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Er du vild med fodbold og mellem 9-15 år og
har du lyst til at spille i sommerferien?
Så skal du til B.93 Fodbold Camp 2010 med
træning, kampe, teknikturnering,
målmandstræning og All Star-kamp.
B.93 Fodbold Camp afholdes fra mandag den
26. juli til torsdag den 29. juli 2010.
Alle dage er fra kl. 10.00 - 15.00.
Tilmelding til Bjørn Rasmussen på
Tlf:3160 1893 El. bjoernb93@gmail.com
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Klaus B. Johansen

Inder Sapru

www.b93.dk

3120 0881
Klaus.B.Johansen@gmail.com
inder@indernettet.com

Bladet kan også læses på B.93’s hjemmeside
Næste blad forventes i september 2010
Deadline for indlevering af stof:
15. august 2010

Mads Ibenfeldt har scoret
mod Vanløse
Foto: Christian Midtgaard

B.93 – klubben i
centrum
20. april 2010 – Generalforsamling i
klubben.
Glædeligt at se, at så mange mødte op. 300 medlemmer var vi. Alle ville gerne tage del i klubbens
demokratiske liv. Der var trængsel i lokalet. Forholdene var bestemt ikke optimale, men alle tog
situationen med ro. Dirigenten Torben Henriksen
ledede forsamlingen med den sædvanlige kompetence - iblandet en god portion humor, der
bidrog til at fastholde den gode stemning.
Der var mange fornuftige spørgsmål til såvel beretning som regnskab, og tennisbestyrelsen og
fodboldbestyrelsen var på forhånd blevet enige
om at begrave stridsøksen og se fremad. Derfor
blev der nedsat et udvalg, der inden den 15. oktober 2010, skulle gennemgå klubbens vedtægter og eventuelt foretage en justering heraf.
Det var skønt at bemærke, at mange indlæg fra

salen blev indledt med navn og klubbens navn,
B.93. Et tegn på, at mange er bevidste om, at når
man træder ind i klubbens lokaler, så har vi alle
samme skjold på. Vi deltager fordi, vi vil gøre et
arbejde for vores klub, fastholde og udbygge den
gamle klubs traditioner. Nok er vi alle sammen
forskellige individer, kommer i klubben for at
dyrke netop vores interesse, men således som
det også blev nævnt i artiklen om indvandrerproblematikken i sidste nummer af B.93 Fodbold, så
er vi alle B.93`ere.
Klubbens motto „B.93 – klubben i centrum“ hentyder ikke blot til vores beliggenhed i hovedstaden, men det indebærer også, at vi alle er bevidste om, at det er vores klub, der er i centrum for
vores gøren og laden i klubben. Vi er en del af et
fællesskab, som vi ikke et øjeblik betænker os på
at indordne os under. Et forslag om etiske rammer for benyttelse af klubbens hjemmeside blev
vedtaget med stort flertal. Tilsvarende rammer er
også er gældende for B.93 fodbold.
redaktionen

3

Den nye struktur
På DBU`s årlige repræsentantskabsmøde blev
det vedtaget at indføre en reserveholdsturnering
fra 2010/2011, samt en trinvis reducering af 1. division fra 16 hold til 12 hold i sæsonen 2012/2013.
Fra den kommende sæson indebærer det, at otte
2. hold fra 2. division bliver flyttet over i en reserveholdsturnering. De otte ledige pladser i 2. division udfyldes ved at reducere den normale nedrykning fra 2. division fra seks hold til et hold samt
udvide oprykningen fra Herre-DS fra seks til ni
hold. Reserveholdsturneringen får deltagelse af
de fire øvrige 2. Hold fra SAS-ligaklubberne samt
op til fire klubber på Wild Cards.
Reduceringen af 1. Division fra 16 til 12 hold i sæsonen 2012/2013 vil foregå på den måde, at i sæsonerne 2010/2011 og 2011/2012 reduceres oprykningen fra 2. division fra tre til ét hold, hvilket
så også betyder at nedrykningen fra 2. division til
Herre-DS udvides fra seks til otte hold. I overgangsperioden vil 1. division således i sæsonen
2011/2012 bestå af 14 hold og blive spillet som en
dobbeltturnering med 26 spillerunder i alt.
Vi på redaktionen hilser denne udvikling med

Peer O. Appel
registreret revisor
statsautoriseret revisorfirma
stationspladsen 3, 1. og 2. sal
3000 Helsingør
Tlf. 4921 8700
Tlf. 4921 8750
pa@kallermann.dk
www.kallermann.dk
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glæde, selv om det naturligvis indebærer, at det
bliver noget sværere at rykke op fremover. Omvendt kan man argumentere med, at såfremt
man skal en række højere op, så er det vel med
det klare formål, at man bliver hængende og
helst også er i stand til at arbejde mod endnu
større mål. For B.93, der har haft „fornøjelsen“ at
spille i en række med Brøndby og FCK`s revervehold (KB), har det været en blandet fornøjelse at
skulle møde de to klubbers reservehold. Som det
fremgår af Palle „Banks“ Jørgensens statistik over
vore kampe mod netop de to hold, så har kampene været præget af, hvilket hold, man nu skulle
møde på det pågældende tidspunkt. Mest grotesk var det,da vi den 10. maj sidste år mødte et
KB hold, der stillede med ikke færre en 9 superligaspillere, hvoraf flere var landsholdsaktuelle.
Ganske vist løste vort hold opgaven til ug med
kryds og slange ved at spille uafgjort, men det var
alligevel et tab på to point, som kom til at koste
os dyrt i den sidste ende.
Tk/pbj

B93's kampe mod FCK II og Brøndby II
2. Division/Øst
1

07.08.2005 Brøndby II

0

-

2

U

2

22.04.2006 Brøndby II

0

-

1

H

3

24.09.2006 Brøndby II

0

-

2

U

4

05.05.2007 Brøndby II

2

-

1

H

5

22-09-2007 Brøndby II

1

-

5

U

6

08-06-2008 Brøndby II

2

-

3

H

7

02-11-2008 Brøndby II

1

-

1

U

8

16-05-2009 Brøndby II

5

-

2

H

9

08.08.2009 Brøndby II

1

-

3

H

10

18.04.2010 Brøndby II

3

-

1

U

15

-

21

10 kampe - 3 v.- 1 u. - 6 t.

1

26.10.2005 KB (FCK II)

1

-

6

H

2

21.05.2006 KB (FCK II)

1

-

2

U

3

02.09.2006 KB (FCK II)

5

-

0

H

4

15.04.2007 KB (FCK II)

1

-

2

U

5

27-10-2007 KB (FCK II)

1

-

0

H

6

12-05-2008 KB (FCK II)

2

-

4

U

7

08-11-2008 KB (FCK II)

3

-

1

H

8
9

10-05-2009 KB (FCK II)

2

-

2

U

05.09.2009 KB (FCK II)

3

-

0

H

1

-

2

U

-

19

10

28.03.2010

KB (FCK II)

10 kampe - 4 v. - 1 u. - 5 t.

20

Pudsigt, at vi altid har mødt KB hjemme i efteråret
Historie:
Fra turneringen 2005/06 kunne superligaens 2. hold spille med i 2. division (dog max. 6 hold,
senere forhøjet til max. 8 hold). Østkredsen har alle fem år haft de samme to 2. hold, medens
vestkredsen har haft op til seks 2. hold.
Det generelle problem har været 2. holdenes meget svingende styrke. I 2008/09-sæsonen
blev Brøndby II nummer fire i turneringen til trods for de tabte med 1-7 til Stenløse og desværre
med 0-8 til FC Vestsjælland (som vandt divisionen tre point foran B93).
Da B93 mødte KB på Fr.berg Stadion i foråret 2009, stillede KB med hele syv etablerede superligaspillere:
Johan Wiland, Mathias Zanka Jørgensen, Niclas Jensen, Libor Sionko, Martin Vingaard,
José Junior og Damen N'Doye. Efter en fin indsats fik B93 2-2, men satte trods alt to point til i kampen om 1. pladsen.
21. april 2010/Palle Banks

Mazda2

Den er bare go'
kom ind og lad dig begejstre

Vi ved at overskriften er brugt før – men det er hvad vores kunder
siger, når de har prøvet den nye Mazda2. “Den er bare rigtig sjov at køre,
sikken motor – men samtidig utrolig lydløs. Og ligger på vejen som en meget
større bil. Lækker instrumentering og hvilken kvalitet! Den er jo en ren fornøjelse med den brændstoføkonomi og så kan I finansiere den billigere end
min bank ?".
Hvis du ikke tror på hvad vi skriver, så lad det komme an på en prøve. Kom
selv ind og bliv begejstret og hør mere om vores finansiering og den nye
grønne turbo dieselmotor, der kører helt op til 23,8 km på literen.
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Spillerportræt:

MARTIN HEISTERBERG
Fodboldbladet møder Martin Heisterberg dagen efter sejren på 2-1 over
B.1908. Den syvende sejr på stribe her
i foråret.

Hvordan er stemningen i truppen lige nu?
Stemningen er selvfølgelig rigtig god. Det er kanon at vinde syv kampe i streg, men jeg synes
også at alle er noget ængstelige – det er jo nu
oprykningen skal til at blive afgjort, og folk er
spændte og klar!
Hvor længe har du egentlig været i B.93?

Min rolle på holdet er nærmest udelukkende af
defensiv karakter. Vi har mange offensive typer
og har blandt andet to backs der meget gerne vil
frem – så min primære rolle er, at sørge for at holdet altid står godt defensivt. Og så bare håbe på,
at holdkammeraterne laver mål oppe i den anden
ende, hvilket de er flittige til for tiden, siger Martin, der selv har lavet et par vigtige kasser i denne
sæson. Ikke mindst 2-1 scoringen mod Brøndby II
på udebane. En fremragende hovedstød sat ind
2 sekunder før dommerens pausefløjt.
Du har haft flere trænere.
Hvordan vil du betegne
forskellen på dem og nuværende Jeppe Tengbjerg?

Jeg spillede i B.93 allereJeg synes først og fremde som junior og ynglinmest man kan mærke, at
ge, men valgte derefter
Jeppe er tidligere spiller.
at trappe lidt ned med
Han forstår, hvad vi renfodbolden. Jeg tog derder rundt og laver. Han
for ud til mine gymnasiekan endda finde på at
kammerater i HIK. Her
inddrage os i forskellige
blev jeg hurtigt indlembeslutninger på banen,
met i 1.divisionstruppen.
dog uden, at vi ved hvem
Efter et par sæsoner der,
der bestemmer (griner).
holdt jeg en kort pause
Dernæst synes jeg, at han
Martin Heisterberg Foto: Christian Midtgaard
fra fodbold, før jeg kom
er meget progressiv i sin
tilbage til B.93 inden sætilgang til trænergerninsonen 07/08. Dertil skal nævnes at det trak meget
gen. Han opsætter enkelte mål for de respektive
i mig, at brormand Mads var i klubben. Dengang
spillere, og evaluerer løbende på dem. Det giver
vi spillede hvert sit sted, så vi sjældent hinanden
hol det som helhed et bedre udgangspunkt, men
– nu går vi jo nærmest op og ned af hinanden, og
samtidig en individuel udvikling af den enkelte
det nyder jeg overraskende nok, siger Martin
spiller, siger Martin der under Jeppe har fået en
med et glimt i øjet.
mere motiverende rolle på holdet, som jo altid er
garant for en arbejdsindsats.
Hvad er din primære rolle på banen?
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Hvad har været din foreløbig største oplevelse i B.93trøjen?
Hmm..jeg synes faktisk at jeg mangler lidt store
oplevelser i B.93-trøjen. De første år jeg var i klubben, lå vi og rodede rundt i midten af tabellen.
Sidste år havde vi en forrygende sæson, men
endte med at smide det hele på gulvet mod Brabrand. Men, det kommer når vi rykker op til sommer!
Du tror på oprykning? Har vi i givet fald potentialet
til at blive i 1. division?
Ja, det skal jeg jo tro på, og det gør jeg også! Vi
hænger lige bag de førende hold nu, og vinder
vores kampe for tiden. Så jeg synes bestemt, at vi
er en meget seriøs bejler til en af de to oprykningspladser. Desuden synes jeg, at det udelukkende er vores egen skyld, hvis vi ikke rykker op.
Vi har tabt kampe mod hold, som man ikke skal
tabe, hvis man vil gøre sig gældende i toppen – og
det er selvfølgelig svært at tænke på, hvis det
skulle ende med ikke at blive oprykning.
Omkring vores potentiale i forhold til 1.division,
så er det der vi skal være. Både vores trup, men
også klubben generelt, skal være i en række højere end 2.division. Så det er hvad vi kæmper for,
og det fortjener klubben og alle omkring den.
Hvordan er det at have Østerbro Stadion som hjemmebane?
Jeg synes at Østerbro stadion er en konge hjemmebane. Efter renoveringen er vores stadion blevet utrolig flot. Der er en helt speciel charme over
vores hjemmebane, der gør, at det altid er sjovest
at spille dér.

Martin Heisterberg i nærkamp
Foto: Christian Midtgaard
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Martin har netop rundet 50 kampe på B.93’s førstehold. Men det er kun første step på vejen i den
„aftale“ han har indgået med sin bror Mads samt
klubkammeraten Mikkel London. Deres aftale
går ud på at de tre skal op og have rigtig rigtig
mange kampe i B.93-trøjen. Tilsammen har de tre
gutter opnået omkring 150 kampe på divisionsholdet. Så det bliver spændende at følge med i.
Der er dog endnu et stykke op til Ole Pedersens
klubrekord på 409 kampe!
Når Martin ikke spiller fodbold på B.93’s anlæg ligger han ikke ligefrem på den lade side.
Ved siden af fodbolden læser jeg til lærer. Jeg er
uddannet dansklærer, og er nu i gang med idrætten. Jeg er færdig til næste sommer, men regner
med efterfølgende at læse pædagogisk antropologi på Danmarks Pædagogiske Universitet.
Der er ingen tvivl om at Martin befinder sig godt
i B.93, og han glæder sig til at fortsætte opbygningen af et kommende 1. divisionshold. Han er
godt klar over, at han måske ikke ligefrem giver
sig selv det bedste udgangspunkt ved kommende forhandlinger med klubben, men han vil ikke
lægge skjul på at det er i B.93 hjertet ligger, og
dermed også hans fodboldmæssige ambitioner.
Alt det bedste fremover ønsker fodboldbladet til
vores fysisk stærke forsvarsspiller, Martin Heisterberg, som desuden er en rigtig guttermand og
super flink at være i selskab med.
cw

Østerbros
Idrætsklubber
går sammen
11 store klubber på Østerbro er gået
sammen i et nyt idrætsforum, som har
fået navnet Sport 2100.
Formålet er dels at
udbygge samarbejdet
mellem
idrætsklubberne,
dels at gå i dialog
med Københavns
Kommune og By
og Havn om udviklingen af idrætten
på Østerbro i de
kommende år, så
man sikrer, at der er
idrætsfaciliteter og idrætstilbud til de mange,
mange tusinde nye indbyggere, som Østerbro
ventes at få i de næste tiår.
De 11 klubber på Østerbro – fodboldafdelingen i
B.93 er naturligvis med – er overbeviste om, at vi
har langt større chancer for at få en god dialog
med kommunen og By og Havn, som udvikler
Nordhavnen, hvis idrætten står sammen, taler
med en stemme og fremsætter gode og konstruktive forslag, som er til at gennemføre i praksis og som er til at betale.
Baggrunden for det nye idrætsforum er blandt
andet de gode erfaringer, som klubberne på
Østerbro fik, da en række af dem i 2006 gik sammen og foreslog en helhedsløsning for idrætten
og især for området omkring Østerbro Stadion.
Dengang tog klubberne bestik af de mange øn-

sker og behov, der var, og af de tanker og ønsker,
som kommunen havde, og det hele blev forenet
i et forslag til en helhedsløsning.
Med mange gode kræfters indsats – herunder
ikke mindst overborgmesterens og kulturborgmesterens – blev det omsat i den store løsning,
der førte til renovering af Østerbro Stadion, en ny
skøjtehal i Ryparken, en atletikhal til Sparta, et
nyt klubhus til Fælledklubberne og en ny tennishal til B.93 på Svanemølleanlægget.
Det første skridt til
etableringen
af
Sport 2100 blev taget i restauranten i
B.93’s klubhus torsdag den 21. januar
2010. I mødet deltog ledere fra de 11
klubber, og det
samme gjorde tidligere overborgmester Jens Kramer Mikkelsen, der i dag er direktør i By og Havn
og derfor i gang med at lægge planer for Nordhavnen, som i løbet af en årrække skal rumme
40.000 arbejdspladser og 40.000 nye beboere.
Jens Kramer Mikkelsen deltog, fordi han ønsker
en dialog med idrætten på Østerbro om planerne
og mulighederne for at forsyne de kommende
borgere med idrætstilbud.
På det næste møde i KBK’s badmintonhal på
Krausesvej blev grundlaget for det nye idrætsforum Sport 2100 vedtaget. Af det fremgår, at Sport
2100 har to hovedopgaver:
For det første skal Sport 2100 være med til skabe
konkret, praktisk samarbejde mellem klubberne
på tværs af idrætsgrene. Det kan være om alt fra
fælles brug af faciliteter, hjemmesider, administration, sponsorarbejde, fælles adgangskort til
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kampe og stævner med mere. Et eksempel på det
er, at håndboldklubben Team København er flyttet ind i B.93’s klubhus.
For det andet skal Sport 2100 være en medspiller
for kommunen i udviklingen af idrætten på
Østerbro med henblik på at skabe fremgang for
idrætten og gøre bydelen og byen til en bedre by
at være i for alle.

sourcer og kompetencer, vi er så heldige at kunne
trække på i B.93.
Med udviklingsplanen er klubberne i Sport 2100
klar til at gå i dialog med Københavns Kommune
og med By og Havn.

De 11 klubber, der repræsenterer omkring 1.000
medlemmer, er Sparta, KIF, KBK, Copenhagen
Beach Volley, Københavns Bordtennis Klub, Team
Denne opgave har Sport 2100 allerede taget fat
København, Danske Studenters Roklub, KSF,
på. I de sidste tre måneder har de 11 klubber arSkøjteklub København, Boldklubben Skjold og
bejdet med at udarB.93. Store stærke
bejde en „UdviklingsMedlemmer i Sport 2100:
klubber, der repræsenplan for Idrætten på
Atletik: Sparta og KIF.
terer en række sportsØsterbro“, som er en Badminton: Københavns Badminton Klub (KBK) grene, og har vist, at de
samlet plan for idrætBeach Volley: Copenhagen Beach Volley
også selv kan opføre
tens udvikling på
Bordtennis: Københavns Bordtennis Klub.
idrætsfaciliteter. KlubØsterbro i de komHåndbold: Team København
berne har både en stor
mende år, så det sikres,
Roning: Danske Studenters Roklub (DSR)
bredde og en stærk
at der vil være idrætsSkøjtesport: KSF og Skøjteklub København
elite.
tilbud til de mange
Fodbold: B.93 og Boldklubben Skjold
borgere, der gerne vil
Men det stopper ikke
bo på Østerbro. I øjeblikket er der jo pladsproblemed de 11 klubber. Sport 2100 er et åbent forum,
mer flere steder, som gør det svært at opfylde
og vi håber at kunne byde flere klubber velkomborgernes ønsker om at dyrke idræt. det kender
men i de kommende måneder, så Sport 2100 vil
vi selv i B.93, hvor vi har besvær med at finde
kunne tale på vegne af hele Østerbros Idræt.
plads på banerne til klubbens omkring 1.400 aktive fodboldspillere.
Det er tanken, at Sport 2100 skal have sin egen
hjemmeside, hvor man kan følge med i, hvad der
Kernen i planen er beskrivelsen af fire idrætscensker. Indtil hjemmesiden er etableret, kan man gå
tre på Østerbro, som skal være dynamoer for
ind på klubbernes hjemmesider og læse mere. På
idrætten, øge samarbejdet mellem klubberne og
www.b93.dk skal man gå til fodboldafdelingens
skabe nye tilbud til borgerne. De fire centre er
side, hvor man kan finde Sport 2100 i topmenuen.
Østerbro Stadion, Østre Gasværk, Ryparken og
Nordhavnen. Alle steder peger udviklingsplanen
Sport 2100 er i tæt dialog med KBU og med kompå arealer, der uden store problemer kan reservemunens eliteidrætsorganisation Team Copenhares til idrætsformål.
gen, lige det er tanken at holde kontakt med
Danmarks Idræts Forbund (DIF), så vi til sidst får
Planen indeholder en række skitser, der konkret
samlet alle gode kræfter bag en ambitiøs men
illustrerer, hvordan idrætsfaciliteterne kan udvikrealistisk plan for udviklingen af idrætten på
les. Det er skitser, som de to fodboldspillende
Østerbro.
arkitekter på supermasters-holdet – Jens Harild
og Jakob Eggen – har udarbejdet i samarbejde
Hans Drachmann
med klubberne. Endnu et bevis på, hvilke res-
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B.93 bankede
FC Barcelona i Påsken
B.93’s talentfulde U10 drenge spillede
i påsken med i en stor turnering i Barcelona med deltagelse af blandt andre
FC Barcelona og Espanyol. Holdet viste
stor international styrke.
I Påsken prøvede B.93’s fodboldskole kræfter
med det ypperste i Europa, da klubbens U10 hold
spillede med i en ekstrem stærk turnering i Barcelona. B.93-holdet, der består af spillere født i
2000, skulle måle sig med blandt andet Espanyol
og FC Barcelona. B.93-holdet var den eneste danske repræsentant i U10-turneringen, der talte
flere andre spanske hold og et hold fra FC Barcelonas fodboldskole i Venezuela.
Inden afrejsen glædede holdets træner sig til at
få svar på et par spørgsmål.
„Der er blevet talt meget om, at talentudviklingen og børnefodbolden i Danmark har haltet efter andre europæiske lande, de seneste år. Så det
bliver spændende at måle os med de spanske
hold og især FC Barcelona, der nok gør det allerbedst i verden og se hvordan det står til i B 93,“
udtalte Nicolai Bo Hjeds, mangeårig træner i B 93.

600 tilskueres opbakning på det skønne lille stadion Agapito Fernandez, der ligger ved den gamle Olympiske by i Barcelona, der har middelhavet
som smuk baggrund.
De danske drenge var veloplagte og charmede
de spanske tilskuere med præcist, intelligent og
hurtigt kombinationsspil krydret med stor aggressivitet, når holdet pressede. Det gav hurtigt
gevinst og efter 1. halvleg var B.93 foran 3-0 efter
en række flotte opspil.
I anden halvleg kom FC Barcelona lidt bedre med,
men 93’erne holdt hovedet koldt og sikrede sig
en 5-2 sejr, der ikke var et mål for lille. Efter kampen blev drengene hyldet af de lokale tilskuere
og sejren blev nydt i fulde drag med en velfortjent sodavand, der blev indtaget i det skønne
solskin.
Holdet fortsatte med at imponere turneringen
igennem og spillede sig frem til flotte bronzemedaljer. Efter at have tabt semifinalen efter straffesparkskonkurrence med FC Barcelonas fodboldskole fra Venezuela, Talentos Franco Rizzi’s.
“Turen har været en kæmpe oplevelse for drengene og et vigtigt led i deres udvikling som fodboldspillere. Jeg er stolt over drengenes præstation og over hvad vi har fået gennemført i B.93.
Præstationerne beviser, at der bliver trænet rigtigt i klubben og vi i B.93 har et højt internationalt
niveau for børnefodbolden,“ siger Nicolai Bo
Hjeds.

B.93 spillede kampen mod FC Barcelona fredag,
og den berømte storklub stillede op med små

B.93 U10 fotograferet sammen med FC Barcelonas kommende
verdensstjerner. Foto: Jesper Bjarnø
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Klubben har mistet
to af sine trofaste
medlemmer
Peter Vang
Døde 28. marts 2010.
Han blev 66 år. Peter
Vang blev medlem af
klubben som dreng.
Han var ikke klubbens
største talent, men var
en back, der levede på
sin hurtighed. Selv ville
han nok kalde sig en habil firmaback. Var skolemester i løb. Allerede som ynglingespiller, måtte
han stoppe pga. knæproblemer. Så det var ikke
pga. fodbolden, at Peter blev en kendt 93’er.
Peter var en type, der absolut ikke gemte sig i et
hjørne i klublokalet. Han var højttalende, og så
var han så ubetinget klubmester i bramfrihed. Og
når han fortalte historier, tog han ikke hensyn til,
om der eventuelt skulle befinde sig et par tennisdamer i lokalet. Sammen med Chesmann, Dingle,
Texas og Tarok sørgede Peter Vang for, at det ikke
var kedeligt at komme i klubben, og at Pussy Cat
havde en pæn omsætningsfremgang. Nu er alle
fem døde.
Civilt var Peter Vang udlært sølvsmed. Han kunne
sit håndværk og fik flere hædersbevisninger. Han
havde i mange år sin egen forretning i Studiestræde. Han gik aldrig på kompromis med sin faglighed. Det gjaldt også hvis enkefru Snob fra Hellerup, skulle have et nyt smykke, så var det Peter
der bestemte, hvordan det skulle formes. Heller
ikke fru Snob fik verbal særbehandling.
Peter, som blev kaldt guldsmeden, havde ofte
besøg af 93’ere i baglokalet, som i øvrigt var fyldt
med kanariefugle, som var hans store fritidsinte-

resse. Og man kunne være sikker på, at der blev
budt på et par flasker rødvin, som – desværre - var
en af hans andre interesser.
På Østerbro Stadion kunne han råbe linievogteren i modsatte side op. Kampens dommer kunne
heller ikke være i tvivl om, at Peter var til stede.
I en divisionskamp opdagede Peter pludselig,
at linievogteren i hans side (Idrætshuset) var en
kvinde. Så blev der ikke sparet på tilråbene.
Peter, der var en afholdt 93’er, efterlader sig to
voksne døtre med sin første kone Eva. Han var senere i en periode gift med Anne Grete, datter af
klubbens tidligere formand John Andreasen.
Mogens Tarp
Døde 17. april 2010. Han
blev 76 år. Mogens Rüssell Tarp havde været
medlem af B93 siden
1943. Han var således
et af de ældste medlemmer i klubben. Tarp var
lige til sin død en fast del
af Rafleklubben om tirsdagen, ligesom han var en
flittig gæst på Østerbro Stadion til divisionskampene.
Mogens Tarp var et kendt ansigt på Østerbro. Han
havde hele tre forretninger i Ndr. Frihavnsgade
(nummer 29, 31 og 36), som handler med bøger,
kontorforsyning og kontorstole. Forretningerne
annoncerede både i Fodboldbladet og på Østerbro Stadion. Sidste år overdrog Mogens Tarp forretningerne til sønnen René Rüssell Tarp.
Mogens sørgede for, at hans efterkommere, børn
og børnebørn, også var medlem af B93, så navnet
Tarp ikke forsvinder. Selv var Mogens nevø til den
meget berømte Fritz Tarp (1899/58), der spillede
250 kampe/28 mål for B93 (1916/36) og derudover spillede 44 A-landskampe (1918/34) og senere blev UK-formand for DBU.

/palle banks jørgensen
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VM fodbold 2010
Som bekendt har Danmark kvalificeret sig til VM i fodbold. Denne begivenhed
bliver noget vi alle stort set vil samles om, hvad enten man er den store fodboldfan eller ej. I Danmark er der en stærk tradition og fællesskabsfølelse ved den slags
turneringer som VM er.
Derfor har vi i Kokkens Gourmet i samarbejde med B 93 og Carlsberg gjort det
muligt at fremvise samtlige kampe på vores tre 42 tommers fladskærme. Som
noget nyt i hele VM perioden vil der hver dag være mulighed for at komme ind i
restauranten fra kl. 11.30 til lidt let frokost for derefter at overvære dagens første
kamp. Spilletidspunkterne under VM. Er følgende 13.30-16.00-20.30 og vi vil holde
åbent hver dag fra 11.30 til kl. 24.00.
Til hverdag vil vi fra kl. 11.30 kunne tilbyde en lækker platte med roastbeef,
hønsesalat, æg og rejer, frikadelle og ost samt hjemmebagt brød og en fadøl for
kr. 75,00
Til aftenskampene vil der hver dag være mulighed for at købe dagens ret inkl. en
lille fadøl for kr. 75,00.
Ved Danmark aftenskampe vil der være sat stor buffet op til kr. 98,00 per person.
Ved alle Danmarks kampe giver Kokkens Gourmet et lille shot ved ankomsten og
et shot per scoret Dansk mål under hele VM.
Vi glæder os alle til at se jer benytte restaurationen endnu mere og husk at forudbestille mad til mange på kok@kokkensgourmet.dk
God sommer og fodbolds VM til jer alle.
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Båndpasta med laks og pesto fra Kokkens Gourmet

Pasta, hovedret, italiensk 4 personer
2 spsk pinjekerner
1 bakke frisk rød basilikum
2 fed hvidløg
50 g revet parmesan
3 spsk olivenolie
250 g båndpasta med æg,
300 g ovnbagt laks (20 min. Ved 150 gr.)
4 skiver sprødstegt Serrano skinke ( 10 min. På en tør pande)

Tilbehør: Tomatsalat og brød

Pinjekernerne ristes let på en pande og blendes/hakkes med basilikum og hvidløg og parmesanost.
Olivenolien tilsættes lidt af gangen til massen er cremet. Pastaen koges efter anvisning på emballagen, vandet
hældes fra og den varme pasta og vendes i pestoen sammen med den plukkede laks og den sprødstegte
Serrano skinke.

Tilberedningstid: 20 min. heraf arbejdstid: 20 min

Kokkens Gourmet – Ved Sporsløjfen nr. 10 - 2100 København ø - Tlf.: 39 55 13 22 - Mobil: 24 44 79 19

kok@kokkensgourmet.dk
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En gang B.93`er –
altid B.93`er
B.93 Fodbold har besøgt klubbens
ældste medlem, Erik Brenting
Erik Brenting (født 09.06.1918) blev indmeldt i
B.93 i sommeren 1928, som ti-årig, hvilket man
dengang skulle være for at blive indmeldt i klubben.
-Min far syntes, jeg skulle meldes ind i B.93, for
han var så betaget af elegante Fritz Tarp. Det var
i sæsonen 1928/29 hvor B.93 kunne mønstre hele
ti landsholdspillere, så det var oplagt, at det var
klubben, jeg skulle være medlem af. Men jeg var

Aage Boe

Fra Aftenbladet 22 dec. 1943
16
16

H. Linnemann

også imponeret af Poul Zølck, målmanden Svend
Jensen og naturligvis også legendariske Michael
Rohde, som jeg fik fornøjelsen af som træner. Jeg
spillede på hold sammen med Helmuth „Denger“
Nielsen, der var den mellemste af de fem brødre
Nielsen, og senere kom også målmand Ove Bech
Jensen til. Vi boede i Slotsgade, der trods navnet
var en lille uanseelig gade – en sidevej til Nørrebrogade ved Blågårdsgade, så jeg gik til fodbold
gennem Fælledparken – senere flyttede mine
forældre til Emdrup , og herfra traskede jeg også
til fodbold – jeg havde ingen cykel og offentlig
transport var der dengang ikke noget af.
Sin skolegang indledte Erik på Hellig Kors Kirke
Skole, senere gik han i Bispebjerg Skole og endelig til Rådmandsgade Skole, hvor „Lille“
„Lille Kaj Han
Hansen gik en klasse over ham. Han fik realeksamen

Axel Asmussen

fra Rådmandsgade Skole og begyndte som kontorassistentelev ved Belysningsvæsenet. Uddannelsen tog en hel del af Eriks tid, så fodboldkarrieren måtte indstilles i B.93.
-Jeg valgte i stedet at spille firmafodbold, da
det bedre kunne forenes med mit arbejde. Men
valgte man at spille firmafodbold, så blev man af
KBU betragtet som professionel fodboldspiller,
og så var det forbudt at optræde i på unionens
klubhold.
Erik Brenting kom siden til en stilling som fuldmægtig i General Motors og sin arbejdsmæssige
karriere sluttede han i bilfirmaet Roed Sørensen,
hvorfra han gik på efterløn som 65-årig, netop på
det tidspunkt i 70`erne, hvor efterlønnen blev
indført for at give plads til de mange ungdomsar
ungdomsarbejdsløse, der fandtes dengang.

Helge Andersen

På anbefaling af den kendte fodbolddommer
Helge Andersen tog Erik dommereksamen i 1942
og ret hurtigt blev han forfremmet til divisionsdommer på højeste niveau. Det er især som fodbolddommer, at B.93`erne husker ham. Af andre
kendte fodbolddommere, som B.93 har fostret
var Poul Dreiøe, der opnåede 18 kampe på klubbens første hold – siden fulgte Thor Juul, som
nok er den dommer, der er B.93 mest venlig
stemt.
-Vi måtte jo ikke dømme B.93`s kampe, når
man var medlem af klubben. Vi var vel en lille
kreds af dommere, der fik fordelt opgaverne i
mellem os. Udover Helge Andersen var det Axel
Asmussen, Leo Helge, Harald Linnemann, Ludvig
Jørkov og Aage Boe. Det ble
blev til mange kampe i
provinsen og landskampe i såvel Norge og Sverige. Det var dengang regle
reglen, at dommeren var
fra et neutralt land, m
mens linjevogterne til
Danmarks landska
landskampe i Idrætsparken
var hjemlige dommere.
Jeg opnåede
dom
at dømme to K
KBU-pokalfinaler, og
havde også den æ
ære at være linjevogter i B.93`s Jubilæu
Jubilæumskamp i 1953 mod
Juventus med Helge
Hel Andersen på den
anden linje og Leo H
Helge til at passe fløjten. Jeg havde også stor fornøjelse
af at være
væ aktiv ved flere af
de berømte
be
englænderkampe,
kam
der fandt sted
lige
lig efter krigen. Navnlig husker jeg Stanley
Matthews,
M
hvis finter,
jeg
je var så betaget af,
at
a det var svært at
koncentrere sig om
at passe flaget.
Nu kommer scrapbøgerne på bordet
og
o
man glemmer
helt
h at nyde kaffen og
kagen,
ka
så opslugt bliver m
man over at læse de
mange gulnede udklip.Øjet

Erik Brenting
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falder på et kampreferat skrevet i Socialdemokraten af navnkundige Knud Lundberg. – „Den
mand er livsfarlig“ var Lundbergs lidet flatterende udsagn om dommer Erik Brenting, men tillægsordet „fortræffelig“ optræder med klart
større hyppighed om vor mand i sort.
-Vi fik 25 kr. for at dømme en kamp dengang,
foruden naturligvis dækket vore rejseomkostninger. Men vi blev skam også inviteret med til banketten bagefter.
Erik peger på et udklip fra en banket på Den Kongelige Skydebane efter en landskamp mod Sverige – af indbydelsen fremgår det, at deltagerne
selv skulle medbringe deres smørrationeringsmærker og tobaksvarer.
-Helge Andersen og jeg lagde penge til side og
vi fik sparet så mange penge sammen, at vi kunne
rejse til Olympiaden i London i 1948, hvor vi udover svømning, som jo var den helt store idrætsgren i Danmark dengang, også fik billetter til den
berømte landskamp mod Italien, som vi jo vandt
med 5-3. Italien var dengang verdensmestre og
Lange John Hansen scorede 4 mål, der bevirkede
at han siden blev solgt til Juventus. Knud Børge
Overgaard repræsenterede B.93 som venstre
back og Ove Bech Jensen var målmandsreserve
for Eigil Nielsen.
Jeg er nysgerrig efter at vide noget om, hvordan
det var at være dommer dengang.
-Frem`erne var jeg ikke altid enige med, navnlig Johannes Pløger, men mærkeligt nok er jeg
altid blevet beskyldt for at holde med Frem. Ernst
Nilsson fra B.1903 kunne også give mig panderynker. Han kunne finde på de mærkeligste tossestreger under en kamp. En enkelt gang er en
del af publikum og jeg blevet så uenige, at man
måtte lukke mig ud af en bagudgang, men jeg
har glemt, hvilken kamp det var. Før jeg blev
dommer syntes jeg altid at KB`s Oscar Jørgensen
begik mange frispark, men da jeg siden dømte
kampe, hvori han var med, fik jeg aldrig øje på
noget frispark begået af ham – sådan er det så
svært at se kampen fra tilskuerens side og fra
dommerens. Jeg har altid været meget glad for at
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løbe og holdt af at være så tæt på begivenhederne som muligt, mens andre dommere - eksempelvis Helge Andersen - bevægede sig over
mindre områder. Han må jo have haft et skarpere
syn end jeg. I dag synes jeg, det må være svært at
være dommer, men jeg bryder mig ikke om den
udvikling, at kampene nu skal videoovervåges.
En fodboldkamp er et spil for mennesker og dommeren er også et menneske, der kan begå fejl.
Det hører nu engang med til spillet. Jeg frygter,
at mange ikke i fremtiden får lyst til at være dommer, når teknologien gang på gang kan underkende dem. Jeg lagde selv fløjten fra mig i en alder af 35 år, selv om jeg godt kunne have fortsat
fem år mere. Arbejdet tog for meget af min tid til,
at det kunne forenes med de mange rejser, som
dommerhvervet på det niveau krævede.
Privat indgik Erik ægteskab med Inger i 1949 –
sammen fik de døtrene Kirsten og Birgit. Et oldebarn er det blevet til og tre flere er på vej. Kirsten
er ligesom far meget bidt af fodbold og hun overrasker ofte sine elever på Bording Friskole med
sin store viden om fodbold. Erik overværer B.93`s
hjemmekampe, når muligheden byder sig, og har
sæsonkort som medlem af 100- mandsforeningen.
-Jeg har været en smule skuffet over førsteholdet i begyndelsen af denne sæson, men på det
seneste er der kommet mere præcision og højere
tempo. Jeg er også vildt imponeret over klubbens ungdomsarbejde. Det er helt utroligt, så
mange dygtige fodboldspillere klubben bliver
ved med at producere. Mange flere burde støtte
op, om det store ungdomsarbejde, klubben udfører.
Kaffen er blevet kold. Man har helt glemt at drikke
den, så interessant har samtalen været med en
mand, der husker meget af B.93 og dansk fodbolds historie, og som kan fortælle om det med
stort engagement.
Tk/

B.93
– En kulturinstitution
Film & Teater
B.93 har ikke udmærket sig synderligt på filmlærredet. Det var ikke på P.H. Lings Alle at man i
1950`erne optog „Fodboldpræsten“ med Jørgen
Reenberg i hovedrollen – ej heller kom Far til Fire
forbi vort anlæg, da
Harald og Mie så
smukt skulle forenes i en af seriens
mange film. Man
skal lede godt og
grundigt for at finde
B.93 andre steder
end på diverse private optagelser, og
pludselig kan man
alligevel være heldig, hvis man ellers
bruger sine øjne
godt.
DR producerede
op til årtusindskiftet
en serie ved navn
„100 års barndom“.
Johannes Møllehave var ophavsmanden og speakede
selv med sin karakteristiske stemmeføring. I seriens første afsnit – „Din vilje
sidder i fars bukselomme“, der omhandler perioden 1900 – 1910 ser man pludseligt
et indslag fra vort anlæg. Man ser tydeligt Lægeforeningens Boliger til højre i billedet og med et
skarpt øje kan man se klubbens smukke, gamle
klubhus, der blev indviet i 1901 i baggrunden.

Om billedsekvensen, der viser en gymnastik opvisning udført af et kæmpestort herrehold i hvide
gymnastikdragter, stammer fra indvielsen af
klubhuset vides ikke. Billedsekvensen vil nu blive
overdraget til klubbens webmaster, der vil sørge
for at den vil blive lagt ud på klubbens hjemmeside, så er der måske en eller anden kvik fyr på 125
år, der kan afsløre oprindelsen.
På teatrets skrå brædder har B.93 imidlertid sat
spor. I teatersæsonen 1974/75 havde direktør Preben Harris på Folketeatret valgt at sætte et stykke
op om et fodboldhold. Stykket var
oprindeligt skrevet
af Sigvard Olsson
og opført med stor
succes i Sverige. I
Danmark
havde
Preben Harris bedt
Leif Petersen –
mest kendt for sin
bearbejdning
af
Hans Kirks „Fiskerne“, der netop er
genudsendt på DR
K og film- og teaterstykket „Det er
nat med fru Knudsen“ – om at bearbejde stykket til
danske forhold. Teaterstykket fik titlen „Fremad“ og
Leif Petersen, der
på det tidspunkt
var formand for Københavns Håndboldklub – nu
Team København,
henvendte sig til B.93 for at udføre researcharbejde til stykket. B.93`s daværende førsteholdstræner, nyligt afdøde Knud Petersen indvilgede i
at gennemføre nogle træningspas med spillerne,
mens undertegnede, der på det tidspunkt virke-
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de som halvdagsforretningsfører for klubben,
skulle gennemlæse manuskriptet for at ramme
den helt rigtige fodboldjargon. I foråret 1974 trænede skuespillerne så på anlægget. Fremads hold
var fra mål til venstre wing: Benny Bundgaard,
Mogens Pedersen, Finn Nielsen, Ole Møllegaard,
Henning Palner, Hugo Øster Bendtsen, Lars Høy,
Peter Steen, Claus Ryskjær, Esper Hagen, Torben
Jetsmark. Reserver:, Jan Herskind og Henrik Weel.
Holdets træner: Jens Okking – Sponsor: Direktør
for Glasby Fedt - Søren Strømberg, Massør: Valsø
Holm. Holdleder Gyrd Løfqvist. Kjeld Byrge – en
alkoholiseret tidligere førsteholdspiller: John
Hahn Petersen. Holdet trænede under Knud Petersens dygtige ledelse fra den 3. august hver
lørdag formiddag frem til den 14. september op
til stykkets premiere. Sidste træningsdag blev der
på anlægget spillet en kamp mellem B.93`s Old
Boys og Fremads skuespillere. Resultatet husker
jeg ikke, men jeg husker at jeg fik en opfordring
fra nogle af Fremads spillere. De var lidt irriterede
på Søren Strømberg, der hele tiden pralede af sin
aktive fodboldkarriere i Vedbæk – Det var måske
mere de berømte sengekantfilm, de øvrige skuespillere var så misundelige på. Nå – det blev aftalt
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at Strømberg skulle spilles i dybden ud mod den
ene sidelinie, og så skulle han ellers møves godt
og grundigt ud over sidelinjen. Vi slap begge heldigt fra kollisionen og Knud P. der var en myndig
dommer undlod at fløjte for frispark. Det, der dog
voldte flest problemer, var at lære Claus Ryskjær
at jonglere med en bold på hovedet. Det gik fint
på klubbens anlæg, men der måtte herses ekstra
meget med Ryskjær før han kunne gennemføre
kunsten på de skrå brædder.
Stykket blev en stor succes og rosende anmeldt i mange aviser. Til B.T. udtalte Knud Petersen: „ Stykket rammer lige på kornet, men udleverer også spillerne mere end jeg bryder mig om.
Jeg har set stykket tre gange og forfærdes hver
gang“. Også holdets anfører Erling Bøje udtalte
sig til pressen – her fra Politiken: „ Stykket er rammende underholdning om mennesker og deres
reaktioner i omklædningsrummet under en vigtig fodboldkamp – om end noget overspillet,
men det er vel teatrets lod. De forskellige typer er
veltruffet, den nervøse og den, der ved alt om
altin, og tonen er genkendelig“.
Næste gang om B.93 i kunsten.
/tk

Hvad var der på
programmet ?
B.93 fattedes nok en gang penge og
klubben besluttede derfor, at der ikke
skulle udgives et kampprogram til
klubbens hjemmekampe i 3. division
Øst.
B.93 Ungdomsafdeling ville imidlertid ikke
finde sig i at der ikke var program til klubbens
hjemmekampe og ved hjælp at klubbens nyligt
indkøbte spritduplikatorog med Ole Helding
som redaktør, kom der gang i programproduktionen igen til stor glæde for sportsjournalisterne,
der roste klubbens ungdom for pionerånden. Her
præsenteres et program fra klubbens sidste
kamp i 3. division Øst, hvor Tåstrup blev besejret
med 2-1 på mål af Jens Kolding og Finn Ilsøe. B.93
satte dermed rekord som det mest scorende hold
i Danmarks turneringen 73 mål og flest scorede
point 41 klubben satte kun point til mod Vanløse
(1-1) og Herfølge (0-2).
I 1971 var B.93 nået frem til kvartfinalen i DBU`s
landspokalturnering efter sejre over Nyborg,

Vanløse, Lyngby og 1. divisionsholdet fra Brønshøj. Modstanderen var B.1903, der året forinden
var blevet danske mestre og selvom B.93 måtte
undvære klubbens største profil, Jens Kolding,
blev det til en sejr på 2-1. En kamp der mest huskes for Hans Paulanders afgørende scoring. Fra
egen banehalvdel havde han bemærket, at den
senere landsholdsmålmand, Birger Jensen var
gået for langt ud af sit bur og Hans sendte en kanonkugle mod B.1903 målet. Bolden, der kom
ned med et tykt lag sne på – ramte jorden foran
Jensen og snød ham i opspringet – hoppede over
ham og selv om han sprællede gevaldigt i tilbageløbet, kunne han blot se til, mens bolden hoppede de sidste centimeter ind i målet. Hans Paulander strakte armene i vejret, da han på
publikums reaktion forstod, at han have scoret.

Den nu hedengangne bank, Bikuben havde patent på programfremstillingen – 4 sider med lidt
tekst, holdopstillinger, stillinger i de to øverste
divisioner og en reklame fra egen verden på bagsiden med slagordene Ungdom- Sport- Bikuben
og 6 landsholdsspillere inde i kuben (Per Bertram,
Ole Bjørnmose, John Danielsen, Torben Nielsen,
John Madsen og Jens Pedersen)
I bestræbelserne for at føre B.93 tilbage til toppen af dansk fodbold besluttede fodboldbesty-
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relsen at samle et hold af de bedste ungseniorer
(ældste årgang juniorer, begge ynglinge årgange
og første års seniorer). De skulle træne sammen
en gang om ugen. Målet var at udklække flere
spillere til klubbens bedste hold. Klubben inviterede omkringliggende klubber til en såkaldt
„Østersø Cup“. Deltagerne var ud over B.93 - IFK
Malmø, Gornik Zabrze, Hannover 96, samt et sammensat hold af Fælledklubber. Derudover blev
der arrangeret en efterårstur til England, hvor
modstanderne hed Arsenal, Queens Park Rangers
og Southend United. Erik Holm Larsen, Carsten
Gronemann og undertegnede var ledere på turen. Vi blev vel modtaget på Arsenals træningsanlæg, hvor vi stred tappert i første halvleg mod et
stærkt Arsenal hold, der talte senere profiler som
Liam Brady og David Price. Uafgjort 0-0 var stillingen ved halvleg, og ude på bænken bad vi ledere en stille bøn til, at den omsiggribende tåge
ville blive liggende. Vi havde nemlig en aftale
med Sporten på Danmarks Radio, at vi ville ringe
resultatet hjem til danske lyttere. Desværre lettede tågen og Arsenal kunne score tre mål i anden
halvleg. Arsenals træner var tilsyneladende ikke
tilfreds med sit holds indsats, så mens vi danskere
gik glade i bad – sammen med Alan Ball, så blev
der kommanderet stroppetur til Arsenal spillerne
– siden tabte vi 1-2 til Queens Park Rangers, der på
samme dag kunne præsentere deres nyerhvervelse Dave Thomas elegant venstre wing – købt i
Burnley – som siden opnåede 8 landskampe for
England. Sidste kamp var mod Southend, der
havde bedre blik for de fornemme gæster. Kampen blev spillet på klubbens hjemmebane, Roots
Hall. Plakater var opsat over hele byen og 8.000
tilskuere mødte frem på lægterne- heriblandt
klubbens manager 1970-1976, Arthur Rowley
(1926-2002) kendt som den spiller i England, der
har scoret flest gange. 434 mål i 619 kampe på
højeste plan. I 2008 blev han nomineret til optagelse i Det engelske fodboldforbunds Hall of
Fame. Han hilste pænt på os og forklarede os, at
det ikke var nødvendigt at varme op på klubbens
hjemmebane. Men så var der sandelig også udgivet et program til kampen, og her kunne man
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blandt andet læse om de danske spillere:
1) Michael Stangerup (17) Student in mathematics. Talented goalkeeper with strong reactions…
2) John Verner (16) Schoolboy. Already capped by
the Copenhagen regional Junior XI as well as
Youth player. Strong tackling defender. Club
coach for the 8-10 years old.
3) Per madsen (17) Schoolboy. Strong tackling
defender with a great action radius.
4) Ole Petersen (17) Student in mathematics.
Sweeper – team captain. Capped by the regional
side. Has been awarded a golden medal of the
Danish F.A. for his technical skill.
5) Jan Nevers (18) Bank clerk apprentice. Normal-

ly playing in the senior reserves, small, but with a
great future.
6) Søren Rasmussen (18) Bank clerk apprentice.
Midfield player already in the club reserves.
Awarded silver medal for technical skills.
7) Ivar Roitmann (18) Student in history. Midfield
player. French born elegant winghalf.
8) Jørgen Møller (18) Apprentice in engineering.
Midfield player capped by the regional Copenhagen side as junior. Like Ole Petersen the bearer of
the golden medal for technical skills.
9) Mogens Løber (18) Aprentice in the right flank,
played in B.93 since he was 8 years old.
Reserve goalkeeper.
10)Dennis Brooker (16) Schoolboy. English born,

quick centerforward. Capped by t he regional
side as a junior.
11)Kim Stagge (17) Schoolboy. Left winger. Very
difficult to catch through his „impossible“ dribbling.
Reserver var: Søren Thandrup, John Jensen,
Benno Pørlow, Per Rintza og Kim „Fugleunge“
Nielsen.
Kampen endte 1-1 – Dennis Brooker udlignede
for B.93.
Efter oprykningen til 2. divison vendte kampprogrammet tilbage. I redaktionen Carsten
Gronemann og undertegnede. Programmet var
på 6 sider – foldet. Med fokus på vore gæster
(Brønshøj) på side 2 – 4 Holdopstillinger i midten
– Fokus på tre af vore egne (Finn Jensen, Jens
Kolding og Jan Højland) – Det skrev pressen om
vores sidste kamp (udekampen mod Slagelse 1-1)
kommentar til dagens kamp ved UK formand,
Preben Kargaard- stillinger i 1. division, 2. division, Danmarksserien og 1. Ynglinge side 5, Tipskupon – diverse og kampstatistik på sidste sideMan kunne også vinde tre flasker rødvin på
kampprogrammet skænket af Carl Jacobsens
Vinhandel – Annoncer Fra Boghandler Boye, Grafisk Reklame, Skandia Frimærkehandel, White

Sport finansierede programmet, der senere blev
solgt for en krone.
tk
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Flyulykken i Kastrup
lørdag den 16. juli 1960.
Om kort tid er det 50 års dagen for
den sorteste dag i dansk fodbolds
historie. Et fly med otte af de ypperste
danske fodboldspillere styrtede ned
umiddelbart efter starten i Kastrup.
Alle otte spillere døde, kun flyets pilot
overlevede.
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de stoppet. Der var sket en ulykke.
Det første fly af mærket „De Haviland“ rullede ud
af startbanen. Piloten gav de to motorer gas.
Flyet gik i luften med kurs direkte ud over Øresund. Allerede inden flyet havde nået kystlinien,
indtraf katastrofen. Piloten havde kun fået flyet
op i 30-50 meters højde, da et kraftigt vindstød
efterfulgt af et pludseligt voldsomt regnskyl, kastede maskinen ud af kurs. Samtidig blændede
styrtregnen totalt for pilotens udsyn, da forruden
ikke var forsynet med vinduesvisker. Det betød,
at han på brøkdel af et sekund mistede orienteringen og fløj direkte ned i Øresund få hundrede
meter fra kysten.

Som forberedelse til OL i Rom i september måned, var der arrangeret en kamp i Herning mellem et B-landshold og et U-landshold. DBU havde
lejet tre mindre fly gennem redningskorpset Zonen. Da det ene fly var i stykker, måtte de fem
DBU-lederne i stedet tage en taxa fra Kastrup til
Herning. De 12 spillere skulle med de to resterende fly. Det første fly var beregnet til ni personer, men pga. af taskerne med spillertøj, måtte
der kun komme otte spillere med.

Samtlige otte fodboldspillere sad fastspændt i
deres sikkerhedsseler, da flyet med stor kraft
ramte vandoverfladen. De syv blev dræbt på stedet, medens den ottende (Per Funch) kort efter
blev fundet bevidstløs og hårdt såret af et par
lystfiskere. Han døde senere samme dag af sine
kvæstelser på Sundby Hospital. Flyet ramte vandoverfladen på et sted, hvor der var mindre end en
meter vand.

Erik „Manne“ Poulsen (senere Dyreborg) fra Frem,
der var kendt som en hurtig omklæder, blev derfor henvist til det andet fly. Det blev hans redning.
Udover Erik Dyreborg skulle Bent Jørgensen
(B93), Bjarne Eklund (B93) og Hans Andersen
(Køge) med det mindste fly. På vej ud til flyet blev

Kun den 27-årige pilot Stig Vindeløv overlevede.
Han slap med at få amputeret nederst del af sit
venstre ben. Statens Havarikommission konkluderede, at piloten ikke på tilfredsstillende måde
havde gjort brug af sine instrumenter, og han
kom aldrig til at flyve igen. Flylederen i kontrol-

tårnet fik også en næse fordi der var givet starttilladelse. Stig Vindeløv har aldrig ville give interviewe om ulykke, og nu er det forbi, han døde
25.12.2008.
De otte omkomne spillere var Per Funch Jensen
(KB, målmand, 21 år, slagtersvend), Arne Karlsen
(KB, centerhalf, 20 år, maskinlærling), Kurt Krahmer (KB, højre wing, 22 år, lærerstuderende), Ib
Eskildsen (Frem, højre back, 19 år, maskinarbejder), Søren Andersen (Frem, centerforward, 22 år,
lagerarbejder), Erik Jensen (AB, fløjhalf, 29 år, ingeniør), Børge Bastholm Larsen (Køge, højre
back, 29 år, tolder) samt Erling Spalk (Ikast, centerhalf, 19 år, soldat i Gurre). Fire af spillerne havde allerede været på A-landsholdet (Per Funch,
Arne Karlsen, Erik Jensen og Bastholm), og de fire
andre var formentlig kommet det.

Som man kan forstå var det en tragedie som rystede hele Danmark. Alle fodboldinteresserede
kunne huske hvor de var, da de hørte om katastrofen. Tre af spillerne (Per Funch, Arne Karlsen
og Børge Bastholm) var udtaget til OL. Efter mange overvejelser valgte Danmark, at deltage i OL.
De tre nævnte blev erstattet med Finn Sterobo
(OB), Henning Helbrandt (KB) og Erling Linde Larsen (B1909). Meget imponerende lykkedes det
som bekendt Danmark, at vinde sølv i Rom blot
1½ måned senere.
Blandt fodboldens værste flyulykker derudover
mindes vi. I 1949 styrter hele Torinos mesterhold
ned på vej hjem fra Lissabon. I 1958 mister otte
spillere fra Manchester United (bl.a. Duncan Edwards og Tommy Taylor) livet ved et flystyrt ved
München. I 1965 mister Chile hele sit landshold
ved et flystyrt mellem Santiago og Buenos Aires.
I 1993 udslettes Zambias landshold ved et flystyrt
ud for Gabons kyst.
/palle banks jørgensen
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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.

Fra

3209,-*

Ring på 39 10 11 50 og få et godt
tilbud på en billigere bilforsikring
med overskudsdeling.

Hovedsponsor for kvindelandsholdet i håndbold

I år betaler vi også
30% tilbage til vores kunder

*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.

GF Kommunal® · Strandvejen 59 · 2100 København Ø · Tlf. 39 10 11 50
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KAN DU HUSKE ?
Juli - september
100 år siden
1910: B.93 indleder sæsonen 1910/11 med at tabe
knebent til de senere mestre fra KB. I pokalturneringen lammetæver klubben Viktoria med 8-1 i
første runde. Venstre innerwing Axel Thufason
stod for de fire af målene. Efterfølgende bliver
det til sejr over Velo med 3-0. Landskampe var
ikke på mode i den periode. Der skulle gå et helt
år før vi igen spillede en officiel landskamp. Modstanderen var atter England, som vi mødte i London. Så er det måske mere forståeligt, hvorfor det
dengang var en superpræstation at opnå 40
landskampe (Michael Rohde).
75 år siden:
1935: B.93 indleder KBU turneringen med to nederlag. 1-4 nederlag til Frem og 1-2 nederlag til
KB. Så går det bedre i den tredje kamp, hvor skovserne får en på hatten. B.93 sejrede med 7-1 og
målscorerne var Henry Nielsen (4) Kaj Uldaler (2)
og Børge Samson. Det går bedre for B.93 i DBU`s
turnering, hvor først Næstved bliver besejret
med 6-2 og Helsingør med 2-0 i anden runde.
Nederlaget til KB i KBU turneringen bliver hævnet
i KBU`s pokalturnering, hvor B.93 vinder med 4-1
takket være scoringer af Svend Petersen (2) – ikke
den stive, Carl Stoltz samt en gave fra en KB`er. På
landsholdet var der genvalg til Svend Jensen, Carl
Stoltz og Kaj Uldaler i landskampen i Idrætsparken mod Norge (1-0)
50 år siden:
1960: Den 16. juli blev et af de mørkeste kapitler i
dansk fodbolds historie skrevet, da otte unge
fodboldspillere mistede livet ved en flyulykke i
Kastrup Lufthavn – læs mere herom i Palle
„Banks“ Jørgensens mindeartikel andet steds i
fodboldbladet. På grund af OL afvikles en nødturnering, som B.93 går ubesejret ud af efter 3-3
mod B.1903, 4-0 over Næstved, 1-1 mod Rødovre
og samme resultat mod AB. Til gengæld kniber
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det gevaldigt med at få bolden i kassen i starten
af efteråret. 0-2 mod Køge og 0-1 mod Randers er
den blegfattige begyndelse. Finn Jacobsen lillebror til Jørgen debuterer for klubben i efteråret.
Ny træner er Bendt Jørgensen fra Frem, der tog
over efter at Frank Petersen var rejst til Schweitz
med 4 B.93`ere i bagagen. Danmarks landshold er
helt forrygende. Grækenland bliver besejret med
7-2 i parken og blot 11 dage efter flykatastrofen
bliver Ungarn besejret med 1-0 i Idrætsparken på
et hovedstødsmål af banens mindste spiller, Jørgen Hansen Næstved. Danmark vinder sølv ved
Olympiaden i Rom efter sejre over Argentina (3-2)
Polen (2-1) Tunesien (3-1) Ungarn (2-0) i semifinalen. I finalen bliver det til nederlag mod Jugoslavien på trods af at jugoslaverne fik udvist deres
bedste angriber Galic af den italienske dommer
Lo Bello. Flemming Nielsen med en fortid i B.93
var med. Det blev til to scoringer mod Tunesien
og på straffespark mod Jugoslavien i finalen –
efter at han havde brændt et tilsvarende mod
Ungarn, der dog ikke fik betydning for kampens
resultat.
25 år siden:
1985: B.93 lå inden efterårssæsonen placeret som
nummer næstsidst i 1. division med ni point.
Køge var sidst med kun fem point. Efterårssæson
blev derfor indledt med en massiv defensiv, der
gav en smule opmuntring. 1-1 mod Brønshøj i
første opgør og samme resultat mod de senere
sølvvindere fra Lyngby, så fulgte to nederlag til
Hvidovre (0-1) og Kastrup (0-3). September bød
på uafgjort mod oprykkerne fra B.1903 – et snævert 0-1 nederlag til Frem og et 0-3 nederlag til de
senere mestre fra Brøndby, der nu havde Jens
Kolding i sin trup. Pointudbytte efter 1-1 mod
Køge sluttede september måned af. Det gik lidt
bedre i pokalen, hvor AB fra 2. Division blev besejret med 1-0 på mål af Torben Rasmussen og
storsejr på 4-1 over Frem med Carsten Jørgensen
som dobbelt målscorer. I 3. Runde gik det imidlertid galt mod 2. divisionsholdet fra Viborg, der
sejrede med 2-0 på Østerbro Stadion. Fars dag
1985 (5. juni) blev den bedste fars dag nogensin-

de. Et dansk landshold spillede den flotteste fodbold noget dansk landshold har præsteret. 4-2
blev det til mod supermagten Sovjet. Smukt solskinsvejr, højt humør i Parken, skummende fadøl
– hvad kunne man forlange mere. At vi så kom
ned på jorden igen i efterårets første landskamp
mod Sverige (0-3) var til at leve med. For øjnene
af 103.000 tilskuere på Lenin Stadion i Moskva
tabte Danmark returopgøret med et enkelt mål
efter en fremragende indsats af Troels Rasmussen i Danmarks mål.

september“ med nederlag mod Køge, Horsens
og Frem uden at 93`erne formåede at bolden
over stregen blot en enkelt gang. Peter Knudsen
var lejet i AB og Kenneth Christiansen (nu Heiner
Møller) var vendt hjem fra Aarhus. I pokalen sejrede vi over Nykøbing Falster Alliancen med 4-2
– hattrick af Mirko Selak. 4-1 over superligaholdet
fra Lyngby – Selak igen på pletten med to mål.
tk

10 år siden:
2000: B.93 kom godt i gang i sin anden sæson
med Christian Andersen som cheftræner med
sejre over Hvidovre (2-0) og Vejle (3-2) uafgjort
mod Randers og b.1913og nederlag til opkomlingene fra Farum Boldklub, som Andersen siden
tegnede kontrakt med. September måned indledtes med en god sejr over de evige rivaler fra
Fremad Amager. Siden blev september til „sorte
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Fodbold er hele
mit liv…
Medi Nezeri er en af de mange ledere/
trænere i B.93, som er med til at få især
ungdomsarbejdet til at fungere i klubben. B.93 Fodbold satte Medi stævne
over en kop kaffe en kold aften i april
på Slottet.

2.halvleg fik han en ny sms om det berømte nederlag på 2 – 3. Bilen blev stoppet. Han sad bare
i bilen i næsten en time og kiggede ud af vinduet.
Skuffelsen var total. Det var hans største fodboldskuffelse i mange år… „Men B.93 skal videre!“ udbryder Medi – „med alle de talenter som
findes i klubben – går vi en stor tid i møde“!
„B.93 hører til i 1.division, og om får år er vi tilbage i superligaen „! udtaler Medi med høj stemme.
Den positive udvikling kan også ses af, at B.93 har
fået mange nye medlemmer, især i ungdomsrækkerne. B.93 er et rart sted at være. Det er rygtes på
Øster – Nørrebro, at der sker noget i den gamle
klub. For år tilbage var der meget
hærværk i klubben. Det er totalt
stoppet nu. Der er mange unge spillere i klubben hele tiden – det giver
et fantastisk liv.. Klubånden er stærk.

Medi er næsten født med fodboldstøvlerne på.
Da han var 6 år startede han med at sparke til bolden i Makedonien. Hans far havde
været professionel fodboldspiller i
mange år. I 1978 var Medi færdig
som mekaniker. Desværre var der
ikke plads til makedonske fodboldspillere i det daværende Jugoslavien. Turen gik derfor nordpå til Danmark, hvor han havde en faster, som
havde boet her i en del år. Hurtigt
blev Danmark hans nye fædreland.
og han begyndte at spille fodbold i
Medi Nezeri
Prespa.
Foto: Ole Helding
I 1991 fik han en søn og efter nogle år,
begyndte han at følge ham til fodbold. En dag
manglede der trænere og Medi begyndte som
træner. Det var en god beslutning for B.93. Hurtigt blev han en træner, som var med i alt muligt
og rundt omkring, var der gang i mange ting. I
dag træner han U – 15 holdet sammen med Niels
Madsen, og han ser mange talenter – endda mange store talenter, som er på vej frem.
Medi er blevet en B.93’er helt ind i hjertet. Sidste
sommer, da divisionsholdet spillede den afgørende kamp mod Brabrand på udebane i Jylland..
Han skulle på ferie sydpå – efter 1.halvleg fik han
en sms om at B.93 førte 2 – 0. Alt var ok. Efter
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Når vi rykker op til sommer, så kommer vores U-17 og 19 også op i den
bedste række. 2.senior rykker op i
Danmarksserien. I øvrigt har Medi
også en datter, som spiller foldbold
hos Bettina Falk og selvfølgelig skal
der også følges med hos dem.

Alle døgnets timer er fyldt med fodbold…B.93
Fodbolds udsendte er helt forpustet oven på
denne livsbekræftende samtale. Kort tid efter vores samtale er Medi klar på 3.række i restauranten, hvor der er stillet stole op, der er nemlig generalforsamling i B.93 for hele klubben.
Fodbold betyder alt for Medi
OH/

%-6HUYLFH
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To nye
æresmedlemmer
Freddie Birtø og Palle Banks Jørgensen
blev kåret til æresmedlemmer i B.93,
da klubben holdt en velbesøgt generalforsamling tirsdag den 20. april.

Udnævnelse til æresmedlem er den højeste ære,
som kan gives til et medlem i B.93, og det var meget populært, da Freddie Birtø og Palle Banks
Jørgensen blev udnævnt på generalforsamlingen med omkring 280 deltagere.
Freddie Birtø og Palle Banks Jørgensen har begge
ydet en gigantisk indsats for B.93 gennem årtier.

Freddie Birtø
Har været bestyrelsesmedlem, redaktør af medlemsbladet og senere af
Fodboldbladet i en
årrække, han har
været redaktør af
kampprogrammet
og
formand for museums- og senere kulturudvalget for blot at nævne
nogle af de mange ting, som Freddie har været
involveret i. Freddie Birtø var sekretær i hovedbestyrelsen og en af klubbens fire forhandlere, som
omkring 1990 forhandlede aftalen om det nye
flotte anlæg ved Svanemøllen med kommunen.
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Palle Banks
Jørgensen
Har været medlem
af B.93 siden drengeårene. Han har
spillet en halv snes
kampe som målmand på 1. holdet
og et utal af kampe
på 2. senior og
senere på en række
af klubbens andre hold. Palle har været bestyrelsesmedlem, medlem af fodboldbladets redaktion i otte år og er i dag en drivende kraft i kulturudvalget og holder styr på klubbens bogholderi.
Men det er ikke mindst i rollen som chefstatistiker
og forfatter til en række bøger om B.93 og dansk
fodbold, at Palle har skrevet sig ind i sit eget kapitel i B.93’s historiebog.
På generalforsamlingen blev klubbens sportschef i fodboldafdelingen, Erling Bøje, tildelt fortjenstnålen, som er den næsthøjeste anerkendelse, som anerkendelse af det kæmpearbejde,
Erling har udført i klubben gennem årtier. De seneste fem år som sportschef. Erling kom som ganske ung til B.93 fra Middelfart og blev en solid
midterstopper og anfører på det hold, som spillede B.93 tilbage i den bedste række. Han har senere været træner i B.93 i flere omgange og yder
i dag en kæmpeindsats for at sikre den røde tråd
i fodboldafdelingen i B.93.
Årets leder blev tennismedlem Klaas Muizelaar,
der har ydet en meget stor arbejdsindsats gennem en årrække med at etablere klubbens online
bookingsystem, vedligeholde medlemssystemet, lige som han har udført en stor arbejdsindsats i klubbens økonomiudvalg, hvor han er manden bag den nye økonomiske fordelingsnøgle.
Senest har Klaas været en af nøglepersonerne i
opbygningen af den nye flotte hjemmeside.

Årets B.93’er – en hæder, som gives til et medlem
af fodboldafdelingen – blev Kai Boll Christensen,
der til daglig er holdleder for flere af klubbens
mest rutinerede hold, lige som han er anfører for
klubbens frivillige arbejdshold bestående af dygtige håndværkere, som går og udfører en række
reparationer og vedligeholdelse i klubben.
Generalforsamlingen vedtog i enighed et forslag
fra hovedbestyrelsen om at nedsætte et udvalg,
der skal definere problemer og finde løsninger i
en dialog mellem klubbens to afdelinger, fodbold og tennis. Kommissoriet for arbejdet er
dette:
„Grundlag for proces i B93
Generalforsamlingen træffer beslutning om nedsættelse af et udvalg, der skal gennemføre en
proces for at drøfte de problemstillinger, som afdelingerne igennem en periode har oplevet i
samarbejdet afdelingerne i mellem og med hovedbestyrelsen. Herunder drøfter udvalget økonomiske og juridiske problemstillinger m.v.

Udvalget udarbejder forslag til fremtidssikrede
løsninger, herunder også eventuelle nødvendige
ændringer af vedtægterne, samarbejdsaftaler
m.v.
Udvalget sammensættes af 2 medlemmer af fodboldafdelingen og 2 medlemmer af tennisafdelingen. Derudover deltager en repræsentant for
Dansk Boldspil Union og Dansk Tennis Forbund i
udvalget. Udvalgets arbejde ledes af en uvildig
proceskonsulent, der udpeges af Dansk Tennis
Forbund og Dansk Boldspil Union i fællesskab.
Udvalgets arbejde afsluttes senest 15. oktober
2010“.
Generalforsamlingen vedtog også et sæt retningslinjer for god takt og tone på hjemmesiden,
som skal afspejle de positive værdier, som B.93
står for.
Generalforsamlingen, der havde det største
fremmøde i en årrække, måske nogensinde, sluttede med det traditionelle B.93-hurra.
Hans Drachmann
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Hvad blev der af….
RIFFI HADDAOUI?
I dette nummer har redaktionen fundet
frem til tidligere angriber Riffi Haddaoui, som i dag har skiftet fodboldstøvlerne ud med en chefstilling på Radio
Rødovre. Riffi nåede 52 kampe på B.93’s
divisionshold og nettede syv gange.
Hvad var din største oplevelse i B.93-trøjen?
Den største oplevelse var helt sikkert, da vi sikrede oprykning til Kvalrækken, og jeg scorede
det sidste mål i overtiden – herefter blev jeg overdynget med holdkammerater og medrejsende
fans.
Hvordan husker du tiden i B.93?
Jeg var 93’er af to omgange. Første gang (94/95)
var klart den bedste tid med et ekstremt godt
sammenhold, med spillere som Jan Hoffman,
Mark Mladenenovic, David Rasmussen, Brian
„Beast“ Jensen, Leif Funcke og mange flere fede
personligheder. Vi hyggede os helt vildt, samtidig med at vi til tider spillede noget rigtigt underholdende fodbold! Anden gang var i sæsonen
98/99, hvor vi var i superligaen, men desværre fik
mange stryg!
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sat på hylden. Jeg var således udstationeret som
salgschef for et dansk firma i både Finland og Holland.
Du blev lejet ud til HIK i ’99 mens du stadig havde
kontrakt med B.93. Hvorfor det?
Kendsgerningen var den, at vi var røget ud af superligaen med syv kampe tilbage. HIK lå til nedrykning til danmarksserien og kunne godt bruge
mig. Så det blev faktisk til 2 rigtig gode år, hvor
jeg scorede 48 mål.
HIK blev samtidig endestationen for Riffis professionelle fodboldkarriere, som sluttede i ’02.
Du nævnte før det med sammenholdet i B.93. Det
er du ikke den eneste der hæfter dig ved. Kan du uddybe det?
Jamen det gode i B.93 var, at alle var tæt knyttet.
Lige fra trænerteamet med Allan Hebo, Carsten
Jørgensen og Erik Preben over administrationen
med Gitte Arnskov i spidsen. Jeg husker også at
jeg fik overtalt flere holdkammerater til, at vi
skulle på en efter-sæsonen-tur til Gran Canaria. Vi
fik endda tilskud fra klubben og fik sågar pruttet
prisen til rejsebureauet ned. Vi havde en konge
tur, som gjorde, at vi blev rystet endnu mere sammen.
Ser du nogle af dine medspillere fra dengang i
90’erne?

I den periode Riffi var væk fra B.93 tjente han såvel
engelske Torquay United, finske FinnPa, kinesiske
Gungzhou, norske Gjøvik Lyn samt danske Hvidovre.

Jeg ser stadig Brian „Beast“ Jensen, og har også
set lidt til Lasse Sigdal, Morten Carlsen og David
„Lille Formand“ Rasmussen. For et par år siden
tog Sigdal og jeg initiativ til at samle de gamle til
noget Poker. Desværre løb det lidt ud i sandet.

Du var da vidt omkring, kunne du ikke falde til?

Hvad beskæftiger du dig med i dag?

Set i bakspejlet var det nok min eventyrlyst, der
var drivkraften og som gjorde udslaget! Eventyrlysten forsatte i øvrigt, da fodboldstøvlerne var

Jeg er chef på Radio Rødovre, hvor jeg står for
den daglige drift. Samtidig arbejder jeg i Dansk
Boldspil Union, hvor jeg bl.a. laver events til

landskampe. På den måde har jeg bibeholdt noget af kontakten til fodboldverden.
Er Riffi Haddaoui gået hen og blevet Oldboys?
Indtil efteråret 09 spillede jeg stadig seniorfodbold (Rosenhøj, serie 1). Men nu har jeg (omsider
vil mange sige) erkendt, at jeg må overgive mig
til oldboys! Og jeg har hørt at Lasse Sigdal går
med planer om at samle de „gamle
amle drenge“ til
noget Oldboys i B.93. Så måske
e bliver det til en
tredje omgang i B.93-trøjen. Jeg
g er frisk!

Uanset det lave snit var Riffi Haddaoui ubetinget
en fighter på grønsværen. Og på redaktionen ser
vi frem til et glædeligt gensyn på B.93, såfremt
eventyret om Oldboysholdet bliver til virkelighed.
cw

Er der andre personer eller andet du vil fremhæve fra
din B.93-tid?
Der var så mange fantastiske mennesker.
nnesker. Men det
jeg mest beundrede var den fantastiske
antastiske måde,
man som ny blev modtaget på fra allerførste
stund. Og så - igen - sammenholdet!
ldet!
Du var jo ikke den eneste Haddaoui
oui i B.93. Din storebror, Tammy, var også med i divisionstruppen.
Hvordan var det?
Det var helt fantastisk. Tammyy kom jo
hjem efter 5 år i fransk fodbold, og jeg
havde savnet ham meget. Og såå ligefrem at spille med ham på førsteholeholdet. Det var stort!
Som tidligere nævnt scorede du syv
yv
mål i 52 kampe. Og taget din anngrebsposition i betragtning var det
et
vel ikke et kanonhøjt scoringssnit??
Jeg tror at B.93 var den klub,
hvor jeg nettede færrest gange. Jeg har altid lavet mange
mål i mine andre klubber og
ofte været topscorer. Når snittet i B.93 var for så lavt skyldes
det måske, at jeg hyggede mig lidt
idt
for meget, slutter Riffi og smiler..

Riffi Haddaoui
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Ungdomsfodbold
forår 2010
B.93 er også A-licensklub i 2010-11 og kan således
fortsætte og intensivere talentarbejdet til glæde
for børn, unge, klub og forhåbentlig dansk fodbold. Det betyder, at U17 og U19 også i næste
sæson deltager i den landsdækkende division,
der kommer til at bestå af 16 hold. Ligeledes fortsætter samarbejdet med Team Copenhagen og
gymnasieskolerne, Niels Brock og Gefion. Efter
sommerferien stiger gruppen af unge, der går på
disse uddannelser og dermed morgentræner på
B.93 til 15-20 studerende. Både samarbejdet med
DBU og med Team Copenhagen er helt centrale i
ønsket om at fastholde og udvikle B.93 som dynamisk talentudviklingsmiljø.
Forårssæsonen er i sin afsluttende fase og er gået
godt.
U19 1 slutter i top 3 i U19 divisionen og opfylder
dermed sæsonens målsætning. Holdet nåede
semifinalen i KBUs pokalturnering . U19 2 har
præsteret rigtig fint og har gode muligheder for
at vinde den KBU mesterrække. Godt gået af de
unge og af trænerduoen Mohamed Khayat,
Saqib Hussein.
U17 1 har været hårdt ramt af skader hos centrale
nøglespillere og i det lys afspejler midterplaceringen i U17 divisionen holdets aktuelle niveau.
Foråret har haft udvikling af kommende U17 spillere i centrum, så det kommende års stamspillere
er vant til tempo og spilmønstre. U17 2-3-4 er alle
godt matchet i Mesterrækken og række 1 og 2.
Stor ros til trænerne, Kim Trier,Keld Olsen og René
Kyhlensøe imponerende driver med tre juniorhold med et godt sportsligt niveau.
U15 1 er det tidlige forårs absolut positive overraskelse, idet holdet er placeret i den bedre halvdel af elite øst og tillige har kvalificeret sig til årets
pokalfinale mod Hvidovre efter semifinalesejr
over FCK. Holdet har med Lasse Nielsen og Niels
Madsen udviklet sig meget positivt det sidste år,

og det bliver spændende at følge drenges videre
udvikling på U17 efter ferien. U15 2 og 3 har klaret
sig fornuftigt igennem foråret på trods af lidt
smalle truppe.
U14 1 har som mål at slutte i top 5 i den københavnske mesterrække, der kvalificerer til efterårets U15 elite øst. 96-drengene er et seværdigt
hold med mange offensive kvaliteter, men konkurrencen er skarp og drengene skal nok vente til
sidste runde før spændingen om de eftertragtede eliteøst pladser bliver udløst. U14 2 og 3 præsterer fint i deres respektive rækker.
U13 1 er også et spændende hold, der udvikler
sig godt . Holdet ender forventeligt i midten af
den københavnske mesterrække. U13 2-3-4-5-6
arbejder og præsterer også fint i række 2-3-4. Stor
tak til Medi Neziri, Alper Ugur, Malthe Mathiessen, Musa Al-Ghazelli, Johnny Kure, Fabio Pitruzella, Hans Møller, Thomas Bonnesen, Anders La
Cour, Morten Kirketerp og Torsten Bernes. Uden
jer …

Pige-kvindefodbold.
Forår 2010
Piger og kvinder i B.93 er inde i en god udvikling,
hvor ikke mindst tilgangen af dygtige trænere på
U11-13 og 15 giver mod på fremtiden. Det bliver
spændende at følge udviklingen i den kommende sæson.
1. senior spiller sin første sæson i Københavnsserien og det er ikke overraskende en stor udfordring. Holdet mangler lige en dygtig og erfaren
spiller i hver kæde for rigtig at kunne spille med
på det niveau. Men det kan komme også selvom
holdet eventuelt skal retur til serie 1.
U18 pigerne er som altid godt med i Mesterrækken og skal desuden igen-igen spille pokalfinale,
hvor modstanderne fra Fremad Valby fra toppen
af eliteøst- rækken imidlertid ligner en rigelig stor
udfordring. Pigerne arrangerer pige- fodbold-
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workshop på årets Roskilde festival, et spændende initiativ med Majken Gilmartin som „bagkvinde“.
U15 pigerne har med René Andersen fået et
kæmpe trænermæssigt løft. Rene har stor fodboldfaglig og menneskelig erfaring og har på
kort tid skabt et spændende hold, der udvikler
sig eksplosivt både på og udenfor banen.
Også U13 pigerne er styrket på trænerfronten og
duoen Kim Petersen/Nina Frederiksen udgør et
engageret og arbejdsomt team, der flot driver to
U13 pigehold. Også her ser fremtiden overmåde
spændende ud.
Endelig har U11 pigerne med tilgangen af træner
Carsten Osmund fået både volumen og udvikling, som det bliver meget spændende at følge
fremover. De mindste piger har længe været i de
bedste hænder hos Dorte Geisling og Inder Sapru, men med tilgangen af dygtige trænere for
pigerne i talentskolen er der nu mulighed for at
udvikle en sammenhængende pigeungdomsafdeling, hvor der er et godt sportsligt og pædagogisk tilbud til piger i alle aldersgrupper.

GAMMELMANDSRÆKKERNE
Vinterturneringen 2009/10 er slut. Den megen
sne gjorde, at ikke alle rækkerne blev færdigspillet, hvorfor vinterturneringens bestyrelse måtte
træffe nogle afgørelser. De syv rækker blev vundet af seks forskellige klubber. Kun B93 vandt to
rækker, nemlig Masters og Supermasters. Sidste
runde foregik den 10. april. Årets arrangør af afslutningen var FA 2000, som havde 350 tørstige
mandlige gæster i Frederiksberghallen (Hal II). De
blev vidne til et fint arrangement. Underholdningen bestod af en fremragende tryllekunster efterfulgt af en ikke helt stueren Jan Monrad (som
brækkede benet få dage efter).
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De forskellige hold er nu kommet i gang med
KBU-turneringen. Vi ser nedenfor hvordan starten er gået.
Oldboys (33 år), holdleder Mads Kusk, har kun
spillet en enkelt kamp (2-2 mod B1903), idet man
har haft travlt med DBU-pokalturneringen. I en
ægte pokalgyser blev Sundby besejret med 6-3
(4 mål af Jeppe Tengbjerg), og derved var B93 i
1/8-delsfinalen. Her sluttede festen, idet holdet
skuffende hjemme tabte med 2-4 (efs.) til GVI/
Jægersborg. Som noget nyt har oldboys også et
7-mandshold. Iflg. Klaus Bager indledte holdet
sæsonen med at ta’ røven på PAN Fodbold, der
blev besejret med hele 9-1.
Veteran (40 år), holdleder Lars Arnskov. Den nye
holdleder har lagt forrygende ud med tre sejre
over Kastrup (2-0), FA2000 (6-0) og B1903 (3-1).
AB Tårnby bliver en hård nød at knække, 4 kampe
og 12 point, bl.a. har de hjemme slået FA2000
med de usædvanlige cifre 15-0.
Superveteraner (45 år), holdleder Johnny Horn,
har ligesom veteranerne lagt ud med tre sejre.
Det er gået ud over Kastrup (4-1), Fremad Valby
(3-1) og Hvidovre (4-1). Normalt spilles kampene
i gammelmandsrækkerne på hverdagsaftener,
superveteranerne foretrækker at spille hjemmekampene lørdag formiddag.
Masters (50 år), lagde ud med sejre over Fremad
Amager (4-3) og FA2000 (4-1), for herefter at tabe
hjemme 1-2 til Brønshøj i en formodet topkamp.
Masters, der sikrede sig mesterskabet i sidste
runde i vinterturneringen, har skiftet holdleder,
idet Benny Gerneke er rykket op/ned som supermasters. Den nye holdleder for de tredobbelte
mestre er Jens Borregaard.
Supermasters (55 år), holdleder Ole Petersen,
har kun spillet en enkelt kamp, det var imod det
nye ægtepar Rødovre/FA2000, der blev besejret
knebent med 3-2. Arvefjendeopgøret mod B1903

kunne ikke gennemføres, og man arbejder på en
ny kampdato. Supermasters vandt vinterturneringen da de i den altafgørende kamp besejrede
KB med de underholdende cifre 5-4. Frank Rasmussen fyldte 55 år og debuterede samme dag.
Grand Old Masters (60 år), holdledere Kaj Boll
(B93) og Gert Jensen (B1903), lagde ud med en
solid sejr på 1-0 over Sundby, målscorer skoleinspektør Axel Bech. Sejrsstimen blev brudt, da
holdet tabte 1-3 i Rødovre på en skandaløs knoldet bane. Leif Lykke, der bor i Børkop scorede det
enlige mål. Holdet har fået tilgang af Jan Nummer, der bor i Holeby.
Super Grand Old Masters (65 år), holdledere
Kaj Boll (B93) og Gert Jensen (B1903), har spillet
tre kampe. Nederlag på 2-3 i Tårnby, uafgjort 1-1
hjemme mod SIF/HIK. I hjemmekampen mod
Frem, der var ubesejret i 17 kampe i træk, var
holdet bagud 0-3 ved pausen. Alligevel lykkedes
det sensationelt at spille 3-3. Dagens helt var
Flemming Zachhau (Skiløberen), der tre gange
i 2. halvleg overlistede Finn Willy i Frem-målet.
SGOM har igen fået Per Jürgensens med efter en
vellykket hofteoperation.

Turneringshold
(herre, damer, drenge og piger)
Hvis alle klubbens hold skulle spille hjemmekamp samme dag skulle der spilles 87 kampe på
Svanemølleanlægget. Det passer ikke, det er kun
86 kampe, for 1. holdet spiller jo på Østerbro Stadion.
I de gode gamle dage for 30-40 år siden, havde
klubben 6 seniorhold, 1 oldboyshold, 2 ynglingehold, 3 juniorhold, 4 drengehold og 4 lilleputhold, eller i alt 20 hold. Og det var så det. Alle
spillede 11-mands, og kampene foregik lørdag
eftermiddag eller søndag formiddag. Pigerne le-

gede med påklædningsdukker og damerne opholdt sig i køkkenet.
Fodboldbladet har forsøgt at finde ud af holdene
og turneringsformen. Vi starter med dameafdelingen, som er repræsenteret med 9 hold. Der
findes to seniorhold, hvor 1. holdet ligger i kvalifikationsrækken til Københavnsserien. Det andet
seniorhold spiller 7-mands for damer. Derudover
er der i alt syv hold i U18, U15, U13, U11 og U9.
Herre senior har hele 17 hold, heraf 11 hold som
spiller 11-mands. Vi bemærker bl.a., at 5. holdet
har lagt ud med sejre på 15-1 over FA2000 og
10-1 over Sundby. Også 11. holdet har vundet de
to første kampe stort (8-1 og 9-0). De øvrige seks
seniorhold spiller 7-mands, de to bedste hold
spiller i 1. division (næstbedste række). I gammelmandsrækkerne har B93 nu 8 hold, som alle er
placeret i den bedste række.
I drengenes ungdomsrækker er situation: U19 (2
hold), U17 (4 hold), U15 (3 hold), U14 (3 hold), U13
(7 hold), U12 (5 hold), U11 (10 hold), U10 (4 hold),
U9 (4 hold), U8 (5 hold), U7 (3 hold) og U6 (4 hold).
De helt små U6 og U7 spiller 3-mands. De lidt
større U8, U9 og U10 spiller 5-mands. De halvstore U11 og U12 spiller 7-mands. U13 spiller
9-mands. Fra U14 spilles 11-mands. Det giver i alt
54 ungdomshold, og mon ikke Jesper Nielsen
kender navnene på næsten alle.
Alle holdene har deres egen hjemmeside. Der er
dog stor forskel på hvordan siderne udnyttes. På
et af de små pigehold kan man læse, at man mødes i omklædningsrummet før og efter træning.
Endvidere står der: „Her er også mulighed for at
tage bad, men det er der ingen der har gjort indtil videre“.
/palle banks jørgensen

39

Vi nåede det ikke og
det gjorde du heller
ikke
I slutningen af februar blev der indkaldt til generalforsamling i 100 mands
foreningen – U 100.Her meddelte pionererne, at de mente, at tiden var inde
til at foreningen blev afviklet, men en
del af de tilstedeværende ønskede at
give foreningen en ny chance, og ret
hurtigt blev en ny bestyrelse stablet
på benene.

Imidlertid var der kun få uger til sæsonstart og
der var derfor ikke megen tid til at tænke, nye revolutionerende tanker med henblik på, at puste
nyt liv i foreningen. I første omgang drejede det
sig om, at servicere de medlemmer, der allerede
havde betalt deres bidrag til den kommende sæson, sørge for, at der blev trykt sæsonkort og at
overtagelsesforretningen skete så hurtigt, som
det nu var muligt. Uden en stor hjælp fra Ole Axboe fra den forrige bestyrelse var vi aldrig kommet så hurtigt på benene.
Den nye bestyrelse bestående af Peter „OB“ Jensen (næstformand) Henrik Dreiager (kasserer),
Hans Hesselberg (sekretær) og Torben Klarskov
(formand) måtte så siden hen tænke tanker om,
hvordan foreningen kunne vokse sig stor igen.

Introduktionstilbud
Normalt indbetaler foreningens medlemmer et
bidrag på 1.000 kr. ved starten af det nye år, men
vi synes, at vi vil give nye medlemmer en mulighed for at komme ind i folden allerede fra efterårets start. Derfor tilbyder vi nu medlemskab for
resten af 2010 til et beløb af 650 kr. For dette beløb tilbyder vi gratis adgang til førsteholdets
kampe i efteråret 2010, samt indbydelse til deltagelse i det kommende års generalforsamling i
februar 2011, hvor mange af foreningens medlemmer møder op og har en hyggelig aften med
lidt godt til ganen og halsen.
Du melder dig ind ved at sende beløbet 650,00 kr.
på kontonummer 4001-4001273671. Husk at opgive navn og adresse. Du kan også blive indmeldt
ved at kontakte et af bestyrelsens medlemmer.
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Nyt navn ?
Måske siger navnet 100 mands foreningen – U
100 dig ikke ret meget. Måske skulle vi finde et
godt navn, der gør det til noget særligt at være
medlem. Et navn, som vi kan brande og som måske kan suppleres med et flot logo. Er du en af de
kreative sjæle, der kan hjælpe os med det, så send
dit forslag til formanden Torben Klarskov, Postboks 8, Høveltsvangsvej 62, 3450 Allerød senest
den 1. august 2010. Bestyrelsen udvælger det
bedste forslag og vinderen får som tak en middag for to personer venligst skænket af Kokkens
Gourmet på klubbens anlæg. Da foreningen er en
demokratisk forening, skal det nye navn og logo
dog godkendes på foreningens først kommende
generalforsamling.

100 mands foreningen U 100, som er foreningens navn i dag henvender sig til tidligere seniorer og forældre, der ønsker at støtte klubbens store og dygtige ungdomsarbejde. Vi
yder tilskud til rejser for vore ungdomshold,
og kan også om fornødent støtte den enkelte
spiller på et ungdomshold. Foreningen har
haft det mål at nå op på 100 medlemmer,
deraf navnet – Det er dog ikke lykkedes frem
til i dag, hvor medlemstallet på det seneste
har været stærkt dalende. Den nye bestyrelse
mener imidlertid, at der stadig i vores klub er
hårdt brug for denne støtte, og derfor har vi
valgt at videreføre foreningen, men måske i
nogle andre rammer.

105 kr.

118 kr.

138 kr.

125 kr.
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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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Runde fødselsdage
andet halvår 2010
Dato

Fylder

Navn

29. juli.
5. aug.
29. aug.
1. sept.
16. sept.
21. sept.
26. sept.
29. sept.
7. okt.

60 år
75 år
60 år
75 år
70 år
70 år
70 år
75 år
60 år

Kurt Henriksen
Bent Mortensen
Erik Petersen
John Runov
Mogens Svendsen
Erik Baagøe
Robert Fugger
Jørgen Bundgaard
Urs Schuppli

Som det fremgår, er der gang i de runde fødselsdage i efterårssæsonen. I sidste nummer startede
vi med at give en miniprofil af hver enkelt. Da vi
ikke har fået ret mange klager gentages forsøget.
Kurt Henriksen (60 år), konverterede fra skolelærer til speditør for mange år siden. Var en
fremragende højre back på diverse sekundaog gammelmandshold indtil for 6-7 år siden.
Da medspillerne ikke forstod hans afleveringer,
valgte han at skifte sportsgren til golf. Kurt var
bestyrelsesmedlem i 1987/89. Er du stadig gift
med Vinnie?
Bent Mortensen (75 år), den mest løbestærke i
hele oldboysafdelingen fylder 75 år, det er sgu’
utroligt. Fast mand på Super Grand Old Masters.
Hjælper gerne til på yngre hold, når der er behov
for forstærkning. Sønnen Claus scorede alle fire
mål da B93 slog Holbæk 4-2 i en oprykningskamp
(1989). Bent er fast festarrangør og en mester til
hurraråb og sange. Og så har han Nordsjællands
dejligste svigerdatter i form af et styk Ann.
Erik Petersen (60 år), var i mange år den der skrev
referater fra 1. holdets kampe og tog et utal af
kampbilleder. Nu har hans mange udlandsrejser

med vandreture overtaget hans tid. Det fremgår
af hans hjemmeside www.erikpetersen.dk. Pensioneringen må nærme sig, og så glæder B93 sig
til Erik får comeback.
John Runov (75 år), været medlem af B93 siden
1948. Har været tandlæge i Holte i en menneskealder. En af klubbens mange trofaste medlemmer, der lever i det skjulte i relation til klubben.
John Runov er fast abonnent på Fodboldbladet.
Mogens Svendsen (70 år), var en del af pakken,
da de gamle indledte en halvfusion med B1903
for over 10 år siden. Mogens er en rimelig flittig
gæst til træning, både i Idrætshuset og ved sommertræningen, men han gider ikke spille kampe.
Hans ambitionsniveau er at have det sjovt. Det
gælder også når der er afslutningsfester, hvor
han både drikker snaps og passer garderoben.
Erik Baagøe (70 år), den gamle bankmand, først
Finansbanken og senere på Grønland, har tidligere udført et stort lederarbejde både i bestyrelsen på kontoret og som holdleder for 2. holdet.
Så vidt jeg husker, så har Baagøe været i bestyrelsen i Hørsholm Usserød Idrætsforening. Erik bor i
Rungsted, og er fast abonnent på Fodboldbladet
med „overfrankering“ som speciale.
Robert Fugger (70 år), vel
nok den mest kendte af
rundes fødselslarer, og den
eneste med 1. holdskampe
i bagagen. Det blev godt
nok kun til 11 af slagsen,
hvilket der er mange forklaringer på, bl.a. havde
midtbanegeneralen Roberto, Filippo eller bare
Fugger, klubrekord i fibersprængninger. Og du
var vel ikke altid lige seriøs med dit fodboldtalent, og har du nogensinde lavet et frispark. Fugger var i de glade 70’ere en populær holdleder
for 2. holdet.

43

Jørgen Bundgaard (75
år), det eneste han ønsker sig til sin fødselsdag
er smøger ad libitum og
genindførelse af de gamle
rygeregler. Bundgaard har
siden Fodboldbladet blev
født i 2002, været ham der
sørgede for alle indtægterne i form af annoncesalg.
Bundgaard kan sælge sand i Sahara og Zippolightere. Den flinke mand er med i Rafleklubben
om tirsdagen, og så er han i familie med Henrik
Lindholm og så kører han rundt i Bjørn Tidemands gamle bil.
Urs Schuppli (60 år), kom ind i klubben via afdøde Jan Lindberg, der var formand for Erhvervsklubben. Vi er tilbage i 80’erne. Indtil sidste år var
Urs medlem af Ungdomsfonden. Til trods for de
noget mystiske navne er Urs pære dansk, vist nok
med schweiziske aner. Urs er mægtig indenfor
EDB-branchen.
Fodboldbladet ønsker alle tillykke med tre korte,
tre lange og et færdig.
/palle banks jørgensen
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Til hæder
og ære……………
Efter generalforsamlingen var der flere
der spurgte til hvilke hædersbevisninger der bliver givet i B93.
Vi har følgende:
Æresmedlem – det bliver man indstillet til efter
lang og tro tjeneste, enten som spiller eller leder
i B93. I dag har vi 5 personer, som er æresmedlem.
Det er Ove Bech Jensen, Jørgen Norsker, Henrik
Lindholm, Freddie Birtø og Palle „Banks“ Jørgensen.
B93`s Guldnål – bliver tildelt personer, som gennem årene har gjort en stor indsats i B93. I dag har
vi følgende: Freddie Birtø, Palle Jørgensen, Ernst
Ecks, Dina Garcia , Erling Bøje og Jørgen Ritnagel.
Derudover kan klubben indstille personer til hædersbevisninger i DBU – og KBU-regi ligeledes for
deres i indsats i B93 og dermed for dansk fodbold.
DBU`s sølvnål : Henrik Lindholm og Jørgen Ritnagel
KBU`s sølvnål : Henrik Lindholm, Jørgen Norsker
og Jørgen Ritnagel
Desuden har DBU 2 legater der uddeles – ligeledes for en god indsats for dansk fodbold.
Leo Dannin`s rejselegat : Jørgen Ritnagel
Erik Hansen`s lederlegat - som endnu ikke uddelt
til en træner/leder fra B93.
Derudover har vi Årets Lederpokal og en pokal til
Året`s 93`er som uddeles hvert år på årets generalforsamling.
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B.93 Slagsange
I sidste nummer af B.93 Fodbold
efterlyste vi gamle slagsange fra vore
læsere, og vi har til dette nummer fået
to henvendelser.Den første fra Jørgen
Ritnagel, der skrålede således med sit
drengehold fra sidst i 70`erne
Melodi: Lundeborgvisen:
Er du trist, og har du sorg i sindet,Så tag med
os ud til fodboldkamp.Vores drenge vil så gerne vindeOg med glæde går de frisk i kamp.Er
du sur og trist – er du pessimist,Så kom blot
med os – vi skal ud og slås.Er du trist, og har
du sorg i sindet,Så tag med os ud til fodboldkamp.
Teksten fandt via Røde Svend vej til Ekstra Bladet

Bolden har de aldrig nået, og på hælen har de
stået
Selv Nørgaard med det lyse hår, er tit på krogen gået
Det man aldrig, aldrig, aldrig, aldrig, aldrig
ville ha spået
Så ofte søndag morgen er de ud på banen gået
Der har altid manglet noget, tre har ingen
kaffe fået
At nogle blev hos pigen, andre med avis har
gåe
Det kan aldrig, aldrig, aldrig, aldrig, aldrig
bli`forstået
Når disse hold har vundet, de sig sel har overgået
De har aldrig prøvet på `et – sjældent har de
det formået
En skål for hold`nes fremgang, det nu her bli`r
foreslået.
Den må aldrig, aldrig, aldrig, aldrig, blive overstået
Og fra samme sanghefte en humørvise, som
også findes i en tidligere samling af B.93 sange

Af noget ældre dato er her et par viser leveret af Hans Hesselberg. Vi er tilbage i de glade
50`ere, hvor man kunne muntre sig, selv om
man havde tabt. Visen er fra bæger festen den
30. Juni 1950, hvor de øvrige seniorhold festede sammen ved den såkaldte „Bægerfest“.
Melodi: Vi har aldrig fået noget
Vort 3. A og b hold, de har ej et bæger fået
De har aldrig vundet noget, de så tit er blevet
slået
Alt glemmer vi nu her med en lille tår derpå `et
Vi har aldrig, aldrig, aldrig, aldrig, aldrig fået
noget
Om spillerne må siges, de har spillet misforstået
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Melodi: Dukke Lise
Treoghalvfemser
Du gamle dreng
Oplad din stemme
Slå på din streng
Frem med det gode, raske humør
Det som på livet sætter kulør
Vi fortsætter med at b ringe flere sange i næste
nummer og håber fortsat på jeres deltagelse
tk
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