindst i 
B93’s venner. Lillebror Stig 
Kargaard var både ung-
domsleder og træner. B93 
har meget at takke Karga-
ard-familien for.
Æret være Preben Karga-
ards minde. 

MUSEUMSUDVALGET

NEKROLOG

Preben Kargaard

FRA ARKIVET
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nr. 2 Ove Bech Jensen
nr. 3 Jørgen Hammeken
nr. 6 Jens Kolding
nr. 7 Poul Andersen
nr. 8 Ole Petersen
nr.10 Arvid Christensen
nr.11 Leif Bergquist

nr. 1  Per Krøldrup, Udinese
nr. 2 Patrick Mtiliga, Feyenoord
nr. 3 Daniel Jensen, nu Werder Bremen
nr. 4 Morten Karlsen, nu FCNordsjælland
nr. 5 Brian Jensen, Burnley
nr. 6 Magnus Troest, Aston Villa
nr. 7 Niclas Jensen, Dortmund
nr. 8 Michael Jacobsen, PSV Eindhoven
nr. 9 Bajram Fetai, Glasgow Rangers
nr.10 David Rasmussen, Hansa Rostock

I serien med interviews af tidligere stjerne-
spillere i B.93 er bragt:

1.senior i Viasat Sport Divisionen
2.senior i Københavnsserien
3.senior i Serie 2
4.senior i Serie 2
5.senior i Serie 3
6.senior i Serie 3
7.senior i Serie 3
8.senior i Serie 5

B.93s seniorer i foråret

I serien af interviews med tidligere
B.93’ere i udlandet er bragt:

Mohammed Zidan

I sommeren 1999 fik Zidan tre måneders 
opholdstilladelse i Danmark, og han opsøgte 
B.93 for at kunne spille sig til en kontrakt.
B.93s finansielle situation var desværre, at 
Zidan ikke kunne tilbydes en ordentlig kon-
trakt.

„Det var ærgeligt, for B.93 var meget inte-
resseret i at beholde mig“, siger Zidan, som 
derefter søgte til AB.

1901 C.A.Tesch
1925 P.N.Holst
1925 Aage Buntzen
1928 Gotfred Klint
1933 Poul Groes
1948 Michael Rohde
1948 Olaf Lindstrøm
1948 Richard Lillie

Æresmedlemmer i B.93

1957 Helge Scharff
1959 Helge Hassel
1959 H.T.Waage Petersen
1969 Knud Rasmussen
1984 John Andreasen
1993 Ove Bech Jensen
1998 Henrik Lindholm

Dødsfald.

Kai Orla Jensen døde 23. november, 
76 år gammel, efter længere tids syg-
dom. Nekrolog i næste fodboldblad.
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I den afgørende kamp i Mastersrækken mødte 
B93 hjemme B1903. Kravet var, at vi skulle 
vinde med mindst 2 mål. Uden Jens Kolding, 
Find Juhl, Iver Roitmann og Benny Gerneke 
så det svært ud. Optimismen steg dog da B93 
midt i 1. halvleg fik tilkendt et straffespark.

Der gik et splitsekund, så stod Jørgen „Ost“ 
Jensen, der har specialiseret sig i at uddele råd 
til med- og modspillere, med bolden under 
armen. Da begge hans sønner, Niclas og Da-
niel, jo begge er tekniske spillere, havde vi et 
håb om at han kunne ramme målet (bane 1, 
nærmest klubhuset).

Sådan skulle det ikke gå. 
Bolden gik langt over mål; så langt at bolden 
aldrig er blevet fundet. Dette til trods for, at 
kommunen beredvilligt stillede 5 langtidsle-
dige til rådighed om mandagen. Da klubben 
fattes bolde har vi altså et problem. Det ene-
ste vi ved er, at bolden må befinde sig mellem 
bane 1 og Svanemølle Station.

Vi har talt med Jørgen „Ost“ om situa-
tionen. Jeg ville ikke selv sparke (løgn), jeg gav 
tegn til vor målmand (løgn), det var på mit 
oplæg der blev lavet straffe (løgn), B1903-
målmanden bevægede sig på stregen (lyder 

usandsynligt, men det er tilladt). Jeg er klar til 
at sparke næste gang. Nå, du må ha’ det godt 
- jeg går lige ud og kigger.

Resultatet blev i øvrigt en sejr på 1-0 til 
B1903, som bl.a. havde Bo Skovbjerg, Svend 
Andresen, Per Poulsen, Vagn Holm, Allan Mi-
chaelsen, Keld Kristensen og Niels Haarbye 
med på holdet.

/palle „banks“ jørgensen

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

Michael Pedersen (formand) mobil: 2087 1902
Leon Nehm (kassérer) mobil: 2230 8513

„HJÆLP SØGES“
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Runde fødselsdage i 2005
85 år: 
Erik Friis 6.januar
80 år: 
Erik Dennung 28.juni
Poul Erik Funder28.juni
I.S.Segner 15.august
75 år: 
Henning B.Elmer 24.juni
Bent Nielsen 23.juli
70 år: 
Kaj O.Andersen 26.februar
Erik Holm Larsen23.april
Bent Mortensen 9.august
Jørgen Bundgaard i september
65 år: 
Thomas Wiinstedt24.februar
Bjarne Eklund 16.marts
Hans-Henrik Holm24.april
Stig Kargaard 25.april
John Runov 1.september
Mogens Svendsen 16.september
Erik Baagøe 21.september
Robert Fugger 26.september
60 år: 
Peter Bach Nielsen 27.januar
Fritz Juhl Jensen 23.marts
Lis Lindholm 18.maj
Steen Larsen 23.april
Allan Scharff 4.juni
Knud Dalgaard 23.juni
Bent Olsen 4.juli
Peter Schjødt 20.august
Torben Henriksen 8.oktober
Palle „Banks“ Jørgensen 19.oktober
Erling Bøje 23.oktober
Paul Davidsen 4.november
Leon Fyllegraf 16.november
Erik Jørgensen 15.december
50 år: 
Niels Ellitsgaard 25.januar
Michael Gaihede 25.januar
Frank Rasmussen 10.april
Kenneth Carstensen 5.september
Gert Troensegaard 26.december

JULEGAVEIDEER

Fodboldbøgerne: 
Landsholdene 2198 spillerprofiler (udkom-
met i 2004)
Landsholdets 681 profiler (fra 1908 til 2002)
Landsholdet - i medgang og modgang (ud-
kommet i 2000)

Alle tre bøger er forfattet af Palle „Banks“ 
Jørgensen
Bøgerne kan købes via forfatteren.
Brug tlf. 33 44 16 94(arbejde) eller
e-mail:Palle.Banks@danskebank.dk

B.93 Souvenirs
Købes hos Fan-klubben. Freddy Nehm (mo-
bil 26 36 94 66)

Rojas/Vandborg med cdén „SIMPLICITY“ 
(Pladenr: Sparkcd06)
Kan købes mange steder, Casablanca (Spon-
sor i B.93) har den i forretningen

Frokost 12.00 - 16.00 

Derefter værtshus.

Kompagnistræde 2

1208 København K

Telefon 33 32 30 48

•
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A.P. Møllers Allé 11  •  2971 Dragør

Tlf. 32 50 22 00  •  Fax. 32 50 22 39  •  www.kyhl.dk  •  info@kyhl.dk
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14.oktober var overenskomsten mellem Spil-
lerforeningen og Divisiosnforeningen endelig 
vedtaget.Hermed blev strejke og lockout af-
blæst. Striden bestod jo i, at alle løn- og an-
sættelsesvilkår ifølge Spillerforeningen skulle 
aftales mellem klubberne og spillernes orga-
nisationer. FIFA-regulativer eller DBU-cirku-
lærer kunne ikke accepteres.

Spillerne ønskede ikke at acceptere de gæl-
dende transferregler, eks. for ungdomsspil-
lere, som de var akcepteret af parterne i FIFA 
og konfirmeret af EU. Divisionsforeningen 
mente ikke at kunne ændre aftaler i modstrid 
med FIFA og UEFA. Det kunne betyde dansk 
udelukkelse af internationale turneringer.

Spillerforeningen stod stærkt i en strejke-
situation, da Spillerforeningen i sommer var 
blevet optaget i LO og herfra så også kunne 
modtage økonomisk støtte. Moralsk støtte 
fik spillerne også fra Norge, hvor en arbejds-
ret underkendte nogle FIFA-regler. Begge si-
der i konflikten kunne ønske ændringer i visse 
FIFA-regler, men der skulle en håbløs strejke 
til for at få gang i forhandlingerne. Hvis fod-
boldtilskuerne skulle være dommere i denne 

Mads Øland skiftede til B.93 i 1992. 
Ved den spillestil Mads anvendte var det 

svært at komme i fokus, så han specialiserede 
sig i indkast !! Han tog et langt tilløb, så en 
saltomotale, førend bolden blev slynget ind i 
feltet. Ret underholdende.
Mads Øland spillede 95 kampe på 
divisionsholdet(fra 1992 til 95) og scorede 3 
mål.

Mads Øland var initiativtager til Spillerfor-
eningen, hvor han jo nu er direktør. Mads er 
en lun jyde, og han opkaldte sine tvillinger ef-
ter to færger, der sejlede mellem Jylland og 
Sjælland.Mads Øland

sag, så stod spillerne svagt, men ret hurtigt 
fandt forhandlerne frem til knasterne og fik 
løst dem.

Enkeltheder fra den nye overenskomst 
har svært at finde frem til. På Spillerforenin-
gens hjemmeside er det stadig den gamle 
overenskomst fra 2001, man finder frem til.
En nyhed er der dog sivet ud fra den nye 
overenskomst, der skal vare frem til som-
meren 2007. Før måtte en „fremmed“ 
klub først forhandle med en spiller, når der 
manglede 6 måneder af spillerens kontrakt. 
I den nye overenskomst er der frit valg. 
FIFA har ophævet regelen for en del år si-
den, og spillerne kan nu lave aftaler flere år 
frem, når deres aftale med nuværende klub 
udløber, i stedet for at skulle betale transfer 
her og nu.

Man er selvfølgelig behageligt fri for af-
taler under bordet,og kan stå åbent frem. 
Der har i november hersket uklarhed om 
den nye standardkontrakt. DBU ønsker den 
gamle kontrakt. En strejke, som den, der 
fandt sted i august, kan nu først komme igen 
efter 30.juni 2007.

NY OVERENSKOMST
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En nyansat blev spurgt om han ville med på 
firmaets fodboldhold. „Det vil jeg gerne, men 
jeg ved ikke meget om fodbold“, sagde han. 
„Det gør ikke noget. Vi mangler 
også en dommer!“

Elkjær: „Hvordan jeg har det, når 
jeg har spillet en dårlig kamp? 
Hvor skulle jeg vide det fra“.

„Har du lyst til at se, hvor jeg 
blev opereret for blindtarms-
betændelse?“ kurrede pigen på 
bænken i måneskinnet. „Nej tak, 
jeg hader hospitaler“.

Tilskueren: „Du er dum, dom-
mer“. Dommeren løber ud til si-
delinien: „Hvad var det du sagde?“. 
Tilskueren til sidekammeraten: 
„Åh, dommeren er også døv“.

– Min kone vil skilles, hvis jeg ikke holder op 
med at se alle FCKs kampe.
– Åh, der gør mig ondt.
– Også mig. Jeg vil savne hende...

En af de sørgeligste:
Det var døgnfluehunnen, der sagde til døgn-
fluehannen: – Nej, ikke i aften!

Han gjorde morgengymnastik, splitternøgen, 
foran soveværelsesvinduet. Hun: – Træk gar-
dinerne for, ellers tror naboen bare, jeg har 

taget dig for pengenes skyld....

Far, Lillesøster er så tung. Må jeg 
ikke bære snapsen i stedet. -Er 
du tosset, unge. Tænk, hvis du 
tabte den.

Hørt på politistationen:
– og hvilken uddannelse har du 
så, spurgte betjenten. – Ingen. 
Jeg er analfabet!
– Hvordan staver man det?

Læreren: Palle, hvor ligger Vejle? 
Palle: I første division.

Og så den alvorlige:
Under krigen besøgte Hitler 

et feltlazaret. I den første seng lå Schmidt 
med hæmorider. Hitler spurgte, hvordan 
han blev behandlet. – Jeg bliver penslet, 
svarede Schmidt. I sengen ved siden af lå 
Gantenbein med halsbetændelse. Også her 
spurgte Hitler, hvordan han blev behandlet. 
Gantenbein: „Jeg bliver penslet“. Hitler, hvad 
er deres største ønske: „At blive penslet før 
Schmidt“

Dennis Bo Nielsen                 Tlf. 45 83 82 50
Hummeltoftevej 66          Fax. 45 83 82 51
2830 Virum        Mobil 40 74 82 50
Email           dbnmalerfirma@ofir.dk 

„VITSER“
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EN LEGENDARISK SÆSON

Som nævnt i et tidligere medlemsblad er 
klubbens traditionsrige 7. senior genopstået 
i form af Legendeholdet.

Holdet startede i år i serie 4, og resultatet 
blev 17 sejre og 3 uafgjorte i turneringens 20 
kampe. Nederlag taler man ikke om på hol-
det, og den ubesejrede stime fortsætter for-
håbentlig i den nye sæson, hvor holdet skal 
stå sin prøve i serie 3.

Der er til tider spillet en meget flot om-
gang bold og modstanderne måtte hente bol-
den ud af kassen 108 gange i løbet af sæsonen. 
Flemming Johansen scorede årets mål - flere 
gange endda - mens Simon Lübecker løb med 
topscorerprisen for sine 35 mål.

Samme Lübecker modtog endvidere pri-
sen som ‘Årets Legende’ for en stor indsats i 
løbet af sæsonen. Prisuddelingen fandt sted til 
afslutningsfesten, der selvfølgelig blev afholdt 
i klubbens lokaler - i dagens anledning om-
dannet til Gold Lounge - hvor Ole og Jette 
sørgede for fantastisk mad. Jesper Nyboe fik 
overrakt ‘Ole P. Prisen’ for at have deltaget i 
samtlige turneringskampe. Der er lang vej op 
til Oles 409 kampe, men Jesper er godt på vej.

Heine ‘topscorer’ Thomsen modtog ‘Årets 
Maske’ mens ‘Pressens Pris’ gik til Søren 
Jensen. I øvrigt de to spillere der overtager 
trænergerningen til næste år efter Klaus B. 
Johansen, der går på pension efter en fremra-
gende sæson som cheftræner.

Selvom det er gået forrygende på banen, 
er det dog de livlige og fantastiske 3. halvlege, 
der huskes bedst fra den forgange sæson.

Fødselsdagsfrokosten efter kampen i Rød-
ovre, ‘Latino’ forårsfesten på Slottet, brunch 
for supporterne efter SSB-kampen samt de 

mange hyggelige stunder i omklædningsrum-
met efter kamp. Knap så festlig var trænings-
indsatsen, men de nye trænere kan forhå-
bentlig anspore flere til at deltage næste år, 
når formen skal holdes ved lige - eller måske 
ligefrem forbedres!

Vi glæder os meget til at kæmpe videre i serie 
3 og efter weekendens kontraktforhandlin-
ger ser det ud til, at vi kan stille et slagkraf-
tigt hold, der forhåbentlig kan gøre klubben 
ære. I øvrigt er det skønt at se, at der bliver 
arbejdet særdeles hårdt på at vende skuden 
efter nogle lidt triste sæsoner - i hvert fald 
rent økonomisk. Det er godt gået af klubbens 
ledelse, og vi håber den gode stil fortsætter, 
så B93 kan gå en stor sæson i møde både på 
og udenfor banen.

Glemte vist at nævne at Legendeholdet tabte 
serie 4 mesterskabet til 6. holdet, men det er 
heller ikke så vigtigt! De skal dog lykønskes 
med mesterskabstitlen i den anden serie 4 
række.

Thomas W. Rasmussen, Sportschef
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B93´ PIGERNÅR FODBOLD FOR ALVOR 
SKAL VÆRE SJOVT

Historien bag B.93s pigeafdeling

B.93 Fodbold blev startet i 1896 (Cricket fra 
1893). Der har indtil 1990’erne, hvor en kvinde 
(Speakeren på Østerbro stadion) fik vedtaget 
på en generalforsamling, at der kunne startes 

kvindefodbold, kun været fodbold for mænd. 
Men dameseniorholdet fik dengang ikke den 
store opbakning. Men i 1999 lovede den da-
værende ungdomsformand en pige, at hvis 
hun spillede et år på et drengehold, ville der 
blive startet et pigehold for hende, og de pi-
ger, der sikkert ville komme. 

Zola holdt sit løfte, og ved starten af sæso-
nen 2000/2001 startede B.93 sit første egen-
tlige pigehold med 4 spillere og en træner. 
Allerede efter 1½ måned kom de med til Kø-
benhavnsmesterskabet i indendørs fodbold 
efter afbud fra HIK. 2 dage før mesterskabet 
kom yderligere 2 spillere til.

Træneren og de 6 spillere drog af til Kø-
benhavnsmesterskabet i januar 2001 - og kom 
hjem til Østerbro som Københavnsmestre. En 
bedrift som ikke var set før, og som nok heller 
ikke bliver overgået de kommende år.

Hvad vil vi med pigefodbold

Siden denne store dag i januar 2001 er det 
gået meget stærkt, endda uhyggeligt stærkt.
Målet er indenfor 5 år at have en komplet 
Pige/Dame-afdeling, hvor vi har hold fra de 
yngste til de ældste.Derfor er det nødvendigt 
med yderligere rekruttering af trænere, hold-
ledere eller andre, der er parat til at give en 
hjælpende hånd.

Af spillerne forventes, at de er gode kam-
merater, møder til træning og kampe. For 
kort tid siden sagde en klog fodboldtræner, at 
han havde fundet ud af forskellen på drenge-
og pigefodbold: Mange drenge går til fodbold,
fordi det forventes af dem. Pigerne går til fod-
bold, fordi de har lyst og derfor er de også 
nemmere at lære tekniske øvelser!

Hvilke årgange piger spiller på hvad hold i B.93?

Betegnelse:  Årgange i 2003/2004 Spiller: (of-
ficiel årgang i KBU)

Miniputpiger født i 1994 eller 1995 7 mands 
fodbold
Lilleputpiger født i 1992 eller 1993 7 mands 
fodbold
Piger født i 1990 eller 1991 11 mands fodbold
Damejunior født i 1987, 1988 eller 1989 11 
mands fodbold 
KBU afholder unionstræning for de stærke-
ste spillere i de enkelte klubber. Det er bla. 
for U/12 (Lilleputpiger), U/14 (Piger) og U/15 
(Yngste årgang i damejunior).

B.93s pigeafdeling ledes af tidligere ung-
domsformand, Michel Zola (tlf. 39 18 06 48/
aften). Blandt andre trænere er Frank Ras-
mussen (tlf. 40 14 95 01). Frank Rasmusen 

Janne
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spillede 50 divisionskampe for B.93 fra 1976 
til 1983. Frank var i perioden ind i mellem  
også professionel spiller i USA.

På internettet er pigernes hjemmeside
www.B93Piger.Webbyen.dk

B.93’ PIGER - VI TØR, VI KAN OG VI VIL !

Aktuelt omkring Pigeafdelingen:

B.93 er regerende Københavnsmestre inden-
dørs, og er topseedet til Københavnsmester-
skabet 15.januar 2005 i Valby-hallen. Kun 7 
spillere må tages på holdet, så trænerne må 
skuffe en række spillere. 11-mands holdet 
skal opnå en top 3-placering i foråret 2005, så 
B.93 i givet fald er placeret i den nye række: 
Pige Elite Øst fra efteråret 2005. Det er KBU, 
SBU og LFBU, der er gået sammen omkring 
dennne nye eliterække. Pigerne ser hen til 
KBUs pokalturnering.Nogle af klubbens pi-
ger har allerede spillet 3 ud af 4 mulige pokal-
finaler, så det er ikke urealistisk at nå mindst 
en semifinaleplads udendørs.

Når der startes udendørs i april skal et 7 
mands-hold placeres i KBUs bedste række. 
Der kan kun benyttes 14 spillere på det 
udendørs 11 mands-hold, så der er en række 
spillere, der må sidde over. 7 mands-holdet 
forventes som minimum at ende i Top 5 i den 
bedste række.

Et af afdelingens store mål i 2005 er, at ud-
vikle så mange spillere som muligt og at ud-
vide truppen før næste sæson, så der er god 
basis for de spillere fra årgang 1992, der skal 
fortsætte som pige-spillere, men også gerne 
have flere spillere af årgang 1991, så der sta-
dig er mange Dame-juniorspillere - og på sigt 
flere Dameseniorhold.

Klubbens trænere håber selvfølgelig på 
stor opbakning fra forældre. Pigerne er glade 
for at se mor og/eller far på sidelinien.Syzett Halberg
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ÅRETS SPILLERE

Ynglinge: Aske Krohn Juniorer: Emil Jensen Drenge: Mo Thegler

Lilleput: Christian Svensson Miniput: Magnus Senior: Mikkel G

Damejunior: Isa Nielsen Piger: Marlene Larsen Lilleputpiger: Emma Ginman

Fotografen 

er  på vej
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f a n k l u b
B.93S FANKLUB BLEV STARTET 
 I APRIL 1997. 

Klubbens formål er at støtte B.93s divisi-
onshold på en festlig og fredelig måde. Flag , 
Bannere og Trommer (Divisionens bedste) er 
med til at skabe denne stemning på stadion. 
Klubben har et fast afsnit på stadion. Der 
arrangeres også busture til en række ude-
kampe. I år er der kun 5 hold på den anden 
side af Storebælt, så her er der ikke så megen 
mulighed for busture. Dog er der Næstved 
og Nykøbing F. i den sydlige del af landet.

Kommunikationen i klubben klares via B.93s 
hjemmeside, hvor der er mange muligheder 
for at læse om aktiviteter, divisionsholdet 
m.m.
Bliv medlem: Det koster kun 50 kr. om året. 
Indmeldelse i fan-boden på Østerbro stadion. 
Medlemsskabet giver også mulighed for at 
købe et billigere sæsonkort.
I fan-boden kan også købes en række B.93-
souvenirs.
John Groth har trukket sig som formand, og 
indtil generalforsamlingen i det nye år funge-
rer Freddy Nehm og Michael Grønwall.

(før Øregaardsparken)

WIINSTEDT 
ORIENTTÆPPER & KELIMGALLERI

Speciale:
Gamle iranske tæpper

samt nomade og landsbytæpperfra Iran og Kaukasus

Specialist i vask og reparation

Åben: 13 - 17.30 • lørdag:10 - 14 • mandag: lukket

Strandvejen 201          •          Tlf.: 39 62 41 69K
E

L
IM

John Groth
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Seniorformand:

Kim Milwertz

Meteorvej 54B

2750 Herlev

Tlf.: 4453 3527

Mail: Kim.milwertzl@skolekom.dk

Old Boys:

Leo Noer

Parkvænget 5

2680 Solrød Strand

Tlf.: 5614 7098

Mail: l.n@enetpulse.dk

Veteraner:

Peter Lysdahl

Rudolf Bergs Gade 12

2100 København Ø

Tlf.: 3927 2801

hoylysdal@mail.dk

Superveteraner:

Ole Petersen

J.E Ohlsensgade 6

2100 Kbh.Ø

Tlf.: 3526 2440

Masters:

Ole Petersen

J.E Ohlsens Gade 6

2100 Kbh.Ø

Tlf.: 3526 2440

dsl89458@vip.cybercity.dk

Supermasters:

Finn Jacobsen

Kærlundevej 4

2730 Herlev

Tlf.: 3927 1893

Ynglinge-junior og drengeafdelingen:

Se hjemmesiden www.b93.dk

Lilleput, mini- og mikro:

Tommy Møller

Nyborggade 1

2100 København Ø

Tlf.: 3918 3707

Pigeafdelingen:

Michel Zola

Lyngbyvej 39  2100 København Ø.

Tlf.: 3918 0648  Mobil: 2169 0647

mzola@sport.dk

KONTAKTPERSONER

B93
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HOVEDBESTYRELSEN

Formand:

Johnny W. Hansen

Mobil: 6080 9393

wetter@mail-online.dk

Kasserer:

Hans Bay

Privat: 3538 7805

Mobil: 2511 0666

hb@sfi.dk

Fra tennisafdelingen:

Svend Tøttrup (tennisformand)

Privat: 4587 2840

Mobil: 4051 0273

svend.toettrup@nettest.com

Steen Bakmann (næstformand)

Privat: 3543 4435

Mobil: 4052 4052

steen@bakmann.dk

Fra fodboldafdelingen:

Jørgen Ritnagel (fodboldformand)

Privat: 3542 3293

Mobil: 2273 0885

ritnagel@mail.tele.dk

Hans Drachmann (sekretær)

Privat: 3542 5254

hans.drachmann@privat.dk

 
Suppleanter:

Torben Klarskov

Privat: 4817 5893 

torbenklarskov@jubiipost.dk

Henrik Andersen

Privat: 3535 8164

Mobil: 4074 8164

h-andersen@post.tele.dk

Tilknyttet administrator:

Henrik Dreiager

Privat: 4585 0773

Arbejde: 3283 6912

dreiager@hotmail.com

FODBOLDBESTYRELSEN

Formand:

Jørgen Ritnagel

Østerbrogade 88

2100 København Ø

Tlf.: 3542 3293

Mobil: 2273 0885

ritnagel@mail.tele.dk

Næstformand:

Jørgen Norsker

Callisensvej 38

2900 Hellerup

Tlf.: 3962 5648

norsker@post7.tele.dk

Øvrige medlemmer:

Tommy Møller

Tlf.: 3918 3707

Hannequitzau@mail.dk

Kim Milwertz

Tlf.: 4453 3527 

Mobil: 2664 7224

kim.milwertz1@skolekom.dk

Morten Bredsgaard Randers

Tlf.: 3646 3506

Mobil: 6171 7167

m.bredsgaard.randers@sol.dk

Mads Kusk

Mobil: 2834 2658

madskusk@hotmail.com

Suppleanter:

Kenneth Carstensen

Tlf.: 3920 8219

kscarstensen@yahoo.dk

Søren Christoffersen

sc@basencph.dk 
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Nybolig Peter Norvig

11 butikker i HT-området
Tlf. 7010 2019

10 gode grunde 
til at vælge 
Nybolig Peter Norvig

Markedsføring der virker
Den bedste markedsføring giver den 
mest optimale pris. Du får ikke en 
bedre markedsføringspakke, end den 
vi giver dig.

Egen boligavis i Berlingske, 
Politiken og JyllandsPosten 
En bolig sælger ikke sig selv, der skal 
en stor indsats til. Blandt andet skal 
den annonceres, så den bliver set af 
fl est mulige. Vi annoncerer alle de 
boliger, vi har til salg i vores boligavis. 
Den udkommer som indstik i Ber-
lingske Tidende hver 2. uge, hver 
3. uge i Politiken og hver 3. uge i 
Jyllands-Posten. 

Vurderinger der holder
Der kan være fl ere priser på en bolig: 
For høj, for lav og så den rigtige pris. 
Den sætter vi.

Gode salgsresultater
Vi sælger mere end 3 boliger hver 
eneste dag året rundt. Det bliver 
mere end 1.000 boligsalg om året. 

nybolig.dk
Vores hjemmeside har mere end 
100.000 unikke besøgende hver uge. 

Effektivt Køberkartotek
Vi har et stort udvalg af boliger. Har 
vi ikke det du søger, fi nder vi det via 
vores Køberkartotek. 

Største ejendomsmægler i HT
Vi har 11 butikker og 52 engagerede 
medarbejdere, som sikrer dig et ef-
fektivt og kompetent salgsarbejde. 

Mange boliger sælger 
mange boliger
Vi har det største udbud af boliger. 
Det ved køberne, og derfor kommer 
de til os, når de skal købe. I gennem-
snit er der tre kunder om dagen, der 
året rundt køber bolig gennem os. 

Vi kender dig og din bolig 
Alle vores mæglere i lokalområdet er 
ude og se din bolig, senest 8 dage 
efter den er kommet til salg. 

Tilfredse kunder 
91% af vores kunder vil anbefale 
os til familie og venner og vil bruge 
os igen, næste gang de handler. 
Tilfredse kunder er vores bedste 
anbefaling.


