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Husk medlemsfordelene: 

Det er besluttet, at den nuværende redaktion 
fortsætter foreløbig året ud, hvilket vil sige 
to numre. Halvdelen af redaktionen har nu 
nået pensionsalderen. Derfor vil vi her i efter-
året søge kontakt til yngre medlemmer om 
eventuel deltagelse i redaktionsarbejdet. 
De fleste kan godt lide anerkendelse, og 
det har redaktionen fået i høj grad fra 
mange medlemmer. På de sidste general-
forsamlinger har der været udtrykt stor til-
fredshed med bladet. Det hed bl .a.: „Bagved 
bladet står en stærk redaktion, der brænder for 
at skabe et stykke kommunikation, der på alle 
måder binder fodboldafdelingen sammen“.

REDAKTIONEN FORTSÆTTER
Om alder har det heddet : „Alder er som at 
bestige et bjerg. Man bliver lidt forpustet, 
men man får en langt bedre udsigt“ (udtrykt 
af skuespiller Ingrid Bergmann).

Redaktionen opfordrer medlemmer i fod-
boldafdelingen til at komme med gode råd til 
artikler, eller hvad der selvfølgelig er langt 
det bedste – med indlæg. Debat er også vel-
kommen, men selvfølgelig ikke personlige 
angreb. fb

NOGLE SPREDER GLÆDE, HVOR DE GÅR – 
ANDRE NÅR DE GÅR !
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Vi har nu nået 25 numre af bladet „B.93 Fod-
bold“. Efter at medlemsbladet var gået ind i 
2001 efter den store økonomiske krise, var 
der en gruppe af fodboldmedlemmer, der i 
efteråret 2002 savnede et informationsblad.

Gruppen omkring informationsbladet blev 
samlet af Jan Rasmussen (tidligere fodbold-
formand), og Freddie Birtø blev udset til 
redaktør. Yderligere blev Palle „Banks“ 
Jørgensen og Henrik Engel tilført redaktions-
arbejdet. Tre af disse er stadig med. Kun Jan 
Rasmussen har forladt redaktionen i de godt 
seks år. 

De økonomiske midler til at udgive bladet er 
indsamlet af den utrættelige annoncechef, 
Jørgen Bundgaard, mens „Banks“ som bank-
uddannet har været forretningsfører. Også 
Per Zornig har været bladet en stor hjælp.

Redaktøren fik repræsentantskabets og her-
med Tennisafdelingens tilladelse til at udgive 
„B.93 Fodbold“ som informationsblad for fod-
boldafdelingen, dog med den udtrykkelige 
besked : Bladet skal stoppe, hvis klubbens 
økonomi belastes med blot en krone. 

Bladet har fra starten fået stor hjælp fra 
Københavns Tekniske Skole til layout og 
design. Mange dygtige elever har uddannet 
sig via vort blad. 

fb

BLADET JUBILERER

ANNONCØRER, DER HAR VÆRET 
MED I ALLE 25 NUMRE 

Kelim tæpper, Fuursted, Revisor Peer 
O.Appel, Fisk/Vildt i Haraldsgade, Pinar, 
Øbro træ og advokat Torben Henriksen. 
En stor tak til alle annoncørerne i de 25 
numre.

DEN FØRSTE REDAKTION (FRA VENSTRE ):
JAN RASMUSSEN, JØRGEN BUNDGAARD, 
PALLE „BANKS“ JØRGENSEN, HENRIK ENGEL OG 
FREDDIE BIRTØ
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Deltagerantallet slog alle rekorder. mange  
havde fundet vej for en måneds tid siden til 
klubhuset. Udover i restaurationen stod 
mange deltagere i de to sidelokaler og på 
gangen. Ved mødets start var 54 aktive fod-
boldmedlemmer, 25 passive, heraf ca. 20 fra 
fodbold samt 40 aktive tennismedlemmer 
registreret og havde fået stemmesedler ud-
leveret. Desværre stod stemningen på gene-
ralforsamlingen ikke mål med deltagerantal-
let. Der var en dårlig stemning mellem 
medlemmerne i de to afdelinger, tennis og 
fodbold. Der var lavet telefonkæder blandt 
tennismedlemmerne omkring deltagelse, 
men alligevel stod det hurtigt klart for den 
nye tennisformand og hans bestyrelse, at det 
ikke ville blive muligt at nedstemme Hoved-
bestyrelsen, hvad jo nok var tanken ved at 
mobilisere de mange tennismedlemmer. 
 Fodboldmedlemmerne var klart i overtal.

Den dårlige stemning skyldtes, at tennis-
bestyrelsen ikke følte, der var taget hensyn 
nok til dem, da den gamle tennishal blev solgt 
til atletikklubben SPARTA. Det var sket efter 
at Hovedbestyrelsen el-
lers i enighed havde til-
sluttet sig den aftale, 
som der var forhandlet 
med SPARTA. Hoved-
bestyrelsen var lovligt 
indkaldt, og Jon Bre-
merskov, der er valgt til 
Hovedbestyrelsen fra 
Tennisafdelingen, var 
til stede.

Det var derimod nuværende Tennisformand 
Ole Chr. Rasmussen ikke. Han var nemlig end-
nu ikke valgt som tennisformand og dermed 
i Hovedbestryrelsen og kunne derfor ikke 
deltage i mødet, hvor det endelige salg af 
den gamle tennishal blev bekræftet. Tennis-
bestyrelsen havde anmodet om udsættelse 
af mødet p.g.a. ferierejse og afholdelse af ju-
niortennis-DM i Kolding og havde endog ud-
sendt et mistillidsvotum til Bremerskov.

Til dirigent på generalforsamlingen valgtes –  
traditionen tro – advokat Torben Henriksen. 
Det var nok meget klogt, idet Torben Henrik-

sen dels veed en mas-
se om netop salget af 
den gamle tennishal 
og dels er en meget 
besindig mand. 

Det var den nye ten-
nisformand Ole Chr. 
Rasmussen, der førte 

an i kritikken. Rasmussen var ikke medlem af 
B.93, da beslutningen om salg af tennishallen 
i enighed med 80 stemmer mod 0 blev truffet 
på generalforsamlingen 26. november 2006 
men anfægtede en række ting fra denne ge-
neralforsamling. Der var en debat om en ræk-
ke punkter. Der forelå ifølge nogle indlæg 
ikke et positivt tilsagn fra Overborgmesteren 
om byggetilladelse, og salgssummen var for 
lav. Dette sidste punkt blev udbygget af chef-
træner Ernst Ecks, der fandt at salgssummen 
snarere burde have været 20 mio. kr imod de 
15 mio. kr, som hallen var handlet til. 

Det var også det beløb, som Fælledklubberne 
havde tilbudt. Men de havde jo desværre ikke 
pengene til købet. 
Der var en række yderligere forhold, der blev 
fremdraget. På generalforsamlingen kom der 
to væsentlige indlæg, som satte sagen i relief. 
Dels fra formanden for Østerbros Idrætspark, 
Jens Kampmann, og dels fra bestyrelses-
medlem Leo Larsen. Særlig Leo Larsen, der 

5

AFTENENS DIRIGENTAFTENENS DIRIGENT

JON BREMERSKOVJON BREMERSKOV
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som tidligere embedsmand (departements-
chef), kaldte en stor del af debatten „fordum-
mende“, når man betvivlede, at der forelå et 
positivt tilsagn fra Overborgmesteren.

Generalforsamlingen var ellers startet i god 
stemning med uddeling af årets priser (se side 
9 og 10). Formandsberetningen var også in-
den den voldsomme debat blevet enstem-
migt godkendt. Også regnskabet gav anled-
ning til megen positiv stemning. Indtægterne 
havde været 10,8 mio kr., mens udgifterne 
beløb sig til 8,4 mio kr. Der var således et over-
skud på over to mio. kr. Aktiverne var 9,3 mio 
kr, mens passiverne var 4,9 mio kr.

Tennisafdelingen havde som nævnt indsendt 
forslag til dagsordenen om salget af den 
gamle tennishal og til projektet for opførelse 
af ny tennishal. For en inkarneret ældre fod-
boldmedlem (redaktøren) lød debatten, som 
om 7-8 tennismedlemmer i virkeligheden 
ikke ønskede den nye tennishal, men hellere 
ville have renoveret den gamle tennishal. 
Efter Hovedbestyrelsens mening levede afta-
len med SPARTA helt og fuldt op til general-
forsamlingsvedtagelsen i 2006. Både omkring 
pris, brugsret til den gamle hal og vilkår i øv-
rigt. Og mente tværtimod, at der var sket en 
række forbedringer. Brugsretten var udvidet, 
så der kunne spilles på begge baner på træg-
ulv i den gamle hal, indtil de første to baner 
stod klar i den nye hal. Tennisbestyrelsen hav-

de efter den endelige aftale med SPARTA 
fremsat ønske om også at kunne bruge den 
gamle hal om sommeren, og det har SPARTA 
nu accepteret Der var også indsendt forslag 
fra Tennisafdelingen om at gøre cheftræner 
Ernst Ecks til Æresmedlem. Det er dog Hoved-
bestyrelsen, der skal indstille Æresmedlem-
mer.

DE TO TRÆNERE
Ernst Ecks og Dina Garcia havde også ind-
sendt forslag om et udvalg til at se på nye 
vedtægter. Det accepterede Hovedbestyrel-
sens formand, selvom det ikke fremgik, hvad 
nye vedtægter skulle indeholde.
Kassereren, Hans Bay, blev efter det fl otte 
regnskab enstemmigt valgt igen. Fodboldaf-
delingen valgte enstemmigt Hans Drach-
mann igen. Også de to suppleanter blev en-
stemmigt valgt, Torben Klarskov (fodbold) og 
Flemming Jensen (tennis). Det gjaldt også 
valget af revisor, Peer O.Appel.

PS.
Hovedbestyrelsen har senere udsendt et of-
fi cielt referat fra generalforsamlingen, så 
ovennævnte er i den grad et uoffi cielt referat 
af undertegnede. fb

VELBESØGT GENERALFORSAMLING
VELBESØGT GENERALFORSAMLING
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Østerbros Idrætspark A/S ved B.93 har søgt 
Københavns kommune om tilladelse til 
projektet : B.93 Hallen. På plantegningen her-
under kan man se hvorledes bebyggelsen 
skal fi nde sted. Nederst ses de to tennishaller 
med en gang imellem. Øverst ses multihallen 
med omklædningsrum og motionsafdeling 
til højre. Ud mod den udendørs centercourt 
til venstre ses en overdækket tilskuertribune.

1. etape er at få den første tennishal med to 
baner opført så hurtigt som muligt. Hermed 
er det muligt tillige at opnå en økonomisk 
gevinst fra SPARTA, der har købt den gamle 
tennishal på Gunnar Nu Hansens plads. Hvis 
det sker inden 1. september 2009 vil SPARTA 
yde en million kr. ekstra. Dernæst vil det blive 
tennishal nr. to, der skal færdiggøres. Når 

B.93 HALLEN – BYGGEPROJEKTET
denne hal er færdig, er det en markant for-
bedring af tennisfaciliteterne til gavn for 
både B.93s tenniselite og for motionisterne.

2. etape er derefter multihallen, der også 
skal kunne bruges til tennis, men også inden-
dørs fodbold, ældreidræt og andre idræts-
grene. Eksempelvis kunne det være hånd-
bold. 

I så fald kunne det være TEAM KØBENHAVN, 
der så tillige kunne anvende B.93s nuværende 
klubhus. Det ville også passe godt i det billede, 
der ønskes for at skabe et fritids- og aktivitets-
område for den nordlige del af Østerbro. Kø-
benhavns kommune ønsker at lægge en grøn 
cykelrute langs klubbens anlæg, der dermed 
også vil få en mere attraktiv beliggenhed.

PLANTEGNING

TO AF DE LEDENDE KRÆFTER I ØSTERBROS 
IDRÆTSPARK: JENS KAMPMANN OG LEO LARSEN

HVAD MED PARKERING ?

KLUBHUSET
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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
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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 69

K
E

L
I
M

WIINSTEDT ORIENTTÆPPER & 
KELIMGALLERI

Strandvejen 201 

ÆRESUDDELINGER PÅ GENERALFORSAMLINGERNE

B.93S FORTJENSTNÅL
2005 
Freddie Birtø (fodbold)
Ernst Ecks (tennis)
Dina Garcia (tennis)

2006 
Palle Banks Jørgensen (fodbold)
Jørgen Hammeken (fodbold)
Jørgen Ritnagel (fodbold)

ÅRETS LEDER
1999 Sara Crone (tennis)
2000 Michel Zola
2001-2004 Ingen uddeling
2005 Hans Drachmann
2006 Klaus B. Johansen
2007 Torben Henriksen
2008 Henrik Lindholm

ÅRETS 93’ER
2005 Henrik Dreiager
2006 Tommy Møller
2007 Erling Bøje
2008 Frank Nielsen

ÆRESMEDLEMMER
1993 Ove Bech Jensen
1998 Henrik Lindholm
2005 Jørgen Norsker

ÅRTS LEDER ÅRTS 93’ER

HENRIK LINDHOLMHENRIK LINDHOLM FRANK NIELSENFRANK NIELSEN
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60 ÅRS NÅL
Kaj-Ove Møller
John Runov

50 ÅRS NÅL
Erik Baagøe
Bernhard Deneke
Finn „Ludo“ Jensen
Ole Stig Sørensen
Tom Andersen

40 ÅRS NÅL
Erling Bøje
Kim Svensson
Lis Lindholm
Peter Vang 
Paul Davidsen

25 ÅRS NÅL
Bent Mortensen
Antonio Eca
Michael Mathiasen

UDDELING AF ÅRSNÅLE

Der er ikke mange danske fodboldklubber, 
der kan prale af, at have et medlem, der har 
været med i 80 år. Erik Brenting er navnet, og 
han blev behørigt hyldet på generalfor-
samlingen med en stor vingave. Erik fylder 90 
år den 9. juni, og han er stadig still going 
strong. Bestiger trappen på Østerbro stadion 
uden større problemer, og er stadig kvik for-
oven. Han blev indmeldt i foråret 1928 frem-
går det af B.93s Medlemsbog fra det år. Man 
skulle dengang være 10 år for at blive ind-
meldt. Han fi k Michael Rohde (klubbens stør-
ste fodboldstjerne) som træner. Talentet før-
te ikke til førsteholdsfodbold i B.93, men han 
kom alligevel til at betræde Idrætsparkens 
græs mange gange, idet han blev fodbold-
dommer i DBUs øverste division.

80 ÅRS MEDLEMSKAB

BERNHARD DENEKEBERNHARD DENEKE

KAJ-OVE MØLLERKAJ-OVE MØLLER

ERIK BRENTINGERIK BRENTING

FINN „LUDO“ JENSENFINN „LUDO“ JENSEN
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B.93s samlede medlemstal i periode: 01. januar 05: 1326 – 1. maj 08: 2034

MEDLEMSUDVIKLINGEN 
I B.93 FODBOLD

(611)
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 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

(902)

FORÅR (FOTO: FB)FORÅR (FOTO: FB)



12

KLUBBENS FASTANSATTE

Gitte Arnskov
Administration

Jesper Nielsen
Ungdomskonsulent

Jens Espensen
Ungdomskonsulent

Jacqueline Johansen
Sponsorchef

Bjørn Rasmussen
Talenttræner

Henrik Engel
Konsulent i B.93 kontraktfodbold

STABEN OMKRING DIVISIONSHOLDET
Sportschef : Erling Bøje
Talentchef : Frank Nielsen
Cheftræner : Benny Gall
Træner(U-holdet) : Jan Carlsen
Assistenttræner : Dan Lübbers
Fysisk træner : Peter Møller Christensen
Målmandstræner : Nicolas Nielsen
Holdledere : Per Clausen & 
Mads Mazanti Jensen
Assisterende : Michael Ekmann,
Massør : Jørgen Finkelstein 
Fysio : Simon Bro

7. april tiltrådte Jacquelline Johansen som 
sponsorchef (se sponsorkontrakter side 31). 
Hun kommer fra en stilling som eventdirektør 
i Strike Bowling, hvor der har været koncert-
arrangementer, boksearrangementer og an-
dre events. Har tidligere i et par år været 
sponsorchef i FC Nordsjælland, så hun kender 
fodboldens verden.

Når du handler
–kig efter vore

annoncører
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VINDENDE HOLD I JANUAR 2008VINDENDE HOLD I JANUAR 2008

 SPIL & VIND I

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

13

21. juni. som er en lørdag, er sat af til en op-
følgning på den store succes fra januar : 
Five-a-side. Turneringen spilles dels på græs-
banerne og dels på kunstgræsbanen på 
Svanemølle anlægget. 

Frokosten bliver i restauranten „FREDERIKS“ i 
klubhuset. Prisen for deltagelse er sat til 193 
kr. (men for nemheds skyld er det tilladt at 
betale to hundrede kr.). 

DU SKAL TILMELDE DIG TIL 
FIVE-A-SIDE FESTKOMITEEN VED 

Flemming Johansen
Mobil 2588 3526, fj@a-ea.dk 

Thomas W. Rasmussen 
Mobil 2297 8631, londontwr@hotmail.com

Der regnes med middag efter Five-a-siden 
ved 18-19 tiden. Hvis vejret er til det med grill 
på terrassen.

SOMMER FIVE-A-SIDE 2008
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DIVISIONSHOLDET I FORÅRETDIVISIONSHOLDET I FORÅRET

B.93S KAMPE I FORÅRSSÆSONEN 2008
24. marts Glostrup–B.93 0-1
27. marts B.93–Fremad Amager 1-3
06. april Slagelse–B.93 2-0
12. april B.93–Stenløse 0-2
19. april Skovlunde–B.93 1-1
26. april B.93–Greve 3-3
03. maj B.93–Skjold 3-1
12. maj KB–B.93 4-2
17. maj B.93–Søllerød/Vedbæk 2-1
24. maj  B.1908–B.93 1-4

B.93S TOPSCORERE 
Alban Shipsani 6 mål
Jan Isaksen 5 mål

Når sæsonen 2008/2009 starter til august 
bliver det Valby Idrætspark, der bliver 
divisionsholdets hjemmebane. 
Østerbro Stadion skal som bekendt bygges om 
med nye atletikbaner, større fodboldbane, 
nyt lysanlæg, nyt overdækket indgangsparti 
samt istandsættelse og maling af hoved-
tribunen. Alt dette vurderes at tage et år, og 
i den periode er B.93 forfl yttet til Valby 
Idrætspark mens Skjold skal spille på Brøns-
højs bane i Tingbjerg. Det bliver selvfølgelig 
ikke så sjovt for hverken spillere, tilskuere og 
vores frivillige at skulle til Valby, men på den 
anden side, så skulle vi så også få et rigtig fl ot 
Østerbro Stadion fra året efter. Frem synes 
heller ikke det er så sjovt at vi kommer og sli-
der på „deres“ bane, men de har taget godt 
imod os og været meget imødekommende 
for at vi kan få det til at fungere så gnidnings-
løst som muligt for begge parter.

2 DIVISION ØST/VEST 
– „hjemme bedst“ fristes man til at fortsætte. 
Ved bladets deadline ved vi ikke om vi næste 
år kommer i øst eller vest kredsen, vi ved hel-
ler ikke hvilke hold der er rykket op og ned 
fra henholdvis Danmarksserien, 2. division og 
1. division og derfor ved vi slet ikke hvad der 
er bedst. Og hvad der så igen er det bedst er 
der mange meninger om. Økonomisk er det 

SÆSONEN 2008-2009

klart mest attraktivt 
med østkredsen som 
følge af fl ere lokale Kø-
benhavneropgør med 
fl ere tilskuere samt en 
besparelse på transport, 
da man ikke kommer ud 
på de lange køreture. 
Det er også en faktor, at 
spillere fra f. eks. Køben-
havn af og til vælger 
klubber fra vestkredsen 
fra pga. den rejsetid, 
man som spiller i så fald 

skal påregne hver anden weekend. Sportsligt 
er der mange der mener, at vestkredsen ikke 
er så stærk som østkredsen, og at man der-
for nemmere kan komme i betragning til 
oprykning og undgå nedrykning. 

VALBY IDRÆTSPARK er beliggende ved Fole-
haven. I bil nås stadion nemt og der er meget 
fi ne parkeringsmuligheder. Med bus er det 
linierne 10 og 18, der kører dertil. Med S-tog 
er det blevet mere besværligt efter at Elle-
bjerg station er blevet lukket og erstattet 
med Ny Ellebjerg. Der er dog etableret en sti 
fra den nye station til Folehaven. Endelig kan 
cykel eller „Apostlenes heste“ anvendes.
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VALBY IDRÆTSPARK
VALBY IDRÆTSPARK

Inddelingen af hold i de to kredse 
foregår først og fremmest efter holdenes 
fysiske beliggenhed. Øst omfatter Sjælland 
mens vest omfatter Fyn og Jylland. De senere 
år har over 50% af samtlige hold været fra 
Sjælland, og derfor har sjællandske hold måt-
te spille i vestkredsen. Disse hold blev fundet 
ved lodtrækning. Sjællandske hold der har 
spillet i vestkredsen er „fredet“ og deltager 
ikke i lodtrækningen de efterfølgende tre år. 
Så for B.93 stiger sandsynligheden for at blive 
udtrukket til Vestkredsen år for år i og med, 
at vi endnu ikke har prøvet at komme i vest. 
Men vi kan rent faktisk selv vælge at komme 
i vestkredsen, hvis der igen er fl ere end 16 
sjællandske hold i 2. division. Det er nemlig 
en mulighed, som ingen dog endnu har be-
nyttet sig af, men som altså er tilladt, hvis 
man tror på at vestkredsen ikke er så stærk. 
Men formentlig bliver det DBUs almindelige 
lodtrækning der kommer til at afgøre, om 
det nu bliver øst eller vest næste sæson.

SPORTSLIGE MÅLSÆTNINGER
B.93 vil hurtigst muligt gerne tilbage til 1. divi-
sion. Men om det allerede bliver næste år er jo 
svært at spå om. Vi ønsker nemlig, at en så stor 
del af vores 1. holdsspillere skal komme fra 
egne rækker, så vi kan gøre det endnu mere 
attraktivt at være ungdomselitespiller i B.93.
Der skal være kort vej fra at være et junior og 
ynglinge talent til at komme til at prøve 

kræfter med 1. divisions fodbold. Så 
derfor vil vi ikke, og kan heller ikke, gå 
ud og købe os til et 1. divisionshold, 
der kan spille os op i næste sæson. 
Et par enkelte forstærkninger vil der 
selvfølgelig altid være behov for, 
men ellers håber vi på, at vores hold 
er modnet så meget her i foråret, at 
de kan blande sig i toppen af 2. divi-
sion. Men kan de ikke det, så må 
det tage lidt længere tid med op-
rykning, for vi skal holde fast i 
vores strategi om at bygge op 

nede fra så fødekæden forbliver intakt, og så 
vi hvert år kan forvente at få tilført kvalifi ce-
rede 1. holdsspillere fra egne rækker. 

af Henrik Engel
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3. SENIOR (SERIE 2)
Træner K. Rasmussen 
hjælpetræner Stefan Due Jensen.

4. SENIOR (SERIE 3) 
Træner Thomas Riley 
holdleder Kim Milwertz

5. SENIOR (SERIE 3)
Træner M. Due Madsen

6. SENIOR (LUKKET HOLD)
Træner Christoffer Van

7. SENIOR (SERIE 6)
Trænere Magne Søgaard og Alex Rasmussen

Herudover fi re seniorhold, der spiller 7-mands 
fodbold.

ØVRIGE SENIORAFDELING

I bestræbelserne på at opnå oprykning til 
Danmarksserien må man konstatere, at KS-
holdet har fået en ganske fornuftig start på 
turneringen. 

STILLINGEN I TOPPEN
Nr. 1 GVI 9 kampe 25 p
Nr. 2 FREM 9 kampe 20 p
Nr. 3 B.93 9 kampe 18 p

Holdet sæsondebuterede med en 2-0 sejr på 
hjemmebane over Fremad Valby. De to efter-
følgende kampe var mod de to hold, der p.t. 
ligger foran os. Begge kampe endte uafgjort 
og begge med 2-2. Forskellen på de to kampe 
var, at holdet var heldige mod en jævnt over-
legent FREM-hold, men til gengæld burde 
have vundet over GVI.

4. kamp blev til en storsejr på hele 7-2 efter 
hele 5-2 ved pausen på udebane mod AB 70. 
Kampen bød på det sjældne som en fem måls-
skytte ( Lau Thykén ).

KØBENHAVNSSERIEN (U-20 HOLDET)
Næste kamp hjemme mod HB var ret afgø-
rende for om holdet kunne holde fast i top-
pen af rækken. Holdet spillede en temmelig 
uinspireret og sløv 1. halveg og var bagud 
med 1-0. Efter en opsang fra træner Jan i 
pausen vendte kampen totalt i 2. halveg og 
endte med en 4-1 sejr mod et ikke dårligt HB 
hold med fl ere tidligere 93’ er.

Efter 2-2 ude mod Sundby kom der igen gang 
i målscoringen på Bornholm pinsedag, hvor 
Nexø blev slået med de overbevisende cifre 
5-1. Det bliver desværre til et 2-1 nederlag til 
Dragør. Det blev rettet op ved en sejr over 
Brønshøj på 5-1. De  to øverste klubber rykker 
direktte op i danmarksserien

Det bliver spændende at følge det unge hold 
i de resterende kampe i foråret.

Finn

MO THEGLER (MÅLMAND PÅ U-HOLET)



1717

Her midt i forårssæsonen gør vi status på 
B.93-holdene i de forskellige gammelmands-
rækker under KBU (B.93 : 30-12-9-9 og mål-
score 64-44). I gamle dage var der kun en 
oldboysrække, så indførte man Veteran, og 
da Kai Boll blev for langsom indførte man 
Superveteran og så fremdeles, og nu er der 
hele syv forskellige aldersrækker. Det er værd 
at bemærke, at B.93 er den eneste klub, der 
har et hold i A-rækken i alle syv rækker. KB 
har hold i seks rækker medens SIF, Tårnby, 
HIK og B1903 er med i fem rækker.

I alt er 26 klubber repræsenteret i A-rækker-
ne. I de to ældste rækker danner B.93/B1903 
et fælleshold. 

Oldboys (33 år), har lagt blødt ud med syv 
kampe og otte point. Til gengæld er de videre 
i DBU-pokalturneringen med sejre over FA 
2000 og Rosenhøj (uden kamp). Senest havde 
holdet elitetrænerne Dan Lübbers og Jan 
Carlsen på holdet.
Veteran (40 år), har spillet fire kampe, og efter 
en flot udesejr på 3-0 over KB, er pointhøsten 
oppe på syv. I DBU-pokalturneringen er det 
blevet til sejre på 3-2 over Union og 4-2 i Hav-
drup.
Superveteraner (45 år), har lagt godt ud, efter 
fem kampe er holdet ubesejret, det er blevet 

til to sejre og tre uafgjorte. Senest fik Dragør 
et pinsehug på 6-2 og det skete pinsedag. 
Holdets topscorer er (har jeg lovet at nævne) 
Hans Drachmann og brandmanden Jan Olsen.
Masters (50 år), vandt i overlegen stil vinter-
turneringen. Lagde lidt tamt ud i sommer-
turneringen, men så vandt man 6-1 ude over 
topholdet B.1903 og status er fem kampe og 
ti point. Det siges, at Ole P. har en trup på 25 
mand, her i blandt holdets stjerne super-
mastersspilleren Jens Kolding. 
Supermasters (55 år), har spillet tre kampe og 
det har indbragt fi re point. Jørgen Ost’s 
drenge har rundbarberet HIK med 7-2, og han 
regner med det bliver en sæson uden brok.
Grand old masters (60 år), et hold med svin-
gende præstationer 0-4 ude mod KB, og en 
sejr på 4-1 hjemme over topholdet HIK/Skovs-
hoved, hvor holdlederne Gert Jensen (to mål) 
og Kai Boll (et mål) viste vejen. Da Kai Boll 
lukkede kampen med en kontrolleret inder-
side, skete det på hans 74 års fødselsdag, 
hvorved han er ældste målscorer på 
B.93 anlægget (11-mands).
Super grand old (65 år), ny række, 7-mands, 
spilletidspunkt formiddag. Det er blevet til en 
sejr 4-2 over KB, som havde Gorm Jørgensen 
og Vagn Birkeland på tilsammen 161 år med 
på holdet, og to knebne 3-4 nederlag.

/palle banks jørgensen

GAMMELMANDSRÆKKERNE
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GODT FORÅR FOR 
BØRN- OG UNGE I B.93
Meget høj trænings- og kampaktivitet, fi n 
stemning, pragtfuldt vejr, gode baner og stor 
forældreopbakning har præget forårs-
sæsonen 2008. Men der skal også både sol-
skin og mange hjælpsomme fødder og hæn-
der til, hvis vi skal fastholde og udvikle vores 
klub, så den også i årene fremover er attraktiv 
for børn, unge og trænervoksne.
Vi har i foråret tre ynglinge- tre junior-, 
seks drenge-, 11 lilleput-, ni miniput- og 
otte mikroputhold tilmeldt KBUs turnering, 
og i al væsentlighed går det rigtig godt for de 
mange drenge og hold. 

FOR STILLINGER MM. U13-U18 SE
www.dbu.dk/sr/clubTeam.aspx?clubid=1532

Fremover vil KBUs børne- og ungdomsturne-
ringer følge skoleåret og aldersbetegnelserne 
bliver justeret, så pr. 1.8. ser ungdoms-
rækkerne ud som følger:

U19 (ynglinge)
årgang 90-91 spiller 11 mands
U17 (juniorer)
årgang 92-93 spiller 11 mands
U15 (drenge ældste)
årgang 94 spiller 11 mands
U14 (drenge yngste)
årgang 95 spiller 9 mands
U13 (lilleput ældste)
årgang 96 spiller 7 mands
U12 (lilleput yngste)
årgang 97 spiller 7 mands
U10-U11 miniput
årgang 98-99 spiller 5 mands
U8-U9 mikroput
årgang 00-01 spiller 5 mands
U5-U7 mikroput
årgang 02-05 spiller 3 mands

HURTIGE FØDDER, 
FINTER OG TRICKS
Bet24 gav pengene 3.47 tilbage, hvis der kom 
fl ere end ti til børnetrænerkursus på B.93 lør-
dag d. 17. maj. Det gør de ikke næste gang.
For præcis 9.57 stod 12 forventningsfulde, 
spritnye eller ret nye B.93-trænere klar til før-
ste etape af DBUs Tour de Fodboldtræner-
uddannelse. Og jøsses hvor det gik over stok 
og sten. Deltagerne ku´ dårligt nå at sige 
deres fornavn før „medier“ fra U8, Hjeds-
drengene, stod klar og ville lære alt om fi nter 
og tricks, Horst Wein og hvorfor 25 arm-
bøjninger ikke indgår helt så centralt i børne-
træningen som tidligere.

Frokosten, der kun manglede soft-ice til des-
sert, blev slugt på terrassen, mens ungdoms-
formand Anders Levinsen på nabobordet  
forsøgte at løfte U14 drengenes humør, fordi 
en afgørende Frem-scoring i tillægstiden for-
vandlede hæderlige 1-1 til ærgerlige 1-2.  
Sportspsykologi i praksis er altid interessant, 
men krævende, så både kursist Naja og 
2xHans drømte nu om en lille lur på terrassen, 
hvor good-looking tennisdrenge m/k fra B.93 
og KB nok var et studie værd. Men nix og nej.
Kursusleder Jensen fra KBU insisterede på at 
diskutere træningens betydning i moderne 
fodbold, og eftermiddagens medier fra U12 
kom en time for tidligt og ville både lære 
overlap og saksespark.
Så 16.07 var det tolv, trætte men tilfredse 
trænere, der modtog kursusbevis og hånd-
tryk og en invitation til mere fodboldteori og 
praksis i efteråret 2008.
Der er fremmødeoddsene på Bet24 godt nok 
ikke så fordelagtige som denne gang, men så 
ka´ 24-drengene lære det.

Tak til Hans B., Pelle og Michael U12, Hans M. 
U11, Naja ,Camilla U12 piger, Said U8, Henrik 
U9 , Dorte og Lise U7, Marko U6, Erik U5, og 
til børnene fra U8 og U12.

v/jesper
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Falster er sydligt. Det lærte vi i geografi -
timerne i gamle, gamle dage. Men at det ligger 
i troperne tæt på Firenze og Fuerto Ventura, 
det sagde lærerne ikke noget om. Men sådan 
er det. Hundrede 93-drenge og et fornemt ud-
valg af gode børnetrænere og heppende for-
ældre uden romerlys kan bare ikke ta´ fejl.

Jo nærmere vi kom den lille sydhavsø, jo mere 
steg temperaturen, og da borgmesteren, der 
hed Kaj, bød velkommen til Pinse-cup 2008 vi-
ste stadionuret 28 grader. Selv borgmesteren 
virkede en anelse overrasket og måtte fl ere 
gange under talen tørre sin pande.

Og i den bagende sol på Danmarksserie-1921´ 
fl otte baner bøllebankede vores ti hold fra 
U9 til U12 så Horbelev, Himmelev, Holbæk og 
Hundige mens Nakskov, Næstved, Nykøbing 
og Nibe var lige skrappe nok. 

De spiste også pulver mellem kampene og 
var netop vendt hjem fra en træningslejr i 
„Qatar“, så de havde ligesom et forspring 
både med muskelmasse og med varmen, der 
pinsedag kl. 12.26 rundede de 30 grader.

Så vi blev nummer 7-9-13, spiste lasagne i 
hold -sikke meget lasagne, der skal til for at 
2000 drenge og deres trænere bliver mætte-, 
legede, svømmede og vinkede til de rare 
mennesker fra Nykøbing F., der kørte os hjem 
til vores base, hver gang vi blev væk og hen-
tede deres trailere, når vi trætte skulle gå til 
toget efter fi nalekampene.

Alle drengene – måske med en enkelt undta-
gelse – sov på slaget 21.21 og vi lærte både 
drenge fra Tåstrup og piger fra Nykøbing 
garden at kende.

Det var en tropisk og dejlig Pinse-cup 2008. 
Tak til alle børn og voksne, der gjorde turen 
til en god oplevelse.

DE VAR MED
U9 Team Søren med band
U9 Team Mohammed/Henrik
U10 Jørgen O. og polkadrengene
U10 Team Palle
U11 Hansen og Jajovski a/s
U11 Team Møller overgi´r sig aldrig
U12 Team Totte bygger
U12 Team 2200 N sover aldrig

v/jesper

TIL PINSECUP PÅ SYDHAVSØERNE

NICKLAS JENSEN GÆSTER B.93NICKLAS JENSEN GÆSTER B.93
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Her sidst i maj udpegede DBU de 23 klubber 
ud af 40, der havde søgt om optagelse i DBUs 
nye ungdomslicenssystem. Licenssystemet er 
inddelt i tre kategorier : A+, A og B.

8 KLUBBER OPNÅEDE A+
AGF
Brøndby
Esbjerg
Midtjylland
KB (FCK)
Lyngby
OB 
AaB

4 KLUBBER OPNÅEDE A
Nordsjælland
Hvidovre
Randers 
Vejle

11 KLUBBER TILDELTES B
AB
B.93
FC Fyn
Frem
Herfølge
Kolding
Næsby
Næstved
Silkeborg
SønderjyskeE
Viborg

B.93 kunne have håbet på en A-licens, men 
DBU har altså ment, at B-licens var det mest 
opnåelige. Ingen af vore tre naboklubber : 
Skjold, HIK og Brønshøj har fået tildelt ung-
domslicens. Ej heller Fremad Amager (FC 
Amager) er kommet med. ti jyske klubber er 
med ud af de 23, mens KBU kun har fået fi re 
klubber med : KB, Hvidovre, Frem og B.93.

Udover at sikre plads i de bedste ungdoms-
rækker (Ligaen og Divisionen) tildeles klub-
berne et beløb på kr. 125.000 for en B-licens, 
300.000 kr. for en A-licens og 500.000 kr for 
en A+-licens. 

For trænerne i licensklubberne er der udar-
bejdet et uddannelsesforløb med studieture, 
kurser m.m. Det vil være muligt for licens-
klubberne at ansøge om tilskud til opgrade-
ring af faciliteter og lignende.

B.93 skal altså i turneringen 2008-2009 del-
tage i de landsdækkende divisioner U/19 ( 14 
hold) og U/17 ( 13 hold).

DBU har hermed taget det første skridt imod 
en mere fokuseret talentudvikling. Omkring 
de 40 ansøgende klubber har der været foku-
seret på klubbernes talentudviklingsmiljø og 
talentmasse og især på det sportslige niveau 
i turneringerne, altså en helhedsvurdering.

DBU lægger i sin meddelelse til B.93 om
B-licens op til, at B.93 bør indgå i en dialog 
med DBU om forbedringer i klubben, der kan 
betyde, at klubbens B-licens ændres til 
A-licens. Det er B.93 naturligvis indstillet på.

Fb.

23 KLUBBER FIK 
UNGDOMSLICENS I DBU
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Hvis du er til kvalitet…
Trætheden over fedtfyldt fastfood, triste færdigretter
og optøede frostvarer har for alvor meldt sig. Det har
Sine lagt mærke til, og er derfor gået på banen med
et gennemført koncept, der allerede har været godt
besøgt, Det Sunde Esperia.

Sine er født og opvokset i Hellerup. For nyligt overtog
hun familievirksomheden, som hun nu har renoveret
fra yderst til inderst, - intet er overladt til tilfældig-
hederne. Den farvede neonbelysning som ses på bil-
ledet lyser godt op til Østerbros aftenstemning, og i
dagtimerne bemærker man især de flotte lyse loka-
ler.

Sine og hendes kollega serverer det bedste fra Middelhavets køkken

Dagen starter tidligt hos Esperia
For at kunne præstere det perfekte middelhavskøk-
ken, må dagen startes længe før det spisende pub-
likum begynder at dukke op. Allerede kl. 04 om mor-
genen starter Sine på Grønttorvet. Her hentes de
førsteklasses-varer der skal til, for at stedet  kan  leve
op til navn og tradition.  Menuen skifter dagligt, ikke
mindst det store udvalg fra den friske salatbar, hvor
alt er muligt.  Men er man vant til, at mad fra
Middelhavsområdet svømmer rundt i olivenolie, så
bliver man positivt overrasket i Det Sunde Esperia.
Her er fedtfattige lækkerier for enhver smag. Skulle
man have lyst til en pizza, kan dette også lade sig
gøre.

Neonrørerne indbyder til en lækker mundfuld i de mørke aftener

Kan nydes både ude og hjemme
Vi laver mad til store som små selskaber, så hvis man væl-
ger at nyde herlighederne hjemme, ude hos gæster, i virk-
somheden eller som et helt selskab ved en festlig lejlighed,
så er det ingen sag at få bragt ud. Man vælger med
andre ord, hvilke retter fra menuen man kunne tænke sig,
og så er der lykke i vente! 

- Samlet set, tager jeg ikke så meget hensyn til, hvad mine
konkurrenter gør, siger Sine, og fortsætter; - Jeg gør helle-
re det mine kunder ønsker.  Og det kan opleves hver dag
på Østerbro fra kl. 11-22, (dog undtagen mandag hvor
der holdes lukket). I weekenderne åbnes dog først kl.
12.00.  Vel mødt!
Åbningstider : tirsdag-fredag  11-22, lørdag+søndag  12-22, mandag lukketHerlighederne står nærmest i kø i Det Sunde Esperia. Alt er frisk og hjemmelavet

Telefon 39 200 201
Østerbrogade 163 • 2100 København Ø

SUND MAD
- en dejlig madkultur

- Det har mange fundet ud af, efter at have besøgt Det Sunde Esperia på Østerbrogade 163

Annonce

Lige overfor 
Svanemøllen station

Salater fra montren.
Vælg mellem: grøn salat, ris salat, bulgur, humus, linse salat,
artiskok salat, aubergine, coleslaw, feta salat, gigant bøn-
ner i tomatsauce, kikærter, pasta salat med karry, pasta
salat med pesto, ratatoulie, grønne bønner i tomatsauce,
broccoli, tzatiki, spinat salat, kartoffel salat, kidneybønner.

RING FOR INFORMATION DA VORES SALATER 
SKIFTER DAGLIGT.
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Igen i år får vi besøg af vores venner fra 
St.Croix og i den anledning har Styregruppen, 
sammen med forældrene, sat fl ere interes-
sante arrangementer i værk og det for nuvæ-
rende, måske mest interessante kan man 
støtte allerede nu, nemlig køb af Støtte-
beviser som giver spændende gavekort til 
oplevelser i ind- og udland.

Hvem vil f. eks. ikke gerne støtte arrangemen-
terne med f. eks. 1200 kr. mod at modtage et 
gavekort for to personer i en ferielejlighed i 
Spanien ? Fastlandet eller øerne efter eget 
valg !

Om arrangementet i år kan jeg oplyse, at 
holdene fra St. Croix ankommer til Køben-
havn d. 30. juni, hvor de indlogeres på Hotel 
Jørgensen i centrum af København og hvor 
de, indtil d. 7. juli, hvor de tager en uge til 
Brabrand, vil have deres faste base.

Arrangementet er endnu ikke 100% planlagt 
i detaljen, men idéen er at de bl .a. skal spille 
en turnering på B.93 fra d. 2.-4. juli, besøge 
verdens ældste forlystelsespark, Bakken, 

besøge Vestindien-udstillingen på National-
museet, ud og sejle på Øresund og en masse 
andre spændende ting, som forældrene til de 
deltagende hold skal være med til at plan-
lægge.

Har du en god idé, en sponsor, har lyst til at 
invitere på en oplevelse, et måltid eller noget 
andet, skal du ikke vente med at kontakte 
undertegnede.

Lad os sammen give dem en ligeså god ople-
velse i København, som vore spillere havde 
sidste år på St. Croix !

Kig på mulighederne for at støtte og måske 
allerede nu være i god til med en jule- eller 
fødselsdagsgave til en du holder af eller blot 
tage konen under armen og drage på en stor-
bys ferie.

KONTAKT VEDR. ST. CROIX-
ARRANGEMENTERNE RETTES TIL : 

Michel Zola, Lyngbyvej 39,2100 Ø
Tlf. 21 69 06 47 (aften) Mail: mzola@sport.dk

ST. CROIX-ARRANGEMENTET 2008 OG 2009

St.Croix er den største af de 
tidligere dansk vestindiske 
øer (nu US Virgin Islands). 

Efter en folkeafstemning 
solgte Danmark i 1917 øerne 
til USA for 25 mio Dollars. 

Danmark havde grundlagt 
kolonien i 1672.

Hvordan kan netop DU hjælpe og endda få fuld valuta for støtten ?
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Kr. 150 :  til en Bytur for to personer på over 50 diskoteker i Danmark

Kr. 350:  til 5 x 1 times Bowling i 30 udvalgte centre i Danmark

Kr. 800:  til et Storbyophold for to personer i dobbeltværelse inkl. Morgenmad på udvalgt hotel 
i enten Amsterdam, Barcelona, Dublin, London, Milano, Nice, Paris, Prag eller Rom.

Kr.1200:  til en uges ophold i ferielejlighed for to personer. Lejlighederne er beliggende i 
Spanien eller de spanske øer.

Spørgsmål om støttekampagnen rettes til Michel Zola (adresse, tlf., mail) se side 22.

STØTTEBEVIS / GAVEKORT
STØTTEBEVIS

Navn på støttebevis – Blokbogstaver/stempel

Adresse

Post nr. By

Underskrift Dato

Kontakt telefonnummer for at faftale om afl evering af gavekort

Som nævnt i artiklen på forrige side er det 
ideen at fi nansiere arrangementet med 
St. Croix samt andre ungdomsrejser ved at 
tegne sig for et støttebevis. 

Det sker ved at overføre et beløb til konto nr. 
2103 – 9470002778 (husk at skrive dit navn).
Samtidig får du et GAVEKORT på beløbet ud-
stedt af DG DANMARK:

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
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HVORDAN ENDTE DU I B.93 ?
Startede i Vanløse som 5-årig, men da jeg var 
drenge-spiller blev jeg kontaktet af Johan 
Lange (daværende juniortræner i B.93) og til-
budt en plads i næste års juniortrup. Jeg valgte 
B.93 frem for bl .a KB, AB og Frem fordi de 
lagde meget vægt på talent udvikling. Jeg 
skiftede sammen med Simon Glarding og M. 
Ali som også er i divisionstruppen i dag. Vi 
spillede på hold med bl .a. Zanka, Jeppe Kol-
ding, Mikkel, Mads Heisterberg og Simon 
Nielsen så vi er mange fra holdet dengang 
som har fået vores fodbolduddannelse i 
B.93. 

FAVORITPLADS ?
Venstre back – ubetinget. Som helt ung spil-
lede jeg offensiv midt, men Johan Lange så 
mig mere som back da jeg kom til B.93.

DINE STYRKER / SVAGHEDER ?
Min styrke er helt klart min hurtighed, god i 
en mod en duellen – igen i kraft af min hur-
tighed. Generelt god i det defensive – men en 
styrke i det offensive spil er mine rush og 
gode indlæg. Mere overordnet vil jeg påpege 
min seriøsitet og gode indstilling.
Jeg er mindre god i hovedspillet. „Kan godt 
heade, men minder vist mest om en pingvin.“ 
Ikke at min teknik er dårlig, men mit spil 
fremme på banen kan godt forbedres –
hvilket jeg arbejder hårdt på.

DU VAR I BIRMINGHAM – FORTÆL !
Birmingham kontaktede klubben efter Jacob 
Laursen havde set mig i et par kampe. 
Blev inviteret over på en uges træningsophold 
i sommerferien 07 sammen med en masse 
andre talenter fra Europa. Blev tilbudt en 
kontrakt, men valgte i samråd med klubben 
og familien at takke nej da jeg ikke følte mig 
klar til at forlade mine vante omgivelser. 

INTERVIEW MED EMIL FARVER

„JEG TAGER ET SKRIDT AD GANGEN“
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Tog det som et 
skulderklap og 
som en indikation om 
at jeg er på vej i den rigtige 
retning. Hvilket giver mig endnu større 
lyst til at træne hårdere så jeg ender med at 
udleve min store drøm at blive professionel 
fodboldspiller. 

HVOR ER DU OM TO ÅR, FEM ÅR 
OG HVAD DRØMMER DU OM ?
Vil meget gerne kunne leve af at spille fod-
bold, men tager et skridt ad gangen.
Så næste trin er toppen af 1. division, gerne 
en SAS-liga klub. Vil hellere vente på den rig-
tige klub frem for at skifte spilletid ud med en 
tjans som bænkevarmer. 

Min videre udvikling er vigtig for mig, så spil-
letid frem for penge ! Om fem år håber jeg på 
at være en etableret superligaspiller. Der kan 
ske meget på fem år, men mine ambitioner 
går i den retning.

Drømmen er at spille i Barcelona og på lands-
holdet. Barca fordi de spiller fl ot og under-
holdende, og landsholdet fordi det er det 
ultimative for en fodboldspiller. 

HVAD LAVER DU I DIN FRITID ?
Skole, venner, damer og så lidt familie ! Er me-
get social anlagt, så jeg bruger meget tid sam-
men med mine venner. Specielt efter kære-
sten og jeg gik fra hinanden efter 1½ år. I 
hvert fald så meget som det nu er muligt når 
jeg også skal passe min skole. Går på Falkoner-
gårdens Gymnasium på en 4-årig Team Dan-
mark linie, så jeg har en del lektier. 
Har altid fået at vide hjemmefra at skolen er 
vigtig.

CB
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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!

Glæd dig til her i sommer at kunne nyde en øl 
eller vand, eller måske et måltid mad fra cafe 
„Frederiks“ her på terrassen foran klubhuset. 

Samtidig kan man se tennisfolket motionere 
på banerne her på Svanemølleanlægget.

(FOTO: TORBEN MEYER)
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FISK - VILDT - FJERKRÆ
Haraldsgade 106

V. Lyngbyvej

TLF. 39200623

I marts afholdt Old-Boys afdelingen sin gene-
ralforsamling med 32 deltagere. Efter en flot 
middag afholdtes generalforsamlingen under 
myndig ledelse af Palle „Banks“ Jørgensen 
som dirigent. På grund af en række andre 
arrangementer i klubben, blev generalfor-
samlingen afholdt i klublokalet (sidelokale til 
restauranten). Formanden, Jørgen Ritnagel, 
afl agde beretningen og berømmede bane-
situationen. Græsbanerne var forbedret og 
oprettelsen af kunstgræsbane og multibane 
havde været en stor succes.

De sportslige resultater havde ikke været 
overvældende i den forgangne sæson. Der 
havde ikke været nogen rækkevindere. (På 
side 17 gennem går Palle den nuværende 
situation). 

OB-arrangementerne lå stille sidste år. OBs 
Old-boysafdeling er kun på fire hold, mens 
B.93 jo har syv hold i gammelmandsrækkerne. 
Peter Jensen, der jo har rødder i OB, kunne 
fortælle, at det i OB er svært at samle et fæl-
les hold til kampene mod B.93. Det er ellers 
en mangeårig tradition at spille med OB’erne. 
OB har jo været venskabsklub i mange år. 
Bestyrelsen vil dog spørge Hans Hesselberg 
om han vil prøve endnu en kontakt. For-
manden takkede holdledere og dommere. 
Der efterlystes hjælp til en række arbejds-
opgaver. Der var især spørgsmål til formanden 
omkring rengøringen. Fra 1. juni er det et 
rengøringsselskab, der står for både inden-
dørs og udendørs rengøring. Det bliver spæn-
dende at følge. Inden beretningen enstem-
migt blev godkendt, var der 75 års hyldest til 
Ole Mortensen og Freddie Birtø.

Regnskabet viste et stort overskud på godt 
10.000 kr., så kassebeholdningen nu udgjorde 
godt 27.000 kr. Der var 65 medlemmer i afde-
lingen. Man håbede stadig på at fl ere ville 
tilmelde sig afdelingen. 

STORT OVERSKUD I OLD-BOYS
VELDÆKKET BORDVELDÆKKET BORD
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Hellerupvej 39 • Hellerup
39 62 13 60

Mandag
Hakkebøf med spejlæg

95 kr.

Tirsdag
Stegt fl æsk med persillesovs

95 kr.

Onsdag
Kalve wienerschnitzel

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

125 kr.

Torsdag
Mørbrad med skovsvampesauce

110 kr.

Fredag 2 retter

Rejecocktail
Fredagsbøf med garniture

Pandekager m/is
175 kr.

Lørdag 2 retter

Rejecocktail
Oksesteg M/Tyttebær

Pandekager m/is
165 kr.

Søndag 3 retter

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

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

Derfor blev kontingentet igen fastsat til 250 
kr. årligt. Kassereren spurgte om der var øn-
ske om en kontingentreduktion, men det var 
ikke tilfældet. Ivar mente, der nu var så stor 
tilslutning til turen til Arcachon i Frankrig, at 
den gennemføres. Der er stadig mulighed for 
tilmelding.

HOLDLEDERE I 2008
OLD BOYS 
Mads Kusk
Flemming Johansen

VETERAN
Peter Lysdal

SUPERVETERAN
Johnny Horn Mathiasen

MASTERS
Ole Petersen
Michael Stangerup

SUPERMASTERS
Jørgen Jensen
Per „Mügger“ Jørgensen

GRAND OLD MASTERS

SUPER GRAND OLD MASTERS
Kaj Boll
Gert Jensen

Der var et rungende genvalg til bestyrelsens 
tre medlemmer : Jørgen Ritnagel, Per „Müg-
ger“ Jørgensen og Ole P. (kasserer). Ligeledes 
af revisor Finn „Ludo“ Jensen.

fb

DIRIGENTEN „BANKS“DIRIGENTEN „BANKS“
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Erik Petersen er referenten bag de flotte 
referater på hjemmesiden af B.93s divisions-
kampe. Referaterne kan også læses på Eriks 
hjemmeside „93 forever fansite“. Mange flotte 
billeder følger de fyldige referater, hvor også 
holdopstillingen og ind- og udskiftninger 
fi ndes.

Erik er 57 år, født på Nørrebro, opvokset i 
Rødovre (realeksamen fra Islev skole). Udlært 
som automekaniker, men har nu i mange år 
arbejdet indenfor Post Danmark. Han er ansat 
på det internationale postcenter på Kystvejen 
i Kastrup lufthavn. Er her i foråret fl yttet fra 
Nørrebro til Ishøj. Erik er inkarneret cyklist og 
har nu over 50 km frem- og tilbage til arbejdet. 
Erik Petersen er dog  begejstret for flytningen 
til Vestegnen og den friske luft i haven.

Interessen for B.93 stammer fra at han i familie 
med den tidligere B.93 – landsholdsspiller, 
Jørgen Jacobsen og blev aktiv i B.93 først i 
90’erne, hvor hans søn spillede i klubben. 
Erik var leder/træner i 4-5 år i ungdoms-
afdelingen. Han arbejder meget med EDB, og 
har en særdeles velbesøgt hjemmeside : 
www.erikpetersen.dk På denne hjemmside 
fremgår det med al tydelighed, hvad hans 
interesser er : Natur, Friluftsliv og Musik (spil-
ler i øvrigt selv guitar). 

På web-siden beskrives de mange vandreture 
Erik har været på. I mange europæiske lande, 
men også Tyrkiet, Tenerife og Gran Canaria. 
Sidste år gennemførtes også en stor vandre-
tur i Nepal. Beskrivelserne på Eriks hjemme-

side har givet inspiration til mange vandre-
grupper. I øvrigt har Erik Petersen også 
fundet kærligheden i vandrebevægelsen. 
Hans kone er tillige ivrig vandrer.

fb

ERIK PETERSENERIK PETERSEN

FRA NEPAL FOTOGRAF: ERIK PETERSEN FRA NEPAL FOTOGRAF: ERIK PETERSEN 

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
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SPONSORKONTRAKTER

- Bliv den mest markante B.93 partner

- Brug B.93, vores værdier og talentudvikling i brandingen

- FFå styrket netværket via B.93 Erhversklub

- Få nye forretningspartnere

- Kom til fodbold, i teateret,, til foredrag og lignende

- Inviter medarbejdere og kunder med

- Gratis medlemskab af B.93 network

- Gratis udlandsrejse for 2 personer

- Navn på brystet af alle B.93 1. holdsspillere

- 6 kuverter til alle hjemmekampe i loungen med lækker let anretning, øl, vand, kaffe og kage.
Indlæg 30 min før kampstart af træner eller sportschef

- 25 gratis gæstebilletter til alle hjemmekampe

- 1 medlemskab af B.93 network med møder hver 14. dag kl. 07.00 - 9.00 i klubhusets 
restaurant. Her opnås nye relationer, nye kunder og man bistår hinanden med at få nye kunder 
også uden for selve gruppen

- 4 billetter til 2 årlige kulturelle oplevelser i form af spændende foredrag, teaterbesøg, lækker 
middag i restauranten, vinsmagning, etc.

- 2 billetter til årlig udlandsrejse med besøg i en danskerklub. Hotel, middag og transport er inkl.

- 12 m fast bandereklame på Østerbro Stadion/6 m bandereklame (toblerone) i Valby Idrætspark

- 9 m reklame banner mod s-banen imellem Nordhavn og Svanemøllen.

- Navn på tribuneafsnit med 25 pladser på Østerbro Stadion efter renovering

- 2 x ”Dagens kampsponsor” pr. sæson

- 1 x 1/1 side i kampprogram til alle hjemmekampe

- 1 x 1/1 side klubbladet. Kommer 4 gange årligt.

- Logo i kampannonce i Østerbro Avis op til alle hjemmekampe

- Ret til at uddele materiale ved alle hjemmekampe

- Ret til at bruge klubbens netværk i forbindelse med kampagner

- Løbetid: 24 – 48 mdr. fra kontraktindgåelsesdato

- Kr. 400.000,- pr. år ekskl. moms tryk på tøj og eksl. produktion af bandereklame.

HOVEDSPONSOR

- Få styrket netværket via B.93 Erhversklub

- Få nye forretningspartnere

- Kom til fodbold, i teaterret, til foredrag og lignende

- Inviter medarbejdere og kunder med

- Gratis medlemsskab af B.93 netwoork

- Bliv en synlig B.93 partner

- 4 kuverter til alle hjemmekampe i loungen med lækker let anretning, øl, vand, kaffe og kage.

Indlæg 30 min før kampstart af træner eller sportschef

- 10 gratis gæstebilletter til alle hjemmekampe

- 1 medlemsskab i B.93 network med møder hver 14. dag kl. 07.00 - 9.00 i klubhusets restaurant.

Her opnås nye relationer, nye kunder og man bistår hinanden med at få nye kunder også uden 

for selve gruppen

- 2 billetter til 2 årlige kulturelle oplevelser i form af spændende foredrag, teaterbesøg, lækker 

middag i restauranten, vinsmagning, etc.

- Tilbud om deltagelse i årlig udlandsrejse for 4 personer med besøg i en danskerklub. Hotel,

middag og transport er inkluderet.

- 6 m fast bandereklame på Østerbro Stadion/6 m bandereklame (toblerone) i Valby Idrætspark

- Logo i kampprogram

- Logo i klubbladet. Kommer 4 gange om året.

- Løbetid: 12 – 36 mdr. fra kontraktindgåelsesdato

- Kr. 50.000,- pr år ekskl. moms og produktion af bandereklame

SUPER PARTNER

- Få styrket netværket via B.93 Erhversklub

- Få nye forretningspartnere

- Kom til fodbold, i teaterret, til foredrag og lignende

- Inviter medarbejdere og kunder med

- Bliv en meget synlig B.93 partneer

- Gratis medlemskab af B.93 network

- Gratis udlandsrejse for 2 personer

- 4 kuverter til alle hjemmekampe i loungen med lækker let anretning, øl, vand, kaffe og kage.
Indlæg 30 min før kampstart af træner eller sportschef

- 25 gratis gæstebilletter til alle hjemmekampe

- 1 medlemskab af B.93 network med møder hver 14. dag kl. 07.00 - 9.00 i klubhusets 
restaurant. Her opnås nye relationer, nye kunder og man bistår hinanden med at få nye 
kunder også uden for selve gruppen

- 4 billetter til 2 årlige kulturelle oplevelser i form af spændende foredrag, teaterbesøg, lækker 
middag i restauranten, vinsmagning, etc.

- 2 billetter til årlig udlandsrejse med besøg i en danskerklub. Hotel, middag og transport er inkl.

- 9 m fast bandereklame på Østerbro Stadion/6 m bandereklame (toblerone) i Valby Idrætspark

- 9 m reklame banner mod s-banen imellem Nordhavn og Svanemøllen.

- Navn på tribuneafsnit med 25 pladser på Østerbro Stadion efter renovering

- 1 x ”Dagens kampsponsor” pr. sæson

- 1 x 1/1 side i kampprogram til alle hjemmekampe

- 1 x 1/1 side klubbladet. Kommer 4 gange årligt.

- Løbetid: 12 – 36 mdr. fra kontraktindgåelsesdato

- Kr. 125.000,- pr år ekskl. moms og produktion af bandereklame

PLATIN PARTNER - Få nye kunderelationer

- Udbyg dit business netværk

- Få hjælp fra andre til knytte nye kontakter  også uden for 

gruppen

- Præsenter din virksomhed for andre og potentielle kunder

- Hør spændende ogg inspirerende foredragsholdere

Stærke netværk og personlige relationer er afgørende også når der skal drives forretning og skabes
karriere. Netværket skal kontinuerligt udbygges og holdes ved lige for at bevare og øge sin betyd-
ning, og her tilbyder B.93 at skabe de optimale betingelser for hvert enkelt af netværkets medlem-
mer. Det kræver dog, at man kommer til møderne og aktivt deltager i diskussioner og også bidrager
til dele viden og kontakter med andre, ligesom man ønsker de skal gøre.

Møderne styres af Jacquelline Johansen som tidligere har opbygget ligende erhvervsmæssige
netværksgrupper, og af og til vil der være gæstetalere som kan inspirere og underholde.

Medlemskab af B.93 network indebærer morgenmøder hver 14. dag kl. 07.00 - 09.00 i klubhusets
restaurant. Her opbygges nye relationer, man møder nye kunder og man bistår hinanden med at få
nye kunder også uden for selve gruppen. Der serveres hver gang lækker morgenmad.

Pris: kr. 10.000 eskl. moms pr. år

B.93 NETWORK

KONTAKT SPONSORCHEF
Jacqueline Johansen
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LEIF CLEMENS
70 ÅR

Leif Clemens Pedersen, født 19. marts 1938.

Da Leif ikke kunne komme på klubbens 1. 
hold blev han i stedet fodbolddommer. Det er 
bare en af mange historier som vort offer kan 
fortælle. Leif, nørrebrodreng, Sjællandsgade 
Skole, der har været medlem af B.93 i over 60 
år, er utvivlsomt en af de mest engagerede 
93’ere, i hvert tilfælde hvis man tar’ afstan-
den mellem bopæl og klubben i betragtning.

Som ingeniør arbejdede Leif (siden 1966) in-
denfor olieindustrien i Mellemøsten, Sydame-
rika og New York. Da han i 1992 lod sig pensio-
nere flyttede han teltpælene fra New York til 
St. Croix, de tidligere Dansk Vestindiske Øer, 
hvor han har boet siden. Tre måneder om året 
er han i Danmark, hvor basen primært er B.93 
og sekundært sommerhuset i Ålsgårde.

Jeg blev meldt ind i B.93 i 1946 efter en kort 
tid som lilleput i fælledklubben Heimdal. Min 
debut i B.93 var som højre half på et lilleput-
hold med Albert Deneke (bror til koryfæet 
Bernhard), Henrik Lindholm og Otto Jacobsen 
(bror til Jørgen og Finn). Jeg fik gjort min 
kammerat Leif Petersen (Store Leif) som 
medlem af B.93, og derved blev jeg selv til 
„Lille Leif“. Jeg var som ungdomsspiller med 
til at vinde KBU-turneringen for 2. ynglinge 
og fi k også kampe på 1. ynglinge.

Da Leif rykker op som senior startede det 
barske liv. De nyoprykkede skulle kanøfl es. Vi 
måtte ikke klæde om, hvor der var bænke, og 
man skulle sige De til alle. Efter succes på 4. 
og 5. holdet, kom jeg – efter en jerntackling 
af Helmut Nielsen – med i 1. og 2. holds-
truppen. Jeg nåede også at spille en enkelt 
træningskamp på 1. holdet, da Leif Rønnow 
blev skadet. Hele halfbackkæden, lands-

holdsspillerne Flemming Nielsen, Poul Ander-
sen og Børge Christensen sagde samstem-
mende til mig : „Når du erobrer bolden, så 
skal du spille den til mig“. Altså ikke noget 
med selvstændigt initiativ.

Jeg fandt hurtigt ud af, at det med at komme 
på 1. holdet ikke lå lige for. Så i stedet valgte 
jeg, at blive dommer. Jeg bestod eksamen 
hos KBU, hvor censorerne var de to kendte 
dommere, Svend Maes og Leo Helge. Heref-
ter dømte jeg i mange år i ungdomsrækkerne.

I 1956 var Lille Leif med til at vinde den årlige 
fi ve-a-side i B.93 sammen med Store Leif, 
Anders Yrfeldt, Kenneth Seidler og John Riis. 
Da jeg i 1966 kom til New York på en 4-årig 
kontrakt hos Christiania & Nielsen, mødte jeg 
B1903’eren Kai Andersen (Diessel), og sam-
men fi k vi den idé, at starte en fodbold fi ve-
a-side i New York. Det blev forløberen til 
„The Vikings“, hvor jeg både var træner og 
formand. Vi har haft tidligere 93’ere med på 
holdet, Kim Hansen, Ole Ringheim og Jørgen 
Møller. Også de to Hvidovre-spillere John 
Worbye og Jørgen Jespersen (som begge er 
døde) var med.



33

Også ex-skibsreder Jess Søderberg fra Lyngby 
var med, han scorede mange mål på hoved-
stød. 

Vi havde i 1970 besøg af et hold af gamle 93-
drenge, med bl.a. Aage Nørregaard og Kai 
Orla Jensen.

Mit otium nyder jeg på St. Croix. Jeg har star-
tet et udvekslingsprogram for unge fodbold-
spillere med opbakning fra kulturminister 
Brian Mikkelsen. I 2005 inviterede vi et ung-
domshold U16 drenge fra B.93 og et U18 
pigehold fra Brøndby. Der var genvisit i Dan-
mark i 2006, og i 2007 bragte Michael Zola et 
B.93 pigehold til St. Croix. 

Og så arbejder jeg også på at arrangere en 
landskamp mellem et All Star Team fra Virgin 
Islands mod Grønland i Danmark til oktober. 
Jeg følger med i hvordan det går med B.93 
via klubbens fl otte hjemmeside. Jeg taler 
også tit i telefon med mine gamle holdkam-
merater Erik Preben Hansen og Erik Andersen.
Og jeg har sat to hold. 

DET FØRSTE ER MIT FAVORITHOLD FØR 
JEG REJSTE FRA DANMARK (1966):

 1. Ove Jensen
 2. Leif Rønnow
 3. Svend „Boston“ Nielsen
 4. Flemming Nielsen
 5. Poul Andersen
 6. Børge Christensen
 7. Henry Salomonsen
 8. Jørgen Jacobsen
 9. Kai Ove Møller
 10. Jørgen Hammeken,
 11. Leif Bergqvist. 

PÅ BÆNKEN
Ove Bock (Strit), Knud Petersen, Henning 
Bjerregaard og Helmut Nielsen.

OG SÅ HAR JEG SAT ET HOLD BLANDT
DEM JEG SELV HAR SPILLET MED: 
 1. Tommy Andersen
 2. Erik Andersen
 3. Arne Bøgeløv Jensen
 4. Leif Clemens
 5. Leif Petersen
 6. Ole Flemming Hansen
 7. Jørgen Sundquist
 8. Henry Jørgensen
 9. Erik Preben Hansen
 10. Anders Yrfeldt
 11. Ole Andersen.

Den meget aktive Leif Clemens er æres-
medlem af St. Croix Friends of Danmark 
 Society. I 2003 blev Leif dekoreret som ridder 
af Dannebrogsordenen for sit utrættelige og 
vedvarende arbejde for danskheden i USA. 
Han har været gift i 46 år med Elisabeth, det 
giver guld 13. april 2012.

TIL INTERVIEWEREN
Du må have det godt, du er altid velkommen 
et par uger på St. Croix.

/palle banks jørgensen

 PÅ ST. CROIX PÅ ST. CROIX



34

KULTURUDVALGET ER NU I 
BEDRE HUMØR
I sidste blad fortalte Kulturudvalget, at arbej-
det med projektet „Synliggørelse af traditi-
onsklubben B.93“ stod i stampe. Årsagen til 
Kulturudvalgets pusterum var primært man-
gelen på økonomi. Hovedbestyrelsen har nu 
besluttet, at Kulturudvalget får 10.000 kr. til 
projektet, og det vækker selvfølgelig begej-
string hos de fem medlemmer. Oveni i dette 
beløb har også Kulturudvalgets ansøgninger 
til diverse fonde, båret frugt. „Tuborgfondet“ 
har besluttet at yde 15.000 kr. til projektet. 

Hvad disse penge bruges til, vil vi redegøre 
nærmere for her i bladet. Men allerede nu 
kan det siges, at en stor del af midlerne vil 
blive brugt til fotostater af klubbens store 
profi ler inden for fodbold og tennis.

UDVALGET BESTÅR AF
Palle „Banks“ Jørgensen, Finn „Ludo“ Jensen, 
Kaj „Boll“ Christensen, Leif „Mille“ Milwertz 
og Freddie Birtø (sekretær). Det er besluttet, 
at den nye ungdomskonsulent Jens Espensen, 
der er meget historisk interesseret, vil deltage 
i Kulturudvalgets kommende møder.

Udvalgets planer går for øjeblikket mest på 
stueetagen, hvor hall dekorationsmæssigt er 
godt dækket ind, men gangen hen til motions-
lokalet og kontoret vil blive foreslået ændret. 
Kontoret skal udsmykkes, og især klublokalet 
foreslås ændret. Det kræver dog, at restaura-
tøren tager sine store malerier ned. I det hele 
taget skal der forhandlinger i gang med 
restauratør, der dog skulle være positiv over-
for Kulturudvalgets planer. På årets general-
forsamling omtalte Hovedbestyrelsens for-
mand igen det manglende klubliv i den 
centrale del af klubhuset, nemlig restauratio-

nen/cafeen. Alle håber nu, 
at der kommer et stærkere 
klubliv med udgangspunkt i restaurationen/
cafeen i løbet af efteråret. Kulturudvalget, 
og især Palle „Banks“ Jørgensen har haft 
travlt med planlægningen af den nye B.93 
krønike. At der er stor interesse i klubben er 
helt klart. Der er nu 65 sponsorer, der alle har 
indbetalt 500 kr. 

DE SIDSTE INDBETALERE ER 
Ove Bech Jensen, Kim Svensson, Jan Smith, 
Tommy „Kuglepen“, Ryan Svensson og 
Niels Kristiansen. 

Man kan stadig nå at blive sponsor ved enten 
at indbetale til Gitte på kontoret eller på 
konto 0252-3001359711. 

Bogen vil indbefatte igangværende sæson 
og forventes klar i løbet af sommeren. Side-
antallet bliver ca. på 300 og der bliver et udvi-
det billedmateriale. Et overskud på bogen 
tilfalder Kulturudvalget. Palles arbejde er 
ulønnet.

KONKURRENCE
Hvis du svarer rigtigt på nedennævnte spørgs-
mål, deltager du i lodtrækningen, om et 
eksemplar af B.93-krøniken (værdi 300 kr):

Hvor gamle var Michael Jakobsen, 
Mathias „Zanka“ Jørgensen og Baskim Ziberi, 
da de debuterede på B.93s divisionshold ?
16, 17 eller 18 år?

Send svaret til Palle.Banks@Teliamail.dk 
inden 15. juni. 



SORTE PENGE
I april var der på TV2 en udsendelse om sorte 
penge i dansk fodbold. I udsendelsen deltog 
en anonym 1. divisionsspiller, der fortalte, at 
han igennem en række år havde modtaget 
en halv mio. kr. – uden fratræk af skat !

Han havde modtaget computer og fl ad-
skærm. Beløbene var udbetalt som kørsels-
penge. Han mente, at klubberne skaffede 
pengene udenfor det offi cielle regnskab ved 
fusk med entre og pølse/øl-salg. I TV-udsen-
delsen blev det nævnt, at „ti ud af 16 klubber 
i 1. division havde hørt om sorte penge“. 

Et eksempel fra en jysk klub : „En spiller hav-
de ansættelse i sponsorklub med en løn på 
37 timer. Arbejdede kun i ti timer“. Efter en 
udtalelse fra Troels Truelsen fra Copenhagen 
Business School om, at det var en branche 
under mistanke, fremkom en mærkelig 
udokumenteret udtalelse fra DBUs formand, 
som cirka sagde : „2. divisionerne er endnu 
værre end 1. division“. 

Der har ikke efterfølgende været nogen 
debat !
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AFTALT SPIL
I en artikel i „Tips-bladet“ omtaltes en 
mistanke om aftalt spil i nogle kampe i 2. divi-
sion indenfor de seneste tre år. Torben N. 
Sørensen fra bookmakerfi rmaet BetXpert er 
ikke i tvivl om, at aftalt spil også fi nder sted i 
dansk fodbold. Hvad enten det sker ved at 
stille op i en svækket opstilling eller der spilles 
efter et bestemt resultat. En kamp i 2. division 
vest  for nogle år siden nævnes : Næsby (fra 
Fyn) mod Holstebro. En kunde fra Asien hav-
de ringet og spurgt, om han måtte sætte 
2000 pund på en Næsby-sejr imod sædvanlig 
maksimum på 200 pund. Holstebro spillede 
en elendig første halvleg, (efter Tips-bladets 
artikel) og kommer bagud 3-0. Holstebro får 
dog i kampens sidste ti minutter to mål. 95% 
af de penge, der var spillet på kampen, var 
ifølge bookmakeren sat på en Næsby-sejr ! 
Den samlede pengeindsats på kampen var 
også ifølge bookmakeren flere gange større 
end normalt for en dansk 2. divisionskamp. 
Tips-bladet : „Mistænkeligt – men beviset 
mangler“.

Der har ikke efterfølgende været nogen 
debat !

INGEN DEBAT !

VENNEMINDEVEJ 74 • 2100 KØBENHAVN Ø
TELEFON 39 29 55 12 • TELEFAX 39 27 20 11
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Alle trænere og holdledere har pligt til at 
informere deres spillere ved sæsonstart om 
følgende regler, og det er trænernes pligt at 
sikre, at de bliver efterlevet, og at afdelings-
ledere og disciplinærudvalg bliver inddraget 
med det samme, når der opstår tilfælde, hvor 
reglerne for god opførsel overtrædes :

GENERELT
Tyveri, Hærværk, Vold, Trusler om vold (uden 
for banen). Medfører øjeblikkelig bortvis-
ning fra klubben.

Svineri, henkasten af affald og upassende op-
førsel i klubben og på anlæg og ved udekam-
pe medfører øjeblikkelig påtale, hvis det 
overværes af trænere, ledere eller personale 
i klubben. Ved gentagelser skal det medføre 
bortvisning fra klubben.

B.93 – REGLER FOR ALMINDELIG GOD OPFØRSEL

PÅ BANEN
Brok, trusler og upassende, nedladende 
sprogbrug over for med- eller modspillere 
medfører øjeblikkelig udskiftning af spilleren 
fra trænerens side, uanset hvordan dom-
meren reagerer. Er der kun 11 mand på hol-
det, må kampen gennemføres med 10 etc. 
Alle tilfælde af rød kort skal indberettes til 
disciplinærudvalget, der tager stilling til, om 
klubben skal indføre supplerende sanktioner.

SKÆRPET MEDLEMSKONTROL
Trænerne skal ved sæsonstart og derefter 
løbende gennem sæsonen sikre, at kun med-
lemmer deltager på deres hold, uanset om 
der er tale om træning eller kamp.

Fodboldbestyrelsen
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HVEM ER DANIEL LINDSTEN ? 
På fodboldsiden startede jeg med at spille i 
B1903 som 5-årig. Efter tre måneder skiftede 
jeg til ØB hvor jeg var ca. et år. Jeg er vokset 
op sammen med Mads Nielsen fra 1. ynglinge 
og Magnus Ekman i Studsgårdsgade på 
Østerbro. Som microput skiftede jeg til B.93. 
Grunden til mit skifte var at både Mads og 
Magnus spillede der, og da Michael Ekman 
kørte mine venner til træning, var skiftet op-
lagt. Michael blev senere min træner og vi 
vandt DM som lilleput i 2001.
På det personlige plan er jeg 17 år. Bor sam-
men med min mor Gritt, som altid har støttet 
mig og prioriteret mit fodbold meget. Hun 
har virkelig tilsidesat sig selv for at give mig 
de bedste muligheder mht. fodbold. Jeg har 
ingen søskende. Min mor har lige købt hus i 
Glostrup, så jeg fl ytter snart „på landet“, 
men bliver selvfølgelig i B.93. Startede på 
Gammel Hellerup Gymnasium sidste sommer, 
men fandt ud af at jeg er meget mere til det 
praktiske frem for det teoretiske, så jeg stop-
pede. „Gamle tekster fra 1300-tallet var ikke 
lige mig“. Regner med at starte på Teknisk 
Skole efter sommerferien så jeg kan komme i 
lære som tømrer. 

FRITIDEN
Den fritid jeg har, bruger jeg sammen med 
mine kammerater, og min kæreste gennem 
et år Mathilde.

POSITION PÅ BANEN
Angriber – targetman.

STYRKER
Spille med ryggen mod målet og få skabt 
noget derfra. Jeg læser spillet godt og er god 
til at løbe i de rigtige huller. Jeg minder vel 
mest om Van Nistelrooy, dog uden hans 
hovedspil. Jeg er god fysisk, en god afslutter 
og aggressiv i feltet.

SVAGHEDER
Mit hovedspil og mine afslut-
ninger med venstre kan godt 
forbedres. Det træner jeg inten-
sivt med Bjørn om morgenen tre 
gange om ugen. Bjørn er god til at træ-
ne og udvikle de mangler, vi unge har.

DU FIK DEBUT MOD KB …?
Ja – det var vildt fedt og ganske uventet at jeg 
fi k debut. Jeg spillede de sidste ti min. og havde 
nogle gode dueller med min kammerat Zanka 
og Niklas Jensen. Det var en stor oplevelse 
pludselig at stå overfor superligaspillere, og 
se om jeg kunne være med. Kampen gav mig 
virkelig mod på mere, så jeg vil arbejde hårdt 
på at blive udtaget igen. Det var virkelig 
stort!

LANDSHOLDET
Jeg har spillet ti kampe på U-17 og scoret to 
kasser. Det er selvfølgelig rigtig fedt at være 
på landsholdet. Alle er rigtig dygtige og jeg 
har lært en masse af at være omkring lands-
holdet. Jeg håber at jeg bliver udtaget til den 
nye U-18 hold her til efteråret.

DRØMMEN
På kort sigt er det at træne fast med divisions-
holdet, spille fast og score en masse mål for 
klubben. Den største drøm er at komme til at 
spille i udlandet, specielt Spanien og England. 
Mest pga. deres spillestil – selvom de er for-
skellige, tiltaler begge mig. Jeg er på U-17 
landsholdet nu, og håber at kunne fortsætte i 
rødt og hvidt og dermed ende på det „store“ 
landshold. 

Held og lykke Daniel.

Interviewet af CB 

INTERVIEW MED DANIEL LINDSTEN

- EN KOMMENDE TOPSCORER -



• 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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Billedet viser B.93s Motionslokale, som blev oprettet for et par år siden 
med støtte fra TUBORGFONDET. Mange af B.93 spillere anvender 
Motionslokalet, men det er også muligt at blive almindeligt medlem 
af Motionsafdelingen i klubben. Lokalet har mange redskaber, men er 
selvfølgelig ikke så veludrustet som de store fi tness-centre.

(FOTO: TORBEN MEYER)
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B.93s Fan-klub : „De hvide engle“ blev stiftet for godt ti år siden. 
Formand er Freddy Nehm (Tlf. 4465 9466).
Fanklubben støtter Divisionsholdet på en festlig og fredelig måde og er 
på trommerne suveræne, i hvert fald i vor division. Med disse trommer 
skabes en god stemning på Østerbro stadion. 

Det er også Fan-klubben, der står for salget af klubbens souvenirs, der er udstillet i et glas-
skab på Svanemølleanlægget. Disse souvenirs kan købes på kontoret.

FAN-KLUBBEN HAR OGSÅ EN HJEMMESIDE 
www.b93-fanklub.dk Webmaster er John Groth, groth@webspeed.dk. Under debat forum 
føres en livlig debat om Divisions holdet.

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

f a n k l u b

BESTYRELSEN
Paul Davidsen (formand)
Henrik Lindholm (kasserer)
Ole Axboe (sekretær)
Frits Juhl Jensen(besty.medl.)
Peter Jensen (suppleant)
Ove Bech Jensen (revisor)

Som navnet antyder er der plads til 100 i 
foreningen, og der er stadig åbent for delta-
gelse. På sidste generalforsamling oplystes, at 
forskellige ungdomsprojekter var blevet støt-
tet med 63.000 kr. Foreningen har sit eget 
skab lige over for informationstavlerne i gan-
gen, her kan du læse mere om foreningen og  
om eventuel indmeldelse. FORMANDEN
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Hans Paulander er død, han blev bare 59 år. I 
januar 2006 fi k Hans konstateret kræft, og 
efter mange kemobehandlinger måtte han 
give op, kort før han ville være blevet 60 år. 
Derved har B.93 mistet en af sine helt store 
profi ler fra de glade 70’ere. Hans opnåede 
181 kampe/33 mål i perioden 1967/75, og det 
kunne være blevet til mange fl ere. 

Hans var en elegant tekniker, han kunne alt 
med bolden. Hans glansnummer var at få bol-
den til at ligge mellem skuldrene, lade den rul-
le ned ad ryggen og sparke til den med hælen. 
Ved et indendørsstævne i Lyngby lavede han 
detaljen, bolden røg hen til Jens Kolding, som 
helfl ugtede den i kassen. De klapper stadig-
væk.

Som ungdomsspiller (i B.93) spillede Hans Jør-
gensen, som han hed den gang, højre half. 
Som senior blev han mest benyttet som ven-
stre back, hvor han sammen med Leif Kron-
holm dannede landets bedste backpar, ingen 
tvivl om det. Udover sin teknik så var Hans 
ualmindelig hurtig, og så kunne han sparke. 
Mange af hans mål på 1. holdet var på fri-
spark, han kunne få bolden til at brække, selv 
kaldte han det bananspark. 

Det sjoveste – og vigtigste – mål scorede han 
i Vanløse Idrætspark. Det var i september 
1971 i pokalkvartfi nalen mod danmarks-
mestrene fra B1903, hvor Hans scorede sejrs-
målet (2-1). Fra egen banehalvdel lossede han 
til bolden, som i opspringet på den våde 
bane snød 3’ernes målmand Birger Jensen 
(19 A-landskampe), som på alle fi re forgæves 
kravlede efter bolden, som sneg sig ind over 
stregen.

Man kan sige meget om Hans, men træning-
snarkoman det var han i hvert tilfælde ikke. 

Efter sommerpausen dukkede han som regel 
op en uges tid før turneringen skulle gå i 
gang. Der var nogle der havde trænet hele 
sommeren, og kunne løbe fælleden rundt 
uden at trække vejret (ERP, red.), men Den-
nung sagde til Hans – vi spiller på søndag. 
I 1968 fi k han tilbudt kontrakt af Wiener 
Sportsklub, men sagde nej pga. sin uddan-
nelse og fordi han ikke kunne se sig selv som 
professionel med tvungen træning – fl ere 
gange om ugen ! Østrigerne købte så i stedet 
Finn Laudrup.

Allerede som 27-årig lagde Hans støvlerne i 
hængekøjen. Spillede senere oldboys i Tår-
bæk og Skovshoved, kun kampe, nu var det 
helt slut med at træne. Optrådte også lejlig-
hedsvis på „Stjerneholdet“. 

Som person var Hans alle tiders – kort og 
godt. Han var ualmindelig vellidt af alt og 
alle. Han var venligheden selv, og meget 

MINDEORD: HANS PAULANDER 
Født 11.04.1948 – død 05.03.2008 

HANS PAULANDER I 70’ERNE
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charmerende. Han var let at kende med sit 
store, meget store, krøllede hår, som i kam-
pene af sikkerhedsmæssige årsager blev 
holdt sammen af et pandebånd. På banen var 
han ualmindelig fair, ingen kan mindes han 
nogensinde har fået et gult kort.

Når man sagde Hans så sagde man også Helle, 
som udover at være kæreste med Hans også 
– sammen med sin mor – så næsten alle 93’s 
kampe. Da Hans blev gift med Helle – som hav-
de stået langt fremme i køen da der blev ud-
delt udseende – var det lige før Billed Bladet 
udkom med en ekstraudgave. Hans og Helle 
boede ved vandet i Tårbæk i en lille roman-
tisk fi skerhytte. Efter syv år blev de meget 
overraskende skilt, men de forblev nære ven-

ner resten af livet. Hans var de sidste 30 år 
gift med Lene, de fl yttede i 2001 til Gilleleje 
(med havudsigt). Hans arbejde var hele sit liv 
indenfor reklamebranchen ; de sidste 27 år 
som selvstændig. Han havde ingen børn. 

Hans var et hyggemenneske, han holdt af at 
bo ved vandet, han var meget kreativ og så 
var han en stor musikelsker. Ved begravelsen 
i en fyldt Gilleleje Kirke blev hans sidste ønske 
opfyldt, nemlig at Pink Floyds nummer 
„Shine on You Craz Diamond“ blev afspillet. 
Og bagefter var der afrunding på Kanalkroen 
med spise og drikke, hvor der var fl ere end 
når B.93 og Skovshoved spiller.

/palle banks jørgensen

HANS PAULANDER I DE SENERE ÅRHANS PAULANDER I DE SENERE ÅR
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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

UNGDOMSFONDEN er stiftet ved Hundrede-
årsjubilæet i 1993. Fonden støtter primært 
ungdomsarbejdet i B.93. 

Vi har hjulpet ungdomsspillere hvis forældre 
havde svært ved økonomisk at afse midler til 
kontingentudgiften til deres børn. Vi har 
støttet ungdomsholds træningsophold og 
rejser til turneringer i udlandet. Vi har støt-
tet, at B.93 kunne skabe et samarbejde med 
ungdomsfodbolden på de tidligere dansk –
vestindiske øer i form af en årlig ungdomsud-
veksling af piger og drenge. Sidste år havde 

Fonden er godkendt som en fradragsberet-
tiget fond d.v.s. at man kan bidrage med be-
løb som kan fratrækkes på selvangivelsen. 
Kun gaver over kr. 500.– kan fratrækkes og 
grænsen for det maksimale bidrag pr. person 
er hævet til kr. 13.600.– .Bidrag kan indbeta-
les på konto 3121 3121223627 i en af Danske 
Banks fi lialer.
Man kan også testamentere en del af sin for-
mue til Fonden og derved undgå at betale 
boafgift af beløbet, fordi Fonden er god-
kendt af Skattemyndighederne. 

FONDENS ADVOKAT ER ADVOKAT 
Torben Henriksen, tlf. 39 29 65 66.

BESTYRELSEN BESTÅR AF 
Palle „Banks“ Jørgensen, Finn „Ludo“ Jensen, 
Urs Schuppli, Jørgen Ritnagel, Thomas 
Rasmussen og undertegnede

Jørgen Norsker

THOMAS RASMUSSENTHOMAS RASMUSSEN
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dybt problematisk. DBU er tilsyneladende af 
den opfattelse, at dansk ungdomsfodbolds 
største udfodring er, at det skal være sjovt at 
træne ? Næppe ! Aldrig har fl ere børn og 
unge dyrket fodbold i vore klubber“.

NORDHAVN
Som bekendt slap B.93 for at den omstridte 
motorvej fra Nordhavn til motorvejen ved 
Lyngbyvej skulle gå igennem vort anlæg. I 
stedet kan B.93 fokusere på den store udbyg-
ning, der vil fi nde sted i Nordhavn.
Det forventes, at der vil komme 7-8.000 be-
boere og lige så mange arbejdspladser. Mu-
ligvis også en ny metrolinie fra Østerport. 
Rekreative muligheder, herunder bystrande. 
Det forventes at udbygningen starter i 2010.

HJEMMESIDENS JUBILÆUM

B.93s hjemmeside, der bestyres af Klaus, er 
nu nået til side 1000. Det har været fem fan-
tastiske år for www.b93.dk. Den startede 4. 
juni 2003 og side 1000 blev nået ved sidste 
måneds generalforsamling.

B.93S BRIDGEAFDELING
I den netop afviklede vinterklubturnering 
deltog 22 par, og der kunne udpeges en klub-
mester. Der spilles hver måned, den første 
fredag i måneden kl. 19. Der er spisning i 
B.93s restaurant fra kl. 18. Formand for B.93s 
Bridgeafdeling er Kaj Sode-Petersen.

DIVISIONSSPILLERE I B.93-BESTYRELSER
I B.93s bestyrelser har 8 nulevende tidligere 

DANSK MESTER
Michael Jakobsen 
er blevet dansk 
mester med AaB, 
klubben som købte 
ham hjem fra Hol-
land. Michael spil-
lede i 2002/2003 14 
kampe på B.93s Di-
visionshold. Han 
debuterede allere-
de som 16-årig på 
klubbens Divisions-
hold. Blev solgt til 

PSV Eindhoven. Er nu udtaget til landsholdet.

„BANKS“-LITTERATUR
Som man kunne læse på side 34 er Palle 
„Banks“ Jørgensen snart færdig med sin sy-
vende bog: En ny B.93-krønike. 

De første seks er
1999 B.93s fodboldkrønike
2000  Landsholdet i medgang og modgang
2002 Landsholdets 681 profi ler
2004 Landsholdenes 2198 profi ler
2005 Superligaens historie
2007 Håndboldhelte

TILLYKKE
B.93 fyldte 19. maj 115 år. B.93 
udgav i 1993 sin 100 års jubilæ-
umsbog og i 2001 110 års jubilæ-
umsbogen. I 2018 forventes 125 
års jubilæumsbogen udgivet.

NIELS CHR. HOLMSTRØM
NCH harcellerer overfor DBU omkring 
træning af børn, hvor børn ikke skal fokusere 
på at vinde fodboldkampe : „At børn under 
14 år ikke må lære at vinde er ganske enkelt 

DA

SMÅ-PLUK 

„BA

KLAUS B. JOHANSENKLAUS B. JOHANSEN
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1. holdsspillere været med. Ove Bech Jen-
sen(138 kampe) har endog været klubbens 
formand, de 7 andre i alfabetisk orden: Bent 
Andersen (92 kampe), Leif Bergquist (70), 
Finn „Ludo“ Jensen (170), Per „Mügger“ 
Jørgensen (64), Palle „Banks“ Jørgensen (10), 
Leif Rønnow (246) og Claus Vandborg (4). 
Pudsigt nok har Hvidovres sportsdirektør, 
Tom Jensen (48 kampe for B.93) været to år i 
en B.93s bestyrelse.

SPAKER I VIASAT SPORT

Nicolaj Bo Hjeds er en meget benyttet speaker 
ved fodboldreportager, specielt i spansk fod-
bold. Nicolaj får i sin fritid også tid til at være 
supervisor for U/10 i B.93. I 1989 spillede Nicolaj 
på B.93s 1. ynglingehold , i øvrigt sammen med 
nuværende assistenttræner Dan Lübbers.

KØBENHAVN

Den nye Idrætsborgmester i København er 
Pia Allerslev fra Venstre. Hun overtager en 
borgmesterområde, hvor der mangler uhyg-
geligt mange fodboldbaner. En statistik med 
de tre andre storbyer i Danmark viser, at Ål-
borg har 226 11-mands baner, Århus 196, 
Odense 168, mens København har 145. For 
København er det 3.407 mennesken pr. bane, 

mens det i Ålborg er 851. Mon det var derfor 
Ålborg hentede det danske fodboldmester-
skab i 2008.

NY INTERVIEWER

Carl Bjarke Petersen fra Divisionsholdet er 
bladets nye interviewer. Han har talt med to 
af klubbens store talenter, Emil Farver og
Daniel Lindsten. CB, som han kaldes, er kom-
met til B.93 fra Fremad A., og vi bliver CBs 
sidste station. Han er Fynbo (opvokset i Mid-
delfart ligesom Erling Bøje). Efter Livgarden 
startede han på sergeantskole og videre på 
løjtnantskole. Er i gang med en 2-årig master-
uddannelse i coaching og ønsker at komme 
inden for politiet.

PALLE NU PENSIONIST
Palle „Banks“ Jørgensen er blevet pensionist. 
Han er fratrådt DANSKE BANK efter over 40 
års trofast tjeneste. Har mange planer for sin 
pensionisttilværelse. Seneste projekt er ter-
rassen foran klubuset. Et enormt arbejde har 
det været at rense terrassen for ukrudt. Han 
vil også i gang med projekter udenfor B.93, 
men holder det foreløbigt hemmeligt

NICOLAJ BO HJEDSNICOLAJ BO HJEDS

PIA ALLERSLEVPIA ALLERSLEV
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RUNDE 
FØDSELSDAGE
I JUNI- JULI-AUG-SEPT

50 ÅR
Jørgen Skydsgaard 28. juni
Peter Stahlhut 30. juni
Torben Jensen 16. juli
N. Troensegaard-P. 6. aug
Henrik Dreiager 13. aug
Claus Vandborg 4. sept

60 ÅR
Poul Fenger 30. juni
Ole Stig Sørensen 30. aug

70 ÅR
Jørgen Brøndberg 11. juli
Henrik Lindholm 11. aug

75 ÅR
Kurt Arnskov 4. aug
Mogens Rüssell Tarp 29. aug

80 ÅR
Irene Petersen 10. juli

85 ÅR
Ejvind Berger 28. juli

Dennis Bo Nielsen Tlf. 45 83 82 50
Virumvej 28 Fax. 45 83 82 51
2830 Virum Mobil 40 74 82 50
 E-mail dbnmalerfirma@ofir.dk 

MOGENS BACH NIELSEN 
80 ÅR I APRIL

EJVIND BERGER

MOGENS R. TARPKURT ARNSKOV
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HOVEDBESTYRELSEN

Formand:

Johnny W. Hansen

Mobil: 6080 9393

wetterstein@gmail.com

Kasserer:

Hans Bay

Privat: 3538 7805

Mobil: 2511 0666

hansbaydk@gmail.com

Fra tennisafdelingen:

Ole Chr. Rasmussen (tennisformand)

Privat: 3990 0121

ocr@albaek-aps.dk 

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@gilmartinfi lm.com

Mads Kusk

Mobil: 2834 2658

madskusk@hotmail.com

Anders Levinsen

Tlf. 3963 3353

anders@ccpa.dk

Arbejdende suppleanter:

Nikolej Beuschel

Tlf. 3946 6134

nikolej.beuschel@mail.com

Jasin Christensen

Mobil: 2685 3693

jasin_rahmani@hotmail.com
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