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Næste generation
„Hør her, du kommer nok aldrig på førsteholdet. 
Kunne du ikke tænke dig at være træner?“ Man-
den, der prikkede mig på skulderen, stod bag mig 
i ført den berømte kameluldsfrakke og det lange, 
svævende halstørklæde. Hans navn var Poul 
Zølck, og nu var han på jagt efter træner emner 
til sin elskede ungdomsafdeling. Det var jo nok 
lige en kamel, der skulle sluges – nu havde man 
lige rendt rundt i Kildevældsparken og leget Ha-
rald Nielsen sammen med de andre håbefulde 
fodbolddrenge fra ØB og B.1903, og selv syntes 
man, det så rigtig fornuftigt ud. Men efter nogen 
betænkningstid, besluttede jeg mig for at sige ja 
tak til tilbuddet, og så skal jeg ellers love for, at 
jeg fi k en mesterlæreuddannelse af Bageren, som 
end ikke det bedste seminarium kunne have ud-
ført bedre. Poul var den fødte pædagog, uden at 
han selv vidste det, men man sugede til sig af 
lærdom , og de oplevelser som livet som træner 
og leder sidenhen har givet en, kan i høj grad 
kompensere lige så meget for de oplevelser man 
gik glip af som aktiv på Østerbro Stadion eller i 
Idrætsparken.

Her følger så min pointe. Det er naturligvis for-
nuftigt at have strategier for, hvordan vi udvikler 
vore talenter på banen som fodboldspillere. Men 
lige så vigtigt er det, at vi også i klubben har blik 
for, hvor klubbens kommende ledere befi nder 
sig. De skal headhuntes på samme måde, som 
gamle Zølck praktiserede det. De skal tilbydes 

„praktikpladser“ i klubben og sikres de bedste 
kurser, så de er parate til at tage over, når de 
gamle falder fra.  Klubben i sig selv er et minisam-
fund, der råder over mangfoldige jobs, som også 
den kommende generation kan bruge i deres 
videre uddannelsesforløb.  Eksempelvis leder vi 
med lys og lygte efter talentfulde skribenter, der 
kan tilføje dette blad en bedre dækning af arbej-
det i ungdomsafdelingen. 

En strategi for udvikling af kommende ledere i 
B.93 må der sættes tid af til, hvis klubben fortsat 
skal bevare sin position i Dansk Idræt. 

Redaktøren. 

Top, sagde Zølck og så var det en aftale
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Hæderkronet klub med tradition for 
at udvikle store talenter, er det prædi-
kat B.93 ofte får. Det er vi rigtig stolte 
af, men vi vil gerne udvikle endnu 
fl ere og endnu bedre spillere. Zanka 
og Bashkim Kadrii var gode, bevares, 
men vi vil udvikle endnu fl ere talent-
profi ler, og nogle, der er endnu bedre.

Vågn op 

Vi defi nerer os selv som et af de allerstærkeste 
talentudviklingsmiljøer i Danmark, men det er vi 
bare ikke pt. hvis man defi nerer det på placerin-
ger og resultater, eller hvis vi spørger DBU! Så det 
må vi gøre noget ved – vi skal opgradere!

Konkurrencen er skærpet i de ældste ung-
domsårgange og den bevæger sig imod de yng-
ste spillere. Samtidig betaler vi som klub prisen 
for en ustruktureret indsats på udviklingssiden af 
de yngste talenter, U10–U14, de sidste mange år. 
En indsats der har været præget at tilfældigheder 
og det muliges kunst, hvilket har medført et be-
grænset grundlag at rekruttere fra til U15, U17 og 
U19.

Men vi har potentialet i B.93. Med en bug-
nende Børneafdeling med ca. 70 børn pr. årgang 
U4–U11, engagerede veludannede trænere og 
super faciliteter. Og indsatsen begynder at bære 
frugt; de årgange der netop har forladt børnefod-
bolden, U10 og U11, rangerer blandt de allerstær-
keste i landet på såvel kvalitet som kvantitet.

Indsats på de yngste
Fremtidens talentudvikling i B.93 skal defi neres 
gennem den tidlige indsats – vi sætter fokus på 
de yngste årgange uden at miste grebet om U15–
U19. 

Nyt fra fodboldbestyrelsen

Nicolai Bo Hjeds
Født 02.10.71
Startede som spiller i B.93 i 1979, spillede i ung-
domsårene sammen med Christian Lønstrup, 
Danny Jung, Dan Lübbers, Per Frandsen m.fl .
Spillede indtil ynglinge med blandt andre Finn 
„Ludo” Jensen som træner
Er uddannet ungdomstræner og har UEFA B-li-
cens

Været ungdomstræner for Daniel Jensen, Mor-
ten Karlsen, Brian Jensen, Patrick Mtiliga, 
Dennis Rommedahl m.fl .
Pt. træner for årgang 2000
Privat gift med Christel og har fodbold-dren-
gene, Alexander, 7 år og Cornelius 10 år

Arbejder som TV Producent i det civile og har 
stået bag seersucceser som De Unge Mødre, 
Singleliv og Vores Første Barn. 
Derudover fungerer Nicolai som fodboldkom-
mentator på 6’eren til Premier League og La 
Liga
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Den positive spiral

På denne måde vil vi få udviklet endnu flere dyg-
tige spillere, der kan ende på vores bedste U15, 
U17 og U19-hold. Spillere som vi kan udvikle til at 
spille på de respektive ungdomslandshold, se-
nere på klubbens divisionshold og bedst af alt 
blive solgt til udlandet med transferindtægter, 
der igen kan styrke talentudviklingen i B.93.

På den måde får vi skabt en positiv spiral, med 
en stærk organisation som fundament, der kan 
tænde op for B.93 talentklub version 2.0.

hjeds

Fra august tager klubben endnu et gevaldigt 
spring frem ad som talentudviklingsklub med 
ansættelsen af en talentudviklingsansvarlig, der 
skal stå i spidsen for de veluddannede trænere 
fra U10 – U19. 

Her er der tale om en fodboldfaglig nøgleper-
son i klubbens talentudvikling, der vil være ga-
rantien for, at den sportslige strategi implemen-
teres. På den måde sikrer vi, at træningsmiljøerne 
er optimale, så den enkelte spiller har optimale 
muligheder for eksplosiv individuel udvikling. 
Gennem optimale udviklingsmuligheder for spil-
lerne, vil B.93 skabe mange dygtige og „velud-
dannede” spillere.
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Milan rykker ind
B.93 får fornemt besøg i starten af juli, d. 4. til den 
8. juli, når AC Milan rykker ind på B.93’s anlæg for 
at afvikle Milanjuniorcamp i samarbejde med 
B.93. En fodboldskole, hvor knap 400 børn har 
meldt deres ankomst.

B.93 har store forventninger til afviklingen af 
campen. AC Milan kommer med ca. 20 trænere, 
der til daglig arbejder i deres ungdomsafdeling. 
Det giver klubben en unik mulighed for at komme 
helt tæt på de træningsmetoder, som har ført AC 
Milan frem til at være en af de stærkeste klubber 
i verden.

De italienske trænere får følgeskab af danske kol-
legaer fra B.93, så børnene har en chance for at 
forstå, hvad deres træner siger. 

Igen en glimrende mulighed for B.93-trænerne til 
at udvikle deres netværk og lære nyt.

B.93 glæder sig til at det kommer til at syde og 
boble på anlægget i de fem dage, som Campen 
kører. Børnene træner fra kl. 9.30-16.00 hver dag, 
og hvis man er nysgerrig er man mere end vel-
kommen til at kigge forbi.

Milanjuniorcampen på B.93 har været meget po-
pulær og med knap 400 tilmeldte klart den mest 
søgte Milanjuniorcamp i verden. 7

Det har fået øjnene op hos den Italienske stor-
klub, der har meldt om at chefen fra klubbens 
akademi, Franco Baressi, skulle kigge forbi. 

Hjeds

Milanjuniorcamp logo
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Har du skrivekløe?

På redaktionen af B.93 Fodbold bestræber vi os 
altid på at gøre bladet bedre. Vi kan imidlertid 
ikke overkomme at komme helt rundt i klubben, 
og leder derfor med lys og lygte efter et par friske 
unge medlemmer af både han − og hunkøn, der 
kunne tænke sig at indgå i en ungdomsredak-
tion, så vi i højere grad end nu vil være i stand til 
at bringe flere gode historier fra vores store og 
velfungerende ungdomsafdeling.

Derfor, hvis I går rundt og har skrivekløe eller en 
kommende journalist rumler i jeres  maver, så tag 
og henvend jer til os. Vi er et par rutinerede fol-
keskolelærere med dansk som linjefag, der nok 
kan være jer behjælpelige med et par kommaer 
og nogle omvendte ordstillinger, I sidenhen vil 
kunne få gavn af i jeres videre uddannelse.

Ring eller mail til B.93 Fodbold redaktør 
Torben Klarskov 4814 5893 
eller send en mail til klarskov@b93.dk
Meget gerne senest den 1.august 2011.
Vi sætter et par sider af til jer og håber på et fest-
ligt samvær.

Med venlig hilsen
Redaktionen

Gunnar Madsen

Gunnar Madsen Vinhandel, 
Holmbladsgade 7, 2300 S.  

Tlf: 32 95 18 09 
Mail: event@vinhandel.dk

Gunnar Madsen Vinhandel, 
Østerbrogade 156, 2100 Ø. 

Tlf: 39 18 05 38 
Mail: event@vinhandel.dk
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af: Christian Winther

Fodboldbladet har denne gang sat 
tidligere målmand Bo Skovbjerg 
stævne. Skovbjerg nåede i alt 101 divi-
sionskampe i perioden 1981-1983. 

Hvordan husker du tiden i B93?

Jeg havde tre gode år i B93. Efter en del år som 
reserve for Per Poulsen i B1903 fik Erik Dennung 
mig overtalt til at flytte karrieren til Østerbro, og 
det var en rigtig god beslutning. Klubben ligner 
jo meget B1903, en gammel traditionsklub med 
en masse sjæl, hvor jeg faldt godt til. Vi havde en 
god periode på trods af klubbens knappe øko-
nomi. Især husker jeg pokalsejren i 1982 samt at 
vi gik videre i Europacup’en. Det står meget tyde-
ligt for mig den dag i dag.

Hvordan gik det i din debutsæson?
I 1981 førte vi faktisk 1. division på et tidspunkt i 

foråret. Det var ærgerligt, at turneringen ikke 
vender som i dag! Det var også ret ærgerligt, at 
der var avisstrejke på det tidspunkt. Derfor var 
det kun Knud Lundberg i Aktuelt der kunne be-
rette, at B93 lå nr 1. Trykket gik så lidt af siden og 
vi endte i den nedre halvdel. Det betød så, da 
1982-sæsonen startede op, var vi stort set dømt 
til nedrykning på forhånd. Det var der ingen tvivl 
om i medierne.

Men det gik anderledes. B93 blev i 1. 
division og vandt tilmed pokalfinalen 
over B1903. Hvordan husker du det 
hele?
Jeg husker 1982 som en sæson med mange store 
oplevelser. Jo, vi vandt pokalfinalen over min 
gamle klub, men vi skulle meget ondt igennem 
før trofæet kom i hus. Vi førte 2–1 til 58 sekunder 
før tid. Derefter gik det galt for dommer Per Frick-
man, som dømte et straffe til B1903, begået af 
undertegnede. Jeg synes ikke, der var straffe, 
men heller ikke dengang lavede dommeren om 

Hvad blev der af… Bo Skovbjerg?
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på sine kendelser. Vi røg derfor ud i ekstra spil-
letid, med slutcifrene 3–3. Jeg husker, at aviserne 
roste kampen som meget underholdende. Jyl-
landspostens overskrift var: ” Danmarks kedligste 
hold lavede topunderholdning”.

Hvor bittert med en udligning 58 
sekunder før tid!
Ja, og jeg har faktisk tænkt over det straff espark 
nogle gange i tidens løb. Det var Pierre Larsen 
som blev sat til at sparke, og det gjorde han med 
en slatten inderside til venstre for mig, som i øv-
rigt var gået til højre. Den kunne jeg virkelig godt 
tænke mig at have nappet!

Ni år senere var jeg iøvrigt med i Europacup’en 
for B1903, da klubben manglede en 2. målmand 
fordi Palle Plankeværk var røget ind i karantæne. 
Jeg blev så hentet frem fra veteran-rækkerne. På 
turen til Trabzon boede jeg sammen med..... ja 
rigtig gættet, Pierre Larsen. Straff esparket blev 
selvfølgelig livligt debatteret.

Nå men det gik jo fi nt siden hen hvor vi gen-
nembankede B1903 i pokal-omkampen med 1-0, 
og fi k ved den lejlighed 5.200 ekstra tilskuere ind. 

Stadig den dag idag nævnes Pokalfi nalen på 
Lyngbyvejen. Mange af dem jeg spiller gammel-
mandsfodbold med var på B1903’s pokalfi nale-
hold fra 1982.

Hvordan var Østerbro Stadion som 
hjemmebane?
Altså, Østerbro Stadion var efter min mening et 
atletikstadion, men egentlig ganske hyggeligt. 
Hvis vi var foran, var det jo en fordel, fordi det 
kunne tage evigheder at hente en bold! Vi træ-
nede bag stadion på nogle stenhårde elendige 
baner. Nu kan jeg ikke lige huske hvad inspektø-
ren nede i kælderen hed, men der fi k man da i 
hvert fald kritik hvis man havde gjort det mindste 
han kunne sætte fi ngeren på. (Hans Petersen – 
tidligere 1. holds målmand – red.)

Så du er stadig aktiv på grønsværen?
Ja, vi er nogle stykker der spiller gammelmands-
fodbold i B1903, herunder gamle B93’ere som 
Keld Kristensen, Lars Francker og Jan Kreibke. 
Tonny Madsen er jeg faktisk kollega med i ar-
bejdslivet, så vi mødes ind imellem på gangene 
og udveksler minder. For et par år siden var jeg 
”hemmelig gæst” til den tilbagevendende jule-
frokost. På gæstelisten var blandt andet Kron-
holm, Finkelstein, Keld Kristensen og Lars Franc-
ker.

Er du så stadig mellem stængerne på 
Lyngbyvejen?
Nej, jeg er med stor succes – hvis jeg selv skal sige 
det – blevet omskolet til en solid 10’er!

Du stoppede i B93 efter 1983-sæso-
nen. Hvorfor?
Jeg sluttede helt med at spille fodbold på top-
plan, da jeg stoppede i B93. Det var en beslut-
ning, jeg tog af fl ere grunde. Dels var der nogle 
private overvejelser, dels havde jeg fået nyt job, 
som ikke var helt forenligt med jobbet som fyr-
aftensprof. Sidst, men ikke mindst, fi k jeg en dat-
ter i september -83. Jeg tog derfor den beslut-

Bo Skovbjerg
Alder: 56
Bopæl: Hareskov
Stilling: Teamchef i KMD
B93-karriere: 1981-1983
Position: Målmand
Antal Kampe: 101

Skovbjerg anno 1981     Skovbjerg anno 2011
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ning at stoppe i B93 og tilgengæld starte på 
B1903’s lukkede 6. hold.

Ser du så nogle af B93-gutterne fra 
dengang?
Igennem årene har jeg jo mødt de gamle venner 
fra Østerbro adskillige gange. På 6. holdet, som 
oldboys, veteran, super veteran osv.  I de sidste 
par år er det ikke blevet til så mange kampe, men 
jeg er på Lyngbyvejen HVER tirsdag, hvor vi spil-
ler og efterfølgende spiser. Jeg kan huske første 
gang vi skulle møde B93 med 6. Holdet, blev jeg 
kaldt op til midten, hvor mine gamle holdkam-
merater fra B93 overrakte mig en buket med til-
hørende kort. Det blev jeg meget glad for. At vi 
så vandt kampen og jeg nappede Find Juhl i fri 
position gjorde ikke dagen dårligere... haha.

Følger du stadig med i B93’s bedrifter? 
Jeg følger selvfølgelig med i hvordan det går 
klubben i 2. division. Når det mager sig sådan, at 
B93 skal møde den lokale klub har jeg været oppe 
at kigge. Det kunne være jeg skulle kigge forbi 
Østerbro Stadion ved snarlig lejlighed. Faktisk 
har jeg ikke været der siden 1983, slutter vores 
gamle målmand som i dag arbejder som team-
chef hos KMD (når altså ikke han slår sine folder 
på Lyngbyvejen).

Fodboldbladet ønsker Bo Skovbjerg al mulig 
held og lykke fremadrettet og glæder sig til at 
byde ham velkommen tilbage på Østerbro Sta-
dion i den nærmeste fremtid.



11

Når man indgår samarbejde med 
B.93, er der mulighed for gode ople-
velser og hyggelige netværksarrange-
menter. 
Cirka hver anden lørdag kl.14.30 mødes vi ved 
førsteholdets hjemmekampe. 
I PR Trading Lounge på Østerbro Stadion serverer 
vi lidt lækker forplejning, hvor vi så efterfølgende 
overværer fodboldkampen.

Vi har genindført forkampe med de små hold, 
som starter hjemmekampene og det er bestemt 
meget underholdende og værd at bakke op om

Billed fra arrangement

B.93 afholder også netværksmøder med efterføl-
gende underholdning. Mandag den 2. maj be-
gyndte vi således aftenen med en god buff et fra 
en af vores sponsorer, Kokkens Gourmet, i klub-
huset. 

Der var god mulighed for at tale sammen in-
den vi skulle videre til endnu en samarbejdspart-
ner nemlig Østre Gasværk Teater, hvor vi så den 
forrygende og velanmeldte teaterkoncert, Bob 
Dylan.

Det var en rigtig hyggelig aften, som B. 93 be-
stemt har tænkt sig at gentage.

Af kommende netværksarrangementer kan næv-
nes foredrag med en højt profi leret erhvervsle-
der samt et spændende indslag fra tv-og under-
holdningsbranchen. 

Vi har planlagt et netværksmøde med Ajax Er-
hvervsklub, således at vi kan udvide de vigtige 
kontakter yderligere.

Til sidst skal det nævnes, at vi er så heldige, at 
vi er i stand til at invitere vores Erhvervsklubmed-
lemmer til fodboldlandskampen Danmark-Norge, 
tirsdag den 6. september 2011, kl. 20.15.
Vi starter i den hyggelige PR trading Lounge med 
en let anretning samt øl og vand kl. 18, hvorefter 
vi så fortsætter til en forhåbentlig spændende 
fodboldkamp.

Til denne fi ne begivenhed er der desværre for 
alle klubber et begrænset antal billetter, men 
B.93 vil selvfølgelig gøre, hvad vi kan får at skaff e 
så mange som muligt billetter, hvad enten det 
gælder sponsorer eller andre B.93 relationer.

Med venlig hilsen
Mari-Anne Jespersen
Sponsorkoordinator

Sponsor i B.93
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Årets Generalforsamling den 12. april

B.93 generalforsamling fandt i år sted 
tirsdag den 12. april. Henved 70 med-
lemmer var mødt frem i restauranten, 
og de kom til at overvære noget, der 
kraftigt mindede om et offentligt ho-
vedbestyrelsesmøde med diverse me-
ningsudvekslinger mellem tennisbe-
styrelsen og fodboldbestyrelsen, som 
det var en meget vanskelig opgave 
for dirigenten Torben Henriksen at 
holde styr på. Men han er jo en dre-
ven, erfaren rotte, så det lykkedes da 
at nå igennem mødet på en over-
kommelig tid.
Her skal ikke gengives, hvad der helt ned i detal-
jen blev drøftet på mødet. Der henvises til det 
officielle referat, der er lagt ud på klubbens hjem-
meside. Men klogt er det jo nok lige at få præci-
seret det forslag en række prominente medlem-
mer af klubber havde lagt frem på General- 
forsamlingen med det formål en gang for alle at 
få begravet striden mellem tennis- og fodbold-
bestyrelse.

Forslaget blev vedtaget som følger: 
Generalforsamlingen opfordrer hovedbestyrel-
sen at arbejde for en fortsat positiv udvikling i 
klubben på følgende grundlag:

1. Hovedbestyrelse og repræsentantskab skal 
sikre, at der er konsensus om fremtidige strategi-
ske beslutninger for klubben.

2. Hovedbestyrelse og repræsentantskab arbej-
der efter den vedtagne økonomiske fordelings-
nøgle, som bygger på ligeværdig betaling til 

klubbens fælles administration og husleje og 
betaling for faciliteter i forhold til brugsretten til 
faciliteterne.

3. Brugsretten til klubbens faciliteter er fordelt 
således:

Tennisafdelingen har brugsretten til:
− Udendørs tennisbaner på det nye og det gamle 
anlæg

− Hal med indendørs tennisbaner i henhold til 
lejekontrakt mellem hal selskabet og B.93.

− Kontorvillaen på det gamle anlæg ved P.H. 
Lings Allé

Fodboldafdelingen har brugsret til: 
− Fodboldbanerne på Svanemølleanlægget

− Kælderen, 1. sal og 2. sal i klubhuset ved Svane-
møllen

− Loungen på Østerbro Stadion

Der er fælles brugsret til:
− Lokalerne i stueetagen i klubhuset ved Svane-
mølleanlægget, som bruges til kontor, mødelo-
kaler, motionsrum, kulturudvalg og restauration.

− Terrassen foran klubhuset

− Arealet nord for tennishallen

4. Hovedbestyrelsen arbejder ud fra følgende 
aftaler og beslutninger vedr. opførelse af en mul-
tihal:
− Opførelsen af multihallen indgår i lejekontrak-
ten for Svanemølleanlægget mellem B.93 og 
Københavns Kommune.
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− Generalforsamlingens enstemmige beslutning  
16. november 2006 om at bemyndige Hovedbe-
styrelsen til at opføre en hal til boldspil.

− Den fælles beslutning 2.6.2008 på møde mel-
lem hovedbestyrelsen og bestyrelsen i Østerbros 
Idrætspark om at placere multihallen på arealet 
nord for tennishallen i henhold til vedtaget teg-
ning.

5. Hovedbestyrelsen skal forsøge at få en aftale 
med Københavns Kommune om at få et areal på 
den ubenyttede del af Østre Gasværk til place-
ring af multihallen, som i så fald skal anvendes til 
fodbold, håndbold og bordtennis som beskrevet 
i udviklingsplanen fra Sport 2100.
For at fremme denne mulighed etablerer B.93 et 
nyt datterselskab − et anpartsselskab.

6. Mulighederne for et praktisk samarbejde med 
skøjteklubberne Skøjteklub København og KSF 
undersøges med henblik på at fremme mulighe-
den for at få et areal til opførelse af multihal på 
Gasværksgrunden.

7. Såfremt B.93 således får mulighed for at opføre 
multihallen på Gasværksgrunden, skal arealet 
nord for tennishallen kunne bruges til tennisrela-
terede sportsfaciliteter samt opførelse af pavillon 
til fysisk træning.

8. Såfremt forsøget på at få tilstillet et areal på 
gasværksgrunden til opførelse af en multihal ikke 
er lykkedes inden 31.12.2013, arbejder hovedbe-
styrelsen efter de trufne beslutninger og aftaler 
om opførelse af multihal nord for tennishallen. 
Fristen kan forlænges, såfremt der er enighed i 
hovedbestyrelsen.

9. Fodboldafdelingen og tennisafdelingen har 
fuld frihed til at tilrettelægge de sportslige akti-
viteter inden for rammerne af den fælles klub.  
− Ingen aktiviteter må kunne forøve skade på 
klubbens anlæg 

10. Parkeringspladser og friarealer, som kommu-
nen har påbudt Østerbros Idrætspark A/S at an-
lægge, etableres hurtigst muligt og billigst mu-
ligt af det nuværende ØI A/S inden for den 
overordnede plan, der er vedtaget og godkendt 
af Københavns Kommune.

11. De to afdelinger frafalder historiske krav mod 
hinanden.

12. Arbejdet evalueres i februar 2012 med delta-
gelse af repræsentanter fra DBU og Dansk tennis 
Forbund.

Begrundelse:
B.93 har brug for, at konflikten mellem afdelin-
gerne i klubben bilægges. Denne beslutning sik-
rer, at ingen af afdelingerne kan nedstemmes i 
vigtige strategiske beslutninger, og den beskri-
ver samtidig de konkrete mål, som klubben øn-
sker at arbejde hen imod til fordel for både fod-
boldafdelingen, tennisafdelingen og idrætten på 
Østerbro.
Bag forslaget står en kreds af medlemmer fra 
både fodboldafdelingen og tennisafdelingen, 
som ønsker en konstruktiv udvikling til gavn for 
B.93. 

Forslagsstillere:
Jørgen Norsker, Henrik Lindholm, Jens Helsted, 
Kaj Sode-Pedersen, Bo Eklund, Jørgen Wenshøj, 
Poul Christensen, Johnny Wetterstein Hansen, 
Hans Drachmann, Nicolai Bo Hjeds, Bjarne 
Eklund, Steen Biilmann
Valgene blev gennemført som følger.
Formand Johnny Wetterstein – genvalgt
Tennisrepræsentant: Klaus Klinge – genvalgt
Fodboldrepræsentant: Jørgen Ritnagel –valgt
Suppleant for fodbold: Torben Klarskov 
–  Genvalgt
Suppleant for tennis: Klaas Muizelaar valgt.
Valg af revisor: Per Appel (Kallermann revision) 
–  Genvalgt.

/tk
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Min årgang
Hattens fra Blågårds Plads

I midten af 60`erne var B.1903 en af de førende 
klubber i dansk fodbold. Det blev til guldmedal-
jer i 1969 og til bronze i 1963 og 1965. På holdet 
var en lang ranglet knægt, der scorede mange 
mål på hovedstød. Hans navn var Ivan Hattens, 
og på samme tid på Blågårds Plads rendte en fl ok 
unge knægte rundt og spillede fodbold den ene 
eftermiddag efter den anden, og som det ofte var 
med drenge, så gav de hinanden øgenavne efter 
datidens helte. Det gav ligesom spillet på asfalten 
en større dimension. Da Søren Rasmussen mødte 
op til et indendørs stævne på Emdrup Skole iført 
elefanthue fi k han af sine kammerater John Boll-
mann og Allan Møller straks tilnavnet „Hattens“, 
som så har hængt ved ham lige siden.

Efterhånden opstod ønsket om at spille mere 
organiseret fodbold, og Dennis Brooker fi k over-
talt kammeraterne til at blive indmeldt i B.93. Her 
mødte Søren op til træning og blev høfl igt, men 
bestemt modtaget af navnkundige Poul Zølck, 
der diskret gjorde knægten opmærksom på, at 
man i B.93 spillede i rigtige fodboldstøvler og 
ikke i de gårdsangersko, som Søren mødte op 
med til den første træning. Søren måtte ud på 
sidelinjen og spille småbold med de andre ukor-
rekt klædte drenge. Her måtte han træne, indtil 
farmand fi k udbetalt sin løn og tage Søren under 
armen ind til Daells Varehus, hvor de første fod-
boldstøvler blev indkøbt.

Debut på 5. drenge under Jørgen Ritnagel, 
storsejr på 17-0 i første kamp mod Sylvia, hvor 

Holdbillede 1. Ynglinge England 1972 
Bagerst fra venstre: Jørgen Møller, Kim Stagge, Søren Rasmussen, John Steen Jensen, Ivar Roitmann, Per Madsen, 
Forrest fra venstre: John Verner, Dennis Brooker, Per Rintza, Ole Petersen, Michael Stangerup, Mogens Løber
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Søren – beskeden som han jo er – ikke helt erin-
drer, hvor mange mål han puttede i kassen den 
dag. 

Det var dog først som ynglingespiller, at Søren 
fi k gavn af sine lange ben og sit hovedspil. En af 
Sørens største oplevelser kom med turen til Eng-
land i 1972, hvor holdet tabte efter en fornem 
indsats mod Arsenal med 0–3 efter at have holdt 
nullet i hele første halvleg. Drengene blev hentet 
i Arsenals spillerbus fra hotellet og kørt ud på 
træningsanlægget, hvor holdet havde svært ved 
at løsrive sig fra parkeringspladsen, hvor Alan 
Ball, Charlie George og de øvrige førsteholdsspil-
lere steg ud af deres dyre biler. Med på Arsenals 
ynglingehold var Liam Brady og David Price, der 
senere var på det Arsenal hold, der i 1979 vandt 
FA Cup`en med 3–2 over Manchester United. 

Hotellet som holdet boede på var den rene 
brandfælde, der helt bestemt ikke havde fået 
myndighedernes godkendelse i dag. Fra hvert 
værelsesvindue hang der et reb, der kunne bru-
ges som fl ugtvej, skulle uheldet være ude, og det 
inspirerede en af holdets spillere, John Verner til 
blot for en sikkerheds skyld at afprøve en af de 
skumslukkere, der var opstillet på trappen. Ver-
ners problem opstod, da han havde svært ved at 
fi nde ud af, hvordan man slukkede for sådan en 
tingest efterfølgende.

I B.93 var kammeratskabet i top og spillerne 
mødte gerne op til ekstra træning og samvær i 
klubben, som for mange af dem blev deres andet 
hjem. Søren var stædig. Han ville noget med sit 
fodboldspil og belønningen fi k han da også i 
form af 16 kampe på klubbens førstehold og 120 
kampe på DS holdet. Det blev ikke til nogen sco-
ringer på førsteholdet, men et brændt straff e-
spark i pokalkampen mod Ivan Lykke i Brøndby 
målet i 1979 – en kamp holdet alligevel vandt 
med 6-5. 3

Søren er stadig aktiv i klubben på klubbens 
supermasterhold, og han er aldrig bange for at 
give en hånd med, hvad enten det nu drejer sig 
om, at spille på andre hold eller at give Max Buus 
en håndsrækning med at forskønne vort dejlige 
anlæg.

Den 2. maj i år blev Søren så genansat som 
speditør efter at have gået arbejdsløs i en læn-
gere periode. Derfor ser vi ham nok ikke så tit i 
hverdagen på anlægget. Men som den gæve 
B.93`er han er, er det altid en fornøjelse at være i 
hans selskab i klubben.

/tk

Søren  „Hattens” Rasmussen
Født den 18.09. 1953
Indmeldt i B93: 1965
Førsteholdskampe: 16 (1975 - 1979)
Udannet Speditør
Gift med Kirsten, to børn Carsten (35) & Tina (30)
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B93 U10 A Holdbillede Maj 2011
Bagerst fra venstre: Jonas Koch Erichsen ( Cheftræner), Tonny Gulløv (Træner) Filip 
Nommesen, William Gulløv, Carl Bessing Abildtrup, Albert Hjorthøj, Johannes Sø-
borg Schwarzer,  Tobias „Speedy” Reichsthaler Ejderskov,  Eren Özkahveci, Villads 
Lyster, Frederik Svanholm Borch, Sofus Koch Erichsen, Simon Brown, Nicolas A. Oli-
vares Knudsen, John Hansen (Træner)

Forest fra Venstre Thuto Fikado Kristensen, Abdullah Iqbal, Anas Osman, Julius 
Hoffmann-Korzen, Daniel Holsting, Bjarti Vitalis Mørk, Qazim Velii, August Bo Lauf 
Olsen, Ludvig Henriksen, Sebastian Albert Jungshoved, Frederik Raaberg.
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Nyt i cafeen Bestil den super saftige B93 Bøfsandwich med 150 gram oksekød, bløde løg, rødt, gult, 

chilli og brun sovs på toppen, hver dag for kr. 40,00.   

Super �rma tilbud – Prøv vores lækre frokostordning i en uge for kun kr. 45,00 ex. moms per kuvert , 

fuld salatbar, 3-4 pålæg eller delikatesser, hjemmebagt lyst og mørkt brød, en lun ret, kage eller frugt en 
gang om ugen. Bindingsperiode minimum en uge. Mindste antal 10 kuverter per dag. Gratis levering ved 
1 måneds binding.  

 

Totalarrangementer i vores selskabslokaler ved bryllupper, kon�rmationer, barnedåb, �rmafester 

og andre festlige lejligheder. Pris per kuvert kr. 698,00 inkl. velkomst drink, jordbær og snacks, valgfri 3 
retters menu eller bu�et fra hjemmesiden, vinmenu, ka�e og avecs, valgfri natmad, hvide duge, selskabs 
service, blomster, dansegulv, udendørs terrasse og lokalet til kl. 04.00.   

 

Mad ud af huset vi leverer anrettet  bu�eter på hele Sjælland og tilbyder i øjeblikket vores 

eftertragtede Italienske bu�etter for kun kr. 198,00 per kuvert ved bestilling inden 1. august 2011. 

 

 

 

Se mere på www.kokkensgourmet.dk eller skriv til os på kok@kokkensgourmet.dk    

 

Bestil din konfirmations menu i god
tid hos Kokkens Gourmet

Ring til os på 3955 1322
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„Man er nødt til at involvere sig, hvis 
man ikke er tilfreds med det man ser”

Da Jonas Koch Erichsen mødte op som forælder 
på sidelinjen for at følge sine to drenge til træ-
ning i B.93, syntes han, at der var en hel del, der 
kunne gøres meget bedre. Og i stedet for at kri-
tisere det han så, valgte han at gå aktivt ind i 
projekt børnefodbold, som han så i dag er blevet 
formand for.

Der var meget, der skulle struktureres noget 
bedre, der manglede bolde, det sociale liv i klub-
ben kunne gøres bedre. Rammerne i B.93 er gode 
nok. og der er et kæmpe potentiale i både spil-
lerne og ikke mindst deres forældre, men det er 
ikke udnyttet godt nok. Engagementet lyser ud 
af Jonas, når han taler sig mere og mere varm. 
Ildsjælen brænder for projektet.

Børnene skal først og fremmest have gode op-
levelser sammen med hinanden og det er vores 
opgave at få dem til at elske fodbold gennem leg, 
samt blive fortrolige med bolden gennem en 
masse drible lege og tekniske øvelser. De kom-
mer som kammerater i skolen, og de skal forblive 
sammen som kammerater på fodboldbanen. Vi 
skal have udviklet et bedre klubliv. Vi skal bla. 
kunne tilbyde lektiehjælp, for spillerne ofrer me-
gen fritid på deres fodbold, og vi skal skabe sam-
menhæng i en stresset hverdag for både ungerne 
og deres forældre.

Vi er derfor i fuld gang med at skabe en foræl-
dreforening, hvor vi ønsker at inddrage foræl-
drene så meget som muligt i arbejdet. Fodbold-
klubben skal ikke være en anden pasningsordning, 
hvor forældrene blot parkerer deres børn. De skal 
ville noget med deres børns engagement i klub-
ben. Klubhuset bør kunne udnyttes meget 
bedre. 

Vi har samlet børnefodbolden på vores dejlige 
kunstgræsbane, så 200 børn er i sving på Kunst-
græsbanen 5 gange om ugen, hvor børnene træ-
ner sammen i årgange, dvs. at vi forsøger at be-
holde kammeratskaberne børnene imellem, 
selvom de spiller på forskelligt niveau, på den 
måde opnår vi bedre oplevelser for børnene og 
årgangenes trænere mødes og kan inspirere og 
snakke sammen på tværs af holdene, og så spilles 
der kampe såvel 3 & 5 mands som syvmands på 
øvrige dage – så børnene lægger megen tid på 
anlægget, og de møder glade og forventnings-
fulde op hver gang.

Mange af forældrene møder også op og over-
værer deres børns træning. Nogle tager sågar 
løbetøjet på og motionerer en time i området. 
Det kan vi godt sætte mere i system. En af Idéerne 
er at vi gerne vil oprette B.93 løbeklub for foræl-

Jonas Koch Erichsen 
– en af børnefodboldens mange ildsjæle

Jonas Koch Erichsen
Født den 31.oktober 1976
Aktiv fodboldspiller i B.1972 (Nu FA 2000) KB, og 
Hvidovre
Uddannet Tonemester - arbejder i dag free lance
Gift med Pernille sammen har de sønnerne Sofus 
på 10 og Emil på 8.
Leder af børnefodbolden i B.93
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næste gang og han vil medbringe en masse 
gode ideer til mødet. 

Sofus Koch Erichsen, Johannes Schwarzer &  
Abdullah Iqbal 

B.93 fodbold trak tre drenge til side for at høre 
om, hvad de synes om børnefodbolden i B.93. 
Sofus og Johannes er ti år gamle og Abdullah er 
otte år. Alle var vildt begejstrede. De har gode 
dygtige trænere, som 
de synes kan lære dem 
meget om fodbold. 
Kamp er det sjoveste 
− sidst gik det ud over 
Skovshoved der blev 
slået med hele 11-1. De 
træner tre gange om 
ugen og spiller kamp 
de to øvrige dage. Men 
de møder troligt op 
hver gang.

/tk

dre og arrangere fælles B.93 løb sammen med 
børnene – Vi kunne tilbyde børnedage, og vi skal 
inddrage forældrene i stævne aktiviteter og an-
dre sociale aktiviteter. Idéer og forslag til nye til-
tag i forældreforeningen er velkomne. 

B.93 er en rigtig god oase midt i storbyen, som 
vi skal nyde og ikke mindst alle sammen bidrage 
til. 

/tk

Kjartan Vidarsson 
er far til Felix på otte 
år. Første dag Felix 
mødte op i sin nye 
skole overtalte sko-
lekammeraten Cuba 
ham til at gå med til 
fodbold i B.93. 
Hjemmefra fi k han 
med det samme et 
stort rungende ja.
Kjartan er selv gam-
mel elitesvømmer, men fodbold er noget gan-
ske andet. Hele det sociale liv er ganske enestå-
ende. Klubben råder over en masse gode 
trænere, der er gode til at tage sig af børnene 
og møde dem i øjenhøjde. Der hersker en god 
disciplin. For nylig var drengene med til at 
rydde op i klubben (se billede andetsteds i bla-
det) og Kjartan husker, hvordan han på sin egen 
lilleskole var med til at vedligeholde den. Man 
forstår at passe på tingene, når man selv føler 
ansvar for det, siger han. Felix vil gerne være 
målmand og han var vildt betaget af den mål-
mandstræning han mødte sidste år på Milan 
Camp − så han er sikker deltager også i år, hvor 
Camp`en afholdes på B.93`s anlæg. Hvis Felix en 
dag ikke rigtig har lyst til at gå i skole, så skal 
man bare sige til ham, at han jo skal til fodbold 
efter skoletid, så mener Felix alligevel, at det bli-
ver en god dag. Kjartan vil helt sikkert indgå ak-
tivt i forældreforeningen. Han var forhindret i at 
deltage i det første møde. Men han møder op 
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30 U10 drenge med familier og søskende gav en 
tørn med på B.93, alle knoklede i nogle timer med 
koste og skraldesække.

Det blev samlet skrald ind til den store guldme-
dalje ude på banerne, så Max Buus kunne fylde 2 
trailere med aff ald. Drengene tog derefter koste 
i hænderne og fejede ved vores fl otte klubhus, så 
det var klart til forårssæsonen.

Drengene spiste en hyggelig frokost sammen 
med fl ere af klubbens ældre medlemmer Ole Pe-
tersen., HC Boserup, Peter Kofoed og Bo Karlsen, 
som også hjalp til, og som en rosin i pølseenden 

for deres fl otte arbejde kunne U10 Drengene for-
tjent trække i deres nye fl otte sponsorerede B.93 
holddragter.

Drengene lærte, at de måtte yde noget for at få, 
og at vi alle må bidrage til at kunne bevare vores 
fl otte anlæg og klubhus. 

Drengene sluttede af med at lære B.93 Hurraet af 
Max Buus, og endnu en  hyggelig dag blev til-
bragt på B.93. 

Jonas Koch Erichsen

B.93 U10 Hjalp til på 
klubbens oprydningsdag
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Du, der nu sidder med B.93 Fodbold 
nr. 37 foran dig, kunne måske være 
interesseret i at vide, hvad der egent-
lig er gået forud, før bladet er kom-
met så vidt.

Når du læser dette så har redaktionen for længst 
holdt redaktionsmøde, hvor redaktøren har 
fremlagt sin drejebog for næste blad – oversigt 
over hvem der gør hvad, ideer til temanummer, 
gennemgåede features, faste rubrikker, oversigt 
over annoncører m.m. alt sammen opført om-
hyggeligt med angivelse af sidetal, der dog ikke 
betyder mere end, at det på et senere tidspunkt 
kan sammensættes, så den endelige kabale går 
op. Deadline er fastsat til den 20. i hver måned før 
udgivelsesdatoen, der altid er den 15. i de fi re 
måneder (marts, juni, september og november).

Artiklerne kommer så i en lind strøm og i en knap 
så lind strøm ind på redaktørens computer. Her 
udsættes de for en første gang korrekturlæsning 
inden de udskrives og placeres i en mappe, der, 
når den på datoen for deadline er fyldt, bliver 
overgivet til skolepraktikanterne på Købehavns 
Tekniske Skole. Her sidder en gruppe studerende 
klar til at udfærdige layout på bladet i en PDF Fil. 
På billedet ses de to kommende grafi kere, 
Nicolai & Kasper, der løste opgaven med nr. 37. 
KTS skal bruge et par uger til at færdiggøre PDF 
Filen, der via computer sendes til trykkeriet og 
også til B.93 hjemmeside, hvor webmaster Klaus 
Bjørn Johansen har strenge ordrer om ikke at ud-
give bladet på hjemmesiden, før det trykte blad 
er leveret til klubben.

B.93 fodbold får nu trykt bladet hos en af klub-
bens erhvervssponsorer, Herrmann og Fischer, 

der er hjemmehørende i Rødovre på Fjeldham-
mervej nr. 5–9. Firmaet blev grundlagt i 1975 og 
havde oprindeligt til huse i Herlev, men da man 
skulle til at investere i nye maskiner og Kailow i 
Rødovre havde de samme overvejelser, enedes 
man om at fl ytte sammen og deles om produk-
tion. Det skete i 2005. Virksomheden har i dag 125 
ansatte, og tager sig af alt indenfor den grafi ske 
produktion. Omsætningen er årligt i nærheden 
af de 200 millioner og blandt fi rmaets største 
kunder fi nder vi Nordea og Tryg Fonden. Af fod-
boldklubber får Vanløse og Avarta trykt deres 
programmer her, ligesom DBU også er kunde i 
huset. Firmaet kører i treholdsskift og de dyre 
maskiner står heller ikke stille i week-enderne. 

Hos Herrmann og Fischer dukker bladet først op 
på computeren hos marketingdirektør Stig Han-
sen, der er svigerfar til vores tidligere førsteholds-
piller, Thomas Høegh. Han lægger en slagplan 
for, hvordan bladet kommer helskindet igennem 
produktionen. Først ryger bladet ind til CTP afde-
lingen (Computer til plade) der overfører data til 
trykkeriet, hvor den 12 million dyre Heidelberg 
maskine trykker planoark, der så leveres videre til 
næste proces, skæring, falsning og hæftning – 
inden det går ud i logistiken klar til udkørsel til 
B.93. Hele produktionen kan, hvis ikke maski-
nerne er optaget af andre opgaver, klares på un-
der et døgn, men mest hensigtsmæssigt er det 
dog, at papiret ligger en dag til tørring, førend 
det falses og hæftes. 

Så nyd vort fodboldblad. Mange hænder har 
nænsomt sørget for, at du kan hygge dig med 
det.

/tk

B.93 Fodbold 
– fra ide til virkelighed
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På generalforsamlingen fi k klubben 
et nyt æresmedlem. Det udsædvan-
lige ved tildelingen, var at modtage-
ren, nemlig den tidligere formand I. C. 
Gandil, døde i 1915 medens han var 
formand, og derfor blev han aldrig til-
delt ærestegnet. Der skulle altså gå 96 
år, før et kvikt medlem opfordrede be-
styrelsen til at lappe på denne fejlta-
gelse. 

For der hersker ingen tvivl om, 
at netop I. C. Gandil var en af 
klubbens absolut ypperligste 
ledere gennem tiden. I de 13 år 
han nåede at være formand, le-
dede han klubben på en sådan 
måde, at han blev et lysende 
eksempel på, hvad en formands 
initiativ og arbejdsvilje kan be-
tyde. Gandil var lærer, og da han 
tillige var ugift havde han en del 
tid til rådighed, og den gav han 
helt og fuldt ud til klubben. Hans 
lillebror Johs. Gandil (f. 1873) var også en meget 
markant skikkelse i klubben – sad bl.a. 49 år i be-
styrelsen (1895 – 1944).

I. C. Gandil havde den lykke at se smukke resulta-
ter af sin virke. Hans arbejde skabte B.93 velord-
nede anlæg på P. H. Lings allé med fodbold- og 
tennisbaner. Et anlæg der efter datidens forhold 
var et stort og mønsterværdigt anlæg. I 1912 
kunne Gandil glæde sig over, at tennishallen stod 

færdig. Det var den første tennishal i København, 
skabt på hans initiativ. Gandil var medlem af Kø-
benhavns Idrætspark, og var initiativtager til, at 
Danmark fi k dette nationalstadion (1911). Var des-
uden også initiativtager til opførelsen af Idræts-
huset, som stod færdigt i 1914.

Det skulle ikke blive I. C. Gandil beskåret at blive 
en gammel mand. Under en cykeltur i Nordsjæl-
land, den 24. maj 1915, blev han ramt af en hjer-
telammelse og døde i sin bedste alder - blot 50 

år gammel. Sorgen var stor i 
B93, da budskabet om forman-
dens alt for tidlige død nåede 
frem. I. C. Gandil blev begravet 
fra Sct. Jacobs Kirke på Øster-
bro under meget stor tilslut-
ning. Han ligger begravet på 
Holmens Kirkegård. Der blev 
rejst en mindesten for I. C. Gan-
dil, som i mange år stod på det 
gamle anlæg på P. H. Lings allé. 
Relieff et og mindetavlen er op-
hængt i indgangspartiet på 
„Slottet”. 

Han var født 12.01.1865 og 
døde 24.05.1915. Var formand 1902/15. Hans navn 
var retteligen Jens Christian Gandil.

/palle „Banks“ jørgensen

Nyt æresmedlem 
I. C. Gandil (posthumt)
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Som det vil være de fleste bekendt, 
har klubben anskaffet sig en hjerte-
starter. Efter mange tilløb blev den in-
stalleret i marts måned, og hvilket 
held. Hjertestarteren hænger på væg-
gen ved kontoret i stueetagen.

I starten af april måned, en mandag formiddag, 
spillede klubbens ældste hold SGOM mod HIK/
SIF. Midt i første halvleg faldt hjemmeholdets 
Peter Jensen sammen − ramt af et hjertestop. 

Straks gik spillere fra begge hold i gang med 
at give hjertemassage og kunstigt åndedræt, 
samtidig med at andre fik kontakt med Michael 
Ekmann i klubhuset, som kom susende i bil med 
hjertestarteren, der måske gav det afgørende 
stød.

Vi skal skynde os, at fortælle, at den meget af-
holdte 67-årige Peter „OB” Jensen har det godt.

 Han blev indlagt på Bispebjerg Hospital, som 
har understreget, at de var meget imponeret 
over den indsats, der var gjort på banen. Han fik 
konstateret en forsnævring af kranspulsåren pga. 
forkalkning, og fik lavet en tredobbelt by-pass og 
fik samtidig − for en sikkerheds skyld − indope-
reret en by-pass. 

Inden ambulancen, som ikke var forsynet med 
hjertestarter, nåede frem var der vel gået 10 mi-
nutter. Hjerteambulancen kom omkring fem mi-
nutter senere. Der skal derfor lyde en stor tak til 
alle som bidrog til denne meget lykkelige ud-
gang. Vi kunne nævne Finn Jacobsen (der rin-
gede efter hjælp), Bent Mortensen (der løb efter 
hjælp), Flemming Mathiesen og Jens Agerbak der 
gav hjertemassage. Der er dog især én vi meget 

gerne vil takke, nemlig vor gode ven Pauli Ander-
sen fra Skovshoved. Han ydede en formidabel 
indsats, som vi alle er meget taknemmelige for. 
Tak til Pauli, og de andre fra HIK og Skovshoved.

Og lad dette være en opfordring til alle ledere 
og trænere i klubben om, at sørge for nogle er 
uddannet til førstehjælp, og kender hjertestarte-
ren, og har en pla, hvis uheldet skulle være ude. 
Også en opfordring til alle klubber, om at få an-
skaffet en hjertestarter. I B.93 var vi lang tid om, 
at få anskaffet en hjertestarter. Det lykkedes så 
heldigvis i elvte time.

På klubbens hjemmeside er hjertestarteren afbil-
ledet. Via dette ikon, kan man få en fin instruktion 
i, hvordan man skal forholde sig. Og mon ikke 
klubben derudover sørger for kurser.

Palle „Banks” Jørgensen

Hjertestarter
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Kan du huske ?
Juni – august 

100 år siden

1911: I årets KBU-turnering opnåede B.93 en fj er-
deplads. Holdopstillingen i sidste kamp mod AB 

(3–2) var Bernhard Nielsen; 
Ove Palsby og Emil Suder; 
Holger Lindhardt, Jacob Tan-
nenberg, og Einar Madsen; 
Victor Klein, Alf Olsen, Otto 
Palby, Axel Thufason, og 
Chr. Grøthan. Målscorere: 
Axel Thufason (2) og Otto 
Palby. Den 25. maj 1911 ind-

viedes Københavns Idrætspark men en kamp 
mellem B.93/KB og engelske Sheffi  eld Wednes-
day (2–3).

75 år siden

1936: B.93`s holdopstilling i allersidste kamp i 
KBU turneringen mod HIK 
29.05. (6–1) Svend Jensen; 
Poul L. Hansen, og Børge 
Holmfred; Raymond Hansen, 
Henry Nielsen, og Knud Ras-
mussen; Kaj Hansen, Kaj Ro-
bdrup, Carl–Helge Larsen, 
Kaj Uldaler og Carl Stolz. Mål-
scorere: Carl–Helge Larsen 
(2), Kaj Hansen, Kaj Robdrup, Carl Stolz og Henry 
Nielsen. Lille Kaj Hansen debuterede på landshol-
det 30.06. (mod Finland ude 4–1) Han scorede en 
enkelt gang. 

50 år siden

1961: Foråret, der havde været en kæmpeskuf-
felse, sluttede med et gevaldigt nederlag til 
KFUM`erne fra Odense styret af en stærkt spil-
lende Helge Jørgensen, der året senere kom på 
landsholdet (6 kampe). Arvid Christensen og 

Leif Petersen var B.93`s 
målscorere i den kamp. 
Holdet lå efter foråret på 
en skuff ende 10`ende 
plads med KFUM og 
Frem Sakskøbing under 
sig. I strålende solskins-
vejr måtte Danmark nok 
engang se sig besejret af 
arvefj enderne fra Sve-
rige med 2–1, Dansk målscorer – vognmanden 
Ole Madsen fra Hellerup.

25 år siden

1986: B.93 kravlede ak-
kurat over stregen med 
4–1 sejren over Greve. 
Den sidste kamp med 
Lars Francker som træ-
ner. Allan Steen blev for-
fremmet fra sin position 
som DS træner og Finn 
Ludo Jensen tog over 
som DS – træner. Hånd-
boldlandsholdspilleren 
Claus Munkedal debu-
terede med en scoring 
imod Skovbakken (1–2). 
Og så var vi ellers mange 
der fulgte landsholdet 
ved VM i Mexico. Skønt 
med sejre over Skotland (1–0) og Uruguay (6–1) 
En taktisk lidt uheldig sejr på 2-0 over Tyskland, 
der medførte, at vi røg ind i vores onde ånd, Spa-
nien. Vi førte ellers med 1–0, men så skulle Jesper 
Olsen lige spille smart, og så lærte vi alle at hade 
en spanier ved navn Butragenio.
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10 år siden

2001: Vi sluttede sæsonen med l idt skuff ende 
resultater mod Frem 
(1–1) nederlag på 
0-3 til Horsens og 
afsluttende en sejr 
på 2–1 over Køge 
(målscorere i den 
kamp Thomas Høy 
og Thomas A. Mad-
sen) Holdet endte 
midt i rækken på en 
6. plads. Per Krøl-
drup blev solgt til 
Udinese i sommeren 
2001 og sørgede 
derved for at en tru-

ende konkurs blev undgået. Danmark havde kurs 
mod VM i Syd–Korea og Japan efter sejre over 
Tjekkiet og Malta (begge gange 2–1).

/tk
Kilde: Palle Banks Jørgensen: B.93`s fodboldhistorie og 

Landsholdet i medgang og modgang. 

Billeder af de med sort fremhævede spillere.

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

 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



28

Kontrasten var slående, da 30 U17 og 
U19 spillere og to ledere i påskeugen i 
bus blev transporteret til og fra Barce-
lona. Der var fest og glade dage og 
kæmpe forventninger på vej til Santa 
Susanna, en badeby 60 km nord for 
den katalanske storby, mens man op-
levede en meget stille bus på hjemve-
jen. Drengene var fyldt op med ople-
velser og tømt for energi fra ugen, der 
var gået.

Et af hovedformålene med turen var at få rystet 
spillerne sammen socialt og spillemæssigt − og 
målet blev nået, selvom der selvfølgelig var op- 
og nedture undervejs.

Hotellet var tip-top og vejret næsten ligeså godt 
som i Danmark. Der var nem adgang til diskote-
ker og barer, så det blev til festlige aftener bl.a. 
med Barca-Real på storskærm, og en tur til Nou 
Camp blev det også til. Selve turneringen blev 
afviklet i de smukkeste omgivelser, hvor banerne 
lå i forskellige niveauer i et meget bakket terræn. 

Græsbanerne var i perfekt stand, og dejlige 
kvindelige officials og strenge spanske dom-
mere, som ikke tillod de mindste protester − jo, 
vi kunne ikke klage, men måske lære lidt.

Vort ene hold var tilmeldt U19-rækken, og det var 
store hold med adskillige kilo klistret på kroppen, 
vi skulle dyste med, og banerne overholdt kun 
absolut mindstemål. Det sidste bekom ikke vores 
hold så godt, for vores spillestil betyder masser 

af boldbesiddelse og hurtige afleveringer i både 
banens længde og bredde. Det første hold vi 
mødte, var et belgisk hold, og det stod hurtigt 
klart, at deres taktik var at stille sig med seks spil-
lere i bagerste kæde, når de så erobrede bolden 
blev den spillet til målmanden, der straks ton-
sede den op i vores målfelt i håb om fejl fra vores 
side. Det lykkedes en enkelt gang, mens vi ikke 
kunne komme igennem deres forsvar trods et 
kæmpemæssigt spilovertag, og derved måtte vi 
indkassere et smalt 0–1 nederlag.

Kampen viste sig at være symptomatisk for re-
sten af turneringen men vi holdt fast i vores eget 
spilkoncept, og det resulterede i tre smalle neder-
lag og ligeså mange sejre på fire dage. Kun et 
enkelt tysk hold forsøgte at spille fodbold mod 
os, og deres træner kom da også med mange 
anerkendende ord efter kampen. De nåede se-
nere finalen.

Vort andet hold var tilmeldt U17-rækken og spil-
lede nogle meget tætte kampe, som de tabte og 
vandt storsejre i de øvrige. Desværre var det lige 
netop ikke nok til at gå videre i turneringen, men 
endnu vigtigere var det nu også, at holdet fik 
spillet en grundstamme sammen, og skabt en 
holdånd og identitet, som de nu har gavn af i den 
hjemlige turnering.

Det blev en uforglemmelig turnering for dren-
gene, og i den forbindelse vil vi takke for støtten 
fra BackOp-foreningen, der gjorde det muligt at 
få spillere med, som ellers ikke havde chance for 
at deltage af økonomiske årsager.

Mauricio og Keld

På påsketur til Barcelona
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B.93 skal tilbage til 1. division
– B.93 fodbold 
har mødt tidli-
gere overborg-
mester Jens Kra-
mer Mikkelsen

– B.93 må meget 
gerne snart rykke 
op i 1. division og 
gerne endnu hø-
jere – kommer 
det fra den tidli-
gere overborg-
mester Jens Kra-

mer Mikkelsen, der er fuld af beundring for det 
store ungdomsarbejde, der gøres i klubben.

Hjertet banker stadig for den klub, som han 
meldte sig ind i i begyndelsen af 1960`erne, hvor 
han blandt andet kom til at spille sammen med 
Jens Kolding og Jan Højland. Poul Zølck var den 
legendariske træner, der tog imod ham, og det 
blev til et par gode år i klubben med blandt andet 
en skøn tur til Malmø, husker Kramer Mikkelsen, 
inden han som junior fortsatte fodboldspillet i 
Viktoria.

Men allerede som teenager blev jeg grebet af 
politik og søgte ind i Danmarks Socialdemokrati-
ske Ungdom, og så måtte jeg foretage et valg, 
mellem den politiske karriere og fodbolden.  Det 
er ikke sikkert, at venstrebacken kunne have dre-
vet det lige så vidt med sit fodboldspil.

Men jeg følger stadig med i, hvordan det går 
min gamle klub. Fra barnsben overværede jeg 
klubbens kampe på Østerbro Stadion sammen 
med min far og farfar. Vi havde en fast plads foran 
Østerbro Svømmehal,og der har vi nydt at se de 
mange talenter, som klubben gennem årene har 
fostret. 

B.93 er en klub, der til fulde lever op til klub-
bens store sociale ansvar, samtidig er klubben i 
stand til at fostre mange talenter. Seneste eksem-
pel herpå er Mathias „Zanka“ Jørgensen og flere 
er på vej.

I dag er 
Jens Kra-
mer Mik-
kelsen di-
rektør for 
By og Havn, 
der blandt 
andet har til 
opgave at om-
danne det store 
havneområde i 
Nordhavnen til be-
boelse for mange 
tusinde mennesker. I 
den forbindelse er det 
vigtigt, at der skabes plads 
til det sociale liv, og her er B.93 
en vigtig samarbejdspartner igen-
nem arbejdet i Sport 2100. 

I dag bor Jens Kramer Mikkelsen i Brøns-
høj, og lige så tit er han tilskuer til klubbens 
kampe på Tingbjerg anlægget. Fodbold er blevet 
en del af mit liv og som overborgmester følte jeg 
et ansvar, at være borgmester for alle byens fod-
boldklubber.

Hans tid er stadig knap, så vi siger tak fordi, han 
ville afsætte lidt tid til at fortælle om hans forhold 
til B.93.

Ole Helding
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af: Christian Winther

Thomas Petersen overtager B93’s divi-
sionshold, når Jeppe Tengbjerg stop-
per 11. juni. Fodboldbladet møder 
den kommende cheftræner en varm 
dag i maj foran restaurant Kokkens 
Gourmet til en snak om bl.a. ambitio-
ner, økonomi og klubbens „røde tråd”

Hvor længe har du været i B93?

Jeg har været i klubben de seneste tre år, hvor jeg 
har stået i spidsen for U-19.

Hvor slog du dine folder inden B93?
Jeg kom fra Dragør Boldklub, hvor jeg har tilbragt 
hele mit fodboldliv. Fra mikroputspiller på lagka-
geholdet til divisionsspiller. Sideløbende med 
min karriere som fodboldspiller trænede jeg så 
klubbens ungdomshold. I 1998 satte en kors-
båndskade en stopper for min karriere. Og jeg 
helligede mig trænerhvervet full time.

Hvorfor tror du det blev dig som blev 
udpeget til at afløse Tengbjerg.
Det er kendt, at jeg arbejder ganske målrettet 
med vindermentalitet. Når klubben vælger mig 
som cheftræner, er det med ønsket om, at denne 
mentalitet smitter af i truppen. Mandskabspleje 
er ligeledes et kodeord for mig. Småsnak med 
spillerne, hurtige evalueringer, få sat ord på, hvad 
den enkelte spiller især skal fokusere på fremad-
rettet osv.

Du lader til at være en lyttende  
træner med empati?
Ja, jeg lytter meget gerne til mine spillere og ta-
ger ligeledes imod gode råd. Det er altafgørende, 

at spillerne trives. En spiller, der føler sig taget 
alvorligt yder 100 % til holdet. Kunsten er at skabe 
en god stemning samtidig med at være bevidst 
om alvoren i at kampene skal vindes. Jeg er sam-
tidig helt opmærksom på min autoritet og for-
ventning til, at jeg sætter tingene på plads, når 
situationen kræver det. 

Hvad er dine forventninger til din  
første sæson?
Først og fremmest er det vigtigt for mig, at få sat 
et fingeraftryk på spillertruppen. Tiden er jo 
knap, da jeg kun har tre uger sammen med trup-
pen, inden det går løs med den nye sæson. Men 
der er nogle taktiske ting jeg vil arbejde med, 
noget fysik samt det konditionelle. Resultatmæs-
sigt er målsætningen top-5 i sæsonen 2011-12. 

Men den overordnede målsætning for de to år 
min kontrakt lyder på er oprykning til 1. division! 
Hvis der pludselig stod en sponsor og smed 1 mil-
lion på bordet var sagen anderledes. Så ville jeg 
straks investere i en målmager og en rutineret 
spiller, de unge kunne læne sig op af. Og så var 
ambitionen oprykning med det samme.

Så dine sportslige ambitioner  
afhænger altså af klubbens økonomi?
Ja, sådan kan du godt udtrykke det. Det gør i alt 
fald ambitionerne lettere at indfri med en god 
økonomi i ryggen. Men økonomi eller ej - om se-
nest to år skal B93 være i 1. division.

Hvad er dit indtryk af truppen pt?
Jeg synes, at vi har en teknisk velfunderet trup.

 Og det er en styrke. Paradoksalt nok har det 
dog vist sig at være mere problematisk her i for-
året pga. den elendige tilstand, banerne har væ-
ret i.

Banerne opfordrer slet ikke til vores spil. Derfor 
er det vigtigt. at vi fremadrettet også kan spille 
på andre strenge når udefrakommende faktorer 

Trænerskifte
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(så som banernes tilstand) spiller ind. En anden 
styrke, jeg vil fremhæve, er den ånd, der er i trup-
pen. Der er en god team–spirit. Den største svag-
hed synes jeg til gengæld er, når spillerne føler 
resultatmæssig modgang, for så spiller de ikke 
det effektive og simple spil, jeg ved de kan. Og så 
bliver det til en ond cirkel. 

Jeg ser desuden en trup, hvor det er småt med 
rutinerede spillere, hvis vi ser bort fra Dyre og 
Grønborg. Jeg krydser fingre for, at Lyngsø bliver 
klar igen og begynder at blomstre.

Har truppen potentiale til oprykning?
Helt klart. Og jeg synes, at vi i B93 har et langt 
bedre fremtidsperspektiv end så mange andre 
klubber i 2. division. Hvis vi kan holde vores år-
gange 1988–1991 tæt på klubben, indtil de er 
midt i 20’erne, vil vi stå endog meget stærkt.

Hvordan ser du på klubbens økonomi?
Den må lysne i takt med, at den lysner i samfun-
det. Derudover mener jeg, at vi har en opgave i 
at promovere divisionsholdet som et hold med 
fremtidsperspektiv. Andre klubber formår at 
hente sponsorer ind, selvom de fleste spillere er 
i klubben for at tjene penge. I B93 spilles der i lige 
så høj grad for klubben.

Har du haft lejlighed til at følge  
divisionsholdet her i foråret?
Jeg har overværet cirka hver fjerde kamp, da U-19 
jo også spiller lørdage kl. 15. I de seneste kampe 
har jeg været med inden kampstart for at følge 
taktikken, og for at se hvordan Jeppe angriber 
tingene forud for en kamp. Noget af det vil jeg 
gerne videreføre, men ikke nødvendigvis alt.

De seneste 25 års historie viser at 
cheftræneren i B93 højst sidder to  
sæsoner. Hvorfor denne hyppige ud-
skiftning?
Det er svært at sige entydigt. Der er ingen tvivl 
om, at B93 som klub har højere ambitioner end 
2. division. Personligt vil jeg mene, at noget mere 

kontinuerligt på trænerposten vil forbedre mu-
lighederne. Jeg læste for nylig et interessant in-
terview med Morten Olsen, hvor han løfter pege-
fingeren overfor de mange trænerfyringer i 
klubberne. Det viser sig nemlig, at de klubber der 
har samme træner gennem mange år – i både 
med - og modgang - også opnår de bedste resul-
tater på sigt. Det er da værd at tænke over. Jeg 
kender ikke så meget til trænerhistorien i B93. 

Men jeg kender da til en tidligere træner, som 
ikke fik forlænget, idet han ikke gav klubbens 
unge spillere en chance. Det stred jo stik imod 
klubbens strategi.

Hvad vil du især fokusere på når du 
tiltræder?
Først og fremmest pres-spillet. Desuden vil jeg 
gerne have backs, der tør kappe båndet til forsva-
ret og gå med frem. Derved altså blive potentielle 
angribere. Jeg fornemmer, at flere af spillerne er 
bange for at spille for risikobetonet. Man må efter 
min mening gerne vove noget!

Mange i klubben taler om „en rød 
tråd“ som går fra divisionsholdet ned 
til U-15. Kan du forklare, hvad det går 
ud på?
Ja, det er et fælles princip om spillestil. Hvor det 
før var op til den enkelte træner at sætte en spil-
lestil ,gør vi det nu ens. Det var Erling Bøje og 
Frank Nielsen, der tog initiativet efter en rejse til 
Spanien. For den enkelte spiller betyder det en 
mere smertefri overgang fra ungdom til senior, 
idet han allerede er fortrolig med spillestilen. Det 
giver samtidig klubben nogle spillere, som på et 
tidligere tidspunkt end hidtil kan specialiseres i 
klubbens officielle spillestil.

Og kan du beskrive grundelementerne 
i den spillestil?
Det er 4–3–3, stor boldbesiddelse, lægge et pres 
højt oppe på banen. Desuden at uddanne spil-
lerne i at klare sig på egen hånd (dels i et højt 
pres-spil og dels kunne håndtere en–mod–en i 
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defensiven). Skeler man til, hvad DBU gerne vil 
have for at udstede licensmidler, så ligger vores 
spilleruddannelse jo fint i forlængelse af unio-
nens ønsker. På den måde kan man sige, at vi ikke 
alene ruster spillerne til divisionsholdet men 
også til landsholdet.

I B93 er vi som bekendt afhængige af 
at sælge vores bedste spillere. Hvor-
dan ser du på det paradoks, at du har 
til opgave at gøre nogle spillere for 
gode til at være i B93? Derved mister 
du jo vigtige brikker på divisionshol-
det.
Jeg er helt enig i at det er et paradoks. Men det 
er også meget positivt at have spillere der er „på 
vej” fx til en superligaklub. Det hæver kvaliteten 
i en trup at have store talenter i blandt sig. Des-
uden må du tænke på det mentale aspekt. Hvis 
en spiller er „på vej” men alligevel ikke kommer 

af sted kan den pågældende spiller – via sin skuf-
felse - trække stemningen og niveauet ned til 
træning og i kampe. Og ser man på, hvordan ho-
vedklubberne i dag honoreres ved klubskifte, så 
har jeg det helt okay med at gøre spillerne for 
gode til at være i B93.

Når spillerne afslutter sæsonen 11. juni mod Van-
løse har Thomas Petersen en uges tid med dem, 
inden der er dømt sommerferie. En måned efter 
går det så løs med forberedelserne til den nye 
sæson. Han glæder sig til at komme i gang som 
cheftræner, men understreger afslutningsvis vig-
tigheden i, at spillerne møder op efter sommer-
ferien velforberedte! 

På redaktionen glæder vi os til at følge Thomas 
Petersen i spidsen for B93’s flagskib, divisionshol-
det!

en verden 
af muligheder

Er du vild med naturvidenskab? Eller drømmer du om at arbejde med træ, metal, 
mursten, brosten, foto, film, tv, teater, bolig, farver, grafik, sikkerhed, service, teknik 
eller tænder?  Så har vi et tilbud til dig.

LÆS MERE på kts.dk

24
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Østerbro
           Følg med i dit lokalområde           Følg med i dit lokalområde

dinby  dkdinby  dkdkdinby  dkdinby  dinby  dkdinby  dkdinby  dkdinby  dinby  dkdinby  dinby  dinby  dkdinby  
Avis City Avisen

Gunnar Madsen
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Vor gamle formand Ove Bech Jensen døde Lang-
fredag, pludselig og uventet. Om formiddagen 
havde han selv været ude og køre bil. På vej op 
af trapperne til sin lejlighed på 3. sal på Strand-
vejen satte Ove sig på en stol. Det blev hans sidste 
gerning. Han blev 91 år. For Ove en let måde, for 
alle os andre et smerteligt tab.

Ove var en af klubbens helt store personer. 
Først hans egen fodboldkarriere som målmand, 
hvor han vogtede målet i 138 kampe på 1. holdet 
i perioden 1942/51. En sikker og elegant mål-
mand, som egentlig heller ville spille i marken. 
Det blev også til 12 A-landskampe, og det var i 
konkurrence med kapaciteter som Egon Søren-
sen (Frem) og Eigil Nielsen 
(KB). Ved OL i London 1948 
vogtede Eigil Nielsen målet, 
med Ove på bænken.

I sin bog „På mål for Dan-
mark” skriver Eigil: „Det jeg 
har været mest glad for som 
sportsmand, var da min mål-
mandskollega fra B.93, Ove 
Jensen, efter kampen mod 
Italien (5–3) kom og ønskede 
mig tillykke. Det var med ord 
og på en måde, som kun kan 
forstås mand og mand i mel-
lem; og sådan delte han hele 
tiden mine glæder og sorger 
på kammeratlig vis. Hvad denne moralske støtte 
tillige betyder rent spillemæssigt, er uvurderlig 
og bør tages til efterretning”.

Sin største oplevelse – og skuff else – fi k Ove, 
da han blev udtaget til Europaholdet. I forbere-
delseskampen i Holland med 60.000 tilskuere 
spillede Ove sit livs kamp, men da Frankrig kun 
have en spiller i truppen, som uheldigvis var mål-
mand, måtte Ove tage plads på bænken i kam-
pen Storbritannien–Europa (6–1).

Udover fodbold spillede Ove også cricket, en 
typisk sommerbeskæftigelse for fodboldspillere. 
Han var med til at vinde klubbens eneste DM i 

1950. Året efter scorede Ove 252 point (not out) i 
en kamp mod Næstved. Denne DM-rekord holdt 
i knap 50 år. Ove var også leder i cricketafdelingen.

Den vigtigste redning havde Ove i 1969, og det 
var ikke iført korte bukser. Klubben var virkelig i 
nød for at fi nde en ny formand efter Knud Ras-
mussen, der havde siddet på posten i 14 år. En 
samling gamle medlemmer gik i tænkeboks, og 
det endte med, at Ove Jensen indvilgede i at 
overtage det vanskelige job. Klubben var rykket 
ned i 3. division og pressen var begyndt, at tale 
om en storklub i opløsning. Det lykkedes Ove 
Jensen, at få vendt skuden i sine fi re år som for-
mand, hvor bl.a. showstævner i Idrætshuset med 

Dirch Passer var en af hans 
opfi ndelser.

Da klubben fyldte 100 år 
var et af højdepunkterne, da 
Ove blev udnævnt til æres-
medlem, og blev hyldet af en 
fyldt tennishal. Ikke tidligere 
var et nyt æresmedlem ble-
vet hyldet så meget – og det 
var fuldt fortjent.

Ove havde to døtre, og de 
blev begge gift med en 93’er, 
nemlig de to 1. holdsspillere 
Ejgil Roland Petersen og 
Gunnar Aagesen – så Ejgil og 
Gunnar har – også – meget 

at takke Ove for. 
De sidste mange år har Ove, der var den ældste 

nulevende A–landsholdsspiller foran Carl Aage 
Præst, været en fast del af „de gamle 93’ere“, der 
spiser og rafl er i klubben hver tirsdag. Og Ove var 
altid klar til en hyggelig samtale.

Klubben har mistet en af sine største sønner. 
Kort før Oves 90 års fødselsdag i 2009 optog WEB-
redaktionen en 20 minutters samtale med Ove. 
Samtalen kan stadig ses via hjemmesiden (B.93 
TV).

/palle banks jørgensen  

Klubbens tidligere formand 
Ove Jensen er død
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Køb Danmarks darling fra 133.900 kr.

-Ford Fiesta fra 133.900 kr. ekskl. levering. Levering 3.680 kr. 
CO2 98-154 g/km, brændstoføkonomi 15,2-27,0 km/l, energiklasse

*) Kilde: www.bilstatistik.dk – første kvartal 2010

Feel the differenceFordFiesta

www.ford.dk 

Ford Fiesta er Danmarks mest solgte personbil*. Og det 
er ikke uden grund. Den har et moderne Ford kinetic 
Design, avanceret elektronik – både indvendig og udven-
dig – samt uovertrufne køreegenskaber. Kom ned til os 
og testkør den populære bil. 
Bilen er vist med ekstraudstyr.

MEST 
SOLGTE 

PERSONBIL*

www.ebbe-elmer.dk

Den angivne pris er pr. aug. 2010 - forbehold for prisstigninger.
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Den hårde vinter satte tydelige aftryk på de dan-
ske fodboldstadions. En række kampe blev udsat 
i forårets første tre spillerunder. Også B93 blev 
ramt og måtte se kampene mod Herlev og Avarta 
udskudt. Forårspremieren fandt derfor sted 26. 
marts mod Frederikssund. Østerbro Stadion dan-
nede rammen om en flyvende start. Efter blot 14 
minutter førte B93 med 2–0. Begge mål sat ind af 
topscoren fra de forudgående træningskampe, 
Mikkel London. Havde B93 fundet sin nye til-
trængte målmager? Ville holdet gentage sidste 
sæsons super-forår? Kort efter var samme Lon-
don i øvrigt centimeter fra at tage hattricket 
hjem. I stedet smed B93 to af de tre point over 
styr i resten af kampen, som endte 2–2. Man sad 
tilbage med lidt af en flad premierefornemmelse. 

Kampen gav i øvrigt debut til ynglingespilleren 
Mohamed Azaquoun.

Endnu en hjemmekamp ventede forude. Denne 
gang mod lokalrivalerne fra Skjold. Ganske som 
mod Frederikssund kom B93 på 2–0, på mål af 
Grønborg og Clausen. Og ganske som mod Fre-
derikssund satte vi to af de tre point over styr ved 
at spille 2–2. Det var nærmest deja-vu. Mod 
Skjold var vi endda heldige i slutminutterne, hvor 
udeholdet var alt for tæt på at afgøre kampen til 
egen fordel. Men alligevel, 2–2 føltes som et ne-
derlag. 

Onsdagskampen i Herlev forløb som de foregå-
ende to kampe. Godt B93 spil i første halvleg, som 
endte 1–1 (Azaquoun). Det hele blev imidlertid 
sat over styr på en elendig anden halvleg. Herlev 
vandt 3–1 – nedtur af rang. 

På baggrund af forårets tre første kampe teg-
nede der sig en klar tendens. B93erne fik kollek-
tivt kollaps når anden halvleg fløjtedes i gang! 
Noget måtte gøres. Og det skete. Til udekampen 
mod BSF havde Tengbjerg rystet posen godt og 

grundigt. Et helt omorganiseret hold kunne løbe 
på banen i Ballerup Idrætspark, på dronningens 
fødselsdag 16. april. Grønborg var flyttet op på 
midtbanen, Mads Nielsen var rykket ind i midter-
forsvaret, Dyre tilbage midt på banen, Abildga-
ard var ny venstre back, og Sadulla indtog sin 
position fra efteråret som venstre fløjangriber. De 
mange omrokeringer bar frugt. B93 vandt 3-1 på 
mål af Dyre, Azaquoun og London. Lettelsens suk 
hørtes hos spillere, trænere og B93-tilhængere, 
da kampen var slut.

Hjemmekampen mod BSV vil blive husket for en 
af de mærkeligste B93-scoringer i nyere tid. En 
lang bold fra Martin Heisterberg blev ikke afvist 
af gæsternes midterforsvar. Pludselig var indskif-
tede Lyngsø alene igennem. BSVs målmand kom 
ud imod ham, mens Lyngsø lagde an til et inder-
sidespark. Men grundet den knoldede bane 
sprang bolden i stedet op på Lyngsøs skinneben 
for derefter at rulle lige så forsigtigt forbi mål-
manden og i nettet.  En så helt igennem kikset 
afslutning var åbenbart, hvad der skulle til for at 
overrumple BSV og udligne til slutresultatet 1–1. 

Knap 600 tilskuere havde fundet vej til Holbæk 
stadion da Nordvest bød os velkommen 2. påske-
dag. Kampen blev reelt afgjort i første halvlegs 
sidste to minutter, hvor Nordvest udnyttede en 
kort B93–søvn. I anden halvleg pyntede Mads 
Heisterberg på resultatet, assisteret af brormand 
Martin. Sejren på 2–1 til Nordvest kunne der 
egentlig ikke indvendes noget imod. De var bare 
en tand bedre end os. 

Efter syv kampe var drømmen om oprykning for-
spildt. Bundholdene lå til gengæld på behørig 
afstand. B93 indtog derfor rollen som midterak-
sen i 2. division øst. 

Foråret 2011 – et resumé
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I hjemmekampen mod LFA gik det ikke som øn-
sket. Nederlaget på 2-4 blev til på baggrund af en 
ualmindelig gæstfrihed med masser af person-
lige fejl. Dog havde B93 spilovertaget i store dele 
af kampen. Og havde det ikke været for trævær-
ket kunne vi godt have scoret et par gange mere. 
B93s mål blev sat ind af Dyre og Sadulla, i første 
halvleg.

Tre dage efter var B93 som forvandlet. I den ud-
satte tirsdagskamp mod Avarta dannede 
Espelundens Idrætsanlæg rammen om B93’s hid-
til bedste præstation her i foråret. Ikke alene 
vandt vi 4-2 i den silende regn. Vi spillede som en 
drøm med fl otte og lynhurtige kombinationer, 
trods den regnvåde bane. Bassel Jradi scorede to 
kasser. Dyre og Mirabel kom ligeledes på måltav-
len. Det var dejligt at være (våd) B93’er den tirs-
dag aften.

Tre dage senere ventede den svære udebane-
kamp mod formstærke HIK, som ikke havde tabt 

i 13 kampe. B.93 fortsatte de gode takter fra 
Avarta-kampen og opnåede 1-1. En kamp, som vi 
på baggrund af en glimrende anden halvleg fak-
tisk burde have vundet. Efter 10 minutter bragte 
Azaquoun B93 foran med 1-0 på et hårdt fl adt 
skud fra kanten af feltet. Kort inden pausen ud-
lignede HIK til 1-1, som holdt lige indtil slutfl øjtet. 

Sidste kamp (inden redaktionens deadline) fandt 
sted på Østerbro stadion, hvor B93 bød BGA vel-
kommen til sol og sommerstemning. B93 tryllede 
fra første færd, kombinationerne fl ød elegant 
fremad. Sejren på 3-0 var aldrig i fare. Azaquoun, 
Sadulla og London blev krediteret for fremra-
gende scoringer på en ellers noget knoldet bane. 

Fortjente klapsalver dryssede ned mod spil-
lerne. 

Syv point i tre kampe og en målscore på 8-3. B93 
fandt for alvor rytmen hen mod slutningen af 
forårssæsonen. 

cw

Mohamed Azaquoun har leveret lækre detaljer og tryllerier i angrebet. 
(Foto Christian Midtgaard)
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Foråret 2011 gav debut til tre spillere på B93’s di-
visionshold. For alle tre’s vedkommende gælder 
det, at de har gjort det fremragende og medvir-
ket til gode oplevelser på banen.

Målmand Martin Johnsen (23 år) debuterede i 
hjemmekampen mod Frederikssund. Han kom til 
B93 i vinterpausen fra 1. divisionsklubben FC Ros-
kilde (og endnu tidligere LFA). Martin rager med 
sine 195 cm godt op i forsvaret. Han viste fra star-
ten sit værd med gode indgreb og godt overblik. 

En anden styrke er hans evner i en-mod-en 
situationer. Hans engagement på banen skinner 
tydeligt igennem. I fritiden arbejder vores nye 
førstemålmand som pædagogmedhjælper i en 
børnehave.

Bassel Jradi er med sine kun 17 år truppens yng-
ste. Han blev i vinterpausen tilknyttet divisions-
truppen fra klubbens ynglingehold (tidligere en 
kort periode i Skjold og Lyngby). Debuten lod 
imidlertid vente på sig grundet skade i lysken.

 Men mod LFA var Bassel med i startopstillin-
gen og allerede ugen efter fi k han sit store gen-

nembrud med to fl otte scoringer i kampen mod 
Avarta. Bassel er lynhurtig og han formår samti-
dig at holde på bolden i sine hurtige løb og træk. 

Hans hårde skud og præcise afl everinger up 
front giver ethvert forsvar mareridt. Bassel har 
spillet tre kampe på U-18 landsholdet. 

18-årige Mohamed Azaquoun debuterede i 
hjemmekampen mod Frederikssund. Han opnå-
ede hurtigt derefter fast plads på holdet. Kun en 
enkelt hel kamp har han (ved redaktionens afslut-
ning) overværet fra bænken. Azaquoun har vist 
sig at være en uhyre vigtig angriber med næse 
for mål. Han tager gerne chancen udefra med lavt 
placerede langskud. Han har desuden vist god 
evne til at sætte forsvaret af. Hans teknik med 
bolden er uovertruff en, ikke mindst hans tæm-
ninger af svære bolde i luften. Azaquoun var ved 
redaktionens afslutning noteret for 4 mål i 9 
kampe.

B93 Fodboldblad ønsker tillykke med debuten og 
glæder sig til at følge Martin, Bassel og Azaquoun 
til efteråret.

Debutanter på divisionsholdet

Mohamed Azaquoun   Martin Johnsen              Bassel Jradi
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Vinterturneringen 2010/11 er afsluttet, og for 
tredje år i træk var B.93 den dominerende klub, 
med tre mesterskaber og to sølvmedaljer. Afslut-
ningsfesten blev afholdt af Frem, der fylder 125 
år den 17. juli. B.93 blev rækkevinder af Oldboys, 
Masters og Supermasters, medens Veteraner og 
Grand Old Masters nøjedes med andenpladsen. 

Udover vinderpokalerne er der siden 1983 ble-
vet uddelt „Hermanns Mindepokal“, som er en 
lederpokal. Endnu engang måtte en 93’er på sce-
nen, idet pokalen tilfaldt Kaj Boll Christensen, og 
det var et meget populært valg.

Sommerturneringen, som er en kalenderturne-
ring, er kommet i gang. Her halvt inde i forårstur-
neringen tager vi lige temperaturen på de for-
skellige hold. Superveteraner og Supermasters er 
forsvarende mestre.

Oldboys (33 år), holdleder Mads Kusk, har spillet 
5 kampe/8 point (10-7). På udebane lykkedes det, 
at spille 2-2 mod KB. Sidste sæson vandt KB samt-
lige kampe. Det er lykkedes oldboys, at få mange 
tidligere divisionsspillere med på holdet. I trup-
pen finder vi: Kenneth Heiner-Møller, Kasper Hjul-
mand, Morten Rutkjær, Morten Hamm, Thomas 
Høy, Lasse Sigdal, Danny Jung, Jan Carlsen og 
Jeppe Tengbjerg.        

Veteran (40 år), holdleder Lars Arnskov, har spil-
let 4 kampe/7 point (8-3). Det er blevet til sejre 
over Kastrup (4-1) og FB (3-0). De fire bedst place-
rede hold er Sundby, Kastrup, Fremad A. og AB 
Tårnby, altså alle hold fra Amager. I DBU’s pokal-
turnering (1/8-delsfinalen) tabte holdet knebent 
2-3 i Lyngby.  

Superveteraner (45 år), holdleder Johnny Horn, 
har spillet 5 kampe/7 point. Lagde ud med, at 
tabe 3-4 til FIX og det var ikke fikst. Vandt herefter 
5-0 over Brønshøj, for så at tabe 1-4 til FA2000. 

Nogle meget svingende resultater af Horns 
drenge, som er forsvarende mestre. Hvad sker 
der Horn, sig til hvis du skal have hjælp af SGOM.  

Masters (50 år), holdleder Jens Borregaard, har 
spillet 6 kampe/14 point (13-6). En fin start, fire 
sejre og to uafgjorte. Det ligner en kamp mellem 
B.1903, KB og B.93, medens det ikke ser ud til, at 
Brønshøj har tænkt at blande sig i topstriden.

Supermasters (55 år), holdleder Ole Petersen, 
har spillet 6 kampe/13 point (19-4). Klubbens 
stolthed, der har vundet sommer-og vinterturne-
ringen så længe vi kan huske tilbage. I indevæ-
rende sæson har supermasters for første gang i 
3-4 år tabt en kamp. Ude på Pile allé blev det 1-4 
mod KB. Det hører med til historien, at Jens Kol-
ding var skadet, Ole P. blev skadet efter 10 minut-
ter og Frank Rasmussen spillede med en skade. 

Ugen efter tog supermasters revanche ved at 
besejre Skovshoved med 9-0 (3 mål af Jørgen Ost, 
som kiggede forbi i 2. halvleg).
 
Grand Old Masters (60 år), holdledere Kaj Boll 
(B93) og Gert Jensen (B1903), har spillet 3 kampe/7 
point (6-1). Lagde ud mod sædvanligvis suve-
ræne KB (1-1). Det fine resultat blev fulgt op med 
3-0 (ØIF) og 2-0 (SIF/HIK). Det er kun Flemming 
Mathiesen, der har passeret en af holdets tre mål-
mænd (Hattens, Banks og Axel Bech).   

Super Grand Old Masters (65 år), holdledere 
Kaj Boll (B93) og Gert Jensen (B1903), har spillet 4 
kampe/0 point (2-13). Det kører ikke helt for de 
gamle drenge, som klart har den højeste gen-
nemsnitsalder i rækken. Aktuel topscorer er 
Flemming „Skiløber“ og Per Jürgensen, regn selv 
ud hvor mange mål de hver har scoret. De sæd-
vanlige 6 hold: Frem, Viktoria, AB Tårnby, Rød-
ovre, HIK/SIF og B93/B1903 har nu fået selskab af 
et syvende hold, nemlig vennerne fra Brønshøj. 

Der tales i krogene om, at der snart indføres en 
70-års turnering – og så vil B93 være storfavorit-
ter.

/palle banks jørgensen

GAMMELMANDSRÆKKERNE
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- Støtter ungdommen i B.93 fodbold - 

Overordentlig vellykket eksponering

Back-Up foreningens bestyrelse har med glæde 
konstateret, at vore bestræbelser på at ekspo-
nere foreningen gennem diverse donationer er 
lykkedes langt over al forventning. Foreningen 
har aldrig tidligere modtaget så mange ansøg-
ninger om støtte, som vi har modtaget dette år.

Dette giver os imidlertid lidt hovedbrud, da 
indtægter og udgifter langt fra står mål med hin-
anden, og det har desværre haft den uheldige 
konsekvens, at vi har været nødt til at sige nej til 
en række ansøgninger, der alle til fulde har levet 
op til vore kriterier for udbetaling af støtte.

Det må vi gøre noget ved
For det første må vi indskærpe, at alle ansøgnin-
ger kommer foreningen rettidigt i hænde. Vi har 
indført en deadline, der hedder 1. februar for de 
aktiviteter, der fi nder sted i første halvår af sæso-
nen og den 1. august for de aktiviteter, der afvik-
les i andet halvår. Det er nødvendigt at stramme 
op om denne regel, da det betyder, at vi vil være 
i stand til at prioritere imellem de indkomne for-
slag, dersom vi bliver nødt til af mangel på midler, 
at sige nej til nogle ansøgere. Vi er bestemt ikke 
tilhængere af „Først til mølle princippet“, men 
ønsker at anlægge seriøse betragtninger, før vi 
uddeler penge.

Halvårsmedlemskab
Sidste år forsøgte vi os med at tilbyde et halvt års 
medlemskab på prøve til et beløb af 650 kr. For 
det indbetalte beløb opnår medlemmet gratis 
adgang til B.93`s turneringskampe i efteråret 
2011, samt at blive inviteret med til den årlige 
generalforsamling, der afholdes i slutningen af 
februar 2012, og som betyder en festlig aften 
med efterfølgende hyggeligt samvær i selskab 
med den gode mad, som Kokkens Gourmet tilbe-
reder for os.  − Dette tiltag gav trods alt syv nye 
medlemmer, og vi er indstillet på at gentage suc-
cesen, så skynd dig at indbetale de 650 kr. på 

vores kontonummer: registeringsnummer  1501 
kontonummer: 4001273671 − Husk at angive 
navn og adresse med den elektroniske indbeta-
ling. Indbetaling kan også ske i en hvilken som 
helst afdeling af Den Danske Bank.  Indbetaling 
skal ske senest den 1.august 2011.

Ambassadører for Back-Up foreningen
Vi er overbeviste om, at der fi ndes adskillige 
brave B.93`ere, der godt vil give et nap med at 
skaff e os nye medlemmer. Flere medlemmer er 
lig med større tilskud til vores fodboldungdom. 

Derfor sender vi snarest et brev ud til 25 ud-
valgte B.93`ere med en opfordring om, at melde 
sig ind i vores forening.  Skulle du ikke være 
blandt de heldige, der modtager denne opfor-
dring, og hvis du alligevel føler dig som en brav 
B.93 er, så send en mail til klarskov@b93.dk og du 
vil straks blive indrulleret i fl okken.  Vi har også 
brug for ambassadører, der vil tale godt for vores 
forening og vi præmierer det medlem, der skaff er 
os et nyt medlem (halvårs såvel som helårs) med 
en god fl aske rødvin.

Du skal blot maile navnet på det medlem, som 
du har anbefalet som medlem af foreningen på 
samme mailadresse: klarskov@b.93.dk − når det 
nye medlems indbetaling er registreret, vil du 
straks modtage din vingave.

Vi ser frem til, at disse tiltag vil forøge vor med-
lemsskare og dermed skabe grobund for en 
endnu større opbakning til det store og fl otte 
arbejde med ungdommen, der udføres i B.93.

Med venlig hilsen
På Back Up foreningens bestyrelses vegne
Torben Klarskov
Formand

Nyt fra Back-up foreningen
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„Det er en meget talentfuld trup!“ 
Denne sætning er flere gange blevet 
sagt af U14´s to trænere, Ala Moham-
med og Morten Mathiassen, siden de 
tog over i januar. 

På grund af nye krav fra DBU blev det i efteråret 
2010 bestemt at flytte klubbens 2. holds træner, 
Ala Mohammed, ned som cheftræner for klub-
bens U14 hold. I samarbejde med holdets oprin-
delige træner Morten Mathiassen, er det hans 
opgave at sikre holdet deltagelse i efterårets elite 
gruppe for U15 hold, og holdet har lagt stærkt ud. 

En meget kold januaropstart blev indledt med 
en ny spillestil og hård konkurrence på alle plad-
ser. Det stod dog hurtigt klart, at drengene var 
parate til de nye udfordringer, og hurtigt be-
gyndte der at tegne sig et billede af et hold, der 
virkelig vil spille fodbold. Igennem hele opstar-
ten har drengene gået til den, og de fysiske test 
har vist, at al det hårde slid har båret frugt. Test-
resultaterne har vakt opsigt i klubbe, og dren-
gene har fra flere sider fået stor ros for deres 
træningsdisciplin. Vinteren bød også på et væld 
af træningsmodstandere og langt den overve-
jende del af træningskampene er blevet vundet. 

Fokus har dog hele tiden været på det spillemæs-
sige og fremgangen har været synlig.

Det har ikke i sig selv været et mål for træner-
teamet at hente spillere udefra, men i løbet af 
årets første måneder bredte rygtet sig, at hos B93 
var der noget i gang, og flere spillere udefra er 
derfor kommet til. Alle har fået chancen, og i star-
ten af maj var truppen på plads, således at vi var 
klar til turneringsstart. Turneringen er blevet ind-
ledt med flot spil og masser af mål og det er med 
stor fortrøstning, vi ser frem mod de resterende 
kampe. Holdet skal minimum ende som nummer 
5 i rækken, hvor vi efter 5 kampe indtager en god-
kendt tredjeplads. I slutningen af april deltog 
holdet i en DBU udtagelseskamp, hvor modstan-
deren var AB, og trods store nerver spillede dren-
gene en helt forrygende kamp. Tilfredsheden var 
da også til at se hos trænerteamet, der med stor 
spænding ser frem mod sommerens udtagelses-
stævne, for ud over de 7 spillere, der allerede er 
udtaget, gik flere af drengene i trænernes optik 
hjem med store plusser i DBU-talentchef Torben 
Storms karakterbog.

Med turneringen godt i gang er det også blevet 
tid til at se frem imod sommerens helt store be-

„Godt begyndt er halvt fuldendt“
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givenhed, Cordial Cup i Østrig. Takket være stor 
økonomisk støtte fra vores sponsorer a-form, 
Grillhuset Christianshavn og Euroinvestor har der 
udover nye spillesæt, ligeledes været penge til at 
sende drengene til et stort stævne i Kitzbühl i 
Østrig. Her skal ligeledes lyde en kæmpe tak til 
Back-Opforeningen i B93 samt B93 Ungdoms-
fond, der har støttet holdet økonomisk. Turnerin-
gen, der er en af Europas bedst besatte for U15 
hold, med deltagelse af fl ere Bundesligaklubber, 
har inviteret holdet til at deltage, og en sådan 
invitation kan man ikke sidde overhørig. I skri-
vende stund er turneringens program netop ble-
vet off entliggjort og vi skal blandt andet møde 
Karlsruher SC. Hvis vi går videre i turneringen kan 
vi risikere at møde hold som Red Bull Salzburg 
eller Bayer 04 Leverkusen. Det bliver en kæmpe 

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

Er du sikkert forsikret?
Spar dig for ærgrelser, før skaden sker,  
og lad os gi’ dig et forsikringstjek.  
Vi rådgiver dig, så du får netop de  
forsikringer, der dækker dine behov.

Kontakt os og få et godt tilbud. 

Ring 39 10 11 50 eller tjek gf-k.dk

udfordring for drengene at skulle konkurrere 
mod U15 hold, og der er da heller ikke fra træner-
teamets side forventninger om det store resultat. 

Turneringen skal mere bruges til at få bygget 
lidt fysik samt hurtig boldomgang ind i dren-
gene, således at vi er klar til næste sæsons udfor-
dringer, hvor vi forhåbentlig spiller i U15 Elite Øst.

Til slut skal der lyde en stor tak til alle de forældre 
der yder en stor indsats i forbindelse med holdets 
udebanekampe, og velvilligt stiller deres biler til 
rådighed. Samt til alle dem der møder op og ser 
holdets kampe weekend efter weekend.
På trænerteamets vegne

Rasmus Hansen (holdleder)
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Dato Fylder Navn Indmeldt

23.07. 40 år Thomas W. Rasmussen 01.04.1981
30.07. 40 år Anders Marko Juhl 20.02.1980
05.08. 40 år Tommy Lind 18.04.2006
15.08. 50 år Janne Hjulmand 02.04.1990
26.08. 50 år Henrik Galster 07.12.2009
01.09. 70 år Eugen Pedersen 01.04.1953
01.09. 75 år Børge Rasmussen 26.01.2010
19.09. 40 år Niels Wegener 02.08.2010

02.10. 40 år Nicolai Hjeds 16.05.2007
21.10. 60 år Ole Jensen 29.05.2009
03.11. 40 år Heinrich Thomsen 01.01.2004
23.11. 75 år Børge Richter 16.01.1995
28.11. 70 år Bent Jørgensen 01.04.1951
11.12. 50 år Frank Nielsen 01.10.2005
15.12. 60 år Jes Wilhelmsen 01.05.1961
21.12. 75 år Torben Aagerup 01.01.2004

Der kommer miniprofil af ovennævnte i blad nr. 38

Flemming Mathiesen fylder 70 den 28.06. B.93 Fodbold ønsker tillykke

3. kvartal

4. kvartal

Der var miniprofil af ovennævnte i blad nr. 36
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BESTyRELSEN  
FOR B.93  
KONTRAKTFODBOLD 
APS 
Formand: 
Jørgen Wenshøj
Mobil: 21 68 60 90

Hans Drachmann
Mobil: 35 42 52 54
dra@b93.dk

Henrik Lindholm
Mobil: 39 62 93 65
lindholm_h@mail.tele.dk

Niels Wegener
Mobil: 26 80 99 55
nsw@b93.dk

Christian Bangsgaard Pedersen
Mobil: 29 28 83 36
cbp@b93.dk

Jørgen Ritnagel
Mobil: 22 73 08 85

Jon Bremerskov
Mobil: 29 70 29 70
jonbremerskov@mac.com

FODBOLDBESTyRELSEN

Formand
Hans Drachmann
dra@b93.dk
Økonomi, kommunikation & B.93 Kontraktfod-
bold APS, Sport 2100
Telefon: 35 42 52 54

Næstformand, ungdomsformand 
Nicolai Bo Hjeds
hjeds@b93.dk
Ungdom generelt, talentskolen & 
eliteidrætsakademiet
Telefon: 24 27 87 93

Jonas Koch Erichsen
jonaslyd@hotmail.com
Børnefodbold & projekter
Telefon: 27 30 04 08  

Anders Levinsen
anders@ccpa.dk
Pigeprojekt
Mobil: 27 11 15 19

Tommy Møller
tommy@b93.dk
Disciplinærudvalg (fmd.) medlemskontrol &
stadiongruppen    
Mobil: 20 24 61 12

Medi Nezeri
medi.17@hotmail.com
Partnerskabsarbejde & medlemskontrol
Mobil: 51 26 79 51

Alex Rasmussen
alex.rasmussen@logica.com
Seniorfodbold, projekter & fundraising
Telefon: 25 18 86 91



48

I  SPARBAN K StøtteR vI  
SPoRteNS BAgmæN d
Vi ved, hvor vigtigt det er, at børn og unge har et fristed, hvor de kan røre sig og knytte  
venskaber.  Derfor støtter SPARBANK foreninger og klubber, som skaber gode rammer,  
hvor børn og unge kan udfolde og udvikle sig. Og hvem ved, måske er der også nogle af 
fremtidens store stjerner i blandt?

I SPARBANK lægger vi vægt på personlig og individuel rådgivning. Derfor er vi også sikre  
på at kunne tilbyde dig og din familie en attraktiv pakke. 

Hvis du vil høre nærmere om, hvad du kan opnå sammen med SPARBANK, så kom ind i  
filialen eller klik ind på sparbank.dk.

sparbank a/s
ÅbenrÅ 18 - 1004 københavn k
T 9616 2240 - F 3391 6068
www.sparbank.dk
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