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lemsblad i 2008, et blad for både Fodbold og 
Tennis.  (fb)
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Overborgmester Ritt Bjerregaard og kultur-
borgmester Martin Geertsen har præsente-
ret en helhedsplan for idrætten på Østerbro 
som indebærer flere gode løsninger for B.93. 
Planen betyder, at PARKEN ved Flemming 
Østergaard får lov at købe og nedrive Skøjte-
hallen, og her opføre en håndboldhal til 
4.000 tilskuere, og som kan bruges til eksem-
pelvis koncerter med dobbelt så mange til-
skuere. Skøjtehallen forventes efter seneste 
nyt opført i Ryvangen. Det indgår i helheds-
planen, at B.93 sælger sin traditionsrige ten-
nishal til atletikklubben SPARTA og bygger 
en ny med nu 3-4 baner på Svanemøllean-
lægget ved siden af klubhuset.

B.93 bevarer sit tennisanlæg ved P.H.Lings 
alle og også klubhuset her, som er B.93s 
tidligere administrationsbygning. Østerbro 
stadion renoveres, så der stadig kan spilles 
divisionsfodbold og stadion udvides til atletik 
på internationalt niveau. Det sker med otte 
løbebaner mod nu seks. For at få plads til 
otte løbebaner bliver den gamle trætribune 
ved Idrætshuset erstattet af en mindre med 

få tilskuerrækker. Der vil også blive taget lidt 
af B.93s nuværende tribune, men alligevel 
vil stadion stadig kunne rumme godt 7000 
tilskuere. Det skulle række til 1. og 2.division. 
Men B.93s dyrt opførte sponsorlounge vil sta-
dig kunne bevares.

Det er spændende, hvordan stadion ar-
kitektonisk vil fremstå, men vi håber det 
bedste. Projektet forventes færdigt i foråret 
2009.

Som nævnt er det en helhedsplan for 
idrætten på Østerbro. Det indebærer også en 
række forhold for de nuværende fælledklub-
ber, der har omklædningsrum i den gamle 
tribune i PARKEN. Kommunen vil anvende 
en del af pengene fra salget af Skøjtehallen 
– cirka 53 mio. kr. – til en ny bygning med 
omklædningsfaciliteter til Fælledklubberne. 
SKJOLD bevarer B.93s tidligere omklædnings-
rum under stadiontribunen.

B.93 har været meget aktiv for at samle 
idrætsklubberne på Østerbro omkring en 
fælles holdning, og det har tilsyneladende 
skabt resultater.

HELHEDSPLAN FOR IDRÆTTEN PÅ 
ØSTERBRO

B.93’S TENNISANLÆG PÅ P.H. LINGS ALLE
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POSITIV ØKONOMI
Kasserer Hans Bay fremlagde på generalfor-
samlingen 28. april et særdeles tilfredsstil-
lende økonomisk resultat for 2006. Regnska-
bets udvikling fortsatte de senere års positive 
resultater. Især er det meget positivt at kon-
tingentindbetalingerne er steget for første 
gang siden 2003. Set i lyset af de stærkt for-
øgede aktiviteter samtidig med en række 
store investeringer i klubben, er årsresultatet 
på ca. 340.000 kr. godt. Trods den forbedrede 
økonomi, fastslog kassereren, at der også i de 
kommende år vil være en stram økonomisk 
styring i klubben. Regnskabet blev i øvrigt på 
generalforsamlingen eenstemigt godkendt.

NØGLETAL FRA ÅRSREGNSKABET 2006:
Indtægter fra Kontingenter 2.020.000 kr.

Indtægter i alt 7.840.000 kr.

Vedligeholdelse af anlæg 430.000 kr.

Varme, El, Skatter, Afgifter 950.000 kr.

Husleje 106.000 kr.

Lønninger og Administration 2.010.000 kr.

Resultat før afskrivninger 906.000 kr.

Årets resultat før renter 582.000 kr.

Årets resultat 340.000 kr.

Anlægsaktiver 6.680.000 kr.

Omsætningsaktiver 1.650.000 kr.

Aktiver i alt 8.325.000 kr.

Formue 2.890.000 kr.

            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

KASSERER HANS BAY
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MULTIBANE
På generalforsamlingen i april kunne forman-
den, Johnny Wetterstein Hansen, fortælle, at 
B.93 på parkeringsarealet foran klubhuset i 
maj, ville etablere en ny multibane til gavn 
for klubbens tennis- og fodboldspillere, men 
også for lokalområdets beboere. De fredede 
træer bevares naturligvis. Banen er tænkt 
som en ramme for både den organiserede 
idræt i B.93, men altså også for beboerne i 
Svanemølleområdet. Det bliver en multibane 
med (14x28) lys, som kan benyttes til former 
for tennis, skumtennis og fodtennis, gade-
fodbold, basketball, volleyball m.v.

B.93 går på denne måde nye veje med sam-
menblandingen af det organiserede og det 
ikke-organiserede, udfra tesen om at klub-
ben har et vigtigt ansvar i forholdet til lokal-
samfundet, både for børn og voksne. Det er 
især Hans Drachmann og direktøren for kon-

traktselskabet, der har æren for igennem 
fundraising, at have skaffet de nødvendige 
midler til at muliggøre dette projekt. Især har 
en donation fra A.P.Møllers Fond hjulpet til, 
men også DBU og Dansk Tennis Fond. Køben-
havns kommune har ikke været medfinansie-
rende, men der foreligger en aftale om, at 
kommunen vil forestå driften af multibanen, 
der forventes færdig i juni.

JOHNNY W.  
HANSEN

MULTIBANEFORAN KLUBHUSET
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To af B.93s fodboldledere fik på klubbens ge-
neralforsamling overrakt Dansk Boldspil-Uni-
ons sølvnåle. Reglerne for tildeling er 25 års 
lederarbejde i en klub.

Det var KBUs formand, der også er bestyrel-
sesmedlem i DBU, advokat Henrik Ravnild, 
der overrakte nålene. Henrik Lindholm fik sin 
sølvnål med baggrund i en lederkarriere, der 
begyndte allerede i 1958, hvor han i tre år var 
medlem af klubbens spilleudvalg. Senere blev 
det til 21 års bestyrelsesarbejde i tre perioder, 
der blev afsluttet i 1998. Henrik var i mange 
år kasserer i klubbens hovedbestyrelse, per-
sonificeret som „Mr. B.93“. Der var ikke en 
post i regnskabet, som ikke Henrik dengang 
havde styr på. Henrik var blevet valgt som 
kasserer første gang i 1968. Henriks fodbold-
karriere var toppet på 4. hold, hvor han – iføl-
ge ham selv – var en teknisk boldbegavelse, 
som medspillerne dog ikke nød større glæde 
af. Var medlem af B.93 Aktieselskabs besty-
relse i to år, bla. Superligaåret. Har siden 2005 
været formand for B.93 Aps og er netop ble-
vet genvalgt i maj. Henrik Lindholm er Æres-
medlem i klubben.

Den anden B.93-leder, der fik overrakt den 
ærefulde sølvnål, var Jørgen Ritnagel, der 23. 
maj er fyldt 61 år. „Ritter“ er i forvejen inde-
haver af KBUs sølvnål og blev i 2005 hædret 
med „Leo Dannins rejselegat“. Han har været 
ungdomsfodboldtræner fra 1966 og frem til 
1988. Leder af klubbens ungdomsudvalg i tre  
perioder fra 1969 til 1987.

I over 20 år var 
„Ritter“ leder af 
klubbens ung-
domsturnering 
(„B.93 Cup“), 
hvor en række 
klubber blev in-
viteret til klub-
bens anlæg.

Han blev første 
gang medlem af 
B.93 fodboldbestyrelse i 1976 og derefter i 
tre perioder frem til 2001. Fra år 2003 har 
„Ritter“ været formand for fodboldbestyrel-
sen, og er tillige formand for klubbens Old 
Boys-afdeling. Netop i april genvalgt til den-
ne post. Udenfor B.93 er Jørgen medlem af 
DBUs repræsentantskab fra 2005. Har haft 
diverse funktioner i B.93 fra 1966 og til nu. 
Modtog sidste år B.93’s fortjenstnål. Jørgen 
Ritnagel er stadig aktiv på superveteranhol-
det, men holder dog pause p.t. med et ryg-
problem.

SØLV-
NÅLE

RAVNILD

LINDHOLM

RITNAGEL

7
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• Brudebuketter • Bårebuketter • Dekorationer Østerbrogade 62 Tlf. 3538 2390

Frisk frugt og specialiteter
Rosenvængets Allé 4
Tlf. 3538 3061

Åben mandag-fredag kl. 8-20
Lørdag kl. 8-17
Søndag kl. 10-17
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Nr. 29 BOGHANDEL tlf. 3526 3334
Nr. 31 KONTORFORSYNING tlf. 3526 3364
Nr. 36 KONTORSTOLE tlf. 3555 2092

NU 3 BUTIKKER I NDR. FRIHAVNSGADE!

ÅRETS LEDER
Advokat Torben Henriksen fik prisen og po-
kalen som „Årets leder“ med baggrund i sit 
store juridiske arbejde for klubben igennem 
en årrække, helt aktuelt i sit flotte juridiske 
arbejde omkring salget af den gamle tennis-
hal på Gunnar Nu Hansens plads. Torben er 
aktiv både indenfor tennis og fodbold. Driver 
sin advokatvirksomhed på Østerbro, men bor 
selv i et område omkring Herfølge.

ÅRETS B.93’ER
Sportschef Erling Bøje blev valgt med bag-
grund i, at han i 2006 var medvirkende, ja 
faktisk den centrale ankermand, i redningen 
af divisionsholdet fra nedrykning.

Erling er ægte 93’er efter han i 1969 som 
22-årig kom til klubben. Var med til – som an-
fører – at bringe B.93 i 1. division. Spillede 184 
divisionskampe og havde 115 kampe som 
træner ( i flere perioder 1979 – 1998).

9
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MEDLEMSUDVIKLINGEN
I B.93 FODBOLD
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Samlet medlemstal i B.93 i samme periode: 1. januar 05: 1326  - 11. april 07: 1606
 Jan 05 Juli 05 Jan 06 Juli 06 Nov 06 April 07



11

Igen i år har der været en del kritiske røster 
om græsbanernes tilstand. Normalt kan en 
bane „tåle“ en 15-16 timers brug, men bliver 
ofte brugt til op imod 30 timer om ugen.

Konsekvensen har været, at fodboldafdelin-
gen generelt – men specielt gældende for 
eliteholdene – ikke har haft de baneforhold, 
som klubbens ledelse havde håbet på.

I alt snakken om græsbanernes kvalitet, kan 
vi glæde os over, at klubbens kunststofbane 
nu er klar og godkendt af Divisionsholdet og 
andre, der har prøvet den. Det er Køben-
havns kommune, der har anlagt den nye 
bane, men B.93 har selv brugt 400.000 kr. på 
at få det lille trekantsstykke ned mod Middel-
fartgade med. Det har været vigtigt for klub-
ben, at få en så optimal ramme fra starten 

som muligt. Kunststofbanen har jo så også 
lysanlæg, så den kan bruges året rundt og 
også i de mørke timer.

Det er som bekendt tilladt at spille turne-
ringskampe helt op til Danmarksserien på 
kunstgræs. Reglerne for brug af banen i B.93, 
se side 39.

I juni vil en banerenovering gå i gang, star-
tende med bane fire, som er opvisnings- og 
træningsbane for eliteholdene. Efterfølgen-
de vil renoveringen gennemføres på de an-
dre baner, der vil dog snarest blive lagt rulle-
græs på de værste bare pletter.
I sommerferien vil alle banerne dog gennemgå 
en større renovering. Der er en god kommuni-
kation nu mellem Kommunen og klubben om-
kring de indgåede renoveringsaftaler. 

DEN NYE KUNSTGRÆSBANE (SE OGSÅ SIDE 39)

BANEFORHOLD PÅ
SVANEMØLLEANLÆGGET
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De mange tiltag, som er sat i værk, vil udover 
at skabe en bedre kvalitet for klubbens med-
lemmer, uundgåeligt øge aktivitetsniveauet 
og dermed også medføre en større admini-
stration. På generalforsamlingen bebudede 
formanden derfor, at Hovedbestyrelsen i de 
kommende år vil have blikket rettet på den 
forøgede administration.

Gitte Arnskov har nu været ansat på B.93s 
kontor i mere end 20 år, og Hovedbestyrelsen 
ved formanden påskønnede på generalfor-
samlingen hendes indsats ved at overrække 
hende en kasse med gode varer som tak for 
en stor indsats under vanskelige forhold.

B.93S LØNNEDE ADMINISTRATION 
• Direktør Claus Borre
• Kontoradministrator Gitte Arnskov
• ITU-træner Christian Lønstrup
• Ungdomskonsulent Jesper Nielsen(fra 1/6)
• Inspektør Kenan Saini

ULØNNET
• Økonomichef Henrik Dreiager

Hovedbestyrelsen har besluttet at moderni-
sere klubbens IT-system. I forbindelse med 
Tennisafdelingens nye booking-system, er 
der indført et nyt økonomisystem, som ek-
sempelvis har den fordel, at de personer, der 
i B.93 arbejder med økonomien, til enhver tid 
kan arbejde med tallene, så vel hjemme som 

på klubbens kontor. Kontingentindbetalin-
gen er også blevet moderniseret.I forbindelse 
med økonomi- og medlemsstyringssystemet 
bliver det muligt at indføre det længe ønske-
de, nemlig at opkræve kontingentet via PBS. 
Det betyder jo, at når man er tilmeldt, betales 
kontingentet til tiden og man slipper for ryk-
kere og de kedelige ting.

GITTE ARNSKOV 

LEIF RØNNOW

JUBILÆUMSNÅLE

60 ÅRS NÅLEN
Leif Rønnow
Bent Olsen
Henrik Lindholm

50 ÅRS NÅLEN
Palle „Banks“ Jørgensen
Per „Mügger“ Jürgensen
Svend-Erik Jensen
Torben Klarskov

40 ÅRS NÅLEN
Jørgen Nordbæk
Ole Rintza
Pia Jarvad
Torben Jensen

25 ÅRS NÅLEN
Willy „Texas“ Nielsen
Freddie Birtø
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DET INDLEDENDE BENARBEJDE  
– ANALYSER BANER VEJEN 

Vi sparkede lederuddannelsen i gang med 
krav og forventninger til hinanden. Næste 
step var en SPOT-analyse – Styrker, Proble-
mer, Muligheder (Opportunities) og Trusler. 
Vi spottede B.93 Fodbolds største udfordring: 
Evnen til at tiltrække og fastholde trænere, 
ledere og spillere. En interessent-analyse be-
handlede derfor rekruttering og fastholdel-
se, hvor de vigtigste ressourcer-personer til 
opgaverne blev udpeget.En mønsterklub-
analyse af B.93 Fodbold er udarbejdet. I en 
lederkompetence-analyse vurderede besty-
relseskollegaerne hinandens styrker og svag-
heder med henblik på videreudvikling. En 
funktionsfordelings-analyse har skabt over-
blik over tidsforbruget i bestyrelsen til at pri-
oritere de daglige opgaver.

Talent og elite – den røde tråd  
i B.93 Fodbold
Målgrupperne for talent versus. elite er i skri-
vende stund ved at blive defineret. Den røde 
tråd i organisationen af talent- og elite- arbej-
det er:

1. Aldersgruppen 4-10 år:  
„Mini-fodboldskolen“
•  foregår nu og udvikles løbende 
•  fokus på leg med bolden, 
•  ikke målrettet talent-arbejde

2. Aldersgruppen 10-14 år: 
„Talentskolen“
•  defineres bredere, ikke kun førsteholdene
•  talentchef i B.93 Fodbold for drenge og lil-

leput, Peter Arnholdt, 
har ansvaret for det 
daglige arbejde ude 
på banerne sammen 
med trænerne på de 
enkelte hold

3. Aldersgruppen 14-21 år: „Elite“
•  særlig fokus på de ekstraordinære talenter 

i en talenttrup
•  talentchef Frank Nielsen har ansvaret for 

det daglige arbejde ude på banerne sam-
men med trænerne på de enkelte hold 
Med talentchef Frank Nielsens egne ord er 
vi „på en 15.-plads i Danmark, når vi måler 
os med de bedste talent-udviklingsklubber 
i Danmark.“

Et målrettet arbejde med udgangspunkt i 
præcise politikker og skarpe strategier er et 
skridt på vejen. En forbedret økonomi med 
flere sponsorer og samarbejdspartnere skal 
styrke organisationen. 

KOMMUNIKATIONSPOLITIK OG 
– STRATEGI I B.93 FODBOLD 
På kommunikationsområdet er B.93 Fodbold 
godt fremme i fodboldstøvlerne, men der er 
plads til forbedring. 

Dette kommunikations-arbejde fortsætter
•  Hovedbestyrelsesmedlem Hans Drach-

manns info-breve pr. e-mail. 
•  Opdatering af den officielle hjemmeside 

www.b93.dk fra dag til dag. 
•  Erik Petersens lynhurtige kampreferater og 

flotte fotos fra Divisionsholdets kampe

TEAM COPENHAGEN LEDERUDDANNELSEN  
– HVAD OG HVORFOR?

Fodboldbestyrelsens arbejde i Team Copenhagens lederuddannelse skal videreudvikle B.93  
Fodbold. Læs om vision, værdier og udviklingsplan og meget mere.

KLAUS B. JOHANSEN
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•  Markedsføring og brug af B.93 Bloggen
•  Fodboldbladet med stor gemme-værdi v) 

redaktør Freddie Birtø
•  Direktør Claus Borres PR-arbejde og store 

netværk, der giver pressemeddelelserne fra 
B.93 gennemslagskraft på avis- og tv-re-
daktionerne. Claus Borre skaber nye kon-
takter og nye virksomheder som medlem-
mer af B.93 Erhvervsklub. 

Nye kommunikations-tiltag på vej
•  Hjemmesiden www.b93.dk re-designes og 

får en mere intuitiv navigation
•  Meningsmålinger og tilfredsheds-spørge-

skemaer på b93.dk for at forstå, hvorfor 
medlemmer forlader klubben – så Fodbold-
bestyrelsen kan rette op. 

B.93 Fodbolds kommunikation følger Fod-
boldbestyrelsens linje om en samlet og åben 
klub. Nøgleordene i kommunikationspolitik-
ken er: Åben, ærlig og effektiv.

REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE I 
B.93 FODBOLD
Nogle af de emner, der er diskuteret er:
•  Hvordan tiltrækker vi forældre til at blive 

ledere i klubben?
•  Hvordan kan vi bedre sætte pris på trænere 

og lederes arbejde? 
•  Indholdet i en „træner-pakke“ – B.93-tøj, 

adgang til Østerbro Stadion, DBU-kurser 
osv.

Rekrutterings- og fastholdelses udvalget med 
Fodboldbestyrelsens Mads Kusk og Nicolaj 
Beuschel i spidsen fortsætter med at udvikle 
arbejdet med rekruttering og fastholdelse. 
Afdelingsledere og trænere vil blive involve-
ret.

STRATEGIER – HANDLINGERNE  
BAG POLITIKKERNE
Sammen med alle de definerede og her be-
skrevne politikker er der udarbejdet strategi-
er – dvs. hvordan når vi vores mål, så der sæt-
tes handlinger bag tankerne. Tankerne 
kommer fra bestyrelseslokalet og realiseres i 

S P I S E V Æ R T S H U S E T

Hellerupvej 39 • 2900 Hellerup
39 62 13 60

Mandag
Hakkebøf med spejlæg

89 kr.

Tirsdag
Stegt fl æsk med persillesovs

89 kr.

Onsdag
Kalve wienerschnizel

115 kr.

Torsdag
Mørbrad med skovsvampesauce

99 kr.

Fredag
Rejecocktail

Oksesteg med tyttebær
Pandekager med is

115 kr.

Søndag
Flæskesteg

med forret og/eller dessert

2 retter 125 kr. 3 retter 140 kr.

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

FRANK NIELSENCLAUS BORRE
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klubben, på banen, blandt spillere, forældre, 
ledere og hjælpere. Det vedkommer os alle.

UDVIKLINGSPLAN FOR B.93 FODBOLD 
Kronjuvelen i Team Copenhagen lederud-
dannelsen er den udviklingsplan, som destil-
lerer klubbens vigtigste udviklingspunkter 
inden for områderne: 

Økonomi 
•  hvilken økonomi skal til for at nå målene – 

år for år? Sportsligt - hvad er de sportslige 
ambitioner?

Organisatorisk
•  hvilken organisation ønsker vi os i B.93 Fod-

bold – år for år?
Branding
•  hvordan vil vi brande B.93?
Faciliteter
•  hvilke faciliteter skal medlemmerne i B.93 

Fodbold have adgang til?
Sociale
•  hvad vil B.93 Fodbold gøre på det sociale 

område for at samle klubben?

B.93 FODBOLDS VISION ER: TALENT 
HELE VEJEN RUNDT
B.93 Fodbold arbejder som bekendt målret-
tet og bevidst med talent-udvikling. 

Sætningen „hele vejen rundt“ indikerer, at vi 
i B.93 Fodbold ikke kun fokuserer på elite-ar-
bejdet, men også har øje for f.eks. den spiller, 
der i ungdomsårene ikke spiller på højeste 
niveau. Og at trænere og ledere i B.93 Fod-
bold skal være OBS på:
B.93’s 5 værdier
  1. Åbent fællesskab
  2. Tradition
  3. Udvikling
  4. Glæde
  5. Professionalisme

Artiklen findes i sin fulde længde på 
www.b93.dk à B.93 Fodbold à Team Copen-
hagen lederuddannelse. Her er også udvik-
lingsplan, forklaring af værdier, politikker 
mv.

FAKTA OM TEAM COPENHAGEN  
LEDERUDDANNELSEN
Lederuddannelsen er en del af Team Copen-
hagens støttekoncept til idrætsklubber i Kø-
benhavn. Tjek www.teamcopenhagen.dk - 
vælg Team Copenhagens støttekoncept à 
Klubuddannelse.

VIL DU HJÆLPE MED OPGAVER  
I B.93 FODBOLD?
Kontakt Fodboldbestyrelsen:
www.b93.dk à B.93 Fodbold à Fodboldbesty-
relsen.

BRANDING
Der er kommet et nyt udtryk ind i det danske sprog, bran-
ding. Det handler om, at en virksomhed eller som i vort 
tilfælde, en sportsklub formår at få deres budskab mar-
kedsført på en så tydelig måde, at ingen er i tvivl om, hvad 
klubben står for eller er kendt for. Et afledet udtryk er 
også blevet, at man ”brænder igennem”.

WEBMASTER
Klaus Bjørn Johansen, der har skrevet 
ovennævnte artikel, er klubbens Webma-
ster og som er medansvarlig for klubbens 
flotte hjemmeside: www.b93.dk
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En restaurant eller et cafeteria er et meget 
vigtigt element i en fodboldklubs liv. Det er i 
de senere år ikke lykkedes at skabe et aktivt 
klubliv omkring klubbens restaurant, og det 
udvikler sig måske til et problem. Joh, tirsdag 
er der stadig mange i restauranten, men det 
alene kan jo ikke bære en fornuftig drift.

På generalforsamlingen sidst i april havde 
klubbens restauratør, Ole Klein, stillet forslag 
til en vejledende afstemning om tre mulighe-
der for driften. For det første, at B.93 helt 
overtager lokalerne eller at der sker en bort-
forpagtning til almindelig restaurationsdrift. 
Der kunne også være tale om en deleord-
ning, hvor klubben står for restauranten 
mandag til fredag, mens køkkenet bortfor-
pagtes alle dage.

En restaurant er en vigtig spiller i klubbens 
liv, slog formanden fast i sin beretning, og vil 
i fremtiden få en større rolle, når mange af de 
nye aktiviteter kommer til. Hovedbestyrelsen 
var dog bevidste om, at det ikke altid var lige 
nemt at sikre en ensartet service til alle grup-
per, der bruger B.93. Eksempelvis børnene og 
deres forældre, de unge, seniormedlemmer-
ne i fodbold og tennis, old boys og de lidt 
ældre, der jo er trofaste overfor restauranten 
om tirsdagen. Hovedbestyrelsen fandt, at 
kvaliteten omkring den tilberedte mad og 
betjeningen var tilfredsstillende.
Generalforsamlingen drøftede om og hvor-
vidt, der kunne skabes mere liv og aktivitet. 
Siden er der dukket nye initiativer op, eksem-
pelvis omkring Champions League finalen 

RESTAURATIONEN

med grillmad inden selve finalen. Andre akti-
viteter kunne være en række større 
idrætsbegivenheder, f.eks. VM-boksekampe. 
Festlige aftener savnes. Mikroputafdelingen 
har forsøgt sig med forslag om brunch en en-
kelt dag i måneden med lave priser, som 25 
kr. pr. barn og 50 kr. for en voksen. Men det 
er ikke noget, der rigtigt batter. Det er oppe i 
tiden med sund mad, og da også vedtaget i 
vor klub, men det er svært at være først i 
kampen mod „pomfritten“.

Generalforsamlingen valgte ikke at stem-
me om forslagene, men at fortsætte dialo-
gen med restauratøren og medlemmerne 
qua Hovedbestyrelsen. De tidligere nævnte 
grupper bør inddrages. Det nuværende re-
staurationsudvalg kunne erstattes af et ud-
valg med en repræsentant fra ungdommen, 
seniorerne, old boys og de ældre medlemmer 
– og også tennis. Tennisafdelingen har dog 
primært valgt at lægge deres klubliv i deres 
klubhus på P.H.Lings alle. Det bør pålægges 
et sådant nyt udvalg at undersøge, hvordan 
lignende klubber som vores gennemfører de-

res restaurationsdrift. I 
HIK, Skovshoved, FREM og 
KB må der kunne fås ideer 
til vort klubhus – og så gør 
det selvfølgelig heller ikke 
noget, hvis vi kan få egne 
gode ideer.

FB

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

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

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

Mazda5 er endvidere kåret som årets VAN, hvor det gennemtænkte

design med de store skydedøre hurtigt lagde afstand til konkurrenterne. 

Mazda5 fås nu med plads op til 7 personer.

Fejlfri
praktisk og forførerne

Mazda – den holder bare!
Mazda yder 3 år/100.000 km mekanisk garanti

B93-annonce  05/05/06  16:05  Side 1
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Efter en rigtig god start på sæsonen 
2006/2007 var vi mange, der begyndte at 
øjne en chance for at få vores divisionshold 
tilbage i 1. Division i sommeren 2007. Det 
havde i så fald været ét år før vi planlagde 
det, da vi i vinterpausen 2005/2006 lagde en 
plan for såvel overlevelse i divisionsfodbold 
samt tilbagevenden til i første omgang 1. di-
vision. Dengang hed målsætningen: Overle-
velse i 2. division. i sommeren 2006, være 
med i toppen af 2. division i sommeren 2007 
og oprykning til 1. division i sommeren 2008. 
Indtil nu holder planen, og vi skal „blot“ fort-
sætte arbejdet på såvel den administrative 
som sportslige side. 

Denne sæson har været karakteriseret af 
en overraskende stærk start, en overraskende 
dårlig mellem periode fra slutningen af efter-
året og til begyndelsen af foråret mens der 
nu sidst på sæsonen synes tegn på, at holdet 
igen er ved at finde ind i det tidlige efterårs 
gode rytme. Der lover godt for næste sæson, 
for selvom vi altid får brug for forstærknin-
ger, så er der en grundstamme på holdet, som 
skal være bærende og sammenspillet. Og hvis 
de er det fra slutningen af foråret, så bør vi 
kunne komme lige så godt fra start i næste 
sæson, som vi gjorde i denne. Og så er der lige 
det med skaderne, som man skal undgå, hvis 
man skal holde hele vejen. Mange skader var 
bl.a. en af årsagerne til den dårlige periode i 
denne sæson.

Vi arbejder i det professionelle selskab hårdt 
på at få indtægter nok til at fi nansiere et 1. 
hold, som kan indfri alle vores ønsker om 
sportslig succes. Men det er meget svært at 
fi nde penge nok i form af sponsorater og en-
treindtægter til at hverve etablerede divisi-
onsspillere, og derfor er vi en vis udstrækning 
„nødt“ til at bassere 1. holdet på „egen avl“, 
som kommer op fra ynglingene. Og det er 
ikke nødvendigvis noget minus, da vi gerne 
vil være en klub hvor der er kort vej fra talent-
fuld ynglingefodbold til divisonsfodbold. Det 
giver forhåbentligt de unge en lyst til at væl-
ge at få spilletid i B.93 frem for en bænke-
plads i en superligaklub, og det giver også 
B.93 mulighed for at præsentere de talent-
fulde unge for større internationale klubber, 
som i sidste ende betyder transferindtægter 
og kompensationer, i henhold til FIFAs regler, 
til B.93. Og så er vi inde i den gode cirkel, hvor 
der igen så er økonomi til at gøre noget eks-
tra for den næste generation af spillere. 

Vi ved godt, at ynglingespillere ikke kan 
være de bærende kræfter på et divisions-
hold. Men kunsten er at finde den rette kom-
bination af talent og rutine, som vi kan magte 
økonomisk og som sportsligt har niveau til 1. 
division. Så er vi på rette vej, og så kan vi må-
ske senere begynde at drømme endnu større 
drømme.

Af Henrik Engel

PLANEN HOLDER - VI GÅR EFTER 
OPRYKNING I 2008



19

Midt i forårssæsonen stod det desværre klart, 
at B.93s divisionshold også i næste sæson (Ef-
terår 2007/Forår 2008) skulle spille i 2.division. 
Det spændende nu bliver om det skal være i 
øst- eller vestkredsen.

De to divisionshold fra 2.division, der måtte 
rejse mod vest (Skjold og BSV (Søllerød) har 
haft svært ved de mange busrejser over Sto-
rebælt og ender tilsyneladende som de to 
bundhold i vestkredsen. Når fordelingen af 
hold midt i juni skal finde sted, vil der igen 
være flest klubber øst for Storebælt. Her midt 
i maj synes de tre nedrykkere fra 1. division at 
blive to østklubber og én fra vest. Nu er det 
imidlertid sådan, at også Superligaen har ind-
flydelse på situationen i 2. division. Årsagen 
er, at kun klubber med Superligastatus kan 
have deres andethold i 2. division. Da hver-
ken Vejle eller Silkeborg overlever i den øver-
ste række, skal deres andethold tvangsned-
rykkes, selvom de begge er godt placeret. 
Det betyder imidlertid også, at de to bund-
hold i 2. divisions kredse redder sig. 2. divisi-
ons to kredse udvides nemlig fra 14 til 16 
hold. Skjold forbliver dermed divisionsklub.

Fra efteråret rykker seks hold op fra de to 
Danmarksseriekredse og samtidig med udvi-
delsen af divisionerne sættes antallet af til-
ladte andethold fra Superliganen op til 8. Fra 
øst ser det ud til, at tre førstehold fra Dan-

2. DIVISION I EFTERÅRET
marksserien rykker 
op, mens det i vest-
kredsen ser ud til at 
blive tre andethold. I 
alt syv andethold vil 
så være klar til 2. division. Vi må så håbe, at 
der ikke laves en form for ligedeling af disse 
andethold, så yderligere et førstehold fra øst 
skal rejse over Storebælt.

Det bliver også spændende at se, om op-
rykningen til 1. division bliver ét eller to hold 
fra øst eller der også bliver et „underskud“ af 
østhold på denne konto. Det er sådan at kun 
nr. et i de 2. divisioner rykker direkte op, mens 
nr. to i de to kredse kæmper om sidste opryk-
ningsplads. Når lodtrækningen i juni skal fin-
de sted, må det forventes at Skjold og BSV er 
„fredet“. Udfra ovennævnte må det forven-
tes, at tre eller fire hold skal overføres til 2. 
division vest.

Som det ser ud nu, vil der altså blive 15-16 
klubber øst for Storebælt, der skal deltage i 
lodtrækningen. Vi håber på heldet for B.93 i 
denne lodtrækning. FB

TURNERINGSSTART
2. divisionerne starter i efteråret i weeken-
den 11./12. august og slutter i weekenden 
3.4. november. DBUs pokalturnering har 
kampe onsdag den 8. august.

ANFØRER 
JIMMY MÜLLER
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Medlemmer af B.93 Erhvervsklub

Revisionsfirmaet BRDR.J ENSEN

D.B.N Malerfirma
v/ Dennis Bo Nielsen

Quasi Capital
Management

Qvist Herman ApS

B93 A5 Ann. feb. 2007  23/02/07  11:00  Side 1
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Generalforsamlingen i Anpartsselskabet, der driver elitefodbolden i klubben, blev afholdt 
2. maj. Den økonomiske oversigt viste et overskud på 87.000 kr. Sammenlagt med sidste års 
overskud medførte resultatet, at der som udbytte blev udbetalt 70.000 kr. til klubben, der ejer 
alle anparter i kontraktselskabet. Bestyrelsen blev på generalforsamlingen udvidet med to 
medlemmer. 

Ved valgene var der genvalg af formanden, Henrik Lindholm, mens Steen Jacobsen og Hans 
Bay først er på valg i 2008. De nye medlemmer af bestyrelsen er Hans Drachmann, der hidtil har 
fungeret som formand for samarbejdsudvalget mellem moderklubben B.93 og B.93 Kontrakt-
fodbold Aps, og herudover blev Jørgen Wenshøj indvalgt.

Der var genvalg af revisorfi rmaet Per Appel på generalforsamlingen, der blev ledet af Freddie 
Birtø, der var valgt som dirigent.

B.93 KONTRAKTFODBOLD ApS

BESTYRELSEN ER NU
Henrik Lindholm (for-
mand)
Steen Jacobsen
Jørgen Wenshøj
Hans Bay
Hans Drachmann

DIREKTØR
Henrik Engel

SPORTSCHEF
Erling Bøje

TALENTCHEF
Frank Nielsen

CHEFTRÆNER
Michael Schäfer

HOLDLEDERE
Per Clausen
Mads Mazanti

ØKONOMICHEF
Henrik Dreiager

SPEAKER
Janne Kolding

ENTREANSVARLIG:
Jørgen Pedersen

SALG AF ØL/VAND
PØLSER:
Jan Smith og Michael 
Hornhoff

MODTAGELSE AF
GÆSTER
Jens Kolding

LOUNGEVÆRT
Hanne

KAMPPROGRAM
Henrik Engel

KAMPREFERATER
Erik Petersen

BOLDDRENGE:
Michael Mathiassen

SIKKERHEDSANSVARLIG 
Henrik Spliid

OFFICIALS PÅ STADION

BESTYRELSEN EFTER 2. MAJ: HENRIK LINDHOLM (FORMAND), HANS BAY, STEEN JACOBSEN, 
HANS DRACHMANN & HENRIK ENGEL (DIREKTØR)

Medlemmer af B.93 Erhvervsklub

Revisionsfirmaet BRDR.J ENSEN

D.B.N Malerfirma
v/ Dennis Bo Nielsen

Quasi Capital
Management

Qvist Herman ApS

B93 A5 Ann. feb. 2007  23/02/07  11:00  Side 1
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Fodboldbladet har fanget to af de mest tro-
faste tilskuere til 1. holdets kampe. Kende-
tegnende for begge er, at de lever en ano-
nym tilværelse i forhold til klubben.

Jens Jørgensen, 60 år, fangede vi i hjemme-
kampen mod Brøndby II (2-1). Det startede 
med, at min far (Arvid) slæbte mig med i 
Idrætsparken til nogle af B.93’s kampe i slut-
ningen af 50’erne. Jeg spillede også selv nog-
le år som ungdomsspiller i B.93, men stoppe-
de ret tidligt, da jeg skulle passe mine syge 
forældre. Dansk topfodbold gik dog ikke glip 
af noget, jeg var ikke meget værd (under en 
krone).

Mit gennembrud som tilskuer fik jeg, da B.93 
slog B1901 med 3-2, det var i 1962 (red. 19. 
august). Det var med Arvid Christensen (Cy-
klonen) helt på toppen, og to af mine andre 
favoritspillere Bernhard Deneke og Svend Pe-
tersen (red. Stive Svend). Siden den dag har 
jeg fulgt B.93 tæt. Hvis jeg skal vælge mellem 
Moster Odas runde fødselsdag og B93-Sten-
løse, så kan du finde mig på Østerbro Stadion. 
Mine tanker ville alligevel være på Østerbro 
Stadion, og så kan jeg jo lige så godt også selv 
være der.

På vej til en kamp i Herfølge i 1971 (1-1) over-
halede spillerbussen Jens Jørgensen, der på 
cykel uden gear kæmpede sig frem mod 
landsbyen. Og det var i sne, slud og blæst. 
Det lærte han af, for i november 1992 tog 
han med fan- og spillerbussen til Herfølge, 
hvor B.93 sikrede sig 1. pladsen med en 2-0 
sejr (Funcke og Mads Øland). En stor oplevel-
se slutter Jens Jørgensen.

Flemming Hansen, fangede vi derimod ikke i 
kampen mod Brøndby, så vi nøjes med at 
bringe et efterlysningsbillede fra forrige 
kamp. Fra underdirektøren i Bankforeningen 
(Flemming H.) modtog undertegende en del 

TROFASTE TILSKUERE

rykkere for manglende indsendelse af opga-
ver på den to-årige bankskole. Så lidt gen-
gæld „Vi så Dem ikke til B93’s sidste kamp, 
forholdet bedes snarest bragt i orden“

PBJ

FLEMMING HANSEN & JENS JØRGENSEN

VÆRTSFAMILIE SØGES
Hvis du/I har plads og lyst til at huse 1-2 
talentfulde brasilianske fodboldspillere 
i en periode på et par år, hører under-
tegnede gerne fra dig.B.93 betaler selv-
følgelig for deres ophold. Det forventes 
at blive aktuelt i sommer.

Kontakt Henrik Engel tlf. 4036 1216 
for yderligere oplysninger.



23

SIDSTE NYT FRA 2 SENIOR

Forårsturneringen er ikke begyndt som hå-
bet. Forårspremieren mod Hasle den 9. april 
blev en kold og blæsende affære med en sco-
ring til hvert hold. Umiddelbart en skuffende 
start; men Hasle har klaret sig forbavsende 
fint indtil nu. I kamp to mod GVI viste vi i 60 
min. forårets flotteste spil anført af Troels 
Jensen og Thomas Domino fra 1. senior. Vi 
førte 2-0 indtil 15 min før tid, hvor GVI slog til 
med to mål på dødbolde, hvor målmanden 
så noget sløj ud. Tredje kamp gav sejr på 6-1 
over B 1908, som gik i opløsning efter et rødt 
kort. Næste kamp mod Sundby endte 2-2 i en 
kedelig kamp fodboldmæssigt; men viste at 
holdet havde god moral; idet en 2-0 føring af 
Sundby blev indhentet. Mod Dragør fik vi så 
vor første nederlag (3-2) i sammenlagt ti 
kampe (inkl. træningskampene). En offday 
af spillerne og en uheldsdag for målmanden. 
2. seniors kamp mod Frem, som i øvrigt var 
flyttet over på den nye kunstgræsbane, gav 
desværre også et nederlag på 2-0 til Frem. 
Kampen var meget velspillet; men Frem fik 
desværre „foræret“ 1-0 målet på et „drop“ 
af målmanden, og så var Frem et for stærkt 
hold rent defensivt for os at åbne.

Den seneste kamp – inden bladet gik til 
tryk – var en 6-3 sejr i Brønshøj (tophold). Det 
giver gejst til de sidste kampe i foråret.

Efter syv kampe befinder vi os nu midt i KS 
og mangler fire modstandere over os og to 
modstandere under. Vi kan altså selv foran-
dre meget på stillingen. Vi har egentlig spil-
lemæssigt været oven på i alle kampene; 
men skarpheden og antal af chancer har ind-
til nu været for dårlig, samtidig med at mål-
mændene endnu ikke har haft en god dag, 
hvor de har reddet point til holdet. 

På nuværende tidspunkt har vi benyttet 15 
spillere ud af vor trup på 18 spillere og dertil 

STILLINGER EFTER SPILLERUNDEN  
19.-20. MAJ 2007 

HOLD PLACERING KAMPE POINTS
KS (2. holdet) nr. 9 7 9
Serie 2 nr. 5 6  12
Serie 2 nr. 12 6 3
Serie 3 nr. 10 5 4
Serie 3 nr. 10 4 0
7 MH nr. 4 4 7
7 MH nr. 8 5 6

Oldboys 1 nr. 8 7 6
Oldboys 2 nr. 6 6 9
Veteran nr. 11 5 3
Superveteran nr. 6 4 4
Masters nr. 1 5 10
Supermasters nr. 5 4 5
Grand Old masters nr. 6 3  2

UNGDOM
Ynglinge – Ligaen nr. 10 6 4
Junior – Divisionen nr. 2 7 13
2. Ynglinge nr. 1 6 16
2. junior nr. 2 5 13
3. junior nr. 8 3 0
1. drenge nr. 7 6 3
2. drenge nr. 6 5 6
3. drenge nr. 3 6 12
4. drenge nr. 10 5 0

20. maj 2007 
Finn „Ludo“ Jensen

SENIORAFDELINGEN/OLDBOYS AFDELINGEN

PETER GRAHN

har vi benyttet 12 forskel-
lige 1. seniorspillere. 

Vi har 4-5 point op til 
TOP tre, så vi skal til at 
fighte tre pointene hjem 
fra nu af.

Peter Grahn
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Født 19.10.1945 på RH, København – 895 
kampe for B93 (145 som ungdomsspiller og 
herefter 10/1. holdet, 150/2. holdet, 154/øv-
rige seniorhold og 436/oldboys – superma-
sters). 

Efter mange forgæves forsøg er det nu lyk-
kedes Fodboldbladet, at få et interview med 
en af vore egne medarbejdere. Sidste år da 
du var 60 år, kunne du markere dit 50 års 
medlemskab af B.93. Vil det sige, at du var ti 
år da du blev meldt ind. Ja (idiot), det er fuld-
stændig korrekt. Jeg boede på Nørrebro, gik 
på Stevnsgade Skole, og valgte B.93 frem for 
AB, som ellers lå tættere på, fordi AB var en 
snobklub og fordi B.93 manglede en mål-
mand på 1. lilleput og fordi min mor havde 
lige strikket en gul målmandstrøje. 

Som ungdomsspiller havde jeg som træner 
Jørgen Voigt, Michael Rohde, Arno Nielsen, 
Eivind Berger og Ernst Spiegelhauer – alle 
fortræffelige personer.  Min debutkamp på 
1. lilleput sluttede 0-0 ude på Phistersvej 
(bane to) mod HIK. Jeg havde en god ung-
domstid, vi vandt ingen titler, men vi slog 
AB’s helt suveræne ynglinge med Bjerre, 
Sandvad, Kjærsgaard (18-17-0-1, målscore 81-
8) med 3-0 på hjemmbane kl. 08:45. Poul 
Rostdal scorede to flotte mål. Jeg spillede 

sammen med Tom Søndergaard hvert andet 
år. Han var en fantastisk spiller og en hygge-
lig fætter.

Nå, vil du høre noget om min seniortid. Jeg 
lover ikke at nævne noget om det straffe-
spark jeg nappede i pokalkampen i Sundby 
Idrætspark, hvor vi vandt 3-2, og som gav mig 
øgenavnet Banks efter Gordon Banks. Selv-
om jeg spillede et tocifret antal 1. holdskam-
pe, var det tiden på 2. holdet jeg husker 
bedst. I 1971 vandt vi kreds I med 22-15-3-4 
og målscore 41-15, det laveste antal mål der 
er gået ind i DS-historien. Jeg var anfører.  
Om vi mødte Vejle i DS-semifinalen, jeg kan 
ikke høre hvad du siger (red. B.93 tabte 1-6 på 
Østerbro Stadion, bekræftet af Nels Conrad).

Jeg fik en hård start som senior. I en af mine 
første 2. holdskampe, vi er her på Rådvadvej 
mod Brønshøj, troede John Bengtsson at mit 
hoved var bolden.  Kampen var afbrudt i 20 
minutter, og jeg vågnede først fem timer se-
nere på Bispebjerg Hospital. Lægen var så 
venlig at sige, at jeg havde fået hjernerystelse 
(red. her har vi forklaringen på mange ting).  
Senere har jeg brækket skinnebenet, bræk-
ket fem fingre, flækket læben, flækket øjen-
brynet (red. ikke i samme kamp).

Har du altid boet på Østerbro. Hallo, jeg har 
kun boet et år på Østerbro. På mit flytte-cv 
står Nørrebro, Frederiksberg (L. I. Brandes 
allé), Østerbro (Studsen), Vallensbæk og 
Smørum. Jeg har aldrig overvejet at skifte 
klub. Som klubbens største personlighed Poul 
Zølck sagde: „93’er er ikke noget man bliver, 
det er noget man er“. 

Sæt lige dit eget favorithold. Det bliver et 
hold blandt dem jeg selv har spillet med, og 
derved er jeg som målmand selvskreven. Vi 

PALLE „BANKS“ JØRGENSEN

PALLE MED FORTJENSTNÅLEN



spiller en offensiv 4-2-4: 1. Palle Banks – 2. Leif 
Kronholm, 3. Erling Bøje, 4. Finn Ludo Jensen, 
5. Hans Paulander – 6. Bernhard Deneke, 7. 
Find Juhl – 8. Tom Søndergaard, 9. Arvid Chri-
stensen, 10. Svend Petersen (Stivas) og 11. 
Jens Kolding. Jeg forventer et stort løbear-
bejde fra Deneke på midtbanen.

Du har møvet dig frem i medier med dine for-
skellige fodboldbøger. Hvor mange bøger er 
det egentlig blevet til. Tjah, den første var 
bogen om B93’s fodboldhistorie (1999, ud-
solgt fra forlaget), herefter er det blevet til 
tre bøger om landsholdet (2000/04) og en 
enkelt om superligaens historie (2005). 

Fortæl lidt om din sjoveste kamp. Det var da 
vi på det lukkede 7. hold (22.10.1977) skulle 
møde vor dødsfjende, stjernespækkede KB, 
på hjemmebane i sidste runde. Vi skulle ha’ 
uafgjort ellers vandt KB rækken. Vi var bagud 
0-4, da der manglede et kvarter. Efter Poul 
Bjørnholt havde brændt straffespark, havde 
KB’erne bedt nogle af deres medbragte 
hooligans om at ringe og bestille mad ude på 
KB. I sidste minut udlignede Poul Bjørnholt til 
4-4 på et hovedstød med nakken, der dårligt 
kunne snige sig over stregen bag Tykke Nils 
(Jensen). Hold kæft vi (red. Mügger især) blev 
stive efter kampen. 

Det siges at du skotter med modstanderen. 
Hvordan skal det forstås. Det er vel ikke så 
svært at forstå. Jeg sparker den ud til en 
modstander med vilje, og håber så på han 
sparker den tilbage. Mine stamkunder har 
bl.a. været Steen Duurloo og Kim Høgh Mad-
sen fra Brønshøj. Min VIP-kunde var Ole For-
sing (Daffy) fra B1903, indtil han sidste år 
sparkede bolden i nettet (den stod 0-0 kort 
før tid). Han fortrød og måtte bruge en del 
tid på at få dommeren overtalt til at annulle-
re målet.

Hvad har du lavet udenfor målet i B.93. Tjah, 
jeg sad i 11-mands bestyrelsen i fire år, var et 

halvt år i hovedbestyrelsen (aktiveret supple-
ant), har været kasserer i oldboysafdelingen, 
statistikbestyrer for 1. holdskampene i 100 år, 
er med i Museumsudvalget, Ungdomsfonden 
og Fodboldbladet. Ja, jeg arbejder (er ansat) 
stadig i Danske Bank (har 50 års jub. i 2012).

Mine tre målsætninger, som kun er relateret 
til B.93. Lad mig se, det har jeg ikke tænkt 
over, men det kunne være, uprioriteret: Spille 
min kamp nummer 1000, holde buret rent, 
blive æresmedlem.  
 
Nå, men farvel jeg er i gang med at skrive en 
bog om håndboldlandsholdets historie (da-
mer og herrer), så ha’ det godt og tak fordi 
du ringede og hils familien. 

/sknab ellap

25
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„B.93 Fodbold“-bladet har ladet sig inspirere 
af gode gamle Odin, der jo var hovedguden 
blandt de nordiske aser. Han havde to ravne, 
som sad på hver sin skulder, og som bragte 
ham budskaber. Hugin fløj fremad for at se 
ind i fremtiden (se om B.93s fremtid på sider-
ne 13-15), mens den anden ravn, Munin, fløj 
tilbage for at fortælle Odin om fortiden. Mu-
seumsudvalget har med sit projekt „Synlig-
gørelse af Traditionsklubben B.93“ søgt til-
bage i fortiden, og projektet beskrives i 
denne artikel. 

Museumsudvalgets kustoder har nået 55 af 
de godt 60 ideer, der var planlagt i ord og bil-
leder. Den økonomiske kasse er tom, men her i 
sommer forventes igen midler til at færdiggø-
re hele projektet via fundraising. Projektet går 
over tre etager i klubhusets næsten 2000 m2.

STUEN:
a.  Over indgangsdøren fra 

Hovedtrappen hænger et 
relief af klubbens ildsjæl, 
I.C.Gandil, der var for-
mand fra 1902 -1915 

b.  I hall er der ophængt to 
store historiske tavler med 
de vigtigste 25 årstal/begi-
venheder i klubben 

c.  Her hænger også et maleri 
af målmandslegenden 
Svend Jensen (236 kampe 
for klubben og 41 lands-
kampe) 

d.  Oversigt over klubbens 46 A-landsholds-
spillere 

e.  Tavle med liste over klubbens 17 Æresmed-
lemmer 

f.  „Wall of Fame“ med billeder/tekst om klub-
bens 30 største idrætsprofiler 

g.  To skabe med 42 pokaler 
h.  I gangen findes en oversigt med billeder af 

17 formænd i klubbens 114-årige historie 
i.  Skab med klubbens væsentligste pokaler. 

(Desværre mistede klubben 11 af de mest 
værdifulde pokaler ved et natligt tyveri i 
1991) 

j.  Oversigt over Danmarksmesterskaber i de 
fire idrætsgrene, der har været dyrket i 
klubben (lay-out af Leif Milwertz) 

k.  Dirch Passer mindevæg (seks billeder af 
Dirch fra klubben) 

l.  Oversigt over klubbens rekorder i fodbold 
(pokalmesterskaber, DM etc.) 

m.  Billede fra indvielsen af nuværende klub-
hus i 1995 

n.  Billede af DM i tennis på anlægget 
o.  Navne på modtagerne (seks i alt) af klub-

bens Fortjenstnål 
p.  I klublokalet findes seks holdbilleder fra 

årene først i 1900-tallet 
q.  I restaurationen er opsat 21 pokaler på hyl-

de 
r.  Syv fodboldbilleder over baren med ramme 

med tekst 

ODINS RAVNE – HUGIN OG MUNIN

KLUBBENS FORMÆND

Michael Rohde
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s.  To landsholdstrøjer signeret og skænket 
af brødrene Jensen (Nicklas og Daniel) 

t.  To plakater for kampe i 1938 og 1963 
u.  På kontoret billede af oprykningen til Su-

perligaen i 1998 

1.SAL:
a.  I spilleropgangen fire plakater fra forskel-

lige divisionskampe
b.  Fire billeder fra triumfer i 1902, 1920, 

1946 og 1991
c.  I „Europa-rummet“ to plakater fra Euro-

pa-cupkampe mod Dynamo Dresden og 
Waterschei (Belgien)

d.  Plakat fra Landspokalfinalen i 1982
e.  Billede af pokalvinderne i 1982
f.  Avis-løbeseddel: Chok-mål
g.  I gangen til omklædningsrummene: DM 

for miniputter 2001
h.  Billede af DM-vinderne for juniorer 2001
i.   Billede af Drenge-pokalvindere
j.  Divisionsholdet år 2000 med træner Chr.

Andersen
k.  Plakat fra „Jubilæumskampen“ mod Øl-

stykke i maj 1993
l.  Divisionsholdets oprykning i 1989
m.  22 Holdbilleder fra 2005
n.  Superveteranerne i 1991
o.  Jubilæumsgave fra OB (billede af 

H.C.Andersen)
p.  Jubilæumsmalerier udført af Geert Roger 

Larsen
q.  Ved tennisomklædningsrum: Tennisbille-

de fra 1925
r.  Tennis-DM for hold i 1990
s.  Billeder af Lone Vandborg og Morten 

Christensen som DM-mestre

2.SAL:
a.  Gandils mindetavle fra 1916 (Belysning: 

Skænket af Leif Rønnow)
b.  Ni holdbilleder i fodbold (mellem 1915 og 

1939)
c.  Billedtavle over opholdet i Superligaen 

1998/99
d.  Collage fra Jubilæumsdagen 19. maj 1993

e.  Per Krøldrups signerede trøje
f.  Billede og tekst fra Indvielseskampen af 

klubbens anlæg 19. maj 1901
g.  Klubbens nyeste fane (Skænket af Dan-

marks-samfundet) med logo
h.  Fotostat (med tekst) af klubbens „stør-

ste“ fodboldprofil: Michael Rohde
i.  Fane fra en af klubbens stiftende klubber: 

Melchiorianer – klubben fra 1885
j.  Barcelona-vimpler fra 1921 (B.93 vandt 2-1 

og 2-0)
k.  Trøje signeret af 24 divisionsspillere
l.  2 „Mannequiner“ med trøjer fra 1960 og 

2005
m.  Tegning af Svanemølleanlægget
n.  Fotostat af Klubbens Danmarksmester-

skaber i Cricket, Fodbold,Bordtennis og 
Tennis (Lay-out: Leif Milwertz)

o.  To pokalskabe med 44 pokaler

I Museumsudvalgets lokale er der ophæng af 
emblemtavler, pokalplaketten fra 1982, Med-
lemskort fra 1899 og en række billeder. Der 
er en række pokaler og kufferter fra Michael 
Rohde og Jørgen Hammeken. På reolerne 
findes klubbens arkivmateriale (Medlems-
oversigter, regnskabsbøger, fotos, Medlems-
blade, Kampprogrammer, Scrapbøgeretc.)
 FB

MUSEUMSUDVALGETS 
kustoder er Palle „Banks“ Jørgensen, Kaj 
„Boll“ Christensen, Finn „Ludo“ Jensen og 
Freddie Birtø.

BILLEDE AF TAVLE MED 4 DM
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UNGDOMSAFDELINGEN
I KBUs blad har man kunnet læse om den nye 
FCK-skole (startet i april) under overskriften: 
„Fiskestangen er gemt væk“.FCKs fodbold-
skole skal køre både på B.1903s anlæg på 
Lyngbyvej og på KBs baner på Peter Bangs 
vej. „Vi vil havde fat i drenge fra årgangene 
1993, 1994 og 1995“ hedder det, hos B.1903 
er det Allan Michaelsen, Pierre Larsen og Keld 
Kristensen (145 divisionskampe for B.93), der 
står for talentudviklingen. Allan Michaelsen 
citeres for: „Vi skal væk fra de trænere, der 
nærmest står vagt uden for skoleportene for 
at få fat i nogle spillere til deres hold“. Og 
fortsætter: „At spille fodbold er jo også en 
social oplevelse. Derfor synes vi, at det er 
bedst for drengene, hvis de kan blive i deres 
klubber så længe som muligt og hygge sig 
med vennerne, og jeg vil sige, at hvis der 
kommer en dreng og siger, at nu vil han skifte 
til KB eller B.1903, så må vi tage en seriøs snak 
med drengen og hans forældre for at høre, 
om de har gjort sig klart, hvad det betyder i 
forhold til de kammerater, som drengen har i 
sin nuværende klub“.

B.93 I 2007
To ynglingehold, Fire juniorhold, Fem dren-
gehold, Seks lilleputhold, Seks miniputhold, 
Tre mikrohold, Mikroskolen
(spillere fra 2000 og 2001)

FISK - VILDT - FJERKRÆ
Haraldsgade 106

V. Lyngbyvej

TLF. 39200623

Mandag den 7. maj havde „Ekstra Bladet“ 
Rundens Superligahold. På de bagerste plad-
ser var: 1. Jan Hoffmann (Vejle), 2. Jonas 
Troest (OB), 3. Sladan Peric (Vejle), 4. Michael 
Jakobsen (AaB) og 5. Magnus Troest (FC Midt-
jylland). Altså 5 spillere med en fortid i den 
gamle årstalsklub.

FRA MIKROSKOLEN: 8 MAND KLAR TIL KAMP (FOTOGRAF TORBEN MAYER)

FCKs sportschef, Carsten V. Jensen, er også in-
volveret i arbejdet, og som det hedder i artik-
len: „Der er ingen grund til at skjule, at det 
overordnede mål er at skaffe talenter til FCK“.
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Eliteidrætsfonden TEAM COPENHAGEN ud-
delte i december julegaver til fem klubber, 
der modtog støtte for 395.000 kr. Det var en 
skiklub, squashklub, kajakklub, triationklub 
og B.93 , der fik et stort beløb til elite- og ta-
lentprojekter.

De danske ungdomsrækker har skiftet navn. 
Det sker som et led i DBUs og lokalunionernes 
implementering af den vedtagne  „Holdnin-
ger og handlinger“ i ungdomsfodbold.

Der er indført årgangsopdelte ungdomstur-
neringer, og derfor ændres betegnelserne Y 
for ynglinge og J for Junior til U/tal og det 
gælder også pigejunior, drenge, piger, lille-
put, miniput og mikroput. Ynglinge er blevet 
til U/18 Drenge og U/17 Drenge og for junio-
rer til U/16 Drenge og U/15 Drenge.
B.93s 1. ynglinge spiller således i U/18 Drenge 
Ligaen og 1. junior spiller i U/16 Drenge Divi-
sionen

EMIL FARVER OG JESPER KOLDING
To af klubbens talentfulde ynglingespillere 
fik begge deres Divisionsdebut på seniorplan 
i kampen mod Brøndby II, som lidt overra-
skende vandtes af B.93 med 2-1. Også DBU 
følger disse to talenter tæt, og de har været 
til U/18-landsholdssamling i Vejle i år.

TALENTNYT

U/16 LANDSHOLDET
B.93s anfører på juniorholdet, Daniel Lindsten 
er udtaget til en DBU-træningssamling i Vejle 
i maj. Daniel er en alsidig og bevægelig angri-
ber. I øvrigt har 13 spillere fra B.93s U/16 og 
U/15 deltaget i KBUs træningslejr i Helsingør, 
og alle må forventes at være inde i billedet til 
udtagelse til Unionsstævnet i Vejle i juli.
B.93s udgangspunkt  er den enkelte spiller. 
Igennem samtaler med trænerteamet har 
den enkelte valgt, hvad han vil forbedre og 
hvordan forbedringen skal ske. Det er en stor 
del af succes’en.

MATHIAS JØRGENSEN
Der har igennem en længere periode været 
et godt samarbejde med engelske ARSENAL, 
der følger klubbens talentudvikling tæt.Det 
har bl.a. betydet, at Mathias Jørgensen har 
været i englændernes søgelys og han har væ-
ret i London og trænet med Arsenals 1. holds-
trup under Arsene Wengers ledelse. Han har 
her helt klart vist sit usædvanlige talent for 
en spiller i hans alder. Er først lige fyldt 17 år. 
Mathias har været med i B.93s divisionstrup i 
foråret og været blandt de bedste i hver 
kamp. I en enkelt udekamp var han dog uhel-
dig, og det påvirkede hans spil i den kamp. 
Han er startet som højre back, men har spillet 
flere kampe i midterforsvaret og spillede i 
kampen mod Hvidovre, der endte 1-1, på 
midtbanen.

EMIL FARVER DANIEL LINDSTEN

MATHIAS JØRGENSEN
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Samtlige hold, som man kan aflæse resulta-
ter for, er næsten alle ubesejrede i skrivende 
stund. Det eneste hold, som har prøvet at 
tabe, er det nystartede Damesenior-hold, 
men de har dog også prøvet sejrens sødme. 

ST. CROIX ER RYKKET RIGTIGT TÆT PÅ!
Pigejuniorne er klar til at tage af sted til St. 
Croix og den rute, som et par af forældrene 
har fundet, ser rigtigt spændende ud.

Vi tager af sted fra København d. 3. juli, hvor 
vi flyver til Madrid og overnatter, hvorefter 
turen d. 4. juli går til St. Croix med mellemlan-
ding i Puerto Rico. Pigerne glæder sig meget 
og det bliver spændende at komme over og 
møde de søde piger, som sidste år var i Dan-
mark. De første beskeder fra St. Croix vedrø-
rende arrangementet, gør absolut heller ikke 
noget for at dæmpe forventningerne!

I skrivende stund arbejdes der på at få et 
blandet Junior/Ynglinge-hold med, men 
kommunikationen til og med disse årgange 

har desværre haltet lidt, hvorfor der ikke er 
nogen afklaring vedrørende dem.

STATUS FOR AFDELINGEN
Micro-, Miniput- og Lilleputpigerne knokler 
på med Naia og Camilla som styrmænd og i 
skrivende stund arbejdes der på at tilknytte 
endnu en træner til disse vores yngste piger. 
Kun den nærmeste fremtid vil vise om det 
lykkes.

Pigerne med Majken som hovedansvarlig og 
Jasin, som hjælper, knokler på at udvikle de-
res tekniske kunnen og efter de første par 
kampe ser det ud som om de har taget et so-
lidt spring mod efterårets Pige Elite Øst-ræk-
ke og det skulle undre mig meget hvis holdet 
ikke bliver det 3. hold ud af tre mulige fra 
B.93, der rykker op i Pige Elite Øst. 

Lige før turneringsstarten for pigerne blev 
jeg ringet op af en gammel kending af og i 
B.93, nemlig Peter fra Bispebjerg, som frej-
digt meddelte mig, at han havde det største 
talent han endnu havde set til mig, men da 
jeg har set nogle dygtige spillere efterhån-
den og da vi selv råder over nogle af de tek-
nisk bedste og klogeste spillere, valgte jeg at 
tage det med et gran salt, specielt da hun al-
drig havde spillet organiseret fodbold før. Al-
lerede samme dag dukkede spilleren dog op 
til træning og da jeg kiggede forbi Majkens 
træning og måtte overgive mig; hun er dyg-
tig og passede perfekt ind sammen med de 
andre piger. Da der kom et afbud samme dag 
til den første kamp, valgte Majken at tage 
hende med til kampen og det skulle vise sig 
ikke at være dumt. Hun faldt naturligt ind på 
holdet og hver gang hun havde bolden kun-
ne hun bare ikke lade være med at lave nogle 
ekstraordinære ting. Første halvleg blev vun-

Du kan regne
med os som
medspiller

Revisionsfirmaet
Andersen & Appel I/S

( Peer O. Appel )

Stjernegade 23, 2.sal
3000 Helsingør
Tlf.: 4927 1124

E-mail: pa@aa-revisor.dk

B93´ PIGER OG DAMER KOM GODT 
FRA START I SÆSONEN
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det 5-0 og hun scorede alle fem mål (kampen 
i øvrigt 8-1). Se det var noget af en sjælden 
succesfuld debut og det bliver spændende at 
følge holdet resten af sæsonen. Velkommen 
til Fatima, som jeg håber må falde godt til i 
B.93 og at vi gensidigt får mange fede fod-
bold-oplevelser sammen i mange år frem i ti-
den.

Pigejuniorne er et kapitel for sig selv, men et 
smukt og godt kapitel. De har i vinters spillet 
13 træningskampe; vundet ti, spillet en uaf-
gjort og kun tabt to kampe. I turneringen er 
holdet ubesejret og i skrivende stund venter 
en spændende uge med tre kampe, nemlig 
Pokal kvartfinalen mod Fremad Valby og to 
uhyre vigtige kampe i Mester-rækken, som vil 
give et sikkert fingerpeg om, hvorvidt ambi-
tionen om at komme til at spille kvalifikati-
onskamp d. 20. juni om oprykning til Pigeju-
nior Elite Øst er realistisk, hvilket jeg meget 
håber på, da det er et kanondygtigt hold, 
som fortjener oprykningen også selv om fire 
spillere skal på efterskole i efteråret. I skri-
vende stund håber vi på at nogle af de spillere, 

der stopper pågrund af efterskole til som-
merferien, vælger B.93, som deres fremtidige 
klub. 

Vores nye træner, Erik, har desuden lavet en 
superflot hjemmeside til pigerne og den er 
absolut et besøg værd, hvilket også en del af 
B.93´ spillere på drengesiden har fundet ud 
af! Adressen er www.b93.kvarnsten.dk. 
Check den ud. Der er f.eks. masser af billeder 
fra Pigejuniornes træninger, kampe og hyg-
gestunder. Alle billederne er taget af spiller-
ne selv.

Tine, som er skyld i at B.93 har Pige-fodbold, 
vendte jo tilbage til B.93 efter en sæson i 
Rødovre og hun har vist sig, som måske KBU´ 
dygtigste målmand i årgangen og hun bliver 
bedre og bedre for hver træning. Erik har 
målmandstræning med Tine to gange om 
ugen før almindelig træning og det er en for-
nøjelse at se hendes udvikling. Da hun også 
er en strålende fodboldspiller i marken, er 
der ikke mange situationer som hun ikke har 
styr på og hendes tilbagekomst, har skabt en 

Michel, stolt 
U17-træner og 
afdelingsleder
Situation fra 
kampen mod 
Tårnby, som 
for øvrigt blev 
besejret 5-1! 
Sådan spilles 
fodbold sjovt!
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stabilitet og ro i den bageste kæde, da for-
svarsspillerne har en blind tro på hendes ev-
ner. Tine hun startede med drengene for 
snart ti år siden og er i gang med sin 9. sæson 
i B.93. 

Vores nye Pigejunior-hold er endnu ikke kom-
met i gang med turneringen, da der har væ-
ret et par trækninger af hold og en udsæt-
telse af kamp, men det skal nok komme. Dog 
efterlyser træneren, Flemming, lidt mere sta-

bilitet og mødevillighed, men kommer den, 
er der ingen tvivl om at holdet kommer til at 
gøre det godt, da de har mange dygtige og 
løbevillige spillere.

Hos Dameseniorne knokler Jørgen med hol-
det, som sidste år vandt rækken og i år, der-
for er rykket op. De spiller 7-mands fodbold, 
da pigerne syntes, at det er det fedeste i hele 
verden, men det giver også det bagslag, at 
det er rimeligt svært at tiltrække og fastholde 
spillere, som gerne vil spille på stor bane, men 
nu er det pigernes beslutning og så må vi 
håbe, at de på et tidspunkt får lysten til at 
spille 11-mands fodbold, så de mange hen-
vendelser fra spillere som vi får, også kan 
bære frugt. Efter en periode med afgang af 
spillere, er der begyndt at komme flere nye 
spillere til og de henvendelser jeg modtager 
fra spillere, som vil høre om B.93, gør at jeg 
ser ganske optimistisk på fremtiden for Da-
mesenior-fodbold i B.93. P.t. har vi to 7-mands 
hold, hvoraf kun det ene træner.

SUK OG JAMMER,  
SKAL LYDE TIL SIDST!
Her i april oplevede vi at få stjålet næsten alle 
vores str. fem bolde ved et ufatteligt frækt 
tyveri i klubben og i skrivende stund er vi lidt 
på spanden, da vi ikke har bolde nok til at 
gennemføre træningerne med. Vi afventer 
dog svar fra Ole, om hvorvidt han kan trylle 
nogle bolde frem, men lige nu er situationen 
uoverskuelig. 

Skulle der sidde nogle personer og læse dette 
og som skulle have lyst til at blive en del af 
B.93´ hastigt voksende succes med Pige-fod-
bold, enten som træner, hjælpere eller spon-
sorer, skal I absolut ikke holde Jer tilbage. 
Med den udvikling som pigefodbolden har i 
disse år i B.93, har vi brug for alt den hjælp 
som kan mønstres og det er svært at gå fra et 
til ti hold uden hjælp.

MICHEL ZOLA
Vi er i B.93 inde i en positiv udvikling på 
en række områder. Et område springer 
dog i øjnene: udviklingen i pige- og kvin-
defodbolden. Det skyldes primært Michel 
Zola, der som medlem af den daværende 
fodboldbestyrelse i november 2000, star-
tede et minput-pigehold, der med det 
samme vandt pokaler og ½ år efter havde 
deltagere på unionsholdet. 

I de seks - syv år afdelingen har eksisteret 
er den udvidet og udvidet og har nu 
pænt over 100 spillere og mange særde-
les gode ledere til at hjælpe med i denne 
succes. Afdelingen har endog fået valgt 
Majken Gilmartin til fodboldbestyrelsen 
som første kvinde i klubbens historie. Mi-
chel møder man på anlægget, slæbende 
på bolde og med et glad smil, til stævner 
i Nørrebrohallen og andre steder. 

Michel er en af de ledere i klubben,der 
ikke kan påskønnes nok. Tak Michel for 
din indsats. FB 
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1. juni er den nye ungdomskonsulent, Jesper 
Nielsen, startet. Hovedbestyrelsen er overbe-
vist om, at klubben med Jesper får en mand, 
der kan fortsætte det store arbejde den tidli-
gere konsulent, Karim Morabet, startede. 
Jesper Nielsen er her i maj fyldt 51 år og har 
hele sit liv arbejdet med børn og unge, med 
projektarbejder og med udviklingsarbejde, 
som er en af B.93s store ønsker på ungdoms-
fronten. Jesper er uddannet i idræt og sam-
fundsfag fra Københavns Universitet.

Jesper Nielsen spillede venstre midtbane, da 
han i 1972 debuterede på juniorlandsholdet 
for AB. Han spillede hele sin ungdomstid i AB, 
hvor han både opnåede at komme på SBU 
udvalgte hold og som nævnt på DBUs junior-
landshold. Har taget trænerkurser i DBU-regi.
Som senior har Jesper spillet DAI-fodbold.

Fra 1987 til 1992 var han lærer og forstander 
på Idrætsefterskolen i Oure på Fyn. Har væ-
ret ansat i Hillerød kommune i kultur- og fri-
tidsforvaltningen inden han i en ti års periode 
var skoleleder på Albertslund Lilleskole i Her-
stedøster.

NY UNGDOMS-
KONSULENT

JESPER NIELSEN

 • 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

    SPIL & VIND I

ØBRO SPILLELAND
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(før Øregaardsparken)

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 69K
E

L
IM

WIINSTEDT ORIENTTÆPPER & 
KELIMGALLERI

Strandvejen 201 

DBUs nye „Etisk kodeks for dansk fodbold“ er 
trådt i kraft. Et etisk udvalg er nedsat med 
chefpolitiinspektør Per Larsen, tidl. dommer 
Kim Milton Nielsen, tidl. formand i Brøndby, 
advokat Ole Borch, træner Hans Petersen og 
tidl. landsholdsanfører Rene Henriksen (AB).

DER ER UDFORMET TI  
ETISKE GRUNDREGLER:
1)  Vis respekt for med- og modspillere, dom-

mere gennem din opførsel og udtalelser
2)  Afvis snyd på banen samt doping og tru-

ende adfærd
3)  Tag aktiv afstand fra racisme/vold
4)  Spil efter fair-play reglerne
5)  Akcepter at man kan tabe en fodbold-

kamp
6)  Giv det bedste af dig selv gennem indsats 

og opførsel
7)  Vær med til at beskytte og udvikle spillet
8)  Tag ansvar for dine handlinger

9)  Tænk over konsekvenserne af din opførsel 
og udtalelser

10)  Vis at fodbold både handler om følelser, 
dygtighed og ærlighed

Etisk udvalg skal supplere DBUs disciplinær-
udvalg samt udvalget omkring kontraktfod-
bold. Etisk udvalg skal behandle de mere ab-
strakte forhold omkring kampene, klubberne 
og hele fodboldmiljøet. Fodboldspillet har 
været praktiseret i over 140 år på grundlag af 
en række formelle regler, og det er nok også 
disse, der vil være hovedregelen fremover.
Mon DBU har nedsat dette udvalg efter at 
have set en række af kampene ved VM sidste 
år i Tyskland? Der var jo mange udvisninger, 
masser af provokationer og aggressivt spil. 
Hvis man kan indrette sig helt efter de ti reg-
ler er man et utrolig godt menneske. Det kan 
nok ikke alle. Det bliver spændende at se 
hvilke ting udvalget tager op.

ETISKE RETNINGSLINIER

FOTO: DBU
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Mange frivillige skal have tak for deres store 
indsats i sportens verden. I B.93 havde vi en 
lang periode, hvor der var uhyre lidt tak for en 
stor indsats. Det har virkelig ændret sig, og 
klubbens nuværende Hovedbestyrelse er 
kommet fint med og understøttes nu af den 
store „takkekampagne“, som Dansk Idræts 
Forbund i marts iværksatte. Det sker fra DIF i et 
samarbejde med Nordea-Danmarksfonden, 
og har altså til formål at anerkende de frivilli-
ges enorme indsats. Det sker ud fra den erken-
delse, at det er meget svært at rose hinanden 
og sige tak. Tænk på hvor mange, der yder et 
stort arbejde med at træne ungdommen, 
være leder for dem, deltage i administrativt 
arbejde, bestyrelsesarbejde med mere. 

Her er det, at der ind i mellem kræves et tak i 
ny og næ, for ikke at miste den drivkraft, som 
frivillige yder. Kampagnen skal skabe op-
mærksomhed og begejstring for det, at ar-
bejde frivilligt i en idrætsklub. I reklamen for 
kampagnen har der været en ide, om at sige 
noget andet end tak, hvis det er så svært. Det 
kan lyde lidt kunstigt, når man bruger nogle 
andre ord. KBUs formand brugte disse ord, 
da han overrakte DBUs sølvnåle på general-
forsamlingen her i foråret.

Det burde ikke være så svært at sige tak. I 
B.93 har vi heldigvis en række udmærkelser: 
Æresmedlemsskab, Fortjenstnål, Årets leder, 
Årets B.93’er med videre.

STEDET AT MØDES MED VENNERNE 
TIL HYGGE OG FEST EFTER KAMP 

ELLER TRÆNINGSPAS 
ALTID POPULÆRE PRISER

ØSTERBRO´S SMUKKESTE ORIGINALE BEVÆRTNING
ØSTERBROGADE V/SVANEMØLLEN

Åbningstider:
Mandag - Lørdag 10:00 - 02 Søndag 10:00-23:00

Telefon 39295237

STOR TAKKEKAMPAGNE

Giv racismen det røde kort !
Racisme og diskrimination fi ndes desværre mange steder. Nu går top-fodboldspillerne i Dan-
mark forrets på at vende den udvikling, vi har set i Europa og også i Danmark.
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NY TENNISHAL

FORMAND & BORGMESTER MARTIN GEERTSEN I DEN GAMLE TENNISHAL

B.93 håber på arealet sydøst for klubhuset at 
kunne bygge en ny tennishal – og vel og 
mærke så hurtigt, som det overhovedet er 
muligt. Det viser sig desværre, at Københavns 
kommune på grund af de årelange diskussio-
ner om en vejføring fra Nordhavnen til Hel-
singørmotorvejen, nu først kan træffe en af-
gørelse henimod efteråret. B.93 kræver fra 
kommunen at få en bindende aftale om at 
kunne starte byggeriet, inden den første jord 
bliver fjernet. På generalforsamlingen i april 
fremførte formanden i sin beretning, at der 

ikke forelå noget om vejføringen, 
som han mente kunne berøre klub-
bens anlæg.
På den ekstraordinære generalfor-
samling i november sidste år fik Ho-
vedbestyrelsen en eenstemmig til-
kendegivelse fra medlemmerne 
om, at klubben kunne sælge den 
gamle tennishal (fra 1912), der lig-
ger på Gunnar Nu Hansens plads, til 
atletikklubben SPARTA. Derefter 
har B.93 og SPARTA indgået en be-
tinget købsaftale om at SPARTA 

overtager hallen pr. 1. august i år, men altså 
først, når der foreligger en meddelelse fra 
Københavns kommune om, at B.93 kan op-
føre sin nye tennishal.

ARKITEKTFIRMAET ER VALGT
Arkitektfirmaet ENTASIS er valgt til at forestå 
opførelsen af den nye hal. ENTASIS ledes af 
Signe og Christian Cold, der selv er aktive i 
B.93. Firmaet har opført en række præmiere-
de byggerier, blandt andet indgangsbygnin-
gen til Zoologisk Have og tilbygningen til Kil-
deskovhallen i Gentofte. Entasis har 22. maj 
vundet 1. præmie blandt 227 forslag til ny by-
del på CARLSBERG
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“

OPRYDNINGSUDSALG

Midt i marts holdt OldBoys-afdelingen gene-
ralforsamling. Formanden, Jørgen Ritnagel, 
mente at kunne fortælle om et bedre sports-
ligt år for afdelingen end i 2005, dog uden 
rækkevindere. Takkede de mange holdlede-
re, som havde ydet en fortrinlig indsats. I 
2006 var der kommet tilgang til OldBoys- hol-
det fra det legendariske 7. senior.

Formanden bekymrede sig lidt omkring Su-
perveteranerne, det ved sæsonens start, står 
uden holdleder. Heudover nævnte forman-
den, at der måtte laves en medlemsgennem-
gang af aldersgruppen omkring Supervetre-
ranerne. Baneforholdene ville blive forbedret, 
især med den nye kunstgræsbane. Finn Jacob 

havde svært ved at se, at græsbanerne var 
blevet forbedret. Der var mange huller og 
bare pletter. I debatten blev også en hverve-
kampagne bragt på bane blandt OldBoys-
spillerne. For få af disse er med i afdelingen.
Efter at formandens beretning var blevet 
godkendt, forelagde kassereren, Ole P., regn-
skabet i afdelingen, og kunne meddele, et 
overskud på lidt over 2000 kr.og en kassebe-
holdning på godt 18000 kr.Den dyreste ud-
gift havde været kampene mod det tjekkiske 
hold,Rudna, der kostede 3.750 kr.Regnskabet 
blev godkendt. Kontingentet forblev uæn-
dret.

Bestyrelsen, der består af Jørgen Ritnagel, 
Ole Petersen og Per „Mügger“ Jørgensen 
blev genvalgt ligesom revisor Finn „Ludo” 
Jensen. Festudvalget til festen 2007 samles af 
Leif Milwertz, og OB-udvalget af Hans Hes-
selberg. Kampene mod OB bliver i år på B.93. 
Det var blevet til en sejr på 8-7 I Odense sidste 
gang. (holdledere i oldboys næste side)

BESTYRELSEN GENVALGT

JØRGEN HAMMEKENS BISÆTTELSE
Jørgens søn, Michael, har bedt bladet 
bringe en tak til „De gamle Drenge“, som 
mindedes Jørgen ved at sende en check til 
„Kræftens bekæmpelse“
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UNGDOMSFONDEN er 
stiftet ved Hundredeårsju-
bilæet i 1993. Fonden støt-
ter primært ungdomsar-
bejdet i B.93. 

Vi har hjulpet ungdoms-
spillere, hvis forældre havde svært ved øko-

nomisk at afse midler til kontingentudgiften 
til deres børn. Vi har støttet ungdomsholds 
træningsophold og rejser til turneringer i ud-
landet. Vi har støttet, at B.93 kunne skabe et 
samarbejde med ungdomsfodbolden på de 
tidligere dansk – vestindiske øer i form af en 
årlig ungdomsudveksling af piger og drenge. 
Fonden er godkendt som en fradragsberetti-
get fond d.v.s. at man kan bidrage med beløb 
som kan fratrækkes på selvangivelsen. Kun 
gaver over kr. 500.- kan fratrækkes og græn-
sen for det maksimale bidrag pr. person er 
hævet til kr. 13.600.- Bidrag kan indbetales på 
konto 3121 3121223627 i en af Danske Banks 
filialer.

Man kan også testamentere en del af 
sin formue til Fonden og derved undgå at 
betale boafgift af beløbet, fordi Fonden er 
godkendt af Skattemyndighederne. Fon-
dens advokat er advokat Torben Henriksen,  
tlf. 3929 6566.

JØRGEN NORSKER

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

BESTYRELSEN: JØRGEN RITNAGEL, JØRGEN NORSKER (FORMAND), PALLE „BANKS“ JØRGENSEN & 
FINN „LUDO“ JENSEN. URS SCHUPPLI & THOMAS RASMUSSEN MANGLER.

HOLDLEDERE i OLD BOYS RÆKKERNE
OLD BOYS 1
Flemming Johansen/Mads Kusk
OLD BOYS 2
(advokaterne)
VETERAN
Wlady Jatschack/Johnny Horn
SUPERVETERAN
- vakant-
MASTERS
Ole Petersen
SUPERMASTERS
Jørgen Jensen/Per Mügger
GRAND OLD MASTERS
Kaj „Boll“/Gert(B.1903)
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REGLER FOR DEN NYE KUNSTSSTOFBANEN 

1.  Banen er forsynet med tre 11-mandsmål 
og fire mål til 7-mandskampe. Alle målene 
har røæde hjul og må ikke fjernes fra 
Kunststof banen. 

2.  Målene skal løftes og køres på hjulene, hvis 
de skal flyttes run det. Man ødelægger 
„tæppet“ ved at skubbe målene rundt. 

3.  Målene fra græsbanerne må ikke anven-
des på kunstgræsbanen. 

4.  Det er strengt forbudt at ryge på banen. 
5.  Det er strengt forbudt at smide tape og 

andet affald på banen. Bør i øvrigt også 
undgås på græsbanerne. 

6.  Skulle nogen – selvfølgelig – ved en fejlta-
gelse smide papir eller tape på banen, er 
det en pligt for os alle sammen, at samle 
op og smide i affaldsspandene. 

DEN NYE KUNSTSSTOFBANE 
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B93 B93

Stor fadøl

kun 25 kr

Østerbrogades billigste fadøl
altid tilbud på 10 shots
kom ned og oplev en fodboldkamp
på vores 42“ storskærm
eller slut ugen af ved
at synge natten væk på vores
karaokeanlæg. 
Karaoke hver fredag og lørdag aften
Vi ses på !

Østerbrogade 151, 2100 Ø, Tlf. 39 29 57 25

Bestyrelsen i 100 mands foreningen arbejder 
for at kunne hjælpe ungdommen i B.93 med 
penge til rejser og træningssamlinger. Læs 
mere i foreningens skab i gangen i stuen i 
klubhuset. Der er brug for en del flere med-
lemmer, så foreningen kan støtte det gode 
formål. 

Bestyrelsen ledes af formanden Paul 
Davidsen (Oste-Paul) og kasserer er Henrik 
Lindholm. De to øvrige medlemmer af be-
styrelsen i foreningen er Ole Axboe og Frits 
Juhl-Jensen.

Medlemsskabet, der er på 1000 kr., giver gra-
tis adgang til B.93s divisions-hjemmekampe 
på Østerbro stadion. Indmeldelse sker til  
Henrik Lindholm, Gersonsvej 55,
2900 Hellerup. Tlf. 3962 9365. FB

DØDSFALD
Hilmar Lauersen er død. Han blev næsten 90 år. 
Han døde 6. april 2007. Jeg husker Hilmar fra 
træningsbanen, hvor han fortsatte sit arbejde i 
miniskolen, godt oppe i 70’erne. Det var så skønt, 
at se ham „træne“ med minierne . Hilmar var 
samtidig en dejlig og åben natur. Man kunne få 
en god snak med ham. FB
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Det er Anders Levinsen, vi ønsker at portræt-
tere. Anders spillede i 1983 15 divisionskampe 
for B.93 og kommer stadig en del i klubben  
på trods af, at han er en meget travl mand. 
Han har to børn (en pige og en dreng), som 
spiller i B.93 og som han henter efter træ-
ning. Han har også givet sig tid til at være 
træner i klubben.

Ved at overføre grundtankerne i DBUs fod-
boldskoler til først Bosnien og senere Serbien, 
Makedonien og Montenegro lykkedes det 
ham at få naboer og børn, som tidligere ha-
dede og frygtede hinanden, til at spille fod-
bold sammen. „Han bruger fodbolden som 
et politisk redskab til at støtte lokale struktu-
rer, der fremmer fred, stabilitet og menne-
skerettigheder“, hed det da han modtog en 
af sine prestigefyldte priser. Det skal ikke 
glemmes at fodboldarbejdet foregår på Bal-
kan, hvor den mest bestialske konflikt har 
raset siden 2. verdenskrig.

I dag har CCPA (Cross Cultures Project Associ-
ation) bredt sig til Kaukasus og Mellemøsten, 
hvor der jo heller ikke ligefrem er fredeligt. 
„Fodbold er følelser og kan fungere som den 
drivkraft, der forbinder mennesker fra for-
skellige kulturer og forskellige religiøse bag-
grunde“, siger Anders i et interview, der fort-
sætter:  „Fodbold er et fælles sprog, som får 
os alle til at kommunikere. Sproget er legen, 
glæden og fællesskabet i spillet. Vi koncen-
trerer os om at bringe børnene fra krigszo-
nerne sammen. På den måde får vi også deres 
forældre og fodboldlederne til at mødes og 
tale sammen i et rum, der ikke er politisk infi-
ceret“.

Vi ønsker Anders Levinsen held og lykke i 
hans betydningsfulde arbejde, der støttes af 
fodboldsammenslutningen UEFA.

FB

FODBOLDENS  
FREDSSKABER

ANDERS LEVINSEN 

FODBOLDSKOLE
Sidste år havde B.93s fodboldskole ti års jubilæum 
– og fik en fin skrivelse fra DBU, der hænger på 
klubbens kontor. Temaet på 2007s fodboldskole 
er „Finter og Driblinger“.AMALIE

LEVINSEN 
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Også rabat på din nye ”3” mobil kan 
opnås. Du sparer op til 199 kr og får 
desuden 120 mi-
nutters gratis ta-

letid og 200 SMS’er med i 
købet.

Endelig er der muligheden for at anvise en 
ven/bekendt til NYBOLIG ved Peter Norvig. 
Så får dit hold 5% af salget. Læs mere om 
denne aftale i annoncen i bladet.

INTERVIEWERE
Til periodevis beskæftigelse som interviewer søger SFI-SURVEY

forbindelse med interesserede.

Har du lyst til et interessant fritidsjob, og mener du, at du har

evner og lyst til at kontakte folk i alle samfundslag, er det måske

noget for dig. Vi forestiller os at du er en moden person med

rådighed over bil og telefon.

Vi opfordrer alle potentielt kvalificerede uanset alder, køn, race,

religion, eller etniske tilhørsforhold til at søge.

Din ansøgning som stiles til Merete Panum, gerne pr. mail: mep@sfi.dk

SFI SURVEY
Socialforskningsinstituttet
Herluf Trolles Gade 11

MEDLEMSFORDELE
Nogle af B.93s sponsorer tilbyder medlem-
merne nogle fordele.

I Folkeferie kan B.93s 
medlemmer opnå en ra-
bat på 10% på leje af fe-
riehus og på charterferie 
kan opnås en rabat på 200 kr. pr. person.



43

Dit uddannelsessted er 
Københavns 

Tekniske Skole
Med uddannelser der involverer
grundforløb til videregående 

uddannelser
guldsmede til serviceassistenter

tømrer til multimediedesigner
grafi  ker til værktøjsmager

snedker til HTX
AMU-kurser til
virksomhedstilpasset efteruddannelse

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

De fi ndes ikke andre steder i verden.

Få mere viden på www.kts.dk

„DE HVIDE ENGLE“
B.93s Fan-klub er stiftet i april 
1997. Stemning og fest til hjemmekampene 
er en af fanklubbens vigtigste opgaver. Fan-
klubben har naturligvis sit faste afsnit på 
Østerbro stadion. I foråret har stemningen – 
på trods af klubbens ti års jubilæum – været 
lidt mat efterhånden som Divisionsholdet 
fraspillede sig sin oprykningschance, men til 
efteråret, når en ny sæson starter, vil der igen 
være fest og glæde og med divisionens bed-
ste trommer i front.

INDMELDELSE KAN SKE HOS 
Freddy Nehm, telefon 4465 9466

„93 FOREVER FANSITE“
På klubbens hjemmeside (www.b93.dk) finder man 
under Divisionsafdelingen B93.s Fanklub og her „93 
forever fansite“, som er Erik Petersens hjemmeside. 
Det er en fantastisk hjemmeside Erik Petersen (tidli-
gere ungdomsleder i klubben) har oprettet omkring 
divisionstruppen, klubbens historie med videre. Erik 
Petersen er fotograf med en række billeder fra divisi-
onskampene.

Fra alle divisionskampene foreligger der kort tid 
efter kampene på B.93s hjemmeside et fyldigt refe-
rat med billeder fra kampene. Referaterne er meget 
positive og bringer tillige B.93s holdopstilling og med 
ind-og udskiftninger.

FAN-KLUB

ERIK PETERSEN

JOHN GROTH



44

SMÅ-PLUK 
FLEMMING ØSTERGAARD
FCKs formand er naturligt nok stolt af Dan-
marks Nationalstadion. Men mon Don Ø er 
klar over, at hvis ikke B.93 frivilligt havde for-
ladt sine fodboldbaner på P.H.Lings alle, ville 
Danmarks Nationalstadion i dag have ligget i 
Brøndby. Brøndby kommune med borgme-
ster Kjeld Rasmussen havde lagt billet ind hos 
DBU omkring stadionplanerne.

B.93 havde ligesom en stor del af den danske 
fodboldverden et ønske om at Nationalsta-
dionet skulle blive på Østerbro. B.93 havde 
indhentet et juridisk responsum fra den 
kendte advokat Gangsted-Rasmussen. Man 
kunne ikke bare ekspropriere B.93 væk fra sit 
fodboldanlæg. Ekspropriation kan ikke bare 
fi nde sted fra et sportsligt formål til et andet 
ditto.

Overborgmester var heldigvis Jens Kramer 
Mikkelsen og han fi k fl yttet B.93 til Svane-
møllen. Da Hovedbestyrelsen var inviteret til 
Svanemøllen for at blive overbevist, var det 
det skønneste vejr, og man blev hurtigt over-
bevist om ideen i at fl ytte.I næste nummer vil 
fl ytningen blive nærmere beskrevet.

LYNGBYS SUCCESTRÆNER
Lyngby er på vej i Superligaen med træner 
Kasper Hjulmand ved roret. Han er en gen-
nemsympatisk fyr, nu 35 år.Kasper er uddan-
net i idræt på Institut for Idræt med speciale i 
coaching. Han gjorde sin uddannelse færdig 
mens han spillede i B.93. Han fi k sin divisions-

debut for B.93 i 1996 i 
1. Division. Var med i 
forårets sidste kamp i 
Holstebro, hvor B.93 
vandt 1-0 på mål af 
Thomas Høy (nu Køge). 
Havde B.93 ikke fået 
point i Holstebro var 

klubben røget i 2.division. Kasper Hjulmand 
nåede i alt 26 kampe i B.93 inden han i blev 
ramt af diverse skader og ikke nåede med i 
Superligaen for B.93.

SCT.CROIX

Clemens Petersen, B.93s „ambassadør“ på de 
vestindiske øer, er kommet hjem for at ledsa-
ge vort pige- og drengehold, der i juli drager 
til Sct.Croix. Leif Clemens Petersen fi k iværk-
sat et samarbejde/kulturudvekslingsprogram 
med Danmarks gamle koloni i 2005. Sidste år 
var B.93 værter for et juniorhold fra Sct.Croix. 
Ideen er at holdene fra de vestindiske øer 
kommer til Danmark i lige år, mens B.93s hold 
tager på besøg på Sct.Croix i ulige år.

MR. NÆSBY
På DBUs repræsentantskabs møde blev „Leo 
Dannins rejselegat“ uddelt til Poul Jørgensen 
fra Næsby på Fyn. DBUs formand beskrev 
Poul som „Mr. Næsby“, der havde været i be-
styrelsen i Næsby siden 1987. Poul Jørgensen 
spillede fra 1983 til 1985 divisionsfodbold i 
B.93 og nåede 71 kampe. Poul, der var politi-
betjent, var med til at spille B.93 i 1. division, i 
øvrigt sammen med medlem af B.93s kon-
traktfodbold-bestyrelse, Steen Jacobsen.

HØRUP-PRISEN
Hovedbestyrelsens sekretær, Hans Drach-
mann, modtog 22. maj for anden gang Hø-
rup-prisen. Det skete første gang i 1999 og 
nu, som den første nogensinde, for 2. gang 
prisen og de 10.000 kr. for sin afsløringer i 
POLITIKEN omkring behandlingsgarantien 
indenfor sygehusvæsenet.
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KNUD LUNDBERG
„Dansk Fodbold“ hed de fi re bøger, som 
Knud Lundberg skrev som en krønike til DBUs 
100 års-jubilæum. B.93 var selvfølgelig stærkt 
omtalt i disse bøger, selvom Lundberg havde 
sine rødder i AB. Lundberg skrev i en af bø-
gerne: „Dansk fodbolds største klubhold – 
velsagtens nogensinde – var B.93s hold først i 
30’erne med ni landsholdsspillere“. Men det 
var jo inden FCKs dominans i vor tid!

ÆNDRING AF TURNERING
En arbejdsgruppe skal se nærmere på, hvor-
dan man sikrer en hensigtsmæssig kobling 
mellem DBUs og lokalunionernes turnerin-
ger. Det er spørgsmålet om at vende lokaltur-
neringerne fra forår/efterår til efterår/forår.
Vil det have nogen betydning for de unges 
interesse for fodbold? Med i arbejdsgruppen 
er Jan Kristensen fra KBU.

PÅVIRKNING AF DOMMERE
Man ser tit, at en spiller, efter at der er dømt 
frispark, ved ord eller gestus, forsøger at på-
virke dommeren til at uddele en advarsel til 
modspilleren. En sådan handling betegnes 
som usportslig opførsel og kan straffes med en 
advarsel. Det sker dog meget sjældent, ja vel 
aldrig. Men det står i dommerinstrukserne.

KASPER STEENBACH
I Tips-bladet beret-
ter Kasper om livet 
i og omkring itali-
ensk fodbold. Det 
er sandelig ikke 
uinteressante ting, 
der sker dernede. 

Kasper var et stort talent i B.93 først i 90’erne, 
men fik kun 16 divisionskampe, da han priori-
terede sin uddannelse som journalist meget 
højt.

CHEERLEADERS
Man kan sandelig godt savne B.93s cheerlea-
ders, som her ses på anlægget under en op-

visning. Men cheerleaders er noget, der hø-
rer superligaen til – og det er der vist ikke 
mange chancer for i de nærmeste år.

AMAGER - PLANER
Store planer på Amager efter at Amager Uni-
ted (sammenslutning mellem Kastrup og 
Tårnby) er gået ned, er den næste plan, at 
Fremad Amager bliver forvandlet til FC Ama-
ger. Et kommende storhold skal se dagens lys 
fra 2008 – og målet er superligaen i 2010. Den 
tidligere FCK-spiller, Todi Jönsson, har sam-
men med en række investorer fra Færøerne 
overtaget aktiemajoriteten i Fremad Ama-
ger. Klubbens underskud (tre mio.kr.) er væk, 
og der er skudt ny kapital i klubben. Fremad 
Amager skal være „rugekasse“ for færøske 
talenter. 1.juli 2008 skal sammenlægningen 
ske med Amager FF og Kløvermarken ligesom 
det også forventes, at Kastrup bliver en del af 
FC Amager.

FODBOLDSTRUKTUR
I sidste blad „drømte“ redaktøren sig til en ny 
struktur i dansk fodbold, der fulgte de nye 
regioner. KBUs blad har nu fulgt op med lidt 
fremtids-nostalgi. Den tidligere Ryvang-for-
mand, Steen Christensen, nu KBU-bestyrel-
sesmedlem, er med på ideen med en ny regi-
onsstruktur i 2017. Don Ø er afgået som 
FCK-formand og udnævnt til Ærespræsident. 
Danmark, Norge, Sverige, Holland og Belgien 
spiller i International Carlsberg League og 
FCK bliver selvfølgelig vinderen. I supple-
mentsligaen i Danmark er Brøndby, Hvidovre, 
Lyngby og FCK II fra denne region med. I 1. 
division placerer B.93 sig lige foran FREM. Ef-
ter adskillige investor-forsøg vinder FC Ama-
ger (Fremad Amager) Storkøbenhavnsserien.

AMAGER - PLANERAMAGER - PLANER
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RUNDE  
FØDSELSDAGE
FRA JUNI – AUGUST

50 år
Henrik Buch 2. august
Jan Cederborg 4. juli

60 år
Jon Bremerskov 1. juni
Bjarne Johansen 5. juni
Tedeusz Wiontek 21. august

70 år
Stig Arnt 30. juli

75 år
Leif Rønnow 5. juli

Inspektøren på  
Svanemølleanlægget
Kenan Saini
Telefon 3929 1893

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 

VALGENE PÅ GENERALFORSAMLINGEN 
28.APRIL

FORMAND
Johnny W. Hansen (genvalg)
TENNISREPRÆSENTANT
Jon Bremerskov (nyvalg)
SUPPLEANT FOR FODBOLD
Torben Klarskov (genvalg)
SUPPLEANT FOR TENNIS
Flemming Jensen (nyvalg)
VALG AF REVISOR
Peer Appel (genvalg)

Jon Bremerskov 60 år 1. juni og 
nyvalgt til hovedbestyrelsen  
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HOVEDBESTYRELSEN

Formand:

Johnny W. Hansen

Mobil: 6080 9393

wtterstein@gmail.con

Kasserer:

Hans Bay

Privat: 3538 7805

Mobil: 2511 0666

hb@sfi.dk

Fra tennisafdelingen:

Klaas Muizelaar (tennisformand)

Privat: 3961 1702

kmuizelaar@hotmail.com 

Jon Bremerskov (tennis)

Mobil: 2970 2970

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 (fodbold)

Flemming Jensen (tennis)

Tilknyttet administrator:

Henrik Dreiager

Privat: 5058 1551

Arbejde: 3085 9012

dreiager@hotmail.com

FODBOLDBESTYRELSEN

Formand:

Jørgen Ritnagel

Tlf.: 3542 3293

Mobil: 2273 0885

ritnagel@mail.tele.dk

Øvrige medlemmer:

Tommy Møller

Tlf.: 3918 3707

Hannequitzau@mail.dk

Kim Milwertz

Tlf.: 4453 3527 

Mobil: 2644 8651

kim.milwertz1@skolekom.dk

Majken Gilmartin

Tlf. 4010 7099

mmg@gilmartinfilm.com

Mads Kusk

Mobil: 2834 2658

madskusk@hotmail.com

Jasin Christensen

Mobil: 2685 3693

jasin_rahmani@hotmail.com

Arbejdende suppleanter:

Nikolej Beuschel

Tlf. 3946 6134

nikolej.beuschel@mail.com

Flemming Johansen

Tlf. 3961 7510

Freyjohansen@tele2adsl.dk

B93
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