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De tre nuværende medlemmer af redaktionen har været med siden bladets start
i september 2002 og i de 17 blade, der er
udkommet siden. Nu ønskes en udvidelse.
Finn“Ludo“ Jensen har sagt ja. Der søges
stadig efter en 93’er, der kan tage sig af ungdomsstoffet, som har været noget forsømt.
Vor uundværlige annoncechef fortsætter
heldigvis.

Forsidebillede: Bjarne Vinds sejrsmål i Slagelse i dommerens overtid.
Foto af Erik Petersen.
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B.93 FORBLEV
DIVISIONSKLUB
AF HENRIK ENGEL

Af hensyn til fodboldbladets deadline og
altså inden de sidste to kampe for B.93s divisionshold, kan vi tage forskud på glæderne,
idet vi nu er sikre på at fuldføre dette forårs
største udfordring for B.93; overlevelse i
2. division Øst. Der skal rykke to hold ud af
divisionen og hverken Avarta, Værløse eller
Stenløse kan overhale B.93. Vi var bundhold
efter efterårets kampe og har været blandt
topholdene i foråret, og ender sandsynligvis
sådan ca. midt i rækken. En placering vi er
tilfredse med, og som lover rigtig godt for
næste sæson.
1.holdets resultater og spil har været meget
symptomatisk for hele klubben B.93. Alle
kender jo historien, men da Preben Elkjær
og Thomas Olsen forlod os var vi midt i den
økonomiske oprydning i klubben, og der
var hverken økonomiske, menneskelige eller
sportslige ressourcer til lige pludselig også
at skulle håndtere et 1. Div. hold. Vi rykkede
jo som bekendt også ned i 2. Div., men at vi
derudover i den efterfølgende sæson skulle
fortsætte styrtdykket lige ned gennem rækken og være på vej i Danmarksserien, havde
vi trods alt ikke forventet. I vinter var der
mange der i fodboldkredse brugte udtrykket
„færdige“ om B.93 og divisionsfodbold. Men
i vinter var vi så langt med den økonomiske
genopretningskur for klubben, hvilket gav
os overskud til også at kigge fremad. I såvel
B.93 Kontraktfodbold ApS som i klubben
arbejdede alle ledere og bestyrelse hårdt
på at få styrket 1. holdet markant. Vi turde
simpelthen ikke gamble på, at det gamle „efterårshold“ kunne at blive så meget bedre, at
de selv kunne klare skærene.

parten kom fordi de også havde hjertet med.
Mange havde nemlig tidligere såvel korte
som langstrakte tilhørsforhold til B.93. Invasionen bestod af en række divisionsspillere,
sportschef Erling Bøje og cheftræner Michael
Schäfer. Der kom derefter også bedre styr på
sundhedssektoren, og Per Clausen trådte til
som holdleder sammen med Mads Mazanti.
På ungdomsfronten, som jo også rækker ind
over 1. holdet, fik vi tilgang af Frank Nielsen
som Talentchef og Christian Lønstrup som
ITU-træner. Derudover tiltrådte Claus Borre
som direktør for moderklubben, men han
har også gjort et stort arbejde for 1. holdet i
relation til at skaffe sponsorer og få medierne
til at sætte fokus på os. Så det var et nyt og
tændt hold, både på og uden for banen, som
fra første fløjt i foråret skulle bevise, at alle
vinterens anstrengelser havde båret frugt.
Og holdet fik point med det samme mod
BSV, og så er det bare blevet bedre og bedre,
selvom vi på nuværende tidspunkt også har
tabt 2 kampe til henholdsvis Brøndby II og
FCK II. Men det kan ikke ændre på, at der nu
er styr på hele klubben og at det også giver
alle omkring 1. holdet den nødvendige ro til
Henrik Engel

GOD TILGANG
Vi fik god tilgang af en række erfarende folk
både på og uden for banen. Og langt hoved3
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at bygge op, træffe mere langsigtede beslutninger og kigge opad i rækkerne igen.

SÆSONEN 2006-2007
Vores 1. hold skal tilbage i 1. Division. Det er
målsætningen på kort sigt. Om det lige bliver
i næste sæson, er jo svært at spå om, men
ellers i den efterfølgende sæson. Men hvis
holdet spiller som i foråret, og hvis spillerne
og menneskerne bag holdet fortsætter, så
kommer vi til at ligge med i toppen af rækken
i næste år. Men ikke engang en anden plads i
rækken er ensbetydende med direkte oprykning. Det er kun 1. pladsen i rækken som giver direkte adgang, mens i de to 2´ere i Øst og
Vest kredsen skal spille to play off kampe om
den sidste plads. Så der skal også lidt held til,
man skal undgå skader, etc. Men målsætningen er klar; „Vi skal spille med i toppen næste
sæson, og så må vi se hvor langt det rækker“.

FORÅRETS 12
DIVISIONSKAMPE
Søllerød/V. (hj)
Stenløse (hj)
Hvidovre (u)
Avarta (u)
Brøndby 2 (hj)
Slagelse (u)

2-2
3-2
1-1
2-0
0-1
5-4

Glostrup (hj)
Holbæk (u)
AB 70 (hj)
KB (u)
Roskilde (u)
Værløse (hj)

3-0
4-2
0-0
1-2

DIVISIONSSPILLERE SØGER BOLIG
Flere af de spillere, der har gjort det så godt i
foråret, mangler et sted at bo. Der er derfor
mulighed for at hjælpe nogle af spillerne
– foreløbig tre – og dermed også klubben,
hvis der kan skaffes spillerne en lejebolig,
helst selvfølgelig på Østerbro, men også det
meste af Storkøbenhavn er velkommen, bare
de kan nå til træning til tiden.
Henvendelse til klubben, eksempelvis
Hans Drachmann, tlf. privat 3542 5254.

2. DIVISION I
EFTERÅRET
Når turneringen i 1. division midt i juni er
færdigspillet, og nedrykkerne er kendt,
skal de 28 hold i de to 2. divisioner fordeles
i en øst- og vestkreds. Hvis der er flere klubber i Østdanmark end 14, skal der ske en
overflytning til vestkredsen, og det sker „så
vidt muligt efter geografiske kriterier“ står
der i DBUs propositioner § 5.2. Situationen
i år kompliceres ved, at den nydannede
fusion - FC FYN - betyder, at kun B.1913 kan
fortsætte i 2. division vest, mens B.1909 og
Dalum tvangsnedrykkes. I værste fald skal 3
hold overføres til vestkredsen fra øst, men i
bedste fald ingen. Sandsynligvis skal dog eet
hold overføres, derfor følger man i Slagelse
nok situationen ret spændt, da de ligger vestkredsen nærmest. Der er store rejseomkost-

Sportschef Erling Bøje
ninger forbundet med, at blive overflyttet til
vestkredsen (ex.rejser til Hjørring, Holstebro,
Jetsmark og Varde). Fra 1. division ligger det
dog fast, at B.93 får to nye kampe mod naboklubber, idet både Skjold og Brønshøj er rykket ned.Der er tillige mulighed for at enten
HIK eller AB også rykker ned, hvis Brabrand
klarer skærene.
fb.

4

01070_B93_Nr17_Juni_2006.indd 4

29-05-2006 14:52:04

Se menukort i baren eller på www.frederiks.nu

Find klubånden hos Frederiks - kom til

B.93 HOLD-SPISNING
...for hele familien man, tirs og onsdag
HVER MANDAG
.........................................
• Divisionsholdet
• Minimicro

1 GANG OM MDR.
.........................................
• 2.Ynglinge på vej
• 1. Lilleput på vej
• 1. Junior på vej
• Tennisjunior på vej
Ved minimum 10 personer:
25% rabat ved min. 2 dages
forudbestilling
B O R D B E S T I L L I N G
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UDDELINGEN AF ÅRETS POKALER
ÅRETS LEDER
Webmaster Klaus B. Johansen blev kåret til
Årets leder og fortjent hyldet for sin helt enestående arbejdsindsats med hjemmesiden,
som i dag fungerer som et effektivt informationsforum for klubbens egne medlemmer,
som en indgangsport for nye medlemmer og
tillige som klubbens officielle ansigt udadtil.
På hjemmesiden kan interesserede hente en
masse oplysninger om B.93. Først og fremmest takket være Klaus indsats, der blev
indledt i sommeren 2003. Siden da er hjemmesiden blevet bygget op til at være en af de
bedste i danske idrætsklubber.

Klaus B. Johansen
Tommy Møller

ÅRETS B.93ER
Tommy Møller blev kåret til Årets B.93er for
det meget store arbejde han i en årrække har
lagt som leder af mini-mikroafdelingen. Han
er også aktiv som fodboldbestyrelsesmedlem, som formand for disciplinærudvalget
og er tillige med i arbejdet omkring fodboldskolen. Tommy kan man næsten altid finde i
klubben - og allerbedst i godt humør!

SIDSTE ÅRS UDDELING
I 2005 var det Hans Drachmann, der modtog
Årets Lederpokal. Det var især for den imponerende udsendelse af infobreve til ledere,
trænere og interesserede medlemmer. Årets
B.93er i 2005 var Henrik Dreiager, der fik
pokalen for sin kæmpeindsats omkring regnskabet (bilagsføringen).

6
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B.93S FORTJENSTNÅL
På generalforsamlingen i 2001 blev klubbens
fortjenstnål indstiftet som den næsthøjeste
rang, der kan opnås i B.93, inden Æresmedlemskabet, som 18 medlemmer har opnået
i klubbens 113-årige historie. Fortjenstnålen
blev første gang uddelt i 2005, hvor Freddie
Birtø (fodbold), Dina Garcia (tennis) og Ernst
Ecks (tennis) modtog fortjenstnålen. I 2006
var der også 3 prismodtagere:

JØRGEN RITNAGEL
Nålen overrakt af formanden

JØRGEN HAMMEKEN
PALLE „BANKS“ JØRGENSEN, får fortjenstnålen af formand Johnny W. Hansen

7
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HOVEDBESTYRELSEN Forrest: Hans Bay (kasserer), Hans Drachmann (fodbold/information) og Claus Borre (direktør). Bagerst: Johnny Wetterstein Hansen (formand), Nanna
Vedsø (tennisformand), Bo Eklund (tennisafdelingen), Torben Klarskov (suppleant fra
fodbold), Jørgen Ritnagel (fodboldformand). Suppleanten fra Tennis, Jon Bremerskov, var
ikke til stede.

KASSEREREN HAR UDVIST „RETTIDIG OMHU“
Sidst i marts fandt klubbens ordinære generalforsamling sted og den blev afholdt i en
god stemning modsat generalforsamlingerne
for nogle år siden. Det skyldtes primært det
flotte økonomiske resultat, der blev fremlagt. Kasserer Hans Bay havde om nogen „vist
rettidig omhu“, så økonomien var kommet
ind i en god gænge. Oprydningen efter katastrofeårene i begyndelsen af århundredet
var så godt som overstået. Det økonomiske
resultat for 2005 viste et årsresultat på lidt
over 600 ts kr. efter indtægter på omkring
5 mio. kr. Udgifterne var holdt nede på 3,7
mio. kr. Formanden, Johnny Wetterstein
Hansen, omtalte i sin fyldige beretning en
række initiativer, der skulle iværksættes. Det
var en forøgelse af medlemstallet, en række
initiativer omkring tennisafdelingen, som
også blev lykønsket med sin bronzemedalje i
holdtennis ved inde-DM. Der var stor velvilje
til at hjælpe tennisafdelingen, der havde det
svært. Der var selvfølgelig genvalg af kassereren Hans Bay og af Hans Drachmann fra
fodboldafdelingen og tillige genvalg af de 2
suppleanter, Torben Klarskov (fodbold) og
Jon Bremerskov (tennis). Der var desuden

genvalg af revisor. En mindre kontingentstigning blev vedtaget.
fb.

JUBILÆUMSNÅLE
På generalforsamlingen uddelte formanden en række jubilæumsnåle til trofaste
B.93ere for et årelangt medlemskab.

50 ÅR:
Erik Andersen
C. O. Knudsen
Jørgen (Skolelærer) Nielsen

40 ÅR:

Erik Andersen

Peter Andersen
Søren Rasmussen
Ryan Svensson

25 ÅR:
Flemming Jensen
Finn Christensen
Stig Christensen
Sven Rasmussen
Thomas Rasmussen
Gitte Arnskov
9
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INTERVIEW MED
BERNHARD DENEKE
Bernhard Deneke, født 14.01.1943, spillede i perioden 1961/72 i alt 261 kampe/63 mål for B93, hvilket placerer ham
på en 4. plads over flest kampe for B93.
Deneke spillede derudover 3 U-landskampe/0 mål og 3 Y-landskampe/2 mål
samt kampe for KBU og Stævnet.
Det er den gamle anfører på 1. holdet, og på
Y-landsholdet, vi denne gang har kastet os
over. Interviewet foregår på Bernhards hjemmebane, huset i Vallensbæk. Det er to dage
efter 1. holdet har slået Glostrup 3-0, og derved vundet sin tredje sejr i træk. De senere
år har Bernhard været en flittig tilskuer til 1.
holdskampene, og har derfor været igennem
en del prøvelser. Jeg syntes, at det næsten
nye hold her i foråret har vist en rigtig flot
indstilling i kampene, ligesom organisationen på holdet er blevet langt bedre. Der er
ingen tvivl om, at Erling Bøje har lavet et flot
stykke arbejde. B93 rykker ikke ned.
Inden vi stiller om til haven i Vallensbæk, skal
vi lige give en spillerprofil af Bernhard. Han
var en af klubbens bedste spillere i nyere tid.
Boldsikker, suveræn i hovedspillet, stærk i
nærkampe, fremragende placeringsevner og
målfarlig. Var innerwing som ungdomsspiller, hvor han på 1. ynglinge scorede hattrick
i seks kampe i rap! Som senior var han for det
meste midtbanespiller eller i midtforsvaret.
Var stor tilhænger af at trække off-side. Vi
skal se om vi kan få løst mysteriet om, hvorfor
han aldrig kom på A-landsholdet. Det er vi
mange der ikke forstår.

UNGDOMSTIDEN
Jeg startede først som junior med at spille
klubfodbold. Inden da havde jeg kun spillet
i gården og ovre på Fælleden. Min første

træner var Halvor Larsen, som yngling var det
Eivind Berger. Som junior kom jeg hurtig på
KBU-holdet, og som yngling blev jeg anfører
på Y-landsholdet. Det var med Verner Beck
(Esbjerg), Jørn Bjerregaard (AGF), Karsten
Lund (Vejle), Mogens Berg (B1909) og angriberen Leif Nielsen (Osten) fra Frem. Vi slog
Sverige 4-3 i min debutkamp, hvor jeg spillede venstre half.

YNGLINGEHOLDET I B93
Vi havde et rigtig godt hold, men efter fem
kampe stod der nul point på tavlen. Forklaringen var de mange søndag formiddagskampe. På holdet var vi 7-8 stykker, der ikke
brugte lørdag aften på at se fjernsyn. Så slog
Berger i bordet, og vi tabte ikke resten af
kampene, og sluttede som nummer fire. Vi
vandt pokalsemifinalen over Frem (4-1) og
finalen i Vanløse Idrætspark over KB med 3-2
(0-1). Det var et hold med bl.a. Gunnar Moppe, Mügger, Per Torph, Chesmann, Agerbak,
Øhrwald, Tom Søndergaard og mig selv.

UNGDOMSLANDSHOLDET
Jeg var med i alle tre kampe i 1964, hvor Knud
Engedal (B1913), Karl Hansen (Køge), Ole
Forsing (B1903), Kaj Poulsen (Vejle) og Leif
Sørensen (Hvidovre) er nogle af dem jeg kan
huske, at der var med. Det blev til sejre i alle
kampene mod Sverige (3-1), Finland (3-2) og
Norge (3-0).

A-LANDSHOLDET
Medens vi er ved
landsholdet, så må vi
vide, hvorfor fanden
du aldrig kom på
A-landsholdet. Vi ved
godt, at du ikke var
foreningens største
træningsnarkoman,
men alligevel.
» Det er ikke noget
jeg har tænkt så meget over, men mine
nærmeste konkurren-

Ungdomslandsholdet

10
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ter var Bent Hansen fra B1903 og Jens Petersen fra Esbjerg, og det er vel forklaringen. Til
gengæld spillede jeg mange kampe for KBU
og for Stævnet, bl.a. mod Tottenham med
Jimmy Greaves i 1965. Selvom vi vandt 2-1 i
Idrætsparken, så har Tottenham siden hen
været mit absolutte favorithold i England.

dette hold, som blev afskedskampen: Henrik
Juhl – Leif Kronholm, Bernhard Deneke, Finn
Ludo Jensen, Hans Paulander – Vagn Müller,
Jan Højland, Finn Ilsø (1 mål), Kenn Hansen
– Bent Andersen (1 mål) og Jens Kolding. På
bænken Find Juhl (2 mål), en skadet Erling Bøje
og træner Erik Dennung.

1. HOLDET I B93/DEBUT

ORDRE

Du og Mügger kom på 1. holdet som ynglingespillere. Kan du huske det?
» Ja, vi vandt 1-0 over Frem på Østerbro Stadion, og jeg scorede kampens eneste mål hos
Leif Nielsen. Vil du se min scrapbog (OK, la’
gå, hva’ med at få fat i noget bedre lim). Holdet var: Bent Jørgensen – Leif Rønnow, Henry
Jørgensen – Leif Petersen, Kurt Arnskov,
Bjarne Eklund – Per Jürgensen, Bernhard
Deneke, Svend Petersen, Jørgen Jacobsen og
Arvid Christensen.

Du skulle sætte et hold, blandt dem du selv
havde spillet med. Du sagde det ville blive
svært, men har du fået sat holdet?
» Ja, det kommer her, vi
spiller 4-4-2. Bent Jørgensen – Leif Rønnow, Leif
Kronholm, Leif Petersen,
Hans Paulander – Jan Højland, Bernhard Deneke,
Jørgen Jacobsen, Jens Kolding – Svend Petersen og
Arvid Christensen.
Tak, det skal nok give anledning til diskussion.

1. HOLDET I B93/261 KAMPE
Nævn lige de tre kampe du husker bedst.
» Tjah, med lidt hjælp, da vi i 1963 slog Randers Freja 6-2 på Østerbro Stadion (6.900
tilskuere), og rykkede op i 1. division ugen
efter (3-0 i Odense mod O. KFUM). Da vi
vandt med 8-0 i Viborg (1965), kun en måned
efter vi havde tabt 1-4 til dem i Idætsparken.
Da vi tabte oprykningskampen i Silkeborg i
1967 (1-2). Tom Søndergaard og jeg var lappet sammen af Ole Halskov, Ludo var udenfor
i lang tid, Flemming Nielsen var rystende
nervøs o.s.v.

1. HOLDET I B93/SIDSTE KAMP
Du stoppede i 1972 som kun 29-årig.
Hvorfor nu det.?
» Da vintertræningen startede, var jeg fem
uger på job i Schweiz, og jeg vidste det ville
blive hårdt at komme i gang. Vintertræning
har aldrig været min livret. Da jeg ikke ville
slutte som et ringvrag, og vor 72-sæson havde
været enestående, besluttede jeg at stoppe på
toppen. Det har jeg ikke fortrudt. B93 vandt 2.
division øst suverænt med 22 kampe (20 sejre
og kun ét nederlag) og 73-16 i målscore. B93
skulle spille en kamp i Aabenraa, som vandt
vestkredsen, om en eller anden tilfældig pokal. B93 vandt 4-2 efter forlænget spilletid med

DIVERSE
» Da jeg stoppede i B93 blev jeg headhuntet
af DAI-klubben Trepka, hvor jeg i 10 år var
spillende træner. Vi rykkede op i den bedste
række. Jeg spillede bagerste mand de første
9 år. Om jeg fik løn? Nej, det gjorde jeg ikke,
det kan jeg dokumentere via min selvangivelse.
Jeg var student (sproglig) fra Efterslægten, hvor jeg spillede et enkelt år på 1. holdet
i håndbold i den næstbedste række, sammen
med målmanden Benny Nielsen (far til Peter,
FCK) og stregspilleren Arne Andersen. Jeg
spillede back og scorede 3-4 mål pr. kamp,
det tror du nok ikke på kan jeg se.
Arbejdsmæssigt har jeg været i IT-branchen i forskellige jobs hos Borrows, Ericsson,
Nokia og ICL. Nu er jeg gået på efterløn, så
nu har jeg mere tid til mine to børn og tilsvarende antal børnebørn – og til at følge B93.
Tak for snakken, tre bajere og dagens ret
(en pose chips).
palle banks jørgensen
11
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CLAUS BORRE FORTSÆTTER SOM DIREKTØR
Det har skabt ro i B.93s organisation, at det
er lykkedes Hovedbestyrelsen at få klubbens
direktør Claus Borre til at forlænge sin kontrakt. I december fik B.93 overtalt Claus Borre
til at tage jobbet som direktør i klubben i et
halvt år. Det blev en saltvandsindsprøjtning
og et godt led i styrkelsen af klubbens organisation. Nu er der som nævnt lavet en samarbejdsaftale med Claus Borre frem til sommeren 2007 efter det første succesrige halve
år. Frygten for en nedrykning af fodboldflagskibet og dermed for første gang i klubbens
fodboldtid ud af Danmarksturneringen, er
væk, og humøret i klubben generelt steget.
Claus Borre er glad for arbejdet i B.93, og
det fungerer godt ved siden af jobbet på
VIASAT, hvor Claus Borre er talkshow-vært
i „Claus Borre: EN mod EN“ og tillige boksekommentator.
fb.
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UNGDOMSLANDSHOLDENE
UNGDOMSLANDSHOLDSSPILLERE
U/19 ungdomslandsholdet har sidst i maj
(24-28.maj) deltaget i 3 landskampe mod
Tjekkiet, Schweiz og Ukraine i byen Donetsk
i Ukraine. B.93 har fået 2 spillere udtaget til
disse landskampe, Danny Mirabel og Anders
Bjerring Qvist. Det var årsagen til at 2 af Divisionsholdets kampe mod AB70 og Roskilde
blev flyttet. Også Magnus Troest (FC Midtjylland, tidligere B.93) deltog.
I øvrigt har Anders Bjerring Qvist underskrevet en kontrakt med FC Nordsjælland fra Superligaen, og gode ønsker vil følge ham dér.
Qvists kontrakt med B.93 udløber her i sommer. Danny Mirabel har også været på farten
i april, idet han har deltaget i et træningsophold i den spanske storklub Espagnol.
I april har B.93s
Mathias Jørgensen
deltaget i U/16
landsholdets tur til
Senec, en by der
ligger 20 km øst
for Bratislava. Det
var i landskampe
mod Slovakiet. Mathias Jørgensen var i vinter
på træningsophold i Newcastle. Mathias er
en stærk forsvarsspiller, der har spillet i B.93
siden Lilleput tiden,
Som tidligere meddelt er U/21 landsholdet
i Portugal for at erobre Europamesterskabet.
Tre tidligere B.93’ere er med i truppen: Michael Jacobsen (nu AaB), Theis F. Rasmussen
(nu Vejle) og Jonas Troest (nu Hannover 96).

der er uddannet psykolog og i Idræt, spillede
under efternavnet Christiansen på B.93s superligahold og var anfører.
Han nåede næsten 100
kampe på B.93s Divisionshold. Han havde i
øvrigt tidligere været
professionel i Ungarn.
Kenneth var i B.93 kendt bl.a. for sine lange
indkast og scorede 14 mål i sæsonen 97/98.
Kenneths baggrund for at overtage Kvindelandsholdet var specielt, at han sidste år
førte Brøndbys kvinder til et Danmarksmesterskab som træner.

KENNETH BLIVER
LANDSHOLDSTRÆNER
DBU har udpeget Kenneth Heiner-Møller til
træner for Kvindelandsholdet. Kenneth blev i
foråret udtaget til B.93s Divisionstrup, og der
var stillet store forventninger til hans deltagelse for at redde B.93, men han har været
gået i stykker flere gange, så Divisionsholdet
har ikke kunne få glæde af ham. Kenneth,
13
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UNGDOMSAFDELINGEN
INTEGRERET TALENT UDVIKLING
ITU-ansvarlig i B.93 er Christian Lønstrup, der
har spillet som prof i Italien og senest spillet
i FCK. Som drenge- og juniorspiller var Lønstrup i B.93. I ITU-truppen er fra Divisionstruppen Danny M. Mirabel, Aske Krohn, Mustafa
Al-Saraj samt indtil sommer Anders Bjerring
Qvist. Herudover deltager Alexander Vorobjov – 17 år (U/16, U/17 og U/18), Emil Jensen
– 17 år (Målmand), Sebastian Clausen – 16 år,
Mads Heisterberg – 16 år og Jesper Kolding
– 16 år (Bruttotruppen på U/16).
Træningskampe i Påsken
1.Drenge, 1.junior og 1.ynglinge har været på
træningslejr i Tyskland. Her mødte B.93s hold
forskellige tyske hold. Betydningen af træningslejrene er sammenhold og klubfølelsen
er også et udviklende element. 1.Drenge skal
snart på en ny tur til udlandet ligesom 1.junior
senere på året også skal på tur til udlandet.
Indendørs Københavnsmesterskaber
Juniorerne vandt Københavnsmesterskabet
indendørs foran Frem og KB. Nr. 4 blev HIK.
Også miniputterne (årgang 96) vandt foran
Skovshoved, KB og Frem. Lilleputterne blev
nr.4, mens ynglingene blev nr.3. Det gjorde
også miniput (årgang 97) og mikroput (årgang 99). Piger og Miniputpiger blev begge
nr. 2.
U/21-holdet
Holdet har hjemme vundet over Holbæk
med 2-0 og det blev 8-2 mod Brønshøj. To
nederlag på udebane: Mod Næstved 1-2 og
mod Køge 0-1.

I sidste fodboldblad skrev vi om en af
klubbens dygtige juniorspillere, der
havde en af hovedrollerne i den nye
danske film: Tempelriddernes skat. Vi
gik på fotojagt efter hovedpersonen,
Nicklas Andersen.

STILLINGER ULTIMO MAJ
Ynglinge Div.
Junior Div.

Nr.
2
3

Kampe Point
7
12
7
15

Yngling Mester
Junior Mester
3.junior
4.junior

2
1
1
6

5
6
6
4

13
14
18
6

Drenge Mester
2.Drenge
3.Drenge
4.Drenge
5.Drenge

4
1
5
7
2

6
5
5
6
6

12
15
9
6
12

Lilleput Mester
2.Lilleput
3.Lilleput

4
3
5

5
6
6

10
10
7

(Følg stillingerne på www.b93.dk)
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B.93 KONTRAKTFODBOLD APS
Der afholdtes generalforsamling i B.93 Kontraktfodbold den 15.marts. Jørgen Norsker
aflagde beretning for 2005. Det gjaldt bl.a.
perioden efter Preben Elkjær og Thomas
Olsen, der forlod en helt „rippet skude“,
der medførte nedrykning fra Viasat Sport
Divisionen. Ved at ansætte den kendte Ole
Mørk som træner, havde bestyrelsen håbet
at kunne vende skuden, men det endte i efteråret med sidstepladsen i 2. division øst. I
sommerpausen havde mange spillere forladt
B.93, da de ikke ønskede at spille i 2. division,
og det var ikke lykkedes Ole Mørk at få nye
spillere til klubben, som det var forventet. Efter 2005 skal der ses fremad, og der udtryktes
stærkt håb på generalforsamlingen om at
undgå nedrykning igen og dermed ryge ud af
Danmarksturneringens divisioner. Organisationen var på plads bag kontraktfodbolden.
Jørgen Norsker takkede direktøren i APS’et,
Henrik Engel, for et enormt arbejde. Organisationen var som nævnt på plads med sportschef Erling Bøje, ITU-træner Chr. Lønstrup og
Talentchef Frank Nielsen til at støtte træner
Michael Schäfer. Årets økonomiske resultat
var ligesom sidste år positivt, selvom det kun
er 22.779 kr. efter skat. Der var tilgodehavender på lidt over en halv million kr. General-

Billedet viser det mål, der bragte B.93 i den
bedste række i 1984. Det var Steen
Jacobsen, nu i prof-bestyrelsen,
der scorede mod Kolding.
forsamlingen godkendte regnskabet samt
anvendelsen af overskuddet. Jørgen Norsker
og Johnny Wetterstein Hansen ønskede begge at forlade bestyrelsesarbejdet, og i stedet
blev Hans Bay (Hovedbestyrelsen) og Steen
Jakobsen (tidligere divisionsspiller) valgt. Da
klubben ejer alle andele i Anpartsselskabet,
var der åben adgang for alle medlemmer af
klubben, men kun få havde benyttet deres
ret til at overvære generalforsamlingen. Den
nye bestyrelse har konstitueret sig med Henrik Lindholm (Æresmedlem i klubben) som
formand.
fb.

Henrik Lindholm, Hans Bay og Steen Jacobsen.
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B93´ U14 PIGER
– PÅ VEJ MOD STJERNERNE!
B93´ U14 piger tordner derud af og ikke
mindst i kraft af den megen tilgang ser fremtiden meget lys ud. Ja, rent faktisk ser det så
godt ud at alle tre 11-mands hold bejler til
oprykning og det ville jo være fantastisk, hvis
vi kunne opnå tre oprykninger ud af tre mulige!!! Det er der ikke mange andre afdelinger
i B93 som kan prale af. Vi skyder højt, men
uden tro på det, når man aldrig stjernerne!

KELIM

PIGE /MESTER-HOLDET ligger i skrivende stund
på en sikker 1. plads (dog skal det nævnes at
nærmeste rival, FC Damsø, pga. vejret kun
har spillet deres første kamp). Holdet har
spillet 4 kampe, har 12 point og en målscore
på 12-0! En pudsig detalje omkring holdet er,
at Christense, som er B93´ repræsentant på
KBU´ Unionshold, som målmand, er holdets
topscorer med 5 mål! Christense står hver
kamp, men får som regel en halvleg i marken
og det har hun forstået at udnytte til at score
de 5 mål. Realistisk mangler holdet 3-6 point
for at have sikret sig oprykning til Pige Elite
Øst, som er den absolut stærkeste række og
som der i foråret spilles om omrykning til.

Lykkes oprykningen, ligesom sidste sæson,
skal holdet i efteråret spille sammen med de
2 bedste hold fra KBU, de 6 stærkeste hold
fra SBU og LFBU´ stærkeste hold, hvilket nok
skal give nogle kampe, hvor modstanden er
på et helt andet niveau, men i modsætning
til sidste år, hvor hovedparten af holdet var
yngste årgang, regner jeg med at holdet, når
de kvalificerer sig til Pige Elite Øst, skal være
med til at spille om placeringerne i den øvre
halvdel.
Meget af forklaringen på at det er gået så
forholdsvis ”let” her i starten af sæsonen,
skal tilskrives at vi jo har fået tilgang af meget dygtige spillere fra FB, Skjold og RB03
og specielt spillerne fra FB er utroligt hurtigt
gledet ind på holdet og er blevet en vigtig
faktor for holdets succes. Spillerne fra RB03
har ikke tidligere spillet 11-mands fodbold,
men enkelte af dem har fået en del spilletid
på holdet. Gennem engagement, mødevillighed, vilje og lærevillighed, skal deres tid nok
også komme for de resterende spillere.

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

Tlf.: 39 62 41 69

Strandvejen 201

(før Øregaardsparken)
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PIGE /1-HOLDET er p.t. ubesejrede og med lidt
held og dygtighed, kan de i efteråret overtage pladsen i Pige/Mester, men det vil kræve
engagement, fight og vilje i hver enkelt kamp,
da der er mange hold som bejler til pladsen i
Mester-rækken. Holdet består af mange nye
spillere kombineret med mere rutinerede
spillere. Skulle holdet være så dygtige og heldige at de rykker op i Pige/Mester skal de nok
få deres sag for i efteråret, men det vil kun
være med til at udvikle endnu flere spillere
ved at de kommer til at spille mod spillere,
som måske ligger et halvt niveau over dem.
Der er på det sidste kommet nogle spillere til
som vi endnu ikke har set i kamp, men som
virker meget spændende og med et potientiale til at blive rigtigt gode fodboldspillere.
Der har været enkelte af spillerne, som skulle
have været en fast del af Pige/Mester-holdet,
som har vist svigtende engagement og træningsindsats, men dem prøver vi p.t. at få i
gang igen gennem kampe på holdet. Og det
ville være trist, hvis disse spillere ikke kommer
i omdrejninger igen.

ÅBENT HUS

PIGE /2-HOLDET ligger p.t. uhyggeligt tæt på
oprykningspladsen (á point med nr. 1) og
jeg tror og håber at deres oprykning nok
skal komme i hus, da de har vist engagement
og fightervilje gennem deres første kampe.
De har sågar spillet en halvdårlig kamp mod
Dragør, men sejren blev reddet i hus gennem
de 3 nøgleord, nemlig fight, fight og fight!
Holdet kom til fra BK Skjold midt i sæsonen
og består af rent 1. års Pige-spillere og 3-4
spillere af ældste årgang Lilleputpiger, så deres muligheder i denne sæson, men specielt
i den kommende sæson er åbenlyse. De har
ikke tidligere spillet 11-mands fodbold, men
har med næsten uhyggelig fart omstillet sig
til den større bane. At der fulgte 2 rigtigt
fede træner med fra Skjold, nemlig Majken
og Adam, har ikke gjort det dårligere for mig
at være træner. De har givet et drive og engagement, som har givet mig et fedt modspil
og nogle flere til at bringe afdelingen videre
mod nye mål.

Man kunne måske overveje at lave vores motto
om fra ”B93´ Piger – Når
fodbold for alvor skal
være sjovt!” til ”B93´
Piger – Når fodbold
også er andet end den
daglige træning!”.

Generelt om afdelingen sker der p.t. mange
spændende tiltag og udover at vi lige er
hjemkommet fra en super dejlig tur til Polen
med Damejunior og Pigerne, hvor venskaber
blev knyttet på kryds og tværs (artikel om
turen følger i kommende blad, når indtryk
er fordøjet og billederne bearbejdet), arbejdes der p.t. bl.a. på at få Trine Cederqvist,
Brøndby´ og Dame-landsholdets super dygtige målmand til at komme og træne med vor
målmænd og mulige målmænd, der arbejdes
på at få en sprintspecialist fra KIF/Sparta til at
komme og lære pigerne at løbe rigtigt og forøge deres hurtighed igennem dette, Pige/2holdet er begyndt at svømme for at holde de
skadede spillere i gang, der sættes fokus på
forældreopbakning, levemåde, knæskader,
der holdes Åbent Hus hver den sidste søndag
i måneden (mere om dette andetsteds i bladet), hvor forældre, søskende, venner m.fl.
kan komme og få et par timers anderledes
træning og det er ikke kun for medlemmer af
B93 og så sker der en million andre ting.

– Michel Zola, træner og afdelingsleder

STILLINGER ULTIMO MAJ 2006

Kvinder Ser. 2
Pige Junior
Pige Mester
Pige 1
Pige 2

Nr.
6
4
1
1
2

Kampe
6
3
6
5
3

Point
1
3
15
13
6
17
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KÆRE FORÆLDRE
TIL ALLE PIGESPILLERE FRA
MINIPUTPIGER TIL PIGEJUNIOR
I B93 OG SPILLERNE PÅ MINIPUTPIGER TIL DAMESENIOR.

VI ØNSKER FLERE AKTIVE
FORÆLDRE RUNDT OM PIGERNE!
“When I was playing, they said soccer was a
man’s world and that women should remain
on the sidelines. All I can say is I’m glad I never
had to go up against Mia Hamm” – PELE
Mia Hamm er vel nok en af verdens bedste
fodboldspillere; hun har vundet OL, VM med
det amerikanske kvindelandshold og så er
hun en begavet kvinde.
I hendes bog ”Go for the Goal” skriver hun
om vigtigheden af forældreopbakning, både
som fodboldspiller og som privatperson og
hun hæfter sig ved at alle de fodboldpiger
hun kender rundt i verden som klare sig bedst
i sporten og som nyder fodbolden, mest er
piger, hvor forældrene støtter dem og anerkender pigerne for den sport de dyrker og er
stolte af dem.
Mia Hamm er en klog fodboldspiller, både
på og uden for banen og jeg tror hun har ret,
derfor vil vi gerne opfordre til mere forældreopbakning. Ikke kun fordi vi tror på vi skal
lave en bunke landsholdsspillere, men også
fordi vi alle sammen ved at det er vigtigt at
piger bliver i idræt og at de f.eks. med et fornuftigt fodboldniveau kan tage sig en god
uddannelse flere steder i verden, betalt ved
at de spiller på klub- eller college-hold.
Derfor vil vi gerne starte med at invitere
til fællestræning for alle piger, forældre,
søskende og venner. Det er hver den sidste
søndag i måneden, startende nu og med slut
sidst i september.
Det er træning, hvor vi som forældre kan
lære hinanden at kende, vi kan lære hinandens piger at kende, vi kan få en ide om hvor-

dan vores piger spiller fodbold. Og sidst, men
ikke mindst kan vi snakke om måder vi støtter
vores piger på bedst muligt.
Vi opfordrer samtidig alle forældre til at
komme til pigernes hjemmekampe og at
sørge for pigerne har en bolle og noget frugt
med, når de tager til fodbold (også træning).
Hjælp dem med at vaske fodboldtøjet, mind
dem om at gå i bad i klubben eller når de
kommer hjem, giv dem is på deres evt. hævelser og hvis I har en frysetaske, så tag den
med til kamp med nogle plastikposer med
frossen brun sæbe som pigerne kan få på lige
efter kamp. Tag indimellem kage eller frugt
med både til deres kampe og til fællestræningerne.
Vi glæder os meget til at se jer
Søndag den 24. juni
Fra kl. 12-14 på B.93 baner
Alt det bedste
– Michel, Adam, Jens & Majken

ENETPULSE
NY SPONSOR
Verdens førende formidler af LIVE SPORT-resultater - ENETPULSE - er blevet sponsor for B.
93s Divisionshold. Sponsoratet har stor værdi
for B. 93 og klubben er meget stolt af det nye
sponsorat. Enetpulse er et moderne effektivt
firma, der arbejder døgnet rundt, 365 dage
om året, med at forsyne medier over hele verden med lynhurtig opdatering og information om sportsresultater og sportsnyheder.
I Danmark har Enetpulse bl. a. TV2, B.T. og
Eurosport som kunder. Den administrerende
direktør Leo Noer er et kendt ansigt indenfor
B. 93, hvor han bla. har været kasserer og
han siger: „I de seneste måneder er der taget
mange nye og gode tiltag i B. 93 for at vende
tilbage til bedre tider“ og fortsætter, at han
håber sponsoratet kan medvirke til at B. 93
stadig „bliver en af Danmarks førende klubber i udvikling af nye store fodboldtalenter“.
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DIRCH PASSER
B.93s mest berømte medlem i 60’erne og
70’erne var skuespiller Dirch Passer. I sidste
fodboldblad bragtes en del historier om B.93
– fortalt af Jørgen Hammeken. For få år siden
havde B.93 også en talentpris „Dirch Passerprisen“, der tilfaldt Simon A. Petersen (nu
Esbjerg/Sønderjyske) og Bashkim Ziberi (nu
FC Nordsjælland).
Dirch er for øjeblikket stærkt fremme i
medierne, både presse og TV, da han i år ville
være fyldt 80 år. Han døde imidlertid som 54
årig (faldt om på scenen i Tivoli). I TV er der
genhør med utallige revyer, lystspil og operetter, som Dirch Passer medvirkede i.

FINKELSTEIN
ER TILBAGE
Jørgen Finkelstein er igen i B.93 efter nogle
år i andre klubber. Han er massør for Divisionsholdet og som tilskuerne kunne se ved AB
70-kampen er Jørgen ikke lige så hurtig som
i gamle dage.
Finkelstein var B.93s pressemand i 80’erne
og ofte refereret i pressen. Altid positiv,
selvom man kunne få nogle stærke diskussioner med ham. Men loyalitet var et ord han
kunne stave til. Det var det dejlige ved ham i
samarbejdet om program til kampene, som
undertegnede var redaktør for fra 1985.
fb.
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BANEFORHOLD PÅ
SVANEMØLLEANLÆGGET
I 2005 overgik den gamle institution KI til Københavns kommune og blev lagt ind under
forvaltningen: Kultur og Fritid, som hører
under borgmester Martin Geertsen.
Gennem mange år – under forskellige bestyrelser – har vi haft et gennemgående problem – nemlig at vandingsanlægget på Svanemølleanlægget ikke fungerede optimalt.
I perioder virkede det og i andre perioder
var det computerstyrede anlæg ude af drift
. Sidste år havde man de samme problemer
– tilkaldte teknikere håbede at alt var i orden.
Men det var ikke tilfældet.
I sommerpausen blev der brugt en del penge på at lægge nyt græs og så, men så skete
det igen – vandingsanlægget virkede ikke
– de mange penge var brugt til ingen nytte.
Vi taler om mere end
kr. 200.000.
Denne situation
gjorde bl.a. at der
blev sat focus på
vores anlæg fra
Artikel af
kommunens side, da
Jørgen
midlerne til kunstRitnagel
græsanlæg
skulle
fordeles, idet man var af den opfattelse, at
dersom man skulle kunne renovere vores
baner bedst muligt krævede det også at de
i peroder fik ro. En kunstgræsbane er nøglen
til denne aflastning af anlægget. Det nye
kunstgræsanlæg, der hvor grusbanen ligger i
dag, bliver klar til brug ultimo September i år.

Da vi sluttede efteråret i 2005 blev der lagt
en plan for genopretningen af vores fodboldbaner.
Desværre blev det ødelagt af den lange
vinter – vi kom først i gang på banerne efter
Påsken og kommunens folk havde ikke haft
mulighed for at gøre det der var planlagt, og
det kombineret med interne misforståelser i
det kommunale system har så gjort at genopretningsplanen ikke er ført 100% ud i livet.
En medarbejder, som nu bliver fjernet fra
anlægget, havde bl.a. sagt til ledelsen at vandingsanlægget var efterprøvet inden sæsonstarten – det viste sig ikke at være tilfældet,
hvilket gjorde at vi i de dage hvor der var
strålende solskin ikke fik vandet banerne. Systemet fungerede ikke optimalt. Det gør det
nu!!!! Det er besluttet at Lars , som har ansvaret for Østerbro Stadion`s græsbane også
vil være manden, som skal være ansvarlig for
pasningen af vores baner. Der er investeret i
materialer bl.a. også en ny græsslåmaskine til
kr. 150.000.
I sommerperioden vil der blive sat 100%
focus på genopretningen og på de værste
steder vil der komme nyt rullegræs. Men det
væsentligste er at vandingsanlægget fungerer – det gør det nu og vi vil have focus på det
hele tiden.
Dialogen med kommunens folk vil forsætte – de skal leve op til, at vi har krav på at have
et anlæg med grønne og jævne baner.

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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HANS DRACHMANN
Det så sort ud for B.93s fodboldfremtid i det
første par år af dette århundrede. En af de
ledere, som besluttede sig for et lederjob i
denne vanskelige periode og som har betydet meget for rekonstruktionen af klubben,
er Hans Drachmann.
Hans aktive karriere i B.93 på Divisionsholdet i Fodbold, var i 1979, hvor han spillede
27 kampe. Det var året efter, at professionel
fodbold var indført i Danmark. Det havde
betydet, at B.93 havde købt den dengang
legendariske Lars Hansen i KB. Han spillede
184 kampe og scorede 45 mål. På holdet var
også B.93s sidste landsholdsspiller, Peter
Hertz, Jan Højland, der havde været prof i
München, Finn Juhl
(251 kampe for
B.93), Ole Royas,
som senere gik til
Kastrup og så selvfølgelig klubbens
rekordholder, Ole
Petersen, der var
anfører og nåede
409
førsteholdskampe. Træner var
John Sinding, der
kom fra Skovshoved, men senere mest var træner i Hvidovre.
Hans Drachmann har betydet meget for
det gode humør, der er vendt tilbage i B.93s
fodboldafdeling. Han har med sine altid optimistiske informationsbreve givet den impuls,

FAK
TA

Hans bor i „Kartoffelrækkerne“ ved
søerne på Østerbro. Er 46 år.
Journalist på Politiken (tidl. Bruxelleskorrespondent).
Debut på Divisionsholdet i 1979. 27
kampe.
Under opholdet på Journalisthøjskolen
i Århus spillet for Skovbakken.
Blev valgt til B.93s Fodboldbestyrelse i
2002 og indvalgt i Hovedbestyrelsen
i 2004 og genvalgt i 2006.

der har betydet ekstra gejst i det frivillige
arbejde. Som baggrund for hans skrivende
arbejde er uddannelsen som journalist, der
også betød, at hans divisionskarriere i B.93
blev afbrudt af hans ophold i Århus (Journalisthøjskolen), hvor han spillede for Skovbakken.
Typisk for Hans Drachmann skriver han i
et brev til Museumsudvalget, der får kompetence til en ekstra synliggørelse af Traditionsklubben B.93:
„Som i alle andre af klubbens forhold,
bedes det ske i god dialog med andre interesserede parter, så I må gerne tage Hovedbestyrelsen og Restauratøren med i jeres
overvejelser, så alle er glade.“
Hans Drachmann har glædeligvis stadig
kræfter til arbejdet i klubben, selvom der
indimellem nok trækkes lovlig mange veksler
på ham, men sådan er det jo, når man har
gjort sig uundværlig.

fb.

STILLINGER ULTIMO MAJ
Nr. Kampe Point
2.senior (Kbh.serie)
6
9
13
3.senior (Serie 1)
11
7
3
4.senior (Serie 3)
4
6
13
5.senior (Serie 3)
11
6
4
6.senior (Serie 3)
9
5
6
7.senior (Serie 3)
1
6
18
8.senior (7M Mester) 4
3
6
9.senior (7M 2)
8
3
0

Old Boys 1
Old Boys 2
Veteran 1
Superveteran 1
Masters 1
SuperMasters 1
Grand Old Masters

Nr. Kampe Point
12
8
4
1
6
13
12
7
3
2
6
15
10
6
5
5
5
8
5
5
6
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B93/NORVIG CUP

Når du hand ler
– k i g ef t er vore
an noncø rer

(2. SEPTEMBER)
Også i år arrangerer Ungdomsfonden den
traditionsrige firmafodbold turnering. Den
afholdes i år lørdag den 2. September på
B.93 anlæg. Vi forventer, at der kommer 2530 virksomheder og dyster mod hinanden i
henholdsvis en Herrerække og en Mixrække
(2 piger på banen ud af 7 spillere). Det plejer at være rigtigt sjovt for alle deltagere,
og vinderne modtager endvidere gavekort
fra Dansk Folkeferie. Tipsbladet og Zippo
komme også med gaver.

Du kan regne
med os som
medspiller

Overskuddet fra arrangementet bruger
Ungdomsfonden i løbet året på vores ungdomshold. Så vi kan støtte os selv ved at få
et par ekstra virksomheder til at melde sig til.
Tilmelding og yderligere information findes
på forsiden af vores hjemmeside
www.b93.dk.

SPIL & VIN

Revisionsfirmaet
Andersen & Appel I/S
( Peer O. Appel )
Stjernegade 23, 2.sal
3000 Helsingør
Tlf.: 4927 1124
E-mail: pa@aa-revisor.dk

DI

ØBRO SPILLELAND
• 36 automater
• god betjening
• 88% udbetaling
• gratis kaffe
Århusgade 97 • 2100 København Ø • Tlf. 35 55 89 89
Åben fra kl. 10.00 - 22.00
22
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HANDEL MED HOVEDSPONSOR
= PENGE TIL DIT EGET HOLD
Hvis du anviser en bolig til salg hos Nybolig/
Peter Norvig, ryger 5% af salæret direkte tilbage til det hold, du er tilknyttet.
Der er nu en stor og god mulighed for at
være med til at skaffe mange flere penge til
din klub, B.93 – og ikke bare klubben som helhed, men helt specifikt DIT EGET HOLD.
Som et særligt tillæg til den hovedsponsorkontrakt B.93 netop har indgået med
ejendomsmæglerfirmaet NYBOLIG/PETER
NORVIG, er der tilføjet en vigtig ekstra-paragraf:
Den siger kort og godt, at når en boligejer
med en eller anden form for tilknytning til
B.93 sælger sin bolig via NYBOLIG/PETER
NORVIG eller NYBOLIG/HANNE NØRRISGAARD – ja, så ryger 5 % af salæret tilbage til
B.93`s ungdoms-, old-boys-, veteran-, masters- og sekundaafdelinger. Salærudbetalingen til fodboldhold eller tennisafdelingen
forvaltes internt i klubben af B.93`s bestyrelser for henholdsvis amatørfodbold- og tennisafdelingen.
”Som vi ser det i klubbens ledelse, kan det
blive en endog særdeles givtig ordning for
alle hold, spillere og medlemmer af B.93 ”,,
siger klubbens direktør Claus Borre og fortsætter:
”Den slags aftaler har blot sommetider den
svaghed, at hvis man ikke specificerer dem
lidt nøjere, ender de ofte ud i for lidt konkret.
Nogle kunne måske forledes til at tænke, at
ansvaret for aftalen nok varetages af alle
andre end en selv – og når et ansvar ikke er
direkte placeret, kan det af og til knibe lidt
med initiativet. ”
”Derfor har vi i klubbens ledelse for fodboldafdelingens vedkommende besluttet at
forvalte aftalen sådan, at 5%-salæret helt

præcist tilfalder lige netop det hold, hvor
spillere, ledere, forældre eller andre tilknyttede har vist initiativ ved aktivt at sørge for,
at boliger der skal sælges udbydes via NYBOLIG/PETER NORVIG eller NYBOLIG/HANNE
NØRRISGAARD.
Aftalen forvaltes som nævnt af bestyrelserne i amatørfodboldafdelingen og tennisafdelingen, hvor pengene fra 5%-salæret
i sagens natur ikke kan formidles til et specifikt hold, men i stedet vil gå til den del af
tennisafdelingen, der har været udfarende
omkring salgsarbejdet.
Det er min faste overbevisning, at aftalen
med en aktiv B.93-indsats vil kunne skaffe
klubben og dens hold endog meget store beløb, der eksempelvis kan bruges til træningslejre, sommerture, sæsonafslutninger eller
andre sociale formål”, siger Claus Borre.
Med andre ord: Det drejer sig blot om at
tænke på klubben eller holdet, når en bolig
relateret til folk fra B.93 skal sættes til salg.
Og mulighederne for at få penge fra 5%salæret eksisterer for alle fra mikro- og miniputafdelingen til veteraner og old boys. En
bolig solgt via NYBOLIG/PETER NORVIG eller
NYBOLIG/HANNE NØRRISGAARD er penge
lige ind i klubben.
For at forvalte aftalen vil den B.93-relaterede sælger via klubbens kontor blive forsynet med en særlig relevant henvisning, der
ved første henvendelse til ejendomsmægleren bliver afleveret og påtegnet med kopi til
både sælger og mægler.
På vegne af B.93/ Claus Borre, direktør.

Nybolig

B9

Peter Norvig
01070_B93_Nr17_Juni_2006.indd 23
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11 butikker og 52 dygtige ejendom
Nybolig Peter Norvig har 11 centralt beliggende boligbutikker i Storkøbenhavn og 52
engagerede medarbejdere, som sikrer dig et
effektivt og kompetent salgsarbejde. Uanset hvilken af de 11 butikker interesserede
købere henvender sig i, så får de din bolig
at se, hvis den svarer til deres ønsker og behov. At du som sælger får 11 salgssteder i
stedet for bare ét koster ikke ekstra.

Frederiksberg C - Gl. Kongevej 124

Siden 1989 har vores salgskurve haft en
stejl, opadgående kurve og 2004 er ingen
undtagelse. Salgsresultaterne taler for sig
selv: Nybolig Peter Norvig sælger nemlig i
gennemsnit mere end 3 boliger hver eneste
dag, året rundt.
Dygtige ejendomsmæglere med et stort
lokalkendskab, som kan sætte ”skarpe” priser samt markedets bedste markedsføringspakke med bl.a. en boligavis hver 14. dag i
Berlingske Tidende, hver 3. uge i Politiken
og hver 3. uge i Jyllands-Posten, samt
ugentlig annoncering i Berlingske Tidende
og samtlige lokalaviser der dækker vores
markedsområder, er vigtige ingredienser,
når man vil have succes som ejendomsmægler.
Den tid hvor boligen solgte sig selv er overstået. Vores købere er meget bevidste og
stiller stadig større krav. Vi sætter en ære i
at give vores kunder kompetent rådgivning
og behandle dem individuelt. Målet for os
er, at alle vores kunder skal opleve, at de
har fået en ordentlig handel, når de køber
eller sælger gennem Nybolig Peter Norvig.

Hellerup - Strandvejen 138B

København K - Nørre Voldgade 21

Ring 7010 2019
..... og aftal møde for en salgsvurdering,
hvis du overvejer at sælge din bolig.
Så deltager du samtidig i vores nervepirrende konkurrrence om en Mercedes.

24
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omsmæglere
arbejder på at sælge din bolig

Dyssegård - Vangedevej 144 (Munketorvet)

Charlottenlund - Ordrupvej 55A

Søborg - Søborg Hovedgade 177

København Ø - Strandboulevarden 122

København Ø - Østerbrogade 102

København V - Enghave Plads 14

Frederiksberg C - Projektsalg
- Gl. Kongevej 124, 1. sal

København N - Jagtvej 55
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Nybolig Peter Norvig
26
11 butikker
i HT-området
Tlf. 7010 2019
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HOLD DE
GAMLE I LIVE
Det er enestående.Det findes ikke andre steder, men i Danmark fra 33 år og op i 60’erne.
I 30 år har jeg været Old Boys-spiller. Nu
spiller mine børn også Old Boys.Vi spiller i
KBU-turneringerne. Om vinteren spiller vi på
grus mod de andre klubbers gamle drenge
cirka hver 14.dag.Nogle træner en gang om
ugen. Der råbes meget under kampene.
Dommerhvervet er det værste.Spillerne ved
jo meget bedre og har stor erfaring! Gammelmandsfodbolden i Danmark er som
nævnt enestående.Den er så livskraftig, at
de fleste bliver ved i mange år.Et stort antal
kommende pensionister dyrker fodboldspillet, også når de er ude af arbejdsmarkedet.
De er med i klubfællesskabet, støtter førsteholdet, ungdomsafdelingerne og er afgjort
en gruppe, man bør værne om. Det gør DBU
og lokalunionerne, hvilken dejlig fodboldtradition. Klubberne erkender også, at klubfølelse, kammeratskab og kærlighed til den
lille runde kan holde mange Old Boys i live i
mange år til glæde for klubben og til glæde
for de gamle drenge.Det at blive gamle
sammen, at møde de samme modstandere,
som også bliver ældre, langsommere, mere
tyndhårede, lidt mere omfangsrige, lidt mere
højtråbende, er en stor tilfredsstillelse.. Det
er i store træk de samme hold, der i 20-30 år
har kæmpet mod hinanden. Der er tilsyneladende ingen, der bliver for gamle til at være
med på grønsværen. (Uddrag af en artikel
i DIFs Idrætsliv for et par år siden af Niels
Gangsted-Rasmussen).

FISK - VILDT - FJERKRÆ
Haraldsgade 106
V. Lyngbyvej

TLF. 39200623

MOTIONISTPROBLEMER
Påsken var en hård kostoplevelse. Jeg fandt
derfor løbeskoene frem. Mine sko er Acis
Tiger Excelence GL 1600 med flexzoner og
Goodyear såler. Jeg mødte min nabo ude på
vejen. Er du ude at „vægttræne“ ? Jeg mente
ikke, jeg forstod, hvad han diskret hentydede
til. Jeg slog derfor samtalen hen på mindre
vigtige ting som verdenssituationen, terroreren og Fogh-regeringen. Før min start
er den mest kritiske fase opladningen. Det
gælder om at økonomisere med kræfterne.
Et stærkt omtalt emne indenfor de fysiologiske teorier er dehydreringen. Dette problem
er med i opladningsfasen. Heldigvis tilbragte
jeg aftenen før første kamp i et festligt lag,
hvor det lykkedes mig at sikre mig mod dehydreringstruslen, da værten havde indkøbt et
stort anker fadøl. Dagsformen er afgørende,
som Morten Olsen har fastslået det, men stik
imod mine forventninger, måtte jeg lade mig
udskifte i 1.halvleg. Helt uforståeligt efter at
jeg havde gjort så meget ud af opladningsfasen.
(Indsenderens navn er redaktionen bekendt).
27
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VOR MAND I CARIBIEN
„En gang 93’er altid 93’er“. Sådan
siger et gammelt ord i vores gamle
klub. Og er der nogen, det passer på,
så er det Leif Clemens Pedersen.
Det er Leif, der står bag det samarbejde
mellem Danmark og de vestindiske øer, som
sidste år førte vores 2. junior til en stor turnering på St. Croix, og som i år betyder, at vi
og Brøndby IF får besøg af to juniorhold fra
øen. Det er Leif, der har fået ideen, knyttet
kontakterne, skaffet økonomisk støtte og
etableret samarbejdet med sine venner i fodboldorganisationen AYSO på tropeøen, hvor
han har boet den sidste halve snes år.
Leif blev medlem af B.93 i 1948. Det var dengang, vi havde vundet Danmarksmesterskaber på stribe, og hvor stammen på 1. holdet
var A-landsholdspillere. Hvilket gjorde det
naturligt, at man sagde De til dem, og at de
havde deres helt egne pladser og omklædningsrum.
Som ung shippingmand i Christiani & Nielsen
rejste Leif Clemens Pedersen i 1966 til New
York, hvor han i de kommende årtier gjorde
et flot erhvervskarriere. Men han droppede
aldrig medlemskabet af B.93 eller kontakten
til de gamle venner fra Østerbro.
I New York var han med til at danne fodboldklubben The Vikings, som bestod af danske
spillere eller spillere med danske rødder
- blandt dem også andre gamle B.93ere som
Ole Ringheim, Kim Hansen og Jørgen Møller.
Og hvis der kom B.93ere på besøg i byen, så
stod Leif klar til at tage imod og vise rundt.
For en halv snes år siden besluttede han så at
droppe erhvervskarrieren for sammen med
sin kone Elisabeth at slå sig ned på St. Croix.

Og på den tidligere danske koloni blev Leif
hurtigt en central person. Han blev formand
for St. Croix Friends of Denmark, og han arbejder utrætteligt for at skabe venskaber og
kulturel udveksling mellem Danmark og de
Vestindiske Øer, som Danmark solgte til USA i
1917 for 25 million dollar.
Derfor handler det om meget mere end fodbold, når Leif går i gang med et arrangement
som den internationale turnering på St. Croix
og B.93-deltagelsen i den. Det handler om
Danmarks historie som tidligere kolonimagt
og om at bevare og huske historien om danskerne på St. Croix.
På St. Croix er danskerne velkomne og populære. Der er ingen nag på grund af historien,
og danskere bliver mødt med venlighed og
interesse. Det har Leif garanteret også en del
af æren for. Selv bryder han sig ikke meget
om snakken om, at Danmark skal give en officiel undskyldning til De Vestindiske Øer for
slavetiden. „Lad os lave noget positivt“, lyder
hans standardbemærkning. Til danskere på
besøg og til beboerne på St. Croix. Og til guvernør Charles Wesley Turnbull, som også er
en del af Leifs store netværk.
Og hvorfor så ikke bruge fodbold og den
gamle klub B.93 som et middel til at skabe
noget positivt - kontakt, venskaber og kulturel udveksling over Atlanten.
I nogle måneder om året bor 67-årige Leif i
Danmark, og derfor kan vi jævnligt møde
ham i klubhuset. I 2003 blev Leif udnævnt til
Ridder af Dannebrog for det store arbejde,
han udfører i udlandet for sit fædreland. I
B.93 kan vi være stolte af at have en mand
som Leif som medlem.
– Hans Drachmann
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STYRK KLUBÅNDEN MED B.93 HOLDOG FÆLLESSPISNINGER HOS FREDERIKS
Se annoncen på side 5

MÅLSÆTNING
B.93 har en målsætning om at være klub
for hele familien. En klub der baserer sig på
værdier som fællesskab og kammeratskab. I
B.93 har vi for året 2006 store forventninger
til vores traditionsrige ungdomsafdeling

FORMÅL MED FÆLLESSPISNING
For at styrke klubånden opfordrer vi hermed
- sammen med Frederiks restaurant - alle hold
til at bakke op om og arrangere fællesspisninger. Frederiks reserverer mandag, tirsdag
og onsdage, hvor spillere og deres forældre i
hyggelige omgivelser kan slå to fluer med et
smæk (fodre unger af og styrke sammenhold
spillere og forældre imellem) til en særdeles
fordelagtig og konkurrence dygtig pris (sam-

SPÆNDENDE
FODBOLDBOG
Bogen „Professionel fodbold“ handler primært om pengene i dansk fodbold.Bogens
10 artikler analyserer konsekvenserne for
klubberne og spillerne. Der er iøvrigt henvisninger til over 100 fodboldbøger/artikler.
En spændende artikel kommer ind på den
kommunale støtte til professionel fodbold
og specielt i Farum, hvor lovligheden af
kommunens engagement omtales. Det er

menlignet med diverse andre hurtige løsninger som hapsdog, Mcdonalds mm!).

PRISER, MENUER OG BESTILLING
Vi lægger ud med 50,- kr. for voksne og fra
25,- kr. for børn. Frederiks sørger for at maden er god, sund og børnevenlig. Menuer
kan ses og bestilles i baren eller på
www.frederiks.nu
Bestilling mindst 2 dage før.
Vi håber mange vil bakke op om dette gode
initiativ til at styrke fællesskabet og klubånden.
PS: Gode ideer søges. Ligger du inde med
gode idéer til til fællesspisning mm kan de videregives til restaurationsudvalget: Ritnagel,
Jasin, Flemming, Kathrine, Ole og Karim

Konkurrenceloven og Kommunalfuldmagten, der er afgørende for lovligheden. Den
kendte fodboldkommentator, Birger Peitersen, er i sit indlæg inde på, at kampen om
DM-tronen afhænger en hel del af, hvilken
klub, der bedst via forskerordningen (25% i
skattetræk i en 3 års periode) får tilknyttet
udenlandske spillere. Ordningen gælder iøvrigt også hjemvendte danske spillere i nogle
tilfælde.
Jacob Magnussen: Professionel fodbold (222
sider, Kleins forlag)
29
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MINIPORTRÆT AF
LEIF RØNNOW
Leif Rønnow Petersen er født i juli 1932. Han
spillede i perioden 1951-63 i alt 246 kampe
for B.93 og scorede tre mål! Rønnow nåede
derudover tre ungdomslandskampe i 1952/53
samt mange kampe for KBU og Stævnet (en
sammenslutning af de gamle trditionsklubber i København).
Rønnows debut på B.93s divisionshold var
i udekampen mod B.1909, hvor bla. Ove Bech
Jensen, Knud Petersen, Jørgen Hammeken
og Ejvind Berger var med. I sine 12 år på Divisionsholdet spillede Rønnow pladsen som
højre back. Han var en bundsolid forsvarer,
der altid var i god træning. Ved hjørnespark
var han altid placeret ved stolpen, og det er
ikke få gange, han har reddet et mål.
Han oplevede også at være med til at rykke
ud af den bedste division i 1954, hvor B.93
spillede 0-0 i den sidste kamp i Køge. Men var
også med til at rykke op igen i 1958 ved at
B.93 slog Næstved 2-1 i den sidste kamp.
Ved den årlige five-a-side i den gamle Idræts-

park og ved en række indendørsstævner
indtog Leif Rønnow pladsen som bagerste
mand, altså som målmand. Han sluttede sin
karriere som 31-årig, da han skulle læse til
El-installatør om aftenen. Efter sin eksamen
åbnede han sin egen El-forretning på Gammel Kongevej på Frederiksberg.
Efter den aktive karriere blev han KBUdommer, og fik også tid til bestyrelsesarbejde
i B.93 i 3 år (1966 til 1969).
PBJ/FB.

Forårsudsigt fra altanen på 2. etage
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Fejlfri

praktisk og forførerne

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.
Mazda yder 3 år/100.000 km mekanisk garanti

Mazda – den holder bare!

EBBE ELMER
Jagtvej 157 • 2200 København N • Tlf: 35 83 70 00
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$IT UDDANNELSESSTED ER
+BENHAVNS 4EKNISKE 3KOLE
-ED UDDANNELSER DER INVOLVERER
GRUNDFORLB TIL VIDEREGÍENDE UDDANNELSER
GULDSMEDE TIL SERVICEASSISTENTER
TMRER TIL MULTIMEDIEDESIGNER
GRAlKER TIL VRKTJSMAGER
SNEDKER TIL (48
!-5 KURSER TIL
VIRKSOMHEDSTILPASSET EFTERUDDANNELSE
5DDANNELSER DER SPNDER VIDT
-ED EN ERHVERVS EN KORTERE VIDEREGÍENDE
ELLER EN (48 UDDANNELSE ER DU GODT RUSTET TIL
FREMTIDEN
$U FÍR ET GODT GRUNDLAG SOM DU KAN BYGGE
VIDERE PÍ ELLER DU KAN GÍ DIREKTE I ARBEJDE
EFTER ENDT UDDANNELSE
$E FAGLIGE UDDANNELSER VI HAR I $ANMARK
ER UNIKKE
$E lNDES IKKE ANDRE STEDER I VERDEN
&Í MERE VIDEN PÍ WWWKTSDK

DEN NYE
INSPEKTØR
KENAN SAINI

TLF. 3929 1893

Kenan har efterfulgt Finn Jacob på den vigtige post som inspektør i klubhuset. Kenan
fylder snart 39 år (i september). Han stammer
oprindeligt fra Makedonien, men det opdager man ikke ved en samtale, idet Kenan taler
et fejlfrit dansk, og har også været i Danmark
i mange år. Han spillede i B.93 i ungdomsårene og nu er det hans søn, som er aktiv i B.93,
som juniorspiller. Kenan blev headhuntet til
stillingen som inspektør i B.93, da man skulle
finde Finn Jacobs afløser

FODBOLDSKOLEN
2006
Den årlige fodboldskole holdes på B.93 i
uge 26 fra 26. juni til 30. juni. Der bliver liv
på anlægget, men der er endnu ledige pladser. Det bliver Pernille Jørgensen, der bliver
leder af fodboldskolen. Pernille spiller på Dameseniorholdet i B.93, men er også træner i
Lilleput- afdelingen (årgang 95). Pernille Jørgensen har i øvrigt i år modtaget det meget
prestigebetonede mindelegat i B.93, indstiftet af Børge Strøyer Christensen, der i mange
år var ungdomsleder for DBU.

Pernille Jørgensen
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OLD-BOYS
AFDELINGEN
STEGT FLÆSK MED PERSILLESOVS
I marts indledtes generalforsamlingen i Old
Boys-afdelingen med spisning (Stegt flæsk
med persillesovs). Mødet blev en livlig affære, og ordstyrer Palle Banks måtte bruge
visse diktatoriske evner indimellem. På grund
af samarbejdet med B.1903 omkring Grand
Old Masters var der gæster fra denne klub.
Formanden Jørgen Ritnagel („Ritter“) kunne
i sin beretning fortælle om både gode og
dårlige resultater i de forskellige Old Boysrækker. Ingen af holdene var blevet rækkevindere, men heller ingen var endt som
nedrykkere. Sportsligt var det en nedtur, idet
både Superveteranerne og Supermasters året
før havde vundet deres rækker. Baneforholdene omtaltes, man kunne glæde sig til den
nye kunstgræsbane til efteråret.
Samarbejdet med vor fynske venskabsklub,
OB, havde lidt af tilmeldingsproblemer til det
årlige stævne, og bør tages op til overvejelse.
Ole P. (kasserer) kunne supplere formandens
beretning omkring et besøg i maj af tjekkisk
hold (se side 46). Han kunne også fortælle,
at Horbelev-Cup (Morten Olsen knyttet til

HOLDLEDERE I 2006
Old Boys 1:

Flemming Johansen
Mads Kusk
Old Boys 2:
Erik Banner Voigt
Steen Rødding Gori
Veteraner:
Johnny Mathiesen
Wlady Jatzak
Peter Lysdahl
Super-vet:
Erik Norsker
Henrik Buck
Master:
Ole Petersen
Super-mast: Finn Jacobsen (evt. ny)
Grand Old M: Kai Boll

Kasserer Ole P.

den) skulle spilles på Svanemølleanlægget
den 24.juni.
Ved valgene blev „Ritter“ genvalgt som
formand, Ole Petersen som kasserer og Per
„Mygger“ Jørgensen som bestyrelsesmedlem. Kassereren kunne fremlægge et regnskab med overskud, så kontingentet på 250
kr. kunne fastholdes. Afdelingens egenkapital var lidt over 15 ts kr. Revisor Finn „Ludo“
Jensen blev tillige genvalgt.
Formanden for festudvalget, Axel Bech
(den farlige målskytte), aflagde en humørfyldt beretning. Festen havde samlet et halvt
hundrede og blev en stor succes. Festudvalget, der betegner sig selv som komiteen,
bestod udover Axel af Bent Andersen og Leif
Milwerts. Komiteen synes nye kræfter skal på
banen, men vil selvfølgelig gerne bistå. Der
var flertal for at festen flyttes til februar i
stedet for efterår.
Til udvalget med venskabsklubben OB blev
foreslået Hans Hesselberg. Han kunne i øvrigt
fortælle om sidste arrangement, der endte
med resultatet 8-8 efter 93-føring 6-2.Hans
Hesselberg kunne fejre 25 års jubilæum med
arrangementet her i 2006.
Under Eventuelt fortalte Finn Jacob, at der
var skabt en aftale med Ole Klein i restaurationen, at holdene i Old Boys-afdelingen
kunne købe en kasse øl efter kampene til 200
kr. Han kunne i øvrigt hilse fra „Texas“, der
skænkede en kasse øl til generalforsamlingen. Bernhard Deneke kom med opfordring
til indmeldelse i 100 mands Foreningen. Generalforsamlingen sluttede med det traditionelle 93-hurra.
fb.
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URO I VOR NABOKLUB
Rygter har løbet i længere tid omkring Skjold,
og nu har medlemmerne fået information.
De problemer Skjold er løbet ind i, er desværre problemer, som også B.93 har kendt til for
nogle år siden. Skjolds formand Eskild Dahl
Petersen har på klubbens hjemmeside meldt
ud til alle medlemmerne i den store klub,
som eksempelvis i år har tilmeldt 103 hold til
KBUs turneringer. Klubben har måttet fyre
en række medarbejdere for at få balance i
sin økonomi.Klubbens flagskib på herresiden
kan ikke undgå nedrykning til 2. division og
det betyder bl.a. tab af TV-indtægter på en
kvart mio.kr.Nedrykningen var på trods af
en styrkelse i vinter af flere kontraktspillere.
Klubbens cafédrift er slået fejl på trods af
støtte fra både Københavns kommune samt
sponsorer. Der har været gratis bespisning til
holdene i klubben for at understøtte klubbens sociale profil, men på trods af dette, så
har der ikke været opbakning til øget omsætning og indtægter i caféen og i konsekvens
heraf manglende evne til at lønne medarbejderne, som ledelsen havde budgetteret.
Andre ting, der er slået fejl, var et stort lotteri
ligesom indtægter fra forældre til sponsore-

ring af trøjer har fejlet. Alle problemerne har
betydet fyringer. Det fortælles, at lønudgifterne til 16 ansatte er på 253 ts. i april måned
samt 160 ts. til ca.100 frivillige, og at der ikke
er indtægter til at dække så store beløb trods
millionsponsoret fra klubbens hovedsponsor.
I Aktieselskabet var der i april måned lønomkostninger for ca.220.000 kr. og det betyder,
at besparelserne i klubben også vil ramme
spillerne indtil indtægterne forøges. Klubbens strategi er en styrkelse af ungdommen,
og en stilling som chef for ungdommen bliver
opslået. Rygterne er det værste og den uro,
de skaber i klubben. Formanden dementerer
stærkt rygterne om „sorte penge“ og opfordrer til at stå frem, såvidt man har kendskab
til noget sådant. Vi håber klubben får has
på rygterne, da de skader fodbolden i København generelt. Også klubbens Fan-klub
„Tordenskjold“ meldes nedlagt på grund af
manglende tilslutning. I Skjolds nuværende
situation skal man selvfølgelig ikke glæde sig,
men det bliver nu spændende igen at mødes
i 2. division i lokalbrag i næste sæson!
Der er ekstraordinær generalforsamling 8.
juni
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• Brudebuketter • Bårebuketter • Dekorationer

Østerbrogade 62 Tlf. 35382390

Frisk frugt og specialiteter
Rosenvængets Allé 4
Tlf. 35383061

Åben mandag-fredag kl. 8-20
Lørdag kl. 8-17
Søndag kl. 10-17
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TIL LYKKE TIL FCK

SMÅ- PLUK

Kasper
Steenbach

FCK vandt Danmarksmesterskabet og Don Ø. fejrede det i B.T. med at blive
citeret for: “Jeg har længe
sagt, at fremtiden bliver
afgjort i bestyrelseslokalet.
Ta’ B.93, Frem, Brønshøj og hvad de ellers
hedder her i området – de kunne have lavet
nøjagtig det samme som os“. Det skulle være
en velment hilsen. FCK blev naturligt nok,
som „Byens hold“ fejret på Frederiksberg
Rådhus efter mesterskabet.

FREM
I sidste blads „Små-pluk“ omtaltes rygterne
om en fusion mellem Frem og Sjold, der
selvfølgelig blev dementeret. Ikke mindst af
FREM-formanden, Philip West: “Det er rent
ud sagt noget pis“. Det var da til at forstå. Nu
har Philip West trukket sig som formand for
den professionelle afdeling i Valby.

PETER MØLLER I B.93
MEDIEFOLK
Tidligere Divisionsspiller, Kasper Steenbach
(16 kampe først i 90’erne), er blevet redaktionschef på „Euroman“. Han er også medforfatter til fodboldbøgerne „ARVEFJENDER“
og „Spillet om FCK“. Kasper var også tidligere
af B.93 udsendt til Kap Verde med fodboldtøj.
2 andre 93’ere kan opleves ved fodboldtransmissioner. Claus Vandborg (4 divisionskampe
i 1982) er kommentator ved Eurosport og
Nicolaj Bo Hjeds (tidligere pressechef og træner i B.93) er oplevet som kommentator ved
spanske kampe på Kanal 5.

TÆT PÅ B.93
Niclas Jensen (nu Fulham) har købt hus på
Svanemøllevej til sin kone og 2 børn, når
karrieren i udlandet slutter. Niclas er midlertidigt ude af den danske landsholdstrup, men
ifølge Morten Olsen kun så længe han ikke
får spilletid på London-holdet.

FCKs tidligere nr.32, der nu er skærmtrold i
DR-sporten, fortrinsvis iklædt tværstribede
sweaters, dementerer rygte om at „B.93 har
været ude efter mig“ Borre vil få „et nej, hvis
han henvender sig“. Det går heldigvis godt
for Divisionsholdet at score uden Møller

STJERNE FOR FLERE DM
DBU fandt for nogle år siden på, at klubberne
kunne få en stjerne på klubtrøjen, hvis man
havde vundet mere end 5 Danmarksmesterskaber. B.93. der har vundet 9 Danmarksmesterskaber, benyttede sig af tilbuddet, som
det ses ovenfor. Stjernen er ikke længere på
93s klubtrøje.
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ØSTERBRO STADION
Det bliver spændende om B.93 i efteråret
igen kan få dispensation til at spille sine
hjemmekampe på „vores“ stadion på Østerbro. KBU har fundet anledning til i sit blad at
meddele, at der skal søges dispensation, hvis
klubbernes baner ikke overholder minimum
af størrelse, der er 102x65 meter.

STORE FODBOLDKLUBBER
PÅ ØSTERBRO
På KBUs statistik kan man se medlemstal for
alle klubber. Skjold er selvfølgelig den største, men en anden Østerbro-klub, den i 1998

stiftede Østerbro IF, er den tredjestørste i
KBU. Det var som bekendt ØB og Ryvang, der
i 1998 gik sammen.

BALLETDANSER
Peter Bo Bendixen, balletdanser og BrøndbyFan i sportsbladet „Forza“: “Da jeg var dreng,
var jeg stor B.93-Fan og kom altid på Østerbro
stadion. Når jeg læser sporten, så tjekker jeg
også lige deres resultater, og det ser jo ud til,
at de bliver i 2. division, men det er ikke nok
til at hive i mig mere, så jeg har taget en blød
overgang til Brøndby“.

Kaj Hansen bagerst nr. 3 fra venstre og Arne Sørensen forrest længst til højre

„SALAMANDERSAGEN“
Palle Banks krønike er B.93s bibel. I den kan
man bl.a. læse om to af B.93s største navne
fra Guldalder tiden, Kaj Hansen og Arne Sørensen. „Salamander“-sagen, hvor en nævenyttig Skovshoved-fan fra denne fabrik, gav
penge under bordet til de to spillere for et
skifte til klubben, betød at de blev erklæret
for professionelle og måtte fortsætte deres
karriere i udlandet. Kaj Hansen spillede 202

kampe for B.93 og scorede 114 mål. Det blev
også til 27 landskampe. I en landskamp mod
Sverige scorede han hattrick. Arne Sørensen
var et kæmpetalent, der kunne spille alle
pladser i forsvaret. Han nåede 89 kampe for
B.93, og spillede 26 landskampe i træk. Han
nåede i alt 30. Han blev senere landstræner
med OL-triumf (sølv) i Rom i 1960.
37
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B.93 FÅR BESØG
FRA ST. CROIX
B.93 får i slutningen af juli besøg af vores
venner fra St. Croix. Fodboldorganisationen
AYSO fra St. Croix ankommer med et herrejunior- og et damejuniorhold og en gruppe
ledere og forældre for at deltage i fodboldturneringer på B.93 og i Brøndby og for at
opleve København og Danmark.
Det sker som led i det dansk-vestindiske
kultursamarbejde, som blev indledt sidste
år på initiativ af vores gamle B.93-medlem
på St. Croix, Leif Clemens Pedersen. Målet
er at skabe dialog, venskaber og samarbejde
på tværs af Atlanterhavet mellem Danmark
og de tidligere danske kolonier på de Vestindiske Øer - eller Virgin Islands, som de i dag
hedder.
Også i år er arrangementet støttet med
et solidt beløb af kulturminister Brian Mikkelsen, der ser samarbejdet som et middel til
at skabe positive kontakter mellem Danmark
og St. Croix.
Arrangementet i Danmark er også støttet
af B.93 100 Mands Forening og af B.93 Ungdomsfond. Og klubbens interne St. Croix-udvalg håber, at det frem til juli vil være muligt
at få tilsagn fra sponsorer, så vi kan give vores
venner fra St. Croix en lige så god oplevelse
i Danmark, som vores hold med trænere og
ledere fik på St. Croix sidste år.
B.93 har et godt samarbejde med Brøndby
IF om arrangementet i Danmark. Officielt
er B.93 vært for herrejuniorholdet og deres
ledere, mens Brøndby er værter for damejuniorholdet. Brøndby har dog også inviteret
herrejuniorholdet til at deltage i den årlige
Brøndby Cup under den sidste del af besøget,
hvor klubben også sørger for indkvartering af
gæsterne og dermed løfter en stor opgave.
Det endelige program for de godt to uger,
som besøget fra St. Croix varer, er endnu ikke
fastlagt i detaljer.

Men hovedtrækkene ligger fast:
Gæsterne fra St. Croix ankommer til Danmark søndag den 23.juli. B.93 har sørget for
indkvartering af herrejuniorholdet på et hotel ved Nørreport, mens damejuniorholdet
indkvarteres privat i Brøndby.
I den følgende uge vil der blive arrangeret
to fodboldturneringer på B.93 - en herrejunior- og en damejuniorturnering med tre
eller fire hold i hver række. B.93 nye damejuniorhold vil også deltage. B.93 håber samtidig at kunne afholde en officiel reception
på anlægget, ligesom der i løbet af ugen vil
blive arrangeret en række kulturelle indslag
og udflugter for gæsterne.
I besøgets anden uge deltager både drengene og pigerne fra St. Croix samt vores 2.
junior i Brøndby Cup’en.
Det er vigtigt for B.93, at vi kan vise os i
stand til at lave et flot arrangement og tage
godt imod vores gæster fra St. Croix. Bestyrelsen håber på, at en række frivillige vil
tilbyde deres hjælp og dermed bidrage til en
succes. Gevinsten er, at man med garanti får
nogle sjove dage og at man får mulighed for
at skabe venskaber med nogle ualmindeligt
flinke mennesker fra St. Croix. Tænk at have
venner i Caribien.
Henvendelse skal ske til St. Croix-udvalgets
formand Jasin Christensen (telefon 26 85 36
93, mail jasin_rahmani@hotmail.com) eller
fodboldformand Jørgen Ritnagel (telefon 35
42 32 93, mobil 22 73 08 85, mail jori@p-klitgaard.dk). Hold jer ikke tilbage – heller ikke,
hvis I blot ønsker at yde et lille beløb i støtte
som sponsor.
Planen er, at der skal være tale om et årligt
tilbagevendende samarbejde, så vi næste år
igen kan sende et juniorhold til St. Croix.
– Hans Drachmann
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B.93 NOSTALGI
„KORREKT MÅL ANNULLERET“
I sidste fodboldblad omtaltes starten af B.93s
fodboldafdeling, og specielt klubbens første
kamp den 12.april 1896 på Blegdamsfælleden, hvor B.93 tabte til KB med 2-0. Holdets
spillere var omtalt, og nogle i lidet smigrende
vendinger: “Cand.theol Olsen blev kaldt
„Næse-Olsen“. Spillede altid med Lorgnetter.
Det kneb for ham at holde Balancen, hvorfor
han altid fægtede med Armene. Staal var
uhyre langsom og derfor i Virkeligheden
ikke meget værd“. KB vandt senere i 1896
igen over B.93 med 3-2, men“ 10 Minutter før
Time scorede B.93s Frederiksen efter nydeligt
Samspil et tredje Mål, der ville have gjort
Kampen uafgjort. Dommeren, Dr.med Holger
Forchhammer, anerkendte først Målet, men
dømte det derefter på KBs indtrængende
Forlangende off-side, hvilket af flere Grunde
var ukorrekt. Gandil havde centret Bolden fra
Mållinien, så off-side var praktisk talt udelukket.“93“ nedlagde da ogsaa overfor Unionen
en Protest, men fik selvfølgelig ikke noget

ud af det“. Den sidste kamp i 1896 var mod
FREM og blev vundet af B.93 med 6-1. I 1897
drejede interessen sig om en kamp mellem
DBU og Hamborg/Altona Fussball Verband i
Tyskland. Under ledelse af Dr.Forchhammer
trænede spillerne ivrigt. 2 B.93’ere blev udpeget: Knauer og Gandil.Resultatet har ikke
været tilgængeligt.Dagbladet „Tiden“ skrev
om B.93s hold“ lutter kendte Ansigter, samlet fra næsten alle Byens klubber og næsten
hver Spiller med sin særegne Spillemaade.
Der var Folk fra den gamle ØB, fra KB, FREM,
Fri og endog fra AB. Enkelte spillere, som f.ex.
den vidunderlige hurtige højre Wing (Gandil)
præsterede aldeles glimrende Ting, medens
Wingen på den anden Fløj vel snarere hører
hjemme på et 2’et Hold. Naar dette Hold, der
gjennem saa mange store Muligheder, bliver
rigtigt arbejdet sammen, naar hver spiller lærer blot at passe sin egen Plads, at indordne
sig under det fælles Hele, hvad netop er det
væsentligste i Association-Fodbold, vil det
sikkert blive det stærkeste i Byen....“ Johannes
Gandil debuterede på landsholdet i 1908(35
år gammel), var nordisk mester i 100 meter
løb og deltog i Olympiaden i 1900 i 100 meter
løb.Gandil sad i 49 år i B.93s bestyrelse!

NU 3 BUTIKKER I NDR. FRIHAVNSGADE!

Nr. 29 BOGHANDEL
tlf. 3526 3334
Nr. 31 KONTORFORSYNING tlf. 3526 3364
Nr. 36 KONTORSTOLE
tlf. 3555 2092
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HISTORIEN OM GODSEJERINDEN
I sidste fodboldblad berettede Jørgen Hammeken (just modtager af fortjenstnålen)
om forskellige historier med Dirch Passer,
klubbens mest kendte medlem. Her er et
par andre historier: Som træner havde B. 93
i flere perioder Carl Skomager med efternavnet Hansen. Carl, der spillede for B. 1903 og
som også var professionel spiller i Skotland,
havde efter en fodboldlandskamp i Stockholm, fundet en pige på en restaurant, som
han så inviterede med hjem på hotellet. Da
det viste sig umuligt at smugle pigen forbi
hotellets reception, måtte han indlogere sig
på et andet nærliggende hotel under navnet
„Godsejer Carl Hansen“ med frue. Da Carl
vågnede næste morgen var pigen væk og
han forhørte sig derfor i receptionen, hvor
man sagde: „Man skulle hilse Godsejeren og
sige, at Godsejerinden skulle være på fabrikken Kl. 7“.

uden at have opdaget, at Ingemann Petersen
havde fjernet stigen. Lidt efter kom havebetjenten forbi, til hvem vi så råbte: „Der sidder
en tosse oppe på hesten“. Han beordrede
straks Halvor ned. Stigen blev sat til igen, og
Halvor fik sine 5 kr. Vi andre fik en øl sammen
med havebetjenten, som havde fået sig et
billigt grin.

I begyndelsen af krigen blev B. 93 inviteret af
AaB til en pokalturnering i Ålborg. I al beskedenhed vandt B. 93 pokalen. Man boede på
et hotel lige ud til et stort haveanlæg med en
stor rytterstatue af Frederik den 7. Vor leder
(Gunnar Samson) udlovede 5 kr. til den, der
kunne komme op på hesten. Halvor Larsen fik
fat i en stige på hotellet og kom efter megen
besvær op på hesten og sad bag kongen. Her
sad han så og vinkede over til os på hotellet

Efter et af B. 93s Danmarksmesterskaber
skulle vi til afslutningsfesten møde i mørkt
tøj. Jeg havde fået anskaffet mig 2 sæt og
lånte en af mine medspillere det ene sæt.
Da det skulle afleveres om tirsdagen meddelte han, at det var sendt til rensning. Næste
tirsdag havde han desværre glemt tøjet, men
om fredagen så jeg ham på Østerbrogade på
cykel. Og hvad havde han på? Mit fine søndagstøj. Jeg forærede ham derefter tøjet!

Jørgen Hammeken

GUNNAR NU HANSENS PLADS
Bag ved Svømmehallen ud mod vejen, havde
B.93 tidligere fået lov at placere et skilt,
der viste førstkommende hjemmekamp på
Østerbro stadion. Det blev fjernet, da der
blev lagt ny asfalt på området, da Svømmehallen var færdigrenoveret. Nu er der igen
(billedet) et skilt, der reklamerer for B.93s
hjemmekampe.
40
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93 FOREVER
FANSITE

www.ErikPetersen.dk
(Se også forsidebillede)

Under www.b93fanklub.dk finder man Erik
Petersens „93 forever fansite“ med virkelig
gode referater fra Divisionsholdets kampe.
På hjemmesiden er desuden på arkiv stillinger og resultater fra Divisionsholdets seneste
år. Der er B.93s historie, der er info og trup.
Der er tillige links til alle andre hold i 2. division øst. Det er en fantastisk hjemmeside Erik
Petersen (tidligere ungdomsleder) har skabt.
Den fortjener mange brugere.

FONDEN ER STIFTET VED
HUNDREDÅRSJUBILÆET I 1993
Formålet er at støtte træningslejre samt udfra
sociale grunde at hjælpe enkeltmedlemmer
med kontingent eller tilskud til rejser. Fonden
er godkendt af Told- og skattestyrelsen.
Hør nærmere om ungdomsfonden hos formanden, statsaut. revisor Jørgen Norsker
(Tlf. 3962 5648). De øvrige medlemmer i
ungdomsfonden er Henrik Engel, Urs Schuppli, Palle Jørgensen, Finn Jensen og Jørgen
Ritnagel. Jørgen Bundgaard er behjælpelig
med arrangementer.

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
41
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STADIG PLADS I
100-MANDS FORENINGEN (U/100)
B.93 har en klub samt en fond, der støtter
ungdommen i klubben. Det har så stor betydning og får det vel endnu mere, at klubberne
har en god og levende ungdomsafdeling, og
det har i hvert fald betydet meget økonomisk
for B.93 at have fået talenter ud til andre
klubber i Europa. Udover støtten har U/100
haft informative arrangementer ligesom der
står stor aura om den årlige generalforsamling, hvor medlemmerne efter det seriøse,
hygger sig over en luksusmenu (3 retter) med
diverse vine. Kontingentet i 100 mands foreningen er årligt 1.000 kr., som indbetales på
konto 4001 27 36 71 i en af Danske Banks filialer. Kontingentet dækker gratis adgang til
Divisionsholdets hjemmekampe på VIP-pladser samt den årlige generalforsamling. Som

Bestyrelsen består af fra venstre:
Ole Axboe, Mogens Tarp, Paul Davidsen,
Henrik Lindholm og Frits Juhl-Jensen

nævnt er der stadig mulighed for medlemskab. Når man skaffer et nyt medlem, belønnes man med det eksklusive B.93-slips (med
logo) til en værdi af 350 kr. Slipset er doneret
af Tarp Kontorforsyning i Ndr. Frihavnsgade.
Formand for 100 mands Foreningen er Paul
Davidsen og kasserer Henrik Lindholm (tlf.:
3962 2936). Bestyrelsesmedlemmer er Ole
Axboe, Mogens Tarp og Frits Juhl-Jensen.
Revisor er æresmedlem Ove Bech Jensen.
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NYT MUSEUMSLOKALE
Hovedbestyrelsen har vedtaget en række
ændringer af lokalerne efter at Kennedygården (fritidsklubben) forlader B.93s lokaler på
2.sal. Det betyder, at Museumsudvalget skal
forlade sit lokale på 1.sal, der skal bruges til
ungdomskonsulent m.m. På 2.sal er der to
omklædningsrum, et køkken, et arkivrum og
et stort fælleslokale med altan. Museumsudvalget få tildelt arkivrummet samt opgaven
med at „synliggøre traditionsklubben B.93“
i det store fællesrum, hvor eliteafdelingen
får til huse. Det er tanken at Divisionsholdet
fremover skal bruge omklædningsrum på
2.sal. Massagerummet på 1.sal lejes af restauratør til kontor.
Efter en meget stille periode, får Museumsudvalget igen travlt. Der er kommet 2 nye
„kustoder“: Kai Boll og Finn „Ludo“. Der
forestår en række forhandlinger med Hovedbestyrelse og restauratør. Der er et udbredt
ønske om at få forgang og hall ændret ligesom klublokalet (sidelokalet til restauration)
mere B.93-præget. Rafleklubben bruger
megen tid på at debattere lokalet. Hall (med
klubbens historie og „Wall of Fame“) bruges
slet ikke som det var tanken.

fa

nklu

b

FANKLUBBEN
Fanklubben har betydet meget for Divisionsholdet ved forårets kampe, og selvfølgelig
ikke mindst med trommer og trompeter.
Medlemskabet af fanklubben er symbolsk
med 50 kr. årligt. Indmeldelse sker til formanden Freddy Nehm på tlf.: 4465 9466. Følg også
klubbens hjemmeside: www.b93fanklub.dk
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ANDERS LANGE VANDT
I sidste fodboldblad udskrev vi en konkurrence om hvem spillerne var på ovennævnte billede. Det var 1. Drengetræner, Anders Lange,
der først mailede til redaktionen og vandt
præmien. Han kunne fortælle, at billedet viser holdet, som vandt medaljer, var 1.miniput
i 1991 (årgang 81-82). Spillerne på billedet
var fra venstre: Martin Lübecker, Chr.Rode
(nr.3). Kristian, Johan, Simon A.Pedersen
(Divisionsspiller nu:SønderjydskE/Esbjerg),

Dennis Bo Nielsen
Hummeltoftevej 66
2830 Virum
Email

lige bag ham Patrick
Mtiliga (prof i Feyenoord i Holland), Morten
Bech (søn af Axel), Lillesøster Grahn, Morten
Anders Lange
Grahn (træner i B.93),
Henrik Bech (også søn
af Axel, tidl. formand), Klaus Lykke (divisionsspiller i AB - „hentet“ af Chr.Andersen) og
Allan Malveda.

Tlf. 45 83 82 50
Fax. 45 83 82 51
Mobil 40 74 82 50
dbnmalerfirma@ofir.dk
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RUNDE FØDSELSDAGE
I JUNI, JULI OG AUGUST

50 ÅR
Hans Ole Madsen
Per Bergsbo
Poul Erik Tofte
Jørgen Pedersen
Jens Rasmussen
John Hansen

9. juli
10. juli
16. juli
17. juli
26. juli
26. aug.

60 ÅR
Finn „Ludo“ Jensen 16. juni
Ulla Andreasen
13. juli
Jens Ove Jørgensen 13. aug.
Ralf Bo Petersen
13. aug.
Henning Tøte
21. aug.

80 ÅR
Niels Gram
Kaj Ove Møller

23. juli
26. aug.

Finn „Ludo“ Jensen

TJEKKISK HOLD PÅ BESØG
I 2006 kom foråret op til weekenden 5.-7. maj.
Samme weekend havde OldBoys afdelingen
sat to kampe op mod et OldBoys hold fra
byen Rudna i Tjekkiet. Kontakten var kommet
i stand gennem efter en henvendelse fra den
tjekkiske ambassade, og i nogle måneder op
til arrangementet, var dette blevet fastlagt.
Oplægget var at spille to kampe med vore
nye tjekkiske venner, mens de var på besøg
for at opleve København.
Det lykkedes at få samlet to hold af passende styrke til at møde Rudna i de to kampe,
der spilledes fredag eftermiddag og søndag
aften. Resultaterne blev henh. 0-1 fredag og
3-0 søndag, og selvom spillet måske ikke hele
tiden var lige så strålende som solen, blev
kampene afviklet flot og udpræget i en ånd
af fair play, hvilket utvivlsomt hovedsageligt

skyldes en god dommerindsats af Finn Jacob.
Til fælles glæde og fornøjelse for de deltagende spillere havde vore tjekkiske venner
set til, at de kunne tilbyde at tømme en fad
medbragt tjekkisk øl efter begge kampene,
og OldBoys-foreningen havde til lejligheden
entreret med Ole Klein om en beskeden men
alligevel meget velsmagende og mættende
buffet.
Også efterspillene blev dog meget vellykkede, således at de to kampe alt i alt blev
afviklet på en helt igennem tilfredsstillende
facon. Tak til de spillere, der formåede at
stille op trods de mange turneringskampe og
andet, der også skulle passes. Afslutningsvist
skal det lige nævnes, at der vil være mulighed
for at tilbyde Rudna en revanche, såfremt nogen vil være i stand til at samle et hold til en
tur til Rudna nær ved Prag.
Ole.P.

46

01070_B93_Nr17_Juni_2006.indd 46

29-05-2006 14:53:22

N
STYRELSE
HOVEDBE
Formand :
Hansen
Johnny W.
9393
Mobil: 6080
l-online.dk
ai
wetter@ m
Kasserer:
Hans Bay
7805
Privat: 3538
0666
11
25
Mobil:
k
i.d
sf
hb @
fdelingen:
Fra tennisa
rmand)
sø (tennisfo
Nanna Ved
4514
Mobil: 5152
o.dk
o
Vedso @ yah
Bo Eklund
35
Tlf. 7457 10
on.dk
boek@ raili
fdelingen:
Fra fodbolda
dformand)
agel (fodbol
tn
Ri
en
rg
Jø
3293
Privat: 3542
0885
73
22
Mobil:
l.tele.dk
ai
m
@
el
ritnag
tær)
mann (sekre
Hans Drach
5254
Privat: 3542
t.dk
ann @ priva
hm
ac
dr
s.
han
r:
Suppleante
d)
kov (fodbol
rs
la
K
Torben
93
58
Privat: 4817
ost.dk
skov @jubiip
ar
kl
en
rb
to
s)
skov (tenni
Jon Bremer
70
29
Mobil: 2970
ministrator:
Tilknyttet ad
iager
Henrik Dre
0773
85
45
:
at
iv
Pr
6912
83
Arbejde: 32
ail.com
tm
o
h
@
dreiager

FODBOLD

BESTYREL

SEN

Formand:
gel
Jørgen Ritna
93
32
42
Tlf.: 35
0885
73
22
l:
Mobi
l.tele.dk
ritnagel@mai
mmer :
Øvrige medle
r
Tommy Mølle
07
Tlf.: 3918 37
u@mail.dk
Hannequitza
Kim Milwertz
27
Tlf.: 4453 35
7224
64
Mobil: 26
.dk
1@skolekom
tz
er
ilw
kim.m
rs
gaard Rande
Morten Breds
06
Tlf.: 3646 35
7167
71
61
l:
Mobi
sol.dk
d.randers@
m.bredsgaar
Mads Kusk
2658
Mobil: 2834
hotmail.com
madskusk@
ensen
Jasin Christ
3693
85
26
il:
b
Mo
om
i@ hotmail.c
an
jasin_rahm
ter:
e supplean
Arbejdend
a
Antonio Ec
92
Tlf. 3543 93
x-net.dk
ili
b
acca @ m
hansen
Flemming Jo
10
Tlf. 3961 75
sl.dk
n @tele2ad
Freyjohanse

47

01070_B93_Nr17_Juni_2006.indd 47

29-05-2006 14:53:24

H O V E D S P O N S O R

I

B 9 3

Nybolig Peter Norvig

Kære sælger
Går du i salgstanker, har vi måske allerede køberen
Du bor måske i et eftertragtet kvarter, hvor efterspørgslen for tiden
er meget høj. Og vi har en kunde, der speciﬁkt ønsker at købe bolig
i netop det område, du bor i.
Så hvis du går og overvejer at sælge din bolig, har vi måske allerede
køberen. Er du interesseret i at høre mere om dine muligheder for
at sælge, så kontakt os hurtigst muligt for en uforpligtende snak og
en gratis salgsvurdering.
Kig forbi eller ring til
os – vi glæder os til
at høre fra dig.
Med venlig hilsen
Nybolig
Peter Norvig

Ring 7010 2019
– eller kom ind i en af vores butikker
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