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Genvalg af formanden
uden modkandidat

Forsidebilledet: 
Divisionsholdet i foråret 2009
(Foto af Christian Midtgaard)

Der er god opbakning til Fodboldbladet her 
8 år efter starten, med mange abonnenter 
og annoncører/sponsorer samt et godt sam-
arbejde med teknisk skole.

Redaktionen har vurderet indholdet af 
bladet på baggrund af diverse udtalelser. 
Eneste nye i efteråret bliver en mere udførlig 
omtale af  debutanter i Divisionstruppen.

Det er redaktionens håb, at fodboldbladet 
afspejler den stærke udvikling, der er i B.93s 
fodboldafdeling og kan give et godt supple-
ment til klubbens hjemmeside. Efterhånden 
som hjemmesiden udbygges er der selvføl-

gelig mindre brug for et fodboldblad, men 
fodboldbladet er stadig et godt historisk do-
kument i en traditionsklub som vor.

Desværre har redaktionen måtte sige far-
vel til Carl Bjarke Petersen. CB har i de sene-
ste numre haft nogle drøngode interviews. 
CB kom ikke med i forårets Divisionstrup.

Han har udmeldt sig af klubben. Redaktio-
nen beklager stærkt, at vi ikke længere kan  
få hjælp fra CB.

Ideer til indholdet i bladet modtages me-
get gerne fra B.93s fodboldmedlemmer. 

fb

Op til generalforsamlingen i april var der en 
stærk debat mellem klubbens to afdelinger. 
Det var især rygtet om, at der til formands-
valget ville blive opstillet modkandidat fra 
tennisafdelingen til den nuværende for-
mand, Johnny W. Hansen. Det skete dog 
ikke. Fodboldafdelingen var meget stærkt 
repræsenteret.

Generalforsamlingen indledtes som sæd-
vanligt med uddeleing af Lederpokal og 
kåring af Årets 93’er(se side 7) og der var 
uddeling af nåle for 25, 40, 50 og 60 års med-
lemskab, ja selv 80 år(se side 9).

Som dirigent på generalforsamlingen fun-
gerede som sædvanligt advokat Torben Hen-
riksen. Formanden afl agde beretning, og 
den afspejlede den positive udvikling der er 
i klubbens medlemsantal samt den markante 
forbedring af klubbens anlæg, der er sket 
siden 2004 i et godt samarbejde med kom-
munen.

Formandens beretning blev godkendt lige-
som det reviderede regnskab(se side 5). Der 
har nu været overskud i klubben 5 år i træk 
og der er afviklet en gæld på næsten 2 mio.
kr. En utrolig og påskønnelsesværdig indsats 
fra klubbens kasserer, Hans Bay.

Der var stor debat om to indkomne for-
slag. Fra Tommy Møller i Fodboldafdelin-
gens bestyrelse var indsendt et forslag om, 
at Hovedbestyrelsen skulle bemyndiges til 
at indgå en aftale med naboen, Håndbold-
klubben Team København, om en lejeaftale 
i vort klubhus. Tennisrepræsentanterne i Ho-
vedbestyrelsen stillede ændringsforslag med 
en tilføjelse om, at der skulle være enighed 
i Hovedbestyrelsen om en sådan aftale. Der 
var kun 10 stemmer for ændringsforslaget, 
og Tommy Møllers forslag blev vedtaget med 

70 stemmer for 
og 8 imod. Se ud-
førlig omtale af 
lejeaftalen med 
Team København 
side 40.

Det andet for-
slag, der skabte 
debat, var fra 
Palle „Banks” 
Jørgensen. Han 
ønskede punk-
tummet i B.93 
udeladt. Dette 
forslag blev dog 
nedstemt.

Formanden 
Johnny W. Han-
sen blev genvalgt uden modkandidat. Som 
revisor i klubben blev Peer O. Appel også 
genvalgt. Som suppleant til Hovedbestyrel-
sen blev fra Fodboldafdelingen Torben Klar-
skov genvalgt. Indenfor Tennisafdelingen var 
der også genvalg til Hovedbestyrelsen uden 
modkandidater.

Under Eventuelt erindrede tennistræner 
Ernst Ecks om forslaget fra sidste år om en 
revision af klubbens vedtægter, Jørgen „Ost” 
Jensen anmodede og fi k accept om, at også 
Old Boys-holdene kan spille på græs om 
sommeren. Divisionsholdets målmand(Jakob 
Thomsen) opfordrede til en forbedring af lys-
anlægget på vore baner.

Det blev æresmedlem Jørgen Norsker, der 
kl.21,53 kunne udbringe det traditionsrige 
B.93-hurra som afslutning.

fb 
(med baggrund i det offi cielle referat)
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Godt årsregnskab
Også i 2008 fi k B.93 et godt regnskab, om 
end det blev mindre end det erkstraordi-
nært fl otte resultat for 2007. Overskuddet 
for 2008 blev på 1,1 mio.kr. mod de næsten 2 
mio kr. året før. De samlede indtægter er på 
10,8 mio.kr, nogenlunde det samme som året 
før. De samlede udgifter blev på 9,1 mio.kr., 
hvilket er godt 700.000 kr. mere end sidste år. 
Årsagen til stigningen skal søges i den øgede 
satsning på både bredde og elite.

Der er sket en stigning på ½ mio.kr. i kon-
tingenterne, hvor det især er fremgangen i 
medlemstallet i fodboldafdelingen i både 
ungdoms- og seniorrækkerne, der medvirker.

Hovedbestyrelsen udtrykker sin tilfreds-
hed med fodboldafdelingens strategi om et 
større medlemsantal.

Overskudsfordeling
Overskuddet på 1,1 mio kr. fordeles som op-
sparing i de 2 afdelinger og med en overfør-
sel på 238.000 kr. til næste år.

Nye tennishaller
For 2 år stiftede B.93 Østerbro Idrætspark 
A/S med det formål at etablere B.93 hallerne 
samt en mulig Multihal. Salget af klubbens 

tennishal på Gunnar Nu Hansens plads ind-
bringer 15 mio.kr, hvoraf køberen SPARTA 
har betalt de 4 mio.kr. Overtagelsen fi nder 
sted 1.september i år. Pengene fra salget af 
den gamle tennishal indskydes som aktieka-
pital i Østerbro Idrætspark A/S. Hovedbesty-
relsen vil i de kommende år fokusere på en 
nødvendig fremgang i tennisafdelingen for 
at sikre en bæredygtig økonomi i de nye ten-
nishaller(4 indendørs tennisbaner).

Anlægsaktiverne pr. 31.december 2008 
var i alt godt 9 mio.kr. Efter afskrivninger er 
loungen på Østerbro stadion nu sat til 156 
tusinde kr. i regnskabet.

Økonomien tilfredsstillende
Hovedbestyrelsen vurderede at det økonomi-
ske resultat for året 2008 var tilfredsstillende 
og lå over det niveau, som normalt kan for-
ventes. Den positive økonomiske udvikling 
B.93 har oplevet de seneste 5 år, har mulig-
gjort den øgede aktiviet, der har fundet sted. 
Men en lang række poster på budgettet var 
overskredet og afdelingerne må derfor det 
kommende år overvåge at budgetposterne 
overholdes.

fb (med baggrund i årsrapporten for 
2008)EBBE ELMER
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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

KASSEREREN
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25 år:
Poul K.Andersen
Jens Ritnagel
Marco Ecks
Simon Lübecker
Benny Gerneke
 
40 år:
Claus Vandborg
Flemming Juul Fog
Hans Drachmann
Ole Danneborg Andersen

50 år:
Kaj Bach Christensen
Lucette Jensen
Jørgen Brøndberg
Svend Boelsmand

60 år:
Ole Flemming Hansen
Kai Ove Møller
John Runov

Medlemsjubilæer 
Der uddeltes medlemsnåle til:

POUL K. ANDERSEN

80 år
Ove Bech Jensen, Æresmedlem

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 lederpokal Årets 93’er 

Årets leder
2008: Jens Kampmann
2007: Henrik Lindholm
2006: Torben Henriksen
2005: Klaus B. Johansen
2004: Hans Drachmann
2000: Michael Zola
1999: Sara Crone
1998: Mogens Hansen
1997: Freddie Birtø
1996: Jan Rasmussen
1995: Poul „Ost” Davidsen
1994: John Larsen
1993: Kurt Olsen
1992: Henrik Lindholm
1991: Knud Petersen
1990: Børge Carlsen

Årets 93’er
2008: Stefan Due Jensen
2007: Frank Nielsen
2006: Erling Bøje
2005: Tommy Møller
2004: Henrik Dreiager
1999: Palle „Banks” Jørgensen
1998: Johnny „Horn” Mathiasen
1997: Per Clausen
1996: Jørgen „Ost” Jensen
1995: Erik Preben Hansen
1994: Henrik Meyer

Som det fremgår blev pokalerne ikke uddelt 
omkring årtusindeskiftet. Hovedbestyrelsen 
havde åbenbart andet at beskæftige sig 
med.

/palle banks jørgensen

JENS KAMPMANN STEFAN DUE JENSEN

Spillede 202 Divisionskampe og 16 lands
kampe(bl.a.OL i Helsinki) i 10 sæsoner i pe-
rioden 1947-59. Var 2 år i Schweiz(FC Gren-
chen). At Poul kun er noteret for 25 års Med-
lemskab skyldes et „besøg” i AB i en periode.
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Det er ingen hemmelighed, at det er en stor 
udfordring for de fl este danske fodboldklub-
ber, at få økonomien til at hænge sammen. 
Og det er uanset om man spiller Superliga 
eller 2 division. Capacent har netop afsluttet 
en større undersøgelse om dansk fodbold, og 
her fremgår det, at man skal op og have et 
budget på ca. kr. 45. mio. før man kan klare 
sig i Superligaen. I B.93 ligger budgettet på 
kr. 2-3 mio. Så det er ikke er realistisk at stille 
nogen i udsigt, at B.93 inden for en kortere 
årrække bliver en etableret Superligaklub. 
Men hvad skal vi så? Vi arbejder målrettet på 
at rykke op i 1. division og bide os fast der, 
med en økonomi der løber rundt. Det er det 
vi skal. Og det skal ske via en grundstamme af 
egne spillere og helst med så lav en gennem-
snitsalder som muligt. Udfordringen er ikke 
så meget på det sportslige niveau, for vi har 
masser af talent, gode trænere, gode ledere 
og de fysiske rammer på såvel Svanemøllean-
lægget som nu også på Østerbro Stadion, er 
helt i orden til 1. divisionsfodbold. Udfordrin-
gen ligger i at fordoble vort budget, da det 
bliver absolut nødvendigt for at kunne holde 
os fast i 1. division på længere sigt. Efter an-
sættelsen af Jacquelline som sponsorchef er 
vores sponsorgrundlag steget markant. Men 
vi kom også fra et lavt niveau, så det kommer 
til at tage yderligere et par år før vi er oppe 
på det niveau, hvor vi gerne vil være. Men 
vi er på vej. Derudover er der også udsigt til 
ca. 1. mio. kr. i tv-penge på årsbasis, hvis man 
ligger i midten af 1. division, og vi får også 
heldigvis med mellemrum transferindtægter 
og FIFA godtgørelser for vores talentudvik-
ling. Så det er absolut realistisk at fordoble 
vores budget på sigt. I skrivende stund skal 
vi ud i 2 play off kampe om oprykning til 1. 
division. Vi vil kæmpe med næb og klør for 
at rykke op, også selvom vi må sige, at det jo 
ikke automatisk medfører en fordobling af 
vores indtægter næste år. I så fald får vi en 

stor udfordring i at holde os oppe med det 
nuværende budget, men skulle vi evt. tage 
et par ture op og ned inden vi når målet om 
at bide os fast i 1 division, så må vi tage det 
med. Og når vi så har bidt os fast, så kan vi 
begynde at sætte overlæggeren lidt højere, 
uden vi dog må fravige vores strategi om ta-
lentudvikling som fundamentet for 1. holdet 
og vores økonomi. 

Henrik Engel

B.J SERVICE

G- Men

Medlemmer i B.93 erhversklub Divisionsholdets fremtid

 Jubel efter B.93-målet i Slagelse (foto: Chr. 
Midtgaard)

1. holdet i to knald eller fald 
kampe
Onsdag den 17. juni kl. 19.00 tager B.93 
1. hold forskud på åbningen af Østerbro 
Stadion med den første play off kamp mod 
nr. 2 i 2 division Vest. Efter al sandsynlig-
hed bliver det Brabrand. Det er den første 
af to kampe om oprykning til 1. division. 
Der spilles returkamp lørdag den 20 juni kl. 
15.00 hos Brabrand. En oprykning til 1. di-
vision vil have stor betydning for såvel den 
sportslige og økonomiske udvikling i klub-
ben. Så kom og støt op omkring holdet, så 
holdet kan få et godt resultat med sig til 
returkampen. Følg med på hjemmesiden 
hvor der vil være information om fælles og 
billig bustransport til returkampen.  
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Den 19. juni er der offi ciel åbning af Øster-
bro Stadion med lokalopgør imellem B.93 og 
Skjold. Ikke divisionsholdene men to af ung-
domsholdene. Kampen markerer, at hele det 
store renoveringsarbejde er overstået og at 
B.93 og Skjold nu får en fl ot hjemmebane – 
og Sparta får et fl ot atletikstadion. Renover-
ingen har været nænsom ved den gamle 
arkitektur, og stadion fremtræder fl ot og 
stilfuldt. 1. holdet har i den forgangne sæson 
haft hjemmebane i Valby Idrætspark og det 
har fungeret udmærket, men det kan slet 
ikke sammenlignes med, at vi nu igen kan 
spille vores hjemmekampe på „vores eget” 
stadion. Vi vil alle føle os mere hjemme, spill-
erne får mere motivation af at spille på det 
fl otte stadion og ikke mindst forventer vi, at 
alle de lokale Østerbroborgere, som ikke val-
gte at følge vores kampe i Valby, igen kom-
mer og ser B.93 spille.

Der er blevet lavet rigtig meget ved sta-
dion af både synlige og mindre synlige ting. 
Væsentligst for os er det, at fodboldbanen 
er blevet både længere og bredere så den 
opfylder DBUs krav til 1. divsionsfodbold. 
Sparta har fået fl otte nye løbebaner, i B.93´s 
blå farve, og så er der kommet nyt lysan-
læg og nyt lydanlæg. Der er kommet en 
storskærm op på 4x5 meter, som vil kunne 
bruges til rigtig mange ting. Der er blevet 
bygget nye udsalgsteder ved indgangen, der 

er kommet nyt vandingsanlæg og hovedtri-
bunen er renoveret. Tribunen mangler stadig 
et få en betonrenovering og maling, før der 
igen kan sættes individuelle sæder på. Det 
sker forementlig i vinterpausen. Indtil da 
kommer vi til at sidde på bænke. Indvending 
i Idrætshuset har man også været igang med 
reperationer og maling. Så alle glæder sig til 
for alvor at tage det nye stadion i brug fra 
næste sæsons start.

 Henrik Engel

Noter om Divisionsafdelingen
3. maj 2009:

10.maj mistede B.93 førstepladsen, da klub-
ben mødte FCK 2.

B.93 – FCK 2/KB 10.maj 2-2
FCK 2 præsente-
rede i ovennævnte 
kamp 7 spillere fra 
Superligatruppen, 
der jo er blevet dan-
ske mestre. Der var 
gensyn med 2 tidli-
gere 93’ere Mathias 
„Zanka” Jørgen-
sen og Nicklas Jensen og også vores tidli-
gere store talent Anders Bjerring Qvist fra 
FC Nordsjælland, der har været udlejet til 
konkursramt Fremad Amager. Også Martin 
Vingaard, Libor Sionko og Dame N’Doya var 
på FCK2s hold, og de var i næste FCK kamp 
også på Superligaholdet.

FCK 2 og Brøndby 2 samt de 5 superliga-
kluber i Vestkredsen er stort set med til at 
afgøre op- og nedrykninger i 2.Divisionerne. 
Derfor skal der en Reserveholdsturnering 
for Superligaklubberne også fi ndes. Det kan 
ikke være rigtigt, at det er kampplanlægnin-
gen, der afgør op- og nedrykninger. Det er 

alt afgørende om Superligaklubberne spiller 
om søndagen, så de ikke kan bruge de 15-16 
bedste om lørdagen.

Divisionstruppen
I den trup, der blev præsenteret i sidste fod-
boldblad, som forårets trup med 24 spillere, 
skete inden sæsonstarten 2 udskiftninger. 
Topscorer Alban Shipsani valgte at rejse til 
Norge, mens Benjamin Lee, der havde spillet 
4 divisionskampe i efteråret, valgte Vanløse 
her i foråret. Indtil nu har 18-årige Wissam 
Nielsen og 18-årige Daniel Lindsten Ikke spil-
let i foråret.

Staben omkring Divisionstruppen:
Sportschef Erling Bøje
Cheftræner Benny Gall
Ass.træner Jan Carlsen
Fysisk træner Peter Møller Christensen
Målmandstræner Nicolas Nielsen
Talenttræner Bjørn Rasmussen
Holdleder Per Clausen
Holdleder Mads Mazanti Jensen
Asistent Michael Ekmann
Massør Jørgen Finkelstein
Fysioterapeut Simon Bro

 Afgørende kampe
Det blev som ventet FC Fyn og FC Vestsjæl-
land, der tager sig af de to oprykningsplad-
ser, mens Brabrand og B.93 skal kæmpe om 
den sidste plads. Lodtrækning har afgjort, at 
B.93 skal spille hjemme 17.juni og i Jylland 
20.juni.

Bestyrelsen i APS’et:
Henrik Lindholm (formand)
Hans Bay
Jon Bremerskov
Hans Drachmann
Jørgen Ritnagel
Jørgen Wenshøj
 Henrik Engel (direktør)

j

ANDERS  QVIST

Et splinternyt Østerbro Stadion 

Allerede onsdag 
den 17.juni Kl.19 
spiller B.93s Divisi-
onshold den første 
af de 2 play-off 
kampe mod Bra-
brand på Øster-
bro stadion. Den 
anden kamp i Jyl-
land spilles lørdag 
20.juni i Brabrand.
Bustransport 200 kr.

HENRIK ENGELHENRIK ENGEL
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Uge efter uge har man kunnet læse referater 
fra Divisionsholdets kampe senest dagen ef-
ter kampen og tillige se billeder fra kampen. 
Det er Erik Petersen, der er mester for refe-
rater og billeder.

Erik startede sin fodboldkarriere i Rødovre. 
Han er fra 1950 og spillede i Rødovre til og 
med ynglingetiden. Musikken var en stor del 
af hans ungdomstilværelse og han spillede 
selv rock og blues. Er uddannet som auto-
mekaniker lige op til oliekrisen i 70’erne, så 
der var ingen arbejde. Kom i stedet indenfor 
Post- og Telegrafvæsenet, de sidste 20 år i in-
ternational post i Kastrup.

Afdelingsleder i B.93
Indgangen til B.93 var igennem familiemed-
lemmet Jørgen Jacobsen og han kom til at bo 
på Østerbro. Fik børn og sønnen ville spille 
fodbold. Som interesseret far på sidelinien 
blev han shanghajet til trænerjob for 3. og 
4.lilleput. Blev også afdelingsleder, men det 
job passede ikke sammen med hans arbejds-
tider.

Hobbyer
En af Eriks store interesser er hjemmesider. 
Han har „bygget” sine hjemmesider op fra 
bunden siden han startede 1999. Se www.
erikpetersen.dk.

Her kan du læse om en af Eriks andre store 
interesser: Vandreture.

De sidste 10 år har han vandret i forskellige 

dele af Europa, og holder meget af at færdes 
i bjergene. En stor oplevelse var eksempelvis 
i bjergene i  det nordlige Spanien. Her van-
drede Erik næsten 800 km på 32 dage. Erik 
fortæller også begejstret om den store ople-
velse at trekke i Nepal i Himalayas bjerge. For 
øjeblikket kan du møde ham på den bjerg-
rige græske ø, Kreta.

Erik fl yttede sidste år fra Nørrebro til Ishøj, 
og har nu også travlt med havearbejde. En 
meget sympatisk mand!

fb

ERIK PETERSEN

Jacquelline og Susanne i salgsafdelingen 
havde arrangeret en fantastisk tur til Firenze 
for erhvervsklubbens medlemmer. Der var af-
rejse fredag den 24 april og hjemkomst man-
dag den 27 april. Det var 3 skønne dage med 
tid til shopping, et par gode middage, socialt 
samvær, lidt business networking og ikke 
mindst et festfyværkeri af en fodboldkamp 
i mellem Fiorentina og Roma. Fiorentina var 
en klasse bedre end Roma og udspillede dem 
4-1. Desværre fi k vi ikke set Per Krøldrup 
på banen. Han havde været småskadet og 
måtte nøjes med at sidde på bænken. Det til 

trods var det en rigtig god fodboldkamp og 
det var fantastisk at se 35.000 Fiorentina fans 
bakke deres hjemmehold op. De følsomme 
italienere gav deres besyv med under hele 
kampen og det uanset alder, køn, slips eller 
ej. Dog så vi ikke mange slips på Romas 4000 
fans, der bogstaveligt talt var spærret inde 
i et bur med hegn og plexiglas på alle sider 
og i toppen. En løsning der viste sin beret-
tigelse i takt med at Fiorentina dominerede 
kampen, og vi var også glade for at politiet 
ikke lukkede dem ud før alle andre havde 
forladt stadion.
Den efterfølgende dag havde Per arrange-
ret en middag for os på en af sine venners 
restaurant oppe i de toscanske bakker. Den 
var rigtig hyggelig, fantastisk mad og ikke 
mindst sjovt at tale med Per igen. Han er 
rigtig glad for at være i Italien, og selvom vi 
kunne lokke med en plads på vores forhå-
bentligt kommende 1 divisionshold, så kom-
mer Per nok ikke hjem lige foreløbig. 
Alt i alt var det en meget vellykket tur såvel 
socialt som erhvervsmæssigt.

Henrik Engel

Per Krøldrup mødte B.93 erhvervsklub i Firenze
JACQUELLINE, PER OG SUSANNE
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Dette nummers offer er advokaten Torben 
Henriksen, der er den gode årgang 1945. 
Han er en kendt 93’er, idet han er en af de 
få der er aktiv både fodbold- og tennisspiller. 
Desuden er Torben fast dirigent på klubbens 
årlige generalforsamling. Advokat og diri-
gent lyder til at være en barsk person. Sådan 
hænger det ikke sammen, Torben er et af 
klubbens mest venlige medlemmer.

Fodboldbladet møder Torben på hans advo-
katkontor på Østerbrogade, nogle få dage 
efter han har scoret fra baglinien på Grand 
Old Masters i lokalopgøret på Fælleden mod 
Østerbro IF (2-1). Efter at have besigtiget ba-
nen, kan det ikke udelukkes bolden har ramt 
en knold på sin vej mod netmaskerne.

Vi må starte med, at få lidt styr på Torbens 

fodboldkarriere, eller hvad vi skal kalde den. 
„Min far Ernst Henriksen, købmand på Øster-
bro, var en meget engageret 93’er, som var 
bestyrelsesmedlem (1944/48). Han stod bag, 
at jeg spillede fodbold i B93 fra jeg var 12 
år. Som 18-årig lagde jeg støvlerne på hylden 
og spillede herefter badminton i nogle år. Da 
jeg var 26 år begyndte jeg at spille tennis (i 
B93, red.).   

Ved min 50 års fødselsdagsreception (i 1995) 
sagde Leif Rønnow, at jeg skulle komme over 
i Idrætshuset, hvor de gamle spillede inden-
dørs fodbold hver onsdag i vinterhalvåret. 
Jeg fulgte opfordringen. Udenfor Idrætshu-
set mødte jeg Kai Orla, der som det første 
sagde ‚hvad skal du her’? Han kendte mig 
som tennisspiller. Uheldigvis var der den 
dag 13 til træning, og da de to anfører hver 
havde valgt seks spillere, stod jeg tilbage. Det 
må nu have gået meget godt, for der gik ikke 
mange uger før den spillende holdleder for 
Mastersholdet, den populære Per Jürgensen 
(Mygger) ringede og spurgte, om jeg ikke 
ville spille med i vinterturneringen. Efter en 
pause på 32 år var jeg altså tilbage til køben-
havnsk topfodbold, og det er altså snart 14 
år siden”.

En spillerprofi l af Torben. Veltrænet og hur-
tig wingspiller, spinkel af bygning, brillebæ-
rende. Hvis man kalder ham hårdtskydende, 
ville man nok få et sagsanlæg. Hans indlæg 
fra fl øjen har ikke Manfred Kaltz-kvalitet. 
Hilser på sine modspillere, før, under og ef-
ter kampen. Hvis han kommer til at begå et 
frispark, undskylder han mange gange over 
for modstanderen, og dagen efter får han sin 
sekretær til at sende seks fl asker god rødvin 
til den forurettede. 

Ligesom sin far Ernst kom Torben i klubbens 

Den spillende advokat bestyrelse, hvor han sad i ni år (1981/90). Det 
er eneste gang at far og søn begge har været 
i hovedbestyrelsen (dog ikke samtidig). „Jeg 
var tennisrepræsentant, ungdomsformand. 
Det var dengang hovedbestyrelsen bestod 
af 11 personer, fem fodbold, fem tennis og 
en formand. For øvrigt var du og Mygger jo 
også i bestyrelsen den gang”.  

Torben har spillet tennis i B93 i over 36 år. 
„Min faste makker er Jens Agerbak, der i ti-
dernes morgen var en talentfuld fodboldspil-
ler. Toppede da han var med til at vinde KBU’s 
yngligepokalturnering i 1962 (3-2 over KB). 
Vi er på nogenlunde samme niveau. Men den 
tid er snart forbi, idet jeg for nylig har hyret 
en privattræner. Det må du helst ikke sige til 
Agerbak”. 

Privat bor Torben i Tureby syd for Køge. Han 
er gift med Elinor Jelsdorf, som blev 50 år 
for tre år siden. Elinor er også advokat, og 
arbejder i advokatfi rmaet, primært i Tureby-
fi lialen. Det er indtil videre blevet til tre børn 

på hhv. 23, 20 og 12 år. Torben er hurtigere 
på banen end udenfor. 

Udover at være dirigent står Torben ofte til 
rådighed for klubben. Den eneste gang jeg 
har sagt nej, var da kassereren foreslog jeg 
skulle være stå for inkasso af kontingentre-
stancer. Det ville ikke være rart at sende ube-
hagelige breve til ens klubkammerater (og 
nogle af dem var nogle store brød, red.). Det 
ærgre mig når klubben glemmer, at få set 
kontrakter igennem af en professionel. Her 
tænker jeg især på aftalen om Loungen på 
Østerbro Stadion. 

Du er fast annoncør i Fodboldbladet, hå-
ber det ikke er den rene tilsætning. Du kan 
være helt rolig Palle Banks, det giver mig en 
pæn omsætning. Det lyder godt. Så hvis du 
(læserne, red.) skal skilles – eller det mod-
satte – handle hus, lave testamente, være 
selvstændig eller have anden form for juri-
disk rådgivning, så ringer du bare til Torben. 
Hvis du ikke har brug for en advokat, men 
en cykelsmed, så er det Torbens bror der har 
cykelforretningen under advokatfi rmaet på 
Østerbrogade 103.

Nå Torben, vi må over og træne, så vi er klar 
til KB-kampen. Jeg vil tale med vore holdle-
dere Kaj Boll og Gert Jensen om vi skal samle 
ind til en fodboldprivattræner til dig.

Og for øvrigt var Torbens mosters mand 
Svend Petersen (1904/76) en kendt fod-
boldspiller. Han spillede 5 A-landskampe/2 
mål (1926/32) og for B93 spillede han 153 
kampe/99 mål (1924/36).

Tak for din venlige behandling, og held og 
lykke mod KB.

/palle banks jørgensen

TORBEN HENRIKSEN

EN AFSLAPPET DIRIGENT
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I sidste nummer af fodboldbladet kunne man 
læse om den noget rodede turneringsform i 
Københavnsserien i efteråret 2008. 

Forårssæsonen 2009 er også speciel, idet de 
14 hold spiller en enkeltturnering, med både 
op- og nedrykning. Nummer 1 rykker direkte 
op i DS, mens nr. 2 spiller kvalifi kationskamp 
mod et hold fra en anden union. Nr. 13 og 
14 rykker ud, dog forøges antallet af ned-
rykkere med det antal af hold fra KBU, der 
rykker ud af DS, respektive reduceres med 1 
hold, såfremt nr. 2 i KS vinder deres kvalifi ka-
tionskamp og rykker op i DS. Er det  forvir-
rende?

Det var derfor også vigtigt, at KS holdet kom 
godt fra start og kunne konsolidere sig i ræk-
ken. Det  var nu ikke lige det, der skete. Et 
nederlag på 3-0 ude mod Nexø i første kamp 
var vel ikke lige den start, man kunne ønske 
sig, men set i lystet af, at Nexø siden har vist 
sig som rækkens absolutte tophold var  det 
vel acceptabelt. 
Siden fulgte 1-1 hjemme mod Brønshøj og 
2 nederlag i træk 1-3 ude mod FB og 2-3 
hjemme mod Fremad A.. Den første sejr fi k 
holdet ude mod Fremad V, der bev slået med 
3-1. Også Hvidovre blev ude besejret med 4-2, 

dog efter at holdet 
forinden at havde 
tabt lokalopgøret til 
HB med 3-1 på Sva-
nemølleanlægget. 
Hjemmekampen 
mod rækkens andet 
bornholmerhold 
Rønne endte med 
pointdeling 1-1.

Holdet er i skrivende stund placeret på en 10. 
plads efter 8 kampe (2-2-4) målscore 13-17 
og kun 8 points.

Håbet er selvfølgelig, at holdet får bragt 
sig i sikkerhed, også selvom alle resterende 
kampe er mod højere placeret hold.

Ludo

2. holdet i Københavnsserien

CARSTEN RASMUSSEN

Hold placering kampe v-u-t score points antal hold 

3. senior/serie 1 15 9 0-3-6 7-22 3 15
4. senior/serie 3 9 7 2-2-3  14-13 8 12
5. senior/serie 3 11 8 1-1-6  12-19 4 12
6. senior/serie 3 5 8 3-1-4 19-20 10 12
7. senior/serie 5 2 6 3-2-1 21-14 11 9
8. senior/serie 5 8 7 2-0-5 14-27 6 11
9. senior/serie 5 2 6 5-0-1 32-07 15 11
8. og 9. senior er placeret I samme  række.

7. mands hold
Pulje 156 1 6 5-0-1 29-07 15 10
Pulje 154  8 6 1-1-4 23-26 4 10
Pulje 155 1 5 5-0-0 20-04 15 9
Pulje 153 3 6 4-0-2 26-09 12 10
Pulje 157 5 5 2-2-1 14-15 8 9 
 
Kvinder
Serie 2 2 7 7-0-0 20-03 21 11

7. mands hold
Pulje 162 9 6 2-0-4 9-24 6 12
Pulje 163 10 7 2-2-3 12-10 8 12 

Seniorafdelingen – foråret 2009 

Herreseniorudvalget
Kim Milwertz
Mads Kusk
Jesper Nielsen

Op– og nedrykninger
3.senior har ikke store chancer for at 
undgå nedrykning fra serie 1. Også 5.se-
nior får svært ved at undgå nedrykning 
fra serie 3. Der er derimod oprykning får 
både 7. og 9.senior.
Det bliver spændende kampe i juni. KBUs 
turnering bliver lagt om til efterår/forårs 
turnering her i sommer. 

Københavnsserieholdet er i nedryknings-
fare, da 3 hold rykker ned i serie 1

B.93 NULEVENDE ÆRESMEDLEM-
MER

1993: Ove Bech Jensen
1998: Henrik Lindholm
2005:  Jørgen Norsker

B.93’ FORTJENSTNÅL
(indenfor B.93 Fodbold)
2005: Freddie Birtø
2006:  Palle 

„Banks”Jørgensen
Jørgen Hammeken
Jørgen Ritnagel
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Vinterturneringen 2008/09 blev det hele 
store triumftog for B93. Klubben var repræ-
senteret i alle syv rækker, og det blev til fi re 
førstepladser, to andenpladser og en enkelt 
fjerdeplads. En sådan dominans er aldrig tid-
ligere set i vinterturneringens historie, der 
startede i 1973. Ved afslutningen deltog B93 
således i seks af de syv præmieoverrækkel-
ser. De fi re pokaler kan beundres i det ene 
pokalskab i klublokalet ved restaurationen, 
foreløbig indtil februar 2010. 

I alt spillede de syv B93-hold 60 kampe, vandt 
44, spillede 4 uafgjorte og tabte 12 kampe. 
Målscore 216-87. Virkelig imponerende. 
De fi re hold der vandt rækken var Veteran, 
Superveteran, Masters og Super Grand Old 
Masters. Der var sølv til Oldboys og Super-
masters. Det sorte får var Grand Old Masters, 
der kun blev nummer fi re.
 
Der er således noget at leve op til i den sæd-
vanlige KBU-turnering. Her halvt inde i for-
årssæsonen gør vi nedenfor en status. Alle 
rækkerne er kalenderturnering, bortset lige 
fra de helt gamle (7-mands), der spiller en ren 
forårsturnering. Også i år er B93, det eneste 

hold der er repræsenteret i alle syv A-rækker.

Oldboys (33 år), holdledere Mads Kusk/
Flemming Johansen, der er 12 hold i rækken, 
og efter 6 kampe er det blevet til beskedne 
7 point. En forklaring kunne være at midt-
banegeneralen Klaus B. kun har været med 
i en enkelt kamp. Det er blevet til sejre over 
SIF og Dragør. Foran truer kampene mod KB 
og AB Tårnby, de to suveræne hold i rækken..
 
Veteran (40 år), holdledere er kollektivt, 
der er 12 hold i rækken, og de første syv 
kampe har givet 10 point. I vinterturnerin-
gen gav de syv kampe 21 point. Det er blevet 
til sejre over B1903, AB Tårnby og FB. Der er 
ni point op til topholdet Dragør, som man 
endnu ikke har mødt. 

Superveteraner (45 år), holdleder Johnny 
Horn, der er 10 hold i rækken, og selvom hol-
det kun har tabt en af de første seks kampe 
(6-2-3-1) er man alligevel ni point efter fører-
holdet Brønshøj. Uafgjorte kampe er roden 
til alt ondt. Man mangler endnu Brønshøj, 
og her tæller kun en sejr, hvis man ønsker at 
vinde rækken. I vinterturneringen blev det til 
maksimum i de syv kampe.
 
Masters (50 år), holdleder Benny Gerneke, 
der er 11 hold i rækken. De første 6 kampe 
har givet 14 point, så kan du selv regne ud 
hvor mange kampe der er sluttet uafgjort. 
Masters har mistet Jens Kolding og Ole Pe-
tersen, der begge er forfremmet til Superma-
sters. Ansvaret er herefter lagt i hænderne 
på Erik Norsker og Frank Rasmussen. Mester-
skabet bliver formentlig en kamp mellem AB, 
Brønshøj og B93 og med B1903 som outsider. 

Supermasters (55 år), holdleder Ole Pe-
tersen, der er 10 hold i rækken. De første 6 

Gammelmandsrækkerne kampe har givet 18 point og en målscore på 
22-3. Problemet er at B1903 med en del tidli-
gere landsholdsspillere (Svend Andresen, Al-
lan Michaelsen og Flemming Ahlberg) også 
har 18 point (målscore dog kun 19-5). Som 
nævnt ovenfor må holdet i år trækkes rundt 
med Ole P. og Jens. Mod HIK kom B93 bagud 
i starten af 2. halvleg med 1-2, men vandt al-
ligevel med 8-2 (5 mål af Kolding). 
 
Grand Old Masters (60 år), holdledere Kaj 
Boll (B93) og Gert Pibe Jensen (B1903), der 
er 8 hold i rækken, og ligesom i superligaen 
spilles der tre kampe mod hver (21 kampe). 
Holdet har fået en ikke uvæsentlig tilgang 
af den målfarlige skoleinspektør Axel Bech. 

Holdet har vundet over AB, Sundby, FA2000 
og ØIF, men tabte så knebent til suveræne 
KB, mener det blev til et tennisæg. Det ambi-
tiøse hold spiller for at få medaljer – har jeg 
hørt. Holdet er naturligvis handicappet af, at 
det er et fælleshold med B1903. 

Super Grand Old Masters (65 år), holdle-
dere samme som GOM, der er 6 hold i ræk-
ken, som er en ren forårsturnering med 10 
kampe. Klubbens stolthed med turnerings-
sejre de to sidste gange har ikke kunnet 
leve op til det enorme forventningspres. En 
medvirkende årsag er, at topscoreren Flem-

ming „Skiløberen” ikke har fået smurt sine 
støvler ordentligt, at Mygger har dårlig 
hofte, at Gert har hælspore, at This har væ-
ret skadet, at Torben brokker sig for meget, 
at Fritz er blevet skulderopereret, at Bent 
Mortensen har fået en rift på hånden… På 
kontoen står der 6 point efter 6 kampe. Der 
spilles 7-mands (med syv på hvert hold) klok-
ken 11:00 om formiddagen. Resultatet fejres 
efterfølgende med fælles frokost. Fem kok-
kehuer til Ole Klein. Fælleshold med B1903.

/palle banks jørgensen

Dødsfald
Ved 100 års jubilæet, der blev fejret i den 
gamle tennishal, var redaktør Ib Boye 
(„Gyldenspjæt”) konferencier og gjorde 
det festligt.
Han døde i maj 74 år gammel.

Ib Møller, der spillede 14 kampe/1 mål 
(1975/79) er død. Han blev kun 53 år. 
Begge Ib’s brødre spillede også i B93. Den 
ældste, Allan Møller (nu AB), opnåede 
DBU’s guldnål i teknik og en enkelt kamp 
på 2. holdet (1-6 mod Vejle).

AXEL BECH
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Talenttræner, Bjørn Rasmussen, og talent-
chef, Frank Nielsen, ser tilbage på året der er 
gået i talentafdelingen.
„Vi har set mange spillere der har udviklet sig 
rigtig meget i 2009” udtaler Frank Nielsen.
„Især landsholdsspillerne Bashkim Kadrii og 
Mourad El-Bariaki har haft et forrygende år 
med rigtig mange fl otte præstationer på så-
vel klubhold og landshold”

Deres udvikling skyldes en rigtig god ind-
sats på træningsbanerne gennem fl ere år. 
Især Bashkim har I det seneste år trænet fan-
tastisk 6-7 gange om ugen, og det giver altså 
resultat før eller siden.

Et godt billede på Bashkims udvikling er, 
at han først blev udtaget til U18-landsholdet 
i efteråret 2008. Dernæst blev han udtaget til 
en landskamp imod Italien i januar,. Derefter 
deltog han i en træningssamling i Vildbjerg, 
hvor han viste så stor styrke, at han blev ryk-
ket op på U19-landsholdet, med hvem han 
i skrivende stund spiller kvalifi kationsturne-
ring til U19 EM. 
Det er en fantastisk udvikling på et år, som vi 
er meget stolte af i talentafdelingen. Bash-
kim har også bidt sig fast i 2.divisiontruppen 
og hans debutmål til 1-0 imod Glostrup 2. 
maj vidner om en spiller med et stort poten-
tiale. Vi er sikre på at Bashkim vil forsætte 
sin udvikling i 2009-2010 her i klubben, fordi 
vores setup omkring ham er rigtig godt.
Om morgenen træner han individuelt og 

får den coaching, 
der stadig er essen-
tiel, så han får alle 
perspektiver med. 
Om eftermiddagen 
træner han i 2. divisi-
onstruppen og bliver 
her presset på tid og 
rum samtidig med at 
han kan læne sig op 

af erfarne og dygtige spillere og lære af dem. 
Dernæst har han samlingerne med landshol-
det som giver det sidste tryk.

U19
Flot sæson
Bejler til en topplacering i divisionen.

U17
God sæson
Placering i den bedste halvdel af divisionen.

2009-2010
Målsætning er klar:  Op i ligaerne gennem:
– Udvikle fl ere til U-landshold
– Vinde rækkerne
– Højne krav til spillere

Talentafdelingen

BJØRN RASMUSSEN

BASHKIM KADRII

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

Først er de ved at falde over bolden, så har 
de mere travlt med chokoladekiksene end 
langskudene, men pludselig kommer den 
dag, hvor far og mor ser, at deres lille pode 
for alvor er blevet bidt af en gal fodbold. I 
miniskolen, der tager sig af børn under 10 
år er der heldigvis mange der er blevet „in-
fi ceret“. Derfor er det bidende nødvendig at 
vores tilbud til de mindste er på allerhøjeste 
niveau og konstant tilpasser sig virkelighe-
den. Og det arbejder vi så på !

Talentudvikling for mindre børn.
Derfor har vi videreudviklet vores børnetræ-
ningskoncept, der indtil videre har været 
gennemført af klubbens fantastiske trænere 
i miniskolen. I april lød startskuddet   talent-
udviklingsprojektet for de mindste børn, der 
består af struktureret træning med hele år-
gange. Under ledelse af de mest erfarne træ-
nere i klubben, gennemføres der træning 
for op til 60 børn fra årgangen én gang om 
måneden. Her får børnene nye kammerater 
og får mulighed for at træne med og mod 
nogle, der kan skabe nye udfordringer end 

dem de oplever i den daglige træning på 
holdet. Som supplement til disse fantastiske 
dage gennemføres der også interne årgangs-
stævner, her blandes drengene på kryds og 
tværs indenfor årgangen og har en dejlig 
dag med et hav af driblinger, afl everinger og 
lækre skud.

Hvad er meningen
I miniskolen er der ikke decideret niveaude-
ling af drengene. De bliver i de grupper hvor 
de er startet med deres kammerater og her 
udvikler de sig i et trygt miljø under kyndig 
coaching af trænerne. Men sådan bliver det 
ikke ved med at gå. Når drengene bliver 9-10 
år bliver drengene delt op i verdensklasse-
spiller og europæisk topklassespillere. Denne 
opdeling er en nedbrydning af de hold, bør-
nene startede på som 4-5 årige, men bare 
rolig. For efter minimum et år med diverse 
årgangs-samtræninger og -events så går det 
hele meget lettere, for nu kender børnene 
hinanden. Og vejen er banet for en tuning 
af udviklingsarbejdet med de bedste af de 
mindste, uden at det har nogle sociale kon-
sekvenser. 

De første arrangementer er gennemført 
og har været en kæmpemæssig succes, læs 
mere på side 22.

Nicolai Hjeds U10 supervisor.

Talentudvikling for de mindste 

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

NICOLAI HJEDS
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I maj lød startskuddet for det intensiverede 
arbejde med klubbens yngste talenter. En 
start med stor succes! Det vidnede trænings-
ivrige drenge, glade forældre og toptændte 
trænere om. U9 og U10-årgangene, som 
udgør klubbens pre-talentskole, gennem-
førte trænerteamsene træningspas for hele 
årgange over to dage. Under ledelse af Niels 
Madsen og Nicolai Bo Hjeds blev kunststof-
banen møbleret om til et sandt inferno af 
lækre fodboldøvelser og lege, snedigt til-
rettelagt imod at fortsætte stimuleringen 
af drengenes teknik og fodboldmotorik – i 
tråd med klubbens spil- og udviklingsfi losofi .
Tæt på 100 børn gennemførte de første af 
en række fællestræninger for årgangene. 
Et initiativ, der på den lange bane skal sikre 

endnu dygtigere fodbolddrenge til B.93’s 
talentskole. I weekenden rundede U9’erne 
så af med et dejligt Horst Wein-stævne, der 
blev gennemført i strålende solskin. Stævnet 
blev et overfl ødighedshorn af smarte tricks, 
godt tænkte afl everinger og intelligent løb 
uden bold. For ikke at glemme råhyggende 
forældre med kaffe på sidelinjen, der i ro-
lig stil kunne nyde deres børns udfoldelser. 
Drengene dribler nu videre med træning og 
kamp på deres kamphold, men de kan glæde 
sig til fl ere årgangssamlinger med såvel træ-
ning som stævner inden sommer. En fl ot start 
for to lovende årgange.

Nicolai Hjeds, U10 supervisor.

Vilkår for B.93 U13 - T (forår 2009)
 Målsætningen med holdet
–  At skabe et hold, hvor det føles godt at 

spille på, på tværs af sociale, kulturelle og 
religiøse baggrunde. 

–  Lære drengene at sætte pris på fælles-
skabsfølelsen over at dyrke en holdsport, 
hvor der er brug for hver eneste drengs 
evner og hans indsats sammen med sine 
holdkammeraters.

–   Skabe et hold som følger sig som én hel-
hed. Et hold man kan være stolt af at spille 
på.

Krav om opførsel
1.  Man må ikke brokke sig overfor domme-

ren, modstandere eller sine holdkammera-
ter hverken til kamp eller træning.

2.  Vi klæder om sammen når vi skal spille 
kamp – før og efter kampen.

3.  Du skal melde afbud til kamp og til træ-
ning.

 4. Du slås ikke til træning 
 5.  Du deltager i træningen og kampene med 

energi og entusiasme.
 6.  Du behandler andre, som du selv gerne 

vil behandles.
 7.  Du respekterer dine holdkammerater og 

vores modstander.
 8.  Du driller og håner ikke dine holdkam-

merater eller vores modstander, hverken 
på banen, i omklædningsrummet eller til 
og fra træning/kamp.

 9.  Du kommer til træning for at være sam-
men med dine holdkammerater og ikke 
kun dem, som du kender der hjemmefra.

10.  Der er ikke noget som hedder, at jeg 
sagde det bare for sjovt – Du taler ordent-
lig til alle og bruger ingen grimme ord.

11.  Vores hold – skal være et hold, som det 
er godt at være og spille på. – Dette er 
vigtigere end at vi spiller godt.

U/13 T

Bagerste række fra venstre: Martin Larsen, Christoffer Andersen, Mohammed Khan, Abdul 
Ali Mawa, Mohammed Delawar Khan, Sami Akhtar, Amin Al-jaderi og Rasmus Falck. Forreste 
række fra venstre: Malthe Weinold Jørgensen, Zeeshan Khan, Daniel Azizi, Mohammed El Kaidi 
og Jens Bjerring.

Triumfer til U/9
Ved det internationale stævne i Ålborg 
24.maj blev det til Bronzemedaljer. Det 
blev til guldmedaljer 30,maj ved KBs 
stævne. Målscore 14-2 i de 4 kampe. Hol-
det blev rost for at spille teknisk hurtigt 
og boldbesiddende fodbold.

Fællestræning er… også… rigtig sjovt.

Pigeraketten kommer til 
Østerbro
DBU og B.93 inviterer alle piger mellem 6 
og 12 år til en sjov og spændende efter-
middag på B.93’ baner, Ved Sporsløjfen 
10. (Det er lige ved Svanemøllen Station).
Mandag 15. juni 2009 kl. 16.30 til 19.30 på 
Svanemølleanlægget(Kom bare fra kl. 16, 
hvis du har lyst)
Her er der fodbold, leg tips og tricks mm. 
på den sjove måde, når DBUs pigeraket 
stopper på Østerbro.
Arrangementet er for alle piger og du 
behøver ikke at have spillet fodbold før.
Det er gratis at deltage og du må rigtig 
gerne tage din mor og fi re veninder med.
Venlig hilsen B.93
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DET GÅR RIGTIG GODT: DBU har her i foråret 
givet alle lokalunioner tilladelse til at  spille 
med Sensational 1 i U18 rækkerne rundt 
i landet – det er helt suverænt og giver os 
alle muligheder for at teste boldene i masser 
af kampe, plus at rigtig mange piger rundt i 
landet for lov at få fornemmelsen af en bold 
der passer til dem. Københavns  universitet, 
ledet af Peter Krustrup har hele foråret fi l-
met kampe og målt pigernes helbred. Tusind 
tak til alle piger og forældre der igennem 
sæsonen har stået med hver deres kamera 
på lægterne og fi lmet kvindefodbold. Fan-
tastisk – Tak.

Sensational 1. er i gang med at blive testet 
i den bedste skotske liga. Thomas Slosarich 
talent træner i DBU og jeg var på besøg i 
skotland i maj til træning og kamp hos Celtics 
kvinder, der ligger i den bedste kvinderække 
og nr 1 lige her hvor jeg skriver. Vi havde su-
veræn træning med dem. Det var klasse for 
os at opleve bolden spillet på højt nivau, det 
gik rigtig stærkt og de havde en enormt cool 
følelse af at bolden fi k dem til at se godt ud-
cool lange afl everinger,suveræne mål mm.

Majken Gilmartin

Update på vores nye pigefodbold
Sensational 1.

Majken snakker med Robert Docherty, træ-
ner for kvindeholdet og head of develope-
ment for Celtics –foran Celtics medaljeskab..

Opstartsindtryk af U18 pigetræner, 
Bettina Falk
Pludselig står jeg på sidelinjen og råber 
kendte fodboldfraser som „mere lyd på” og 
„vend spillet” ind til pigerne, som kæmper 
alt hvad de har lært. Efter godt 15 år i gamet 
er rollerne byttet om. Det er nu mig, der har 
ansvaret for, at pigerne synes det er sjovt at 
komme til træning og kamp og samtidig ud-
vikler sig som fodboldspillere. En krævende 
opgave for en nyudklækket træner. Så var 
det lettere, da man selv spillede! 

De mange timer på træningsbanen viser 
sig heldigvis hurtigt at være til gavn i træ-
nergerningen. Spillererfaringen, glæden ved 
fodboldspillet samt en stor øvelsesdatabase 
er blot nogle af de ting, der får det hele til at 
glide. I dag fi nder jeg mig således godt tilpas 
i rollen som træner. Det hele bliver nu også 
meget sjovere af, at jeg har en fantastisk fl ok 
tøser at arbejde med. U-18 truppen er meget 
talentfuld og dem der vil, kan blive virkelig 
gode med lidt fokuseret træning. Vigtigst af 
alt er dog, at humøret altid er højt. Samtidig 
er der super folk omkring holdet. Der er god 
kemi i trænerteamet, og med en mand som 
Michél, der søger for alt praktisk, kan man 
vist ikke ønske sig meget mere – det skulle 

da lige være at få lov til at spille med i kamp 
engang imellem.

 
Bettina Falk

Bettina Falk har som aktiv spillet 48 A-lands-
kampe for Danmark. (red.) 

At være pigetræner… 
det er ik´ så ringe endda.

BETTINA FALK

MAJKEN MARIA GILMARTIN MED PIGESPILLERE

Pigerne spiller pokalfi nale 10.juni på Tårnby 
stadion imod AB Tårnby-fusionen. Michel 
Zola har meddelt, at han stopper i pigeafde-
lingen ved udgangen af juni. Han gennem-
fører dog Sct.Crix-turen for drengene og en 
tur til Polen for U/15 pigerne i efterårsferien. 
Her fra bladet skal lyde en stor tak til Michel 
for mange fi ne indlæg om pige- og kvinde-
afdelingen. 
Mere om skiftet i næste blad.MICHEL ZOLA

LANDSHOLDSSPILLER CATHRINE PAASKELANDSHOLDSSPILLER CATHRINE PAASKE
TESTER DEN NYE BOLD.TESTER DEN NYE BOLD.

1.Kvinde Senior
Det er blevet til oprykning til Serie 1, men 
holdet tabte kampen om førstepladsen 
til Politiets IF. Holdet har været på Web-
TV på hjemmesiden. Her bemærkes, at 
også dette hold spiller i alt for mørkeblå  
bukser, ja nærmest sorte, som Divisions-
holdet gør det.

fb 
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B.93s samlede medlemstal i periode : 01. januar 05 : 1326 - 1. maj 2009 : 2366

MEDLEMSUDVIKLINGEN I B.93 FODBOLD

Konkurrence
B.93s fodboldmedlemmer indbydes til en 
lille konkurrence med pæne præmier. Vi 
beder jer svare ja eller nej til spørgsmålet:

„Vil B.93s fodboldafdeling have over 
1250 medlemmer den 1.august 2009?”

Blandt de rigtige besvarelser, der skal 
være indsendt senest 1.juli, til klubbens 
kontor, att. B.93 Fodbold eller pr. mail til 
birtoe@kabelmail.dk, trækkes lod om 4 
gevinster:

Hovedpræmien er en lille transportabel 
Weber kuglegrill, som kan medtages på 
stranden eller på skovturen. De tre andre 
gevinster er en B.93-paraply, en neutral 
stokparaply og  en taskeparaply.

Der har været generalforsamling i Old Boys – 
foreningen, og der indledtes som sædvanlig 
med spisning – et buffetarrangement. Mødet 
indledtes med 1 minuts stilhed for at mindes  
frafaldne medlemmer, Leif Milwerts og Willy 
„Texas” Nielsen. Som man har kunnet læse 
på de foregående sider havde vintersæsonen 
således været meget succesrig med fi re ræk-
kevinderhold.

Samarbejdet med OB i Odense var genopli-
vet. B.93s besøg i Odense var med et meget 
stærkt hold og genbesøget fra OB vil være 
inden sommerferien. Der blev desværre ikke 
sidste år til en egentlig fest, men der er håb 
for i år. Der er dog p.t. ikke noget festudvalg. 
Mygger supplerede beretningen med en om-
tale af den fremragende tur til Arcachon (tid-
ligere omtalt i Fodboldbladet). Initiativet var 
kommet fra Ivar Roitmann, der blev takket.

Kassereren Ole Petersen kunne fremlægge 
et fl ot regnskab, hvor indeståendet var godt 
34.000 kr. Der var i alt indtægter på over 
16.000 kr., mens den dyreste udgift var til 
dommerne (2340 kr) og udgifterne i alt be-
løb sig til 9.060 kr.Kassereren beklagede at 
der vedblivende år efter år synes at være et 
betragteligt overskud. Kontingentet blev 
derfor ikke direkte drøftet, men fortsætter 
uændret: 250 kr. årligt.

Det er nu trist at ikke fl ere af vore spillere 
i Gammelmandsrækkerne, har meldt sig ind 
i foreningen, så ledes at der kan blive mere 
dynamik.

Valgene blev „spændende”, idet Jørgen 
Ritnagel trak sig efter mange års formands-
arbejde. Heldigvis havde Palle „Banks” Jør-
gensen, der jo nu er pensionist, indvilget i at 
overtage formandsposten. De to øvrige be-
styrelsesmedlemmer, Ole Petersen(Kasserer) 
og Per „Mygger” Jürgensen blev genvalgt. 
Finn „Ludo” Jensen blev genvalgt som revi-
sor.
Generalforsamlingen afsluttedes med det 
traditionelle 93-hurra.

fb 
(med baggrund i det udsendte referat)

OLD BOYS – FORENINGEN

DEN NYE BESTYRELSE

Holdledere:
Old Boys: Mads Kusk og Flemming Jo-
hansen

Veteran: Kollektive holdledere

Superveteran: Johnny Horn

Masters: Benny Gernecke

Supermasters: Ole petersen og Michael 
Stangerup

Grand Old masters og Super Grand 
Old Masters:
Kaj Boll Christensen og Gert 
Jensen(B.1903)
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SMÅ-PLUK 
B.93-Hurra
På Old Boys generalforsamlingen fremkom 
et spørgsmål om klubbens hurra: 3 lange, 3 
korte og „færdig”. Dette hurra-råb stammer 
fra klubbens start. Det er særligt „færdig”, 
der lyder lidt underligt „i moderne øren”, 
men i gamle skrifter, kan man læse, at det 
in tid havde sin berretigelse (side 14 i Jubilæ-
umsbogen for 50 år).

Hans Drachmann

I maj fyldte Hans 50 år, og blev selvfølgelig 
hyldet i sin avis „Politiken”. Overskriften var 
„Ringbindenes Herre”. Det er hans tilnavn på 
avisen og skyldes, at Hans „graver sig helt til 
bunds” i en række sager.

I fødselsdagsartiklen nævnes også, at Hans 
„har været medlem af B.93 i fi re femtedel 
af sit liv”. Han er p.t. vendt tilbage til „Po-
litikens” Christiansborg-redaktion. Hans har 
også i 3 år været udstationeret i Bruxelles. I 
artiklen omtales tillige den meget roste bog 
„Kongen og Kejseren”, hvor Hans skrev om 
„Det Kongelige Teaters” byggeplaner.

Hans Drachmann har modtaget den jour-
nalistiske Hørup-pris.

Fra dette blad endnu en stor lykønskning 
med tak for det enorme arbejde, Hans har 
præsteret omkring opretningen af vores 
gamle klub.

Jens Carl
På B.93s generalforsamling var der som om-

talt på side 3 et forslag fra „Banks” om at 
fjerne punktummet i B.93. Forslagsstilleren 
redegjorde grundigt for sit synspunkt, men 
„klarede” ikke spørgsmålet fra Jens Carl: 
„Hva’ så med min tatovering”!
Forslaget blev forkastet – heldigvis! (redak-
tørens indstilling).

„Zanka”

Sikke en sæson for Mathias „Zanka” Jørgen-
sen !!! Udnævnt til Årets talent og guldme-
daljer for både pokal og Danmarksmester-
skab. Et stort til lykke fra hans gamle klub.
Mathias blev 19 år den 23.april. Fik sin debut 
på B.93s Divisionshold som 16-årig og fi k i alt 
10 kampe på Divisionsholdet i foråret 2007 
og blev solgt til FC København i sommeren 
2007. Mathias havde indtil da altid spillet i 
B.93.

KB under forandring
I KBs medlemsblad har man kunnet følge en 
debat om klubbens „bestræbelser på at til-
passe sig nutidens professionalisme”. Debat-
tøren nævner, hvordan den professionelle 
indstilling rækker langt ned i ungdomsræk-
kerne, senest med et nyt projekt „School of 
Excellence”. Er utilfreds med, at udviklingen 
ikke har været drøftet i klubben igennem 
„en åben meningsudveksling”.
KBs formand, Niels Chr. Holmstrøm, redegør i 
sit svar for udbygningen af samarbejdet mel-
lem FCK og KB. Det er i de enkelte afdelinger 
de sportslige aktiviteter afgøres med ansvar 
overfor klubbens love. Talentudviklingen 
i KB Fodbold fi nansieres af FCKøbenhavn.

Danske Spil
Før 2.Division øst startede var odds lavest for 
FC Vestsjælland som vinder af Divisionen. 
Nærmeste oprykningskandidater var HIK, 
Brønshøj og Ølstykke. B.93 var dømt til en 
8.plads, så Divisionsholdet har overrasket 
glædeligt. Nedrykningen var spået til Avarta 
og Værløse. Meget tyder på, at Avarta her 
klarer skærene.

Lønninger i dansk fodbold
Hidtil har man ikke i Danmark kunnet være 
med, når det gjaldt spillerlønninger. Men 
i B.T. har man kunnet læse om specielt 3 
lønninger i FCKøbenhavn. Jesper Grønkjær 
skulle modtage 400.000 kr. om måneden, 
mens anfører Ulrik Laursen skulle få 375.000 
kr. Målmand Jesper Christiansen får ifølge 
avisen „kun” 350.000 kr. månedligt. Der er 
dog vist spillere i FCK med endnu højere løn-
ninger. I Brøndby kan man dog også være 
med. 450.000 kr. til svenskeren Alexander 
Farnerud og 425.000 kr. til Jan Kristiansen.

Det er altså en anslået årsløn til Farnerud 
på 5,4 mio.kr.!!

Johan Lange

En af B.93s meget kendte tidligere ungdoms-
trænere, Johan Lange, deltager nu i DBUs 
Talentudvikling som repræsentant for FC 
København.

Borgerlig klub ?
Mens nu konkursramte FREM altid omtales 

som arbejderklub, skønt stiftet af medlem-
mer i partiet Venstre, så har B.93 i hjertet af 
Østerbro, et ry som en mere borgerlig klub. 
Det kan skyldes, at B.93s bestyrelse i de første 
år, var præget af fi ne stllingsbetegnelser på 
bestyrelseslisterne: Konferensråd, Grosserer, 
Kaptajn, Oberstløjtnant, Politiassesor (jurist), 
Geheimeetatsråd, Læge, Tandlæge og Labo-
ratorieforstander.

Brian „The Beast”

Brian Jensen, som vi tidligere har nævnt spil-
lede 10 sæsoner ungdomsfodbold i B.93 og 
nåede 10 divisionskampe som målmand, har 
stor succes i engelsk fodbold. Senest med op-
rykning til Premier League for Burnley. Han 
holdt målet rent i alle Play off-kampene. Han 
har endnu et års kontrakt med klubben, og 
håber på en stor lønstigning nu. Har også 
drømmen om det danske landshold.

Kurt Olsen
Kurt var i 90’erne en meget humørfyldt hold-
leder for Divisionsholdet. Han fylder 70 år 
den 1.august. Kurt har også været medstifter 
af 100 mands-foreningen.
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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.

På DBUs repræsentantskabsmøde i februar 
bebudede formanden Allan Hansen, at det 
konsulentfi rma Capacent, som DBU og Divi-
sionsforeningen havde bedt om at komme 
med „en national handlingsplan for dansk 
fodbold”, havde „spændende data” i deres 
forslag. Mon ikke Allan Hansen har taget 
munden for fuld.

Det endelige forslag fra Capacent kom i maj, 
og det tør nok siges, at forslaget anbefaler 
større uligheder i dansk topfodbold. Økono-
mien sættes over det sportslige, så det batter. 
Forslaget bør ikke have nogen gang i dansk 
fodbold. Man bør som bekendt – forståelig-
vis – kalde en spade for en spade og ikke en 
skovl. Dette forslag er „bestilt” for at bevare 
de 10-12 klubber i superligaen. Det synes jeg 
DBU og Divisionsforeningen bør tone rent 
fl ag om. Økonomien går forud for alt sports-
ligt.

Der opstilles 4 muligheder i forslaget. Det 
første er 10 hold i superliga og 14 i 1.divi-
sion, andet forslag er 12 hold i både super-
liga og 1.division med slutspil. Tredje forslag 
er i store træk som nr.2, dog har klubberne 
nu point med i slutspil. Fjerde forslag er 14 
hold i superligaen og 12 i 1.division, også her 
med slutspil i superligaen. De 6 bedste mø-
der hinanden 4 gange i slutspillet. Eksempel: 
FC København og Brøndby mødes 6 gange i 
turneringen. Politiet her i området vil kræve 
ekstra ressourcer ! Hvorfor dog i det hele ta-
get slutspil. Som man kender situationen nu 
er det kun få hold, der kan vinde DM. Her-
følge som DM-vinder er historik.

Der har været mange fodboldledere, også 
Morten Olsen, der har foreslået 16 hold i 
superligaen. Det vil skabe færre indtægter 
meddeles der. Nævnes dog knap nok i rap-
porten!

Ved alle forslagene gælder, at der kun må 
spilles kontraktfodbold i de 2 øverste rækker. 
Der vil altså kun være plads til 24-26 halv- el-
ler helprofessionelle klubber. Et sådant for-
slag får selvfølgelig næring efter Fremad 
Amager, Frem og Køges konkurs, men disse 
konkurser har vidt forskellig baggrund, dels 
i en enkeltmandsdrømme, utrolig dårlig 
ledelse og et ønske om fusion indenfor en 
kommune.

Forslaget ligger reelt op til en afskaffelse 
af 2.divisionerne, som selvfølgelig allerede 
blev ødelagt, da superligareserveholdene 
fi k adgang. Der ligger ikke i de almindelige 
turneringsstrukturer noget om direkte ned-
rykning. Som det er nu, er der et økonomisk 
gab mellem superliga med TV-pengene og 
1.Division – og det skal „bevares”.

Reserveholdturnering kan alle nu se er en 
nødvendighed, dog ikke alle i KBU. I årsbe-
retningen skrives der f.eks., at turnerings-
ændringer er „noget skidt” med baggrund 
i ønsket om at få superligaholdene ud af 
2.division.

Man kunne håbe, at der blev startet et „op-
rør” blandt de over 30-40 divisionsklubber 
(udenfor superligaen) mod de rige klubbers 
ønsker. Det skete for godt 20 år siden, da 
B.93 indkaldte en række klubber omkring et 
forslag. Hans Bjerg Petersen kaldte B.93s ini-
tiativ for et „Bondeoprør”. Men han fi k ikke 
sin og de daværende store klubbers ønsker 
gennemført.

fb
ps. Indlægget er ikke koordineret med 

B.93’ ledelse

Turneringsstruktur
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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

Klaus B. Johansen er anfører for klubbens 
populære hjemmeside www.b93.dk Vi skal 
nu fi nde ud af hvem han er og hvad mellem-
bogstavet står for.

 Klaus, der er fra 25. maj 1974, er født og 
opvokset i Vallensbæk. Som ungdomsspiller 
jagtede han den sjællandske rekord i klub-
skifter. Han spillede i nævnte rækkefølge 
i Vallensbæk IF, BS 72, Brøndby, Lyngby, Al-
bertslund IF og Hvidovre. Spillede et par år 
som senior i BS 72 under Per Mantzius. 

I januar 1995 fl yttede Klaus fra Vallensbæk 
til København. „Mit klubvalg var ikke svært, 
idet en af mine absolut bedste venner var 
Casper Bøje. Og så kendte jeg jo også både 
Erling Bøje, Ludo og Palle Banks. 

Jeg startede på 3. holdet, som havde Flem-
ming „Fad” (Johansen) som træner. Som du 
nok ved, så fi k jeg også en enkelt 2. holds-
kamp. Jeg var på bænken sammen med 
Mads Øland mod Virum-Sorgenfri, og et 
kvarter før tid satte Flemming „Fad” mig på 
banen. Senere var jeg med på det succesfulde 
„Legendehold” (7. holdet) sammen med bl.a. 
Simon Lübecker, Morten Grahn, Thomas W. 
Rasmussen, Flemming „Fad” og Mads Kusk. 
Nu spiller vi oldboys. 

Efter studentereksamen tog jeg en ud-
dannelse på RUC, så jeg nu kan skrive cand. 
comm. (kommunikation) på mit visitkort. Ud-
dannelsen indebar bl.a. et ophold i London, 
hvor jeg benyttede lejligheden til at blive 
glødende Chelsea-fan. Mit første job var i 
marketingsafdelingen på Ekstrabladet. Efter 

tre gode år blev jeg i 2006 headhuntet til „Te-
leselskabet 3”.

Det var Hans Drachmann der fandt mig, 
da klubben skulle i gang med en professio-
nel hjemmeside i 2003. Det har været hårdt 
og spændende. Husk at nævne Inder Sapru, 
Klaas Muizelaar og Allan Riley, som alle læg-
ger et stort arbejde i hjemmesiden. Vi for-
søger hele tiden, at gøre konceptet bedre, 
senest er vi startet med web-tv, hvor Thomas 
W. Rasmussen er anfører.

Jeg bor sammen med Tina, som er ansat 
indenfor ordensmagten. Jeg mødte Tina en 
aften jeg var i byen med Bøje (junior), og nej, 
Tina var ikke på arbejde (det har hun været 
siden, red.). Forholdet har medført en bonus-
søn Marco (21 år). 

Jeg kender dig kun som „Bageren”, men 
erfarer at Klaus B. står for Bjørn. 

Efter jeg er fl yttet til København har jeg 
skiftet identitet, og det er kun dig og Erling 
(Bøje, red.) der er på „Bagerholdet”.
Held og lykke med www.b93.dk

/palle banks jørgensen

Bjørn eller Bager

FORMANDEN OG KLAUS B.
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På foranledning af den evigtarbejdende 
webmaster Klaus B., har klubben oprettet 
en sektion for videooptagelser på klubbens 
hjemmeside. Jeg har fået fornøjelsen af at 
koordinere arbejdet med de små indslag, der 
fremover skal være med til at give et billede 
af klubben fra 1. holdet på stadion til træ-
ning med lilleputterne på Svanemølleanlæg-
get. Tennisafdelingen bidrager også, og man 
kan bl.a. se hvordan standerhejsningen  den 
2. maj forløb. En stor dag for klubben, og der 
vil selvfølgelig komme fl ere indslag på hjem-
mesiden, når hallen tages i brug. Redaktio-
nen er selvfølgelig modtagelig for input, og 
skulle nogen føle trang til at bidrage med 
optagelser/ indslag er man velkommen til at 
kontakte mig.

Thomas, Web TV redaktør.

B.93 WEB TV
Når den aktive periode er slut, så er det en god ide for dig og for klubben, at du 
bliver passivt medlem.

Det koster 500 kr. årligt.

Det passive medlemskab giver adgang til klubbens generalforsamling, der afholdes 
i det tidlige forår, med stemmeret. Desuden er der adgang til fodboldens årsmøde i 
november. Og der er selvfølgelig adgang til B.93s klubhus og dets faciliteter. Her kan 
du også erhverve et gratis fodboldblad.

Men ikke mindst gratis adgang til divisionsholdets hjemmekampe

BLIV PASSIVT MEDLEM I B.93

THOMASTHOMAS

SALGSAFDELINGEN

Jacquelline Johansen
Sponsorchef
Tlf.: 2890 9000
b93event@gmail.com

Jørgen Bundgaard
Salgskonsulent
Tlf.: 2043 1891

Susanne Gross
Salgskoordinator
Tlf.: 4038 6004
b93salg@gmail.com

Overspringshandlingen.dk
Østerbroeren Kåre har en række B.93-
indlæg på ovennævnte hjemmeside. B.93 
selv mangler egen blok og beatforum.
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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

Alle ungdomshold har mulighed for at søge 
tilskud til rejser eller stævner i 100 mands 
foreningen. Det sker ved henvendelse til for-
manden Paul Davidsen eller foreningens kas-
serer, Henrik Lindholm (tlf. 39 62 93 65). For-
eningen har igennem årene kunnet yde store 
tilskud til ungdomsholdenes rejser/stævner. 
Foreningen er lidt uforståeligt endnu (stiftet 
for over 20 år siden) ikke blevet 100 medlem-
mer. Der skal herfra lyde en stor opfordring 
til primært B.93s ældre medlemmer om at 
søge indmeldelse. For tusindlappen i kon-
tingent støttes det vigtige ungdomsarbejde 
i klubben. Man får tillige gratis adgang til 
Divisionsholdets hjemmekampe til efteråret 
på det ny istandsatte Østerbro stadion. Ge-
neralforsamlingen er lidt mere festlig end 
generalforsamlinger normalt er med god 
stemning takket være god mad og gode 
vine. Det hører med i kontingentet.

Medlemskab tegnes ved i Danske Bank, reg.
nr. 4001, konto 27 36 71, at indbetale 1.000 
kr. Det kan dog også ske ved opringning til 
foreningens kasserer, Henrik Lindholm
(tlf. 39 62 93 65).

fb

f a n k l u b
Det koster kun 100 kr. årligt at 
blive medlem af B:93-Fanklubben.

Som medlem får du:

• 4 fribilletter til B.93s hjemmekampe

• Sæsonkort til særdeles fordelagtig pris

•  Rabat i over 40 butikker på Østerbro 
(10/20/25 %)
(nævnt i sidste fodboldblad)

•  20% rabat på B.93s merchandise
(tørklæder, huer m.m.)

 
Tilmelding til Susanne Gross på tlf. 40 38 60 
04 eller mail: b93salg@gmail.com

BLIV MEDLEM AF…

Ungdomsfonden blev stiftet i forbindelse 
med 100 års jubilæet i 1993 og har siden 
støttet ungdomsarbejdet i B.93 med store 
midler, bl.a. gennem det store Erhvervs-Fi-
ve-a-side stævne. Fonden har i godt 15 år 

været ledet af klubbens mangeårige for-
mand Jørgen Norsker, som nu har fået gen-
nemført et generationsskifte og overdra-
get formandspladsen i Ungdomsfonden til 
Flemming Johansen. Der er tillige kommet 
nye bestyrelsesmedlemmer med: Mark 
Mladenovic (75 Divisionskampe i 90’erne) 
samt Jens Ritnagel. De suppleres  af de gar-
vede bestyrelsesmedlemmer: Palle Banks, 
Finn Ludo, Ritter, Thomas Rasmussen og 
Jørgen Norsker. Ungdomsfonden er god-
kendt af skatte-
myndighederne, 
hvilket betyder at 
bidrag til Fonden 
er fradragsberetti-
get for den enkelte 
yder. Kun gaver 
over 500 kr. kan 
fratrækkes, og der 
er et maksimums-
beløb på 13.600 kr. FLEMMING JOHANSEN

BESTYRELSENBESTYRELSEN

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

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

I år betaler vi også  
30% tilbage til vores kunder

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

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

*Den viste præmie er fratrukket 30%, der udbetales som bonus. Præmien dækker 
ansvars- og kaskoforsikring for elitebilister- og kaskoforsikring for elitebilister  
med bopæl i hovedstadsområdet. Det er en forudsætning, at du kan dokumentere  
8 års skadefri kørsel, og at alle familiens forsikringer samles hos GF Forsikring.

I løbet af efteråret får vi ny restauratør i B.93. 
Dennis Glavas og David Gleist hedder de nye 
forpagtere, der rykker ind med ønsket om at 
skabe en levende klubrestaurant med mange 
aktiviteter og mange glade mennesker.

Dennis Glavas er selv tidligere ungdoms-
spiller i B.93. Han har de senere år arbejdet 
med blandt andet at levere catering til festi-
valer.

David Gleist er kokken i den nye duo, hvis 
ambition er at levere god og sund mad til ri-
melige priser. De vil forsøge at gøre terrassen 
endnu mere indbydende, de vil gøre loka-
lerne mere sportsprægede, og så ønsker de 
to som sagt at bidrage til at sætte mere gang 
i klublivet med spændende arrangementer.

Men som alle ved, så er det ikke kun re-
stauratøren, der skal sætte gang i klublivet. 
Det vil kun ske, hvis medlemmerne selv øn-
sker det og bidrager til det. Hovedbestyrel-
sen skal derfor opfordre alle medlemmer til 
at tage godt imod de nye restauratører og gå 
aktivt ind i samarbejdet med dem.

Åbningstiderne i restauranten vil stort set 
være de samme som hidtil. De nye restaura-
tører vil også få mulighed for at afholde sel-
skaber lørdag aften, men de arrangementer 
kan jo også være klubarrangementer. Som 
noget nyt vil klublokalet, som er det første 
man kommer til ved indgang fra hall’en, al-
tid være åbent for medlemmerne, også lør-
dag aften.

Med den nye aftale siger klubben dermed 
farvel til Ole Klein, der har været forpagter 
hos os i snart fem år. Ole kom ind i klubben i 
2004 og gjorde en fantastisk indsats både for 
at forbedre rammerne og miljøet i restaura-
tionen, og for at skabe liv i lokalerne med en 
række gode arrangementer.

Som de fl este ved, har Ole og hans med-
arbejdere også leveret mad i den absolutte 
superklasse til mange forskellige arrange-
menter. Man skal vist lede længe efter en 
sportsklub, hvor medlemmerne har spist så 
godt som i B.93. Det var også Ole Klein, der 
tog initiativ til at indføre princippet Sund 
Klub, hvor frituregryden blev smidt på los-
sepladsen.  

Ole Klein vil fremover drive catering-virk-
somhed fra andre lokaler i byen. Fra B.93 
side siger vi mange tak til Ole og hans fl inke 
medarbejdere for indsatsen i de fem år, og vi 
ønsker dem held og lykke fremover. Men in-
den vi skilles, håber vi, at der bliver mulighed 
for at alle klubmedlemmer kan komme til et 
festligt arrangement og sige tak og held og 
lykke til Ole og Lisa og deres folk.

Samarbejdet med de nye restauratører vil 
fortsat ske med udgangspunkt i restaurati-
onsudvalget, der har Jørgen Ritnagel som 
formand. 

Hans Drachmann, hovedbestyrelses-
medlem.

Ny restauratør i B.93

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

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

Strynøgade 7, 2100 Østerbro
Leon Nehm (kassérer) mobil: 2230 8513
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B.93 og håndboldklubben Team København 
har besluttet at indlede et samarbejde. De to 
klubber har indgået aftale om, at håndbold-
klubben fra den 1. september lejer sig ind i 
klubhuset ved Svanemøllen.

Begge klubber håber, at det nye samar-
bejde vil give et ekstra løft til klublivet, akti-
viteterne og miljøet i klubhuset, ligesom det 
er tanken, at ledere, trænere og spillere fra 
de to klubber kan samarbejde på områder, 
hvor det vil være sjovt og godt.

Team København har omkring 350 spillere 
i senior og ungdom. Klubben træner og spil-
ler i Svanemøllehallen lige ved siden af B.93’s 
klubhus samt i Ryparkhallen og i mindre 
omfang i Idrætshuset. Og så har håndbold-
klubben sit nuværende klubhus et helt fjerde 
sted, nemlig på Jagtvej ved siden af bibliote-
ket, hvor Skjold holdt til for en del år siden. 
Det lejemål opsiger Team København nu, og 
med indfl ytningen i vores klubhus får de lidt 

mere samling på det hele tæt ved Svanemøl-
lehallen.

Konkret betyder aftalen mellem B.93 og 
Team København, at håndboldklubben lejer 
sig ind i klubhuset og dermed får mulighed 
for at bruge de åbne klublokaler i stueeta-
gen på linje med B.93-medlemmerne. 

Team København får også et skrivebord på 
kontoret og mulighed for at anvende kontor-
faciliteterne, og klubben får rådighed over 
et lagerrum i kælderen. Håndboldspillerne 
får også mulighed for at bruge motionsrum-
met og for eksempel reservere tider til fysisk 
træning for deres bedste hold på samme 
måde, som de mest bedste B.93-hold har det. 
Derudover vil medlemmerne af Team Køben-
havn på samme måde som B.93-medlemmer 
kunne blive individuelle medlemmer af B.93 
Motion og få nøgle til rummet mod at betale 
det meget billige kontingent på 300 kroner 
per halvår.

B.93 byder håndboldspillere inden for

B.93-HALLERNE SKAL STÅ KLARE TIL SEPTEMBER

Forhandlingerne mellem B.93 og Team Kø-
benhavn har løbet over det sidste års tid. Ja, 
faktisk var der allerede forhandlinger, den-
gang B.93 fl yttede til det nye anlæg i 1994. 
Der er mange små ting, der skal overvejes, 
når man indgår i et sådan samarbejde, men i 
begge klubber er der nu en tro på, at det nok 
skal blive vellykket. I april gav generalfor-
samlingen i B.93 tilslutning til samarbejdet.

Vi opstillede fra starten to forudsætninger 
for samarbejdet, som skulle opfyldes:

For det første skulle begge klubber gå ind i 
det med godt humør og med lyst til at møde 
i klubhuset og samarbejde der, hvor det gi-
ver god mening. For det andet skulle samar-
bejdet være til økonomisk fordel for begge 
parter.

I B.93 glæder vi os til det nye samarbejde. 
Team København er en god og velfunge-
rende klub, og de har mange gode ideer i 
både ungdoms- og seniorarbejdet, som vi hå-
ber at kunne lære af i B.93. På samme måde 
kan det være, at vi kan bidrage med gode 
ideer og erfaringer til håndboldklubben. 
Vi tror kort sagt, at samarbejdet gør begge 
klubber stærkere.

De to klubber er jo tætte naboer i dag. De 
henter deres medlemmer fra samme geo-
grafi ske område, mange i B.93 kender hånd-
boldklubben, og mange B.93-familier har et 
ben i begge klubber, hvor et familiemedlem 
måske spiller fodbold eller tennis i B.93, mens 
et andet spiller håndbold i Team København. 

Bestyrelsesmedlem Lise Bobek, der sam-
men med kasserer Karl Fogh var den centrale 
person i forhandlingerne, har i en informa-
tion til håndboldklubbens medlemmer skre-
vet:

„Vi kan efter min bedste overbevisning 
være rigtig godt tilfredse med lejeaftalen, 
der giver os mange nye muligheder i klub-
regi – og glæde os til det nye samarbejde 
med B93, der ser frem til, at vi fl ytter ind hos 
dem.“

Vi har nu i begge klubber et par måneder 

til at forberede indfl ytningen. Der er prakti-
ske ting, der skal ordnes, men der er først og 
fremmest en opgave med at sikre, at hånd-
boldspillerne vil føle sig velkomne nede hos 
B.93 og få lyst til at komme der rigtigt meget. 
Måske skal vi indlede det hele med en stor 
fælles fest for fodbold, tennis og håndbold. 
Alle gode ideer er velkomne, og alle, der har 
lyst til at gøre en indsats for at skabe en fest-
ligt velkomst til håndboldklubben, skal bare 
melde sig til Jesper Nielsen på kontoret. Og 
så vil vi fra bestyrelsens side opfordre alle til 
at tage godt imod håndboldspillerne. Det 
skal nok blive sjovt.

Hans Drachmann

Dit uddannelsessted er 
Københavns 

Tekniske Skole
Med uddannelser der involverer
grundforløb til videregående 

uddannelser
guldsmede til serviceassistenter

tømrer til multimediedesigner
grafi  ker til værktøjsmager

snedker til HTX
AMU-kurser til
virksomhedstilpasset efteruddannelse

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

De fi ndes ikke andre steder i verden.

Få mere viden på www.kts.dk
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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

Når du handler
–kig efter vore

annoncører

Den 21. april indfandt jeg mig på Slottet til 
klubbens generalforsamling. Som altid var 
det en fornøjelse at hilse på gode venner 
fra de forskellige hold. Med sidste års gen-
eralforsamling in mente, var der dog en vis 
frygt for at stemningen desværre ikke kunne 
holde det høje niveau, der var omkring baren 
ved mødets start. Og uden at gå i detaljer var 
konklusionen efter over 3 drøje timer, at det 
bestemt ikke er blevet nemmere at forene 
fodbold og tennis i disse år. Som medlem af 
vores pragtfulde boldklub er det en meget 
trist udvikling at følge. Stor ærgrelse fulgte 
mig da også på cyklen hjem og i de efter-
følgende dage. Det forekom mig af samme 
grund også lidt grotesk, at man ønsker at in-
vitere andre klubber indenfor i vores lokaler. 
Så kan vi rigtig udstille vores indbyrdes skæn-
derier for nogle stakkels håndboldspillere. 
Det vil være ganske oplagt, at man først får 
talt sig til rette før man inviterer gæster in-
denfor. Som udenforstående er det svært at 
sige hvor skoen trykker i hovedbestyrelsen. 
Personfnidder, dårlig kommunikation, man-
glende ønske om samarbejde eller andre 
ting? Det er svært at vide, men det er godt 
nok trist at se og høre på. Jeg håber derfor 
meget, at hovedbestyrelsen fi nder nye veje 
at gå, og får skabt en bedre stemning til gavn 
for alle klubbens medlemmer.

Thomas Old Boys

Generalforsamling 
– en foreningsfestdag eller et 
sørgeligt rendezvous

Initiativtagere søges.
Talenttræner Bjørn Rasmussen har været 
i Tyskland og bl.a. besøgt „Werder Bre-
men”. Har hjembragt et hæfte derfra 
med fotografi er og beskrivelser af alle 
ungdomshold.
Til en lignende ide i B.93 søges iværksæt-
tere/fotograf. Kontakt BR.

Kulturudvalget
Kulturudvalget er interesseret i alt gammelt 
materiale, forudsat det har noget med B93 
at gøre. Senest har vi modtaget en del gamle 
kampprogrammer fra Torben Klarskov, som 
har hele carporten fyldt med programmer 
fra ind- og udland. Og så fi k vi i februar må-
ned en meget interessant henvendelse fra 
Pia Wessel. Hendes morfar var ingen ringere 
end Johannes Gandil, manden som fi k ind-
ført fodbold i B93 i 1896, altså for 113 år si-
den. Pias mor, Johannes datter, Jonna Gandil 
(Bjerge) havde vundet en del tennispokaler 
for B93 i 20’erne. De befi nder sig nu i Kul-
turudvalgets lokale på 2. salen. Tak til både 
Torben og Pia. 

Kulturudvalget er også kommet i forbin-
delse med legendariske „Lille Kajs” (1917/87) 
meget lillebror, Jørgen A. Hansen, der tidli-
gere ejede Restaurant Snaren. Det har resul-
teret i, at vi har lånt Lille Kajs spændende 

scrapbøger. Da Danmark i 1940 spillede 3-3 
mod Sverige scorede Lille Kaj (på 166 cm.) 
alle tre danske mål. Han blev senere en me-
get anerkendt træner i Randers Freja, Vejle, 
OB og B1909.

Bogen er ikke ud-
solgt, men det går 
den rigtige vej. Der 
er under 40 eksem-
plarer tilbage, og 
der bliver ikke trykt 
fl ere. Så hvis du vil 
læse klubhistorie el-
ler bare se billeder 
(dem er der 308 af), 
skal du snart skynde 
dig. Bogen på 300 
A4-sider kan købes 

på kontoret hos Gitte Arnskov. Prisen er som 
tidligere nævnt 250 kroner.

Hvis din vej ikke lige falder forbi Svanemøl-
leanlægget, så kan du sende en mail til palle.
banks@teliamail.dk så fi nder vi en løsning. 
B93-bogen har fået en fl ot anmeldelse i pres-
sen. Ekstrabladet forsynede bogen med fem 
(ud af seks mulige) kokkehuer, eller var det 
fyldepenne, og skriver „Det er underhold-
ning, tal og anekdoter og et persongalleri, 
der går tilbage til Østerbro-klubbens fødsel 
i 1893”.

B93-bogen, Michael Rohde – og alle de andre

Få bladet tilsendt
Hvis du ønsker fast at få tilsendt Fodbold-
bladet koster det beskedne 100 kroner om 
året. Du kan indbetale beløbet på bladets 
bankkonto 0252-3001359703 med angivelse 

af navn og adresse. Man kan også vælge at 
sende „en hund” til Palle Banks Jørgensen, 
Åkandehaven 166, 2765 Smørum eller man 
kan indbetale på kontoret eller til en af re-
daktionens medlemmer.

Johannes Gandil

PALLE BANKS
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Fotografens magt
Da AaB-B1903 mødtes i en DM-kamp i sep-
tember 1939 skete noget højest usædvanligt. 
B1903’s Simon Mathiesen skød langt udefra, 
bolden ramte underkanten af overliggeren 
og sprang ned på jorden bag målmanden. 
Kampens dommer, Valdemar Bodilsen fra 
Viborg, befandt sig omkring midterlinien. 
Han spurgte AaB-målmanden Svend Egon 
Christensen, om bolden havde været over 
stregen. Det kunne han ikke svare på. Der 
var ikke hjælp at hente hos linievogteren, 
som dengang vogtede hele linien i sin side 
(diagonalsystemet indført senere), og derfor 
sjældent var i nærheden af baglinien. Dom-
meren spurgte så i stedet en pressefotograf 
bag målet. Da han mente bolden var over 
stregen, dømte dommeren mål. Kampen 
sluttede 1-1. Sports-Bladet betragtede situa-
tionen som ganske utilladelig. 

En travl dag
HIK’s veteranback Aage Andersen fi k en 
travl dag, søndag den 24. august 1941. Om 
formiddagen var han dommer i en seriekamp 
på Fælleden. Kl. 13:15 var han kontrollør i 
Idrætsparken til KB-B1903. Kl. 15:15 spillede 
han back i Idrætsparken i kampen HIK-Frem. 
Da HIK-målmanden Rupert Jensen blev ska-
det i 1. halvleg ved stillingen 0-0 måtte Aage 
Andersen overtage målmandstrøjen. HIK 
tabte 0-6. Det vides ikke hvad Aage lavede 
om aftenen. 

En lang cykeltur
I maj 1942 skulle Nakskov spille ude mod Sla-
gelse i den såkaldte Krigsturnering, hvor der 
var 28 hold i den bedste række (delt ind i tre 
landsdelte krese, som man stavede kredse 
dengang). Angriberen Poul Skiødt kom for 
sent til toget i Nakskov. Han kunne nå toget 
i Nykøbing, hvis han tog en taxa, men det 
kostede 100 kroner. I stedet tog han sin cykel 
og cyklede de 140 km. til Slagelse, hvor han 
nåede frem fem minutter før kampen gik i 
gang. Derved undgik Nakskov at spille med 
10 mand. Vor ven udlignede til slutresultatet 
2-2 fem minutter før tid. Poul blev i øvrigt 
altid kaldt Per, idet fi re af Nakskovs angri-
bere hed Poul. Det vides ikke hvordan Poul/
Per kom hjem.

Man kan ikke huske det hele
I kampen om DM-mesterskabet i 1941/42 
(Krigsturneringen) mødtes B93-AB (3-2) i fi -
nalen. En kamp der havde samlet 23.000 til-
skuere i Idrætsparken. DBU havde udpeget 
den anerkendte dommer, Valdemar Laursen 
(KB) til at lede slaget. Til gengæld havde DBU 
glemt, at påsætte to linievogtere til kampen. 
Valdemar Laursen valgte, at tage en reserve 
fra hvert af holdene, og de fi k så besked på 
kun at vinke når bolden var ude, han skulle 
nok selv tage sig af off-side kendelserne m.v.

Anekdoterne er samlet af Palle 
„Banks”

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

 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

STØT B93 VED AT TALE I MOBILEN

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

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

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

Sidste år blev der for første gang afholdt 
sommer fi ve-a-side. Det var en så stor succes, 
at man gentager succesen igen i år. De to 
initiativtagere er de gamle rotter Flemming 
„Fad” Johansen og Thomas W. Rasmussen. 
Du kan læse mere om festdagen på hjemme-
siden eller ved opslag i klubben. Husk kryds i 
kalenderen – og husk at tilmeld dig. 

Fodboldanekdoter
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HOVEDBESTYRELSEN

Formand:

Johnny W. Hansen

Mobil: 6080 9393

weterstein@gmail.com

Kasserer:

Hans Bay

Privat: 3538 7805

Mobil: 2021 3357

hansbaydk@gmail.com

Fra fodboldafdelingen:

Jørgen Ritnagel (fodboldformand)

Privat: 3542 3293

Mobil: 2273 0885

ritnagel@mail.tele.dk

Hans Drachmann

Privat: 3542 5254

hans.drachmann@privat.dk

Fra tennisafdelingen:

Ole Chr. Rasmussen (tennisformand)

Privat: 3990 0121

ocr@albaek-aps.dk 

Klaus Klinge

Mobil: 2067 3730

Suppleanter:

Torben Klarskov (fodbold)

Flemming Jensen (tennis)

Tilknyttet administrator:

Henrik Dreiager

Privat: 5058 1551

Arbejde: 3085 9012

dreiager@hotmail.com

FODBOLDBESTYRELSEN

Formand:

Jørgen Ritnagel

Tlf.: 3542 3293

Mobil: 2273 0885

ritnagel@mail.tele.dk

Næstformand:

Anders Levinsen

Tlf. 3963 3353

anders@ccpa.dk

Øvrige medlemmer:

Tommy Møller

Tlf.: 3918 3707

Hannequitzau@mail.dk

Medi Nezeri

Mobil: 51267951

Majken Gilmartin

Tlf. 4010 7099

mmg@gilmartinfi lm.com

Mads Kusk

Mobil: 2834 2658

madskusk@hotmail.com

Arbejdende suppleanter:

Kim Milwertz

Tlf.: 4453 3527 

Mobil: 2644 8651

kim.milwertz1@skolekom.dk

Jasin Christensen

Mobil: 2685 3693

jasin_rahmani@hotmail.com

RUNDE
FØDSELSDAGE
2. halvdel af 2009

50 ÅR:
Glenn Nielsen 6. oktober
Ole Klein 27. december

70 ÅR:
Per Nielsen (A&P) 3. juli
Arvid Christensen 7. juli
Arne Ohrt 7. november

80 ÅR:
Erik Sørensen 29. august

Cyklonen fylder 
70 år.
Vor tidligere første-
holdsspiller Arvid 
Hugo Christensen 
fylder rundt den 
7. juli. Det var BT-
journalisten Torben 
Blom der gav Arvid, 

også kaldet Abber, tilnavnet Cyklonen efter 
(endnu) en forrygende indsats i hjemmekam-
pen (Vanløse Idrætspark) mod B1901 (3-2) i 
1962. Arvid spillede 203 kampe/85 mål i pe-
rioden 1960/70. Han var en meget pågående 
forward, der skød på alt hvad der rørte sig, 
og løb efter alle afl everingerne til ham – også 
de umulige. Da B93 i juni 1966 sensationelt 
vandt 8-0 i Viborg scorede cyklonen fi re mål. 

Arvid kom ikke på landsholdet, han måtte 

nøjes med at spille for København og fod-
boldsammenslutningen Stævnet. Hvis der 
havde været et indendørslandshold havde 
han været sikker mand. Han hærgede sim-
pelthen alle målnettene i indendørshal-
lerne, som repræsentant for B93, Standard 
Electrics, Birk Sko eller De Gamles By. Også 
på dansegulvet var der gang i Arvid, han var 
Østerbros ukronede tvistkonge. Arvid var ud-
lært bager, men det var kun på dansegulvet 
han fi k glæde af sin uddannelse.

For nu 20 år siden blev hverdagen drastisk 
ændret for Arvid, idet han blev ramt af en 
hjerneblødning. Det så alvorligt ud, men Ar-
vid tog røven på alle, og ved en enorm ener-
gisk genoptræning, blev han mobil igen, 
bortset fra lammelserne i hans venstre side. 
Cyklonen havde slået til endnu en gang. Ar-
vid kommer på anlægget hver tirsdag.

B.93s sponsorchef Jacquelline er i maj ble-
vet gift og hedder nu Jacquelline Lindberg.

Lykke og Jørgen Petersen har holdt guldbryl-
lup i maj. Ægteparret passer sammen med 
deres datter indgangen ved Divisionsholdets 
kampe og har gjort det i utallige år.

90 ÅR:
Æresmedlem
Ove Bech Jensen 
fylder 7. november

OVE BECH JENSEN 




