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Forord
Så er „B.93 Fodbold" igen på banen
med blad nr.8. Det var planlagt, at
dette blad skulle udkomme i april, men
Hovedbestyrelsen udsatte årets
generalforsamling til 27.april - og man
fandt det rigtigst at have et referat
med herfra.
Redaktionen/Salgschefen arbejder
med 3 numre ad gangen, og sidste
nummer i denne serie, må nu vente til
efter sammerferien.
Den nye Hovedbestyrelse har fået
mange nye medlemmer, og nu har bla.
formand,kasserer og sekretær tilknytning til fodboldafdelingen, men alle i
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Hovedbestyrelsen har den faste overbevisning, at fodbold og tennis hører
sammen i B.93.
Den vedtagne udtalelse(side 7) om
den gamle og den forhåbentlig nye
tennishal håber man fører til en realisation, selvom flere stadig er af den
overbevisning , at der skal være status
quo i dette spørgsmål.
Fremtiden er fyldt med spændende
opgaver for den 111-årige gamle klub.
Fødselsdagen var 19.maj.
fb.
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positiv vending, som især skyldtes en væsentlig større kontingentindtægt. Klubbens
har til stadighed store problemer omkring
likviditeten, idet den korte gæld er på 1,5
mill. kr. Det giver en besværlig hverdag. Der
er opnået en bedre/billigere lejeaftale på
anlægget med KI, til gengæld har man måtte
afgive eksklusivaftalen.
Årets generalforsamling, der foregik i restaurationen på Svanemølleanlægget, havde
samlet omkring 80 deltagere med en klar
overvægt af fodboldfolk (65-15). For første
gang i historien var der ingen adgangskontrol.
Som dirigent blev valgt advokat Torben
Henriksen, der med sin rutine og sit kolde
overblik sørgede for en god afvikling af den
2 timer lange generalforsamling. Der blev
indledt med at mindes de afdøde, arkitekt
Anders Helsted og Ove Bonnesen.

Formandsberetningen
Niels Peter Hahnemann, der forinden
havde meddelt sin afgang, nævnte i sin
korte beretning, at han i sin tre års regeringstid havde haft tre focusområder, nemlig oprydning i økonomien, aftale med
A/S’et og løsning af problemerne med et
nyt tennishalbyggeri.
Økonomi. Efter underskud 1.300 tkr.
(2001) og 260 tkr. (2002) var resultatet i
2003 et overskud på 105 tkr. Dette var en

A/S’et. Det var ikke lykkedes at få forhandlet en aftale med A/S’et på plads. Den væsentligste årsag hertil har været indbyrdes
uenighed i Hovedbestyrelsen samt et anstrengt forhold til fodboldbestyrelsen.VIPloungen på Østerbro Stadion (gæld 1 mill.
kr.) belaster „moderens“ økonomi med 10
tkr. hver måned, uden der er indtægter.

Tennishallen
Gennem flere år har man arbejdet på at
sælge klubbens Tennishal,( hvor man skylder 3 mill. kr)., til atletikklubben Sparta.
Grundet indbyrdes uenighed i Hovedbestyrelsen og klubbens dårlige økonomi var
projektet omkring bygning af en ny hal på
Svanemølle-anlægget stadig ikke kommet
længere. Formanden ville derfor fremlægge
et forslag på generalforsamlingen, jfr
nedenfor.
Formandens beretning blev vedtaget efter
Hans Drachmann havde rost Museumsudvalget for den flotte gennemførelse af klubbens 110 års jubilæum.
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Årsregnskabet
Kassereren Steen Bakmann gennemgik årsregnskabet, der som nævnt gav et overskud
på 105 tkr. efter afskrivninger (317 tkr.) og
renteudgifter (350 tkr.). Klubbens egenkapital er negativ med 2,7 mill. kr. efter hallen
er optaget til en værdi på 2,8 mill. kr. Medlemsantallet er svagt faldende til 1640 (fodbold 600, tennis 800 og passive 240), men
da kontingentet er steget med 400 tkr. til
2,4 mill. kr. er der altså tale om nogle mere
reelle medlemmer. Det er sidste år (2004)
med ekstrakontingentet efter katastrofeåret 2001.

nimum 4 baner på
Svanemølleanlægget.
Finansieringen af byggeriet sker ved nettoprovenuet af salgssummen (ca. 10 mill.
kr.) og dels ved et lån
som Sparta tilveje- Hans Bay
bringer. Den nye hal ejes af Sparta indtil
B93, der har brugsretten, har færdigbetalt
lånet (ved lejebetalinger). I byggeperioden
har B93 brugsretten til den nuværende
tennishal. Hovedbestyrelsen nedsætter en
gruppe som skal arbejde videre med sagen.
Efter en del indlæg om kommaer blev forslaget vedtaget med 60-10 og 10 blanke.

Jubilæum/nåle
Der var 50 års nålen til de to gamle 1.
holdsspillere Flemming Mathiesen og Arvid
Christensen (cyklonen) samt noget overraskende til Michael Stangerup der var
fyldt 50 år bare to dage før generalforsamlingen. Under eventuelt erfarede formanden, at Erik Brenting skulle have en nål for
75 års medlemskab, jfr. i øvrigt sidste nummer af Fodboldbladet.

Valg af Hovedbestyrelsen
Den nye bestyrelse blev: Johnny Hansen
(formand), Hans Bay (kasserer), Hans
Drachmann.Tøttrup (tennis), Jørgen Ritnagel (fodbold) og Steen Bakmann (ex-kasserer). Som suppleanter valgtes Torben Klarskov (fodbold) og Henrik Andersen
(tennis).

Beslutningsforslag om betinget
salg af B93’s
tennishal

Udover formanden Niels Peter Hahnemann ønskede Christian Salomonsen (tennis) og Erik Baagøe (fodbold) ikke genvalg.

Der blev uddelt et
forslag udfærdiget
primært af formanden. Hallen sælges til
Sparta imod der opføres en hal med mi-

Fodboldbladet ønsker den - næsten - nye
Hovedbestyrelse god arbejdslyst.
/palle banks

Johnny Hansen
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På generalforsamlingen 27.april 2004 vedtoges følgende omkring tennishallen:
B.93s generalforsamling godkender hermed, at tennishallen på P.H. Lings alle
sælges til “SPARTA atletik og motion”, når
følgende forudsætninger er opfyldt:
1. Modellen for salget skal være som følger:

a. B.93 overdrager tennishallen på
P.H.Lings alle til SPARTA mod at SPARTA
BYGGER EN NY HAL MED MINIMUM
4 BANER PÅ Svanemølleanlægget.
b.Financieringen af byggeriet af ny hal
sker dels ved en nærmere aftalt
købesum for salget af den gamle hal, dels
ved lån, som SPARTA tilvejebringer.
c.den nye hal ejes af SPARTA(eller en
trediepart).B.93 har brugsretten til
hallen og betaler en leje, som dækker
ydelserne på lånet, som er nødvendige
at optage for at financiere byggeriet.
Når lånet er tilbagebetalt fuldt ud
ved lejeindtægter eller ekstraordinære
ydelser af B.93, overtager B.93 ejerskabet af den nye hal.
2.Den samlede financiering af byggeriet
skal være på plads.
3.Anlægsprojektet skal være godkendt i
B.93 af Tennisbestyrelsen.

4.B.93 fortsætter med at have rettigheder
til 2 reklamepladser på taget af
Tennishallen på P.H.Lings alle.
5.Der er fundet en nærmere aftalt løsning
omkring Sikkerhedsstillelse for
gælden i B.93s lounge på Østerbro sta
dion.
B.93s Hovedbestyrelse vurderer, hvor
vidt og hvornår ovennævnte betingelser
er opfyldt. Når dette er tilfældet, skal det
endelige salg af Tennishallen på P.H.Lings
alle til SPARTA atletik og motion realise
res.
Til at følge projektet nedsætter B.93 en
gruppe. Gruppen er B.93s
repræsentant over for SPARTA. I grup
pen skal både B.93s Hoved- og
Tennisbestyrelse være repræsenteret, og
gruppen refererer til B.93s
Hovedbestyrelse, der har ansvaret for
alle beslutninger vedrørende
projektet.
Således forelagt generalforsamlingen
27.april 2004.
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Som bekendt kører der en sag mellem Spillerforeningen og Divisionsforeningen
om FIFAs internationale transferregler,
herunder reglerne om kompensation for
træning og udvikling efter udløbet af en
kontrakt for spillere under 23 år ved internationale klubskifter.
Divisionsforeningen fik i januar sit lockout-varsel kendt ugyldig af DBUs ankeudvalg, da Divisionsforeningens direktør, der
ellers er kendt for sin dygtighed, ikke havde
udfærdiget varslet til Spillerforeningen
konkret nok.
Teoretisk kunne der herefter være meldt
lock-out til 1.juni, men der kom ikke noget
nyt varsel inden 1.maj.
DBU har udarbejdet en mæglingskitse,
hvorefter Spillerforeningen skulle aner

kende FIFAs regler, og der herefter kunne
forhandles alternative danske beløbsrammer, som skulle øremærkes til fornyet tralentudvikling.
Det virker ikke naturligt at sætte sig ud
over internationale regler, men Spillerforeningen har fået lidt moralsk opbakning af
den norske arbejdsret, der har meddelt, at
FIFA-reglerne er i strid med den nationale
overenskomst.
Klubber med talentudvikling som B.93, håber selvfølgelig at der vil komme kompensationer, så også amatørafdelingen får
glæde af talentudvikling.Fornylig meddeltes
det, at OB var tilkendt 1,9 mio.kr. for Lars
Jacobsens overgang til Hamburger SV. Det
var den internationale sportsdomstol
(CAS), der havde truffet denne afgørelse.
fb.

Mads Øland, Spillerforeningens direktør, blev i 1987 halvtidsansat som prof-spiller i KB. Han gjorde sig bemærket med
specielt indkast, nemlig tilløb med kraftspring inden bolden
blev kastet, Øland spillede 95 kampe for B.93 fra 1992 til 1996,
inden han blev passiv spiller.

Sport Direct
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Desværre må den planlangte artikel om divisionsholdet udgå.

B.93s Divisionskampe
i foråret:
27.marts: Brønshøj-B.93 2-0
Den første kamp tabtes på grund af enorm
ringe effektivitet i angrebet, specielt i 1.
halvlegs regnvejr.
4.april: B.93 - Fremad 2-2
Peter Fenshom bragte 2 gange B.93 i
front.Specielt det andet mål(en bragende
flugter) var flot. Fremad A. udlignede i
2.halvleg på et hårdt dømt frispark.
12.april: B.93 - FCÅrhus 1-0
Der skulle hentes 3 point i denne kamp, og
det lykkedes ved Tim Ilsøs mål i 2.halvleg.
18.april:ACHorsens-B.93 1-1
Et overraskende point mod førerholdet.
B.93 scorede i starten af 1.halvleg.
25.april: B.93-Ølstykke 0-3
B.93 ydede ikke megen modstand mod Ølstykke, der scorede allerede i de første minutter.

Jonas Schumacher

28.april: B.93 - Nyk.FA 0-1
Mange store chancer i 2.halvleg (rygvind),
men NFA havde forpagtet heldet og medbragte en målmand af høj klasse. Et frisparksmål gav NFA de 3 point i 1.halvleg.
2.maj: Sdr.jydskE-B93 3-2
Nicolas Drost skaffede B.93 foran og Peter
Fensholm scorede til 1-2.Haderslev fik udlignet og scorede i dommerens overtid
sejrsmålet.
9.maj: B.93 - Køge1-2 Peter Fensholm scorede.
12. maj Fredericia - B.93 1-1 Tim Ilsø scorede
19. maj: B93 - Silkeborg1-3målscorer :
Christian Brøndum

∗
Forårets sidste 4
divisionskampe:
31.maj: B.93 - B.1913
5.juni: FC Nordjylland - B.93
13.juni: B.93 - Vejle
19.juni: Randers FC - B.93
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Så er græsset blevet grønt og B93 er kommet rimeligt godt fra sæsonstarten i alle afdelinger. Men der er heldigvis stadig plads
til forbedringer.
Vi er kommet i gang med forårssæsonen
med mere end en håndfuld flere hold end
sidste år, og der blev efter de første par
uger hentet gode resultater i både de bedste og de næstbedste rækker.
1. senior fik en god sæsonstart i 1. division,
men det går stadig op og ned fra den ene
kamp til den anden.Vi håber alle, at holdet
under ledelse af Peter Nielsen og Niels
Frederiksen finder den helt rigtige form op
til afslutningen af turneringen. Og til alle
medlemmer:Tag over og støt drengene på
Østerbro Stadion.
Meget opmuntrende var det, at både vores
1. junior og 1. ynglinge kom rigtig pænt fra
start. Der er masser af talentfulde spillere
på de to hold, masser af spillere på udvalgte
hold, og det giver os en tro på, at de drenge
kan spille vores bedste ungdomshold tilbage der, hvor vi hører til: I den bedste
landsdækkende række. Held og lykke med
det, siger fodboldbestyrelsen. Og til alle andre:Tag ud og se dem. Det er en fornøjelse.
Også de mange andre ungdomshold er
kommet rimeligt godt fra start, men i skrivende stund er det for tidligt at spå om,
hvad det kan ende med. Der er dog ingen
tvivl om, at der på alle hold arbejdes benhårdt og engageret på banerne.
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2. senior har, som alle ved, haft det svært i
denne sæson. Træner Flemming Johansen
er her i foråret stoppet af private årsager,
og fodboldbestyrelsen siger tak til Flemming for en kæmpekanon indsats i de foregående år, hvor han har ført holdet tilbage i
Danmarksserien. Flemming er blevet afløst
af Erik Christensen, der sammen med Karsten Rasmussen arbejder hårdt på at redde
sig op over stregen, selv om det i skrivende
stund ser meget vanskeligt ud.Velkommen
til Erik og held og lykke.
Hans Drachmann
Fodboldbestyrelsen

∗
Der er også blevet arbejdet hårdt på at få
vores 2. ynglinge i gang i år, og heldigvis lykkedes det, netop som sæsonen skulle i
gang. Holdet trænes nu af Roberto Brasa
og Jacob Ibraimi. Velkommen til dem og
held og lykke til drengene i den stærke
mesterrække.
Som vi så ofte har sagt og skrevet vil fodboldbestyrelsen både have de bedste hold
og den stærkeste klub. Den devise er
uændret, selv om der efter generalforsamlingen i klubben nu kommer til at ske nogle
forandringer i fodboldbestyrelsen. Alle er
klar til at arbejde videre i fællesskab, og der
vil hurtigt blive indkaldt til et ekstraordinært årsmøde for at få suppleret fodboldbestyrelsen med nye, energiske kræfter.
Held og lykke med sæsonen.
Hans Drachmann
Fodboldbestyrelsen

BANKO I LØRDAGSKLUBBEN
Støtteforening for B.93s ungdomsafdeling
STRYNØGADE 7
Hver lørdag fra Kl.12,30 — 16,45 i et behageligt indeklima
Medlemskort kr.25 for eet år; gæstekort 5 kr.
Medlemskort kan bestilles på tlf. 3918 0329
Der startes med 3 checkspil, derefter 25 ordinære spil og 2
ekstraspil. Også lotteri.
Michael Pedersen (formand), tlf. 2087 1902
Leon Nehm (Kasserer), tlf. 4484 8515

B93 har fået en ven i nøden. Ja, ikke bare én
ven, men mellem 300 og 400 venner, som
hver eneste lørdag året rundt mødes i
Strynøgade 7 klokken 12.30 for at spille
banko.
Det har de vældig fornøjelse af, men det
har klubben i allerhøjeste grad også.
Bankospillet er nemlig en støtteforening
for B93, og sidste år blev fodboldbestyrelsen og bankospillet enige om at styrke
og forbedre samarbejdet. Det har vi gjort i
en grad, så vi i dag kan konstatere, at det på
flere områder er bankofolkene, der holder
spillet i gang. Det er således bankospillet,
der har sponsoreret hovedparten af de
bolde, der nu spilles med ude på banerne.
Resten er kommet fra ungdomsfonden. På
samme måde har bankospillet sørget for, at
flere af holdene ser godt ud, når de stiller
op til kamp, idet bankospillerne har betalt
kamptøj til flere hold. Hvilke kan man se på
spillernes trøjer. Tidligere har bankospillet
også betalt for indkøb af fornemt træningstøj til 2. ynglinge samt 2. og 3. junior.

Der er derfor al mulig grund til, at vi fra
klubbens side gør god reklame for bankospillet. Fortæl om det til venner og familie,
der kan lide at spille banko, og læg selv
vejen forbi Strynøgade.
Folkene bag bankospillet lægger vægt på at
give støtten til dem, der har størst behov.
Og de er klar til at støtte, hvis der er ungdomsspillere, der af sociale årsager i familien ikke har råd til kontingent, til fodboldstøvlerne eller til turen i træningslejr eller
til udlandet sammen med alle holdkammeraterne. Ansøgningerne skal bare gå gennem fodboldbestyrelsen, der sammen med
bankofolkene sikrer, at alt går rigtigt og fornuftigt til.
Fodboldbestyrelsen siger mange, mange
tak for støtte til bankofolkene anført af Michael Pedersen og Leon Nehm. Klik ind og
læs mere på deres hjemmeside www.bankospil.dk og se under Lørdagsklubben
v/B93.
Hans Drachmann
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Det var en lidt ærgelig Michael Jacobsen,
som jeg fik fat i på telefonen. Han havde
netop overstået 3 kampe med U19 landsholdet, hvor det ikke var lykkedes dem at
spille sig til den kommende slutrunde. Og
som professionel sportsmand, hvor det er
sejrene der tæller, så skal man selvfølgelig
være ærgelig. Men ellers er der nu ikke så
megen grund til at hænge med hovedet.
Det er kun knap ét år siden, at den dengang
17 årige Michael Jacobsen tog springet fra
B 93 til PSV Eindhoven. De gamle landsholdskammerater Preben Elkjær og Frank
Arnesen blev enige om det økonomiske, og
den talentfulde venstre back kunne pludselig se alle sine drengedrømme gå i opfyldelse. Fra at optræde foran de sædvanlige
sølle 3-400 mennesker på Østerbro Stadion handler det nu om ca. 35.000 ellevilde
fans, når PSV spiller hjemmekampe. Og
selvom Michael stadig er ung og har meget
at lære, så går det så hurtigt fremad, at han
allerede nu er fast mand i 1.holdstruppen.
Han fik sin debut forleden mod Willhelm II,
hvor han fik de sidste 10 min.

ligt godt stof, så skal en del af forklaringen
nok snare findes i, at vores trænere og ledere er gode til at rådgive dem om alle de
sportslige, økonomiske og sociale forhold,
som har betydning ved et klubskifte. I Michaels tilfælde kan æren i høj grad tilskrives
vores nu assisterende 1. Holdstræner Niels
Frederiksen, som har hjulpet og støttet.
Dertil kommer selvfølgelig den opbakning
de unge skal have fra familien og ikke

B 93´ere klarer sig godt
Det sædvanlige dilemma er, om det er for
tidligt for en 17 årig at blive udlandsprofessionel. Men det lader til, at de fleste kan
klare det og har langt flere positive oplevelser end negative. Det er i hvert fald det
billede, som tegner sig igennem de interviews med de unge 93´ere, som har været
bragt her i bladet igennem de den seneste
tid. Og selvom det er nærliggende at vælge
at tro, at det er fordi 93 ére er gjort af sær-
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spillere, som kommer til den klub, som de
selv spiller i. De etablerede spillere, som jo
ofte også selv stadig er relativt unge, opfatter det nærmest som deres pligt at hjælpe
de nye godt på vej. Michael har således
også oplevet, at både Dennis Rommedahl
og i særdeleshed Kasper Bøgelund har været ham en stor hjælp her i starten.

Ny lejlighed - bilen må vente

mindst fra de personer, som skal tage sig af
dem, når de kommer til den nye klub. En
klub som PSV, som lægger et stort arbejde
i at spotte og udvikle talenter, er selvfølgelig meget opmærksom på at hjælpe og
støtte de unge så godt de kan. Ikke kun af
med menneskelige årsager, men selvfølgelig fordi de unge talenter jo er et aktiv, som
senere gerne skal indbringe en del millioner kroner, når de skal sælges videre som
færdig udviklede spillere.

Danskerne hjælper hinanden
Endvidere lader det til, at de etablerede
danske spillere igennem årene har udviklet
en naturlig „faderrolle“ for de nye og unge
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Når man som Michael bliver professionel i
en storklub som PSV, så falder der som regel også en god månedsløn hver den 1. Så
det kan vel ikke gå hurtigt nok med at få en
fed lejlighed og en fed bil?„Da jeg kom hertil, så skulle jeg dele lejlighed med 2 andre
unge spillere. En belgier og en hollænder.
Og selvom pladsen kunne være trang i lejligheden, så var det godt at bo sammen
med nogle andre, som man kunne dele alle
de nye oplevelser og udfordringer med. Og
ikke mindst pga. af sproget. Jeg blev tvunget
til at tale deres sprog, hollandsk og belgisk
ligner meget hinanden, og nu forstår og taler jeg hollandsk. Så jeg har været glad for
bofællesskabet, men nu får jeg snart min
egen 4-værelses lejlighed, og det bliver nu
også dejligt. Bilen må vente lidt, for jeg har
ikke fået kørekort endnu“, slutter Michael
Jacobsen.
af Henrik Engel

Interviewserie med 93ére
i udenlandske klubber:
Nr.1 Per Krøldrup, Udinese
Nr.2 Patrick Mtiliga, Feyenoord
Nr.3 DanielJensen, Murcia
Ne.4 Morten Karlsen, FC Zwolle
Nr.5 Brian Jensen, Burnley
Nr.6 Magnus Troest,Aston Villa
Nr.7 Niclas Jensen, Dortmund
Nr.8 Michael Jakobsen Psv Eindhoven
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Eliteidrætsudøvere i København har længe
haft kummerlige vilkår i bestræbelserne på
at nå til tops i deres idrætsgrene. Og det er
ikke fordi politikerne ikke har været bevidst om problemet, men det har som i så
mange andre sammenhænge været et
spørgsmål om at prioritere de offentlige
midler - og her stod eliteidræt ikke særlig
højt på dagsorden. Nu har kommunen
imidlertid taget skeen i den anden hånd og
været proaktiv med hensyn til etableringen
af “Team Copenhagen”, som er en fond, der
skal støtte eliteidrætsudøvere i København
under 21 år. Ifølge vedtægterne er der absolut muligheder for at Team Copenhagen
kan støtte udviklingen af vores elite i B 93
inden for såvel fodbold som tennis. Dog
støtter de ikke de professionelle aktiviteter i aktieselskabet.

rektør, at udvikle og sælge konceptet til vel
primært Københavnske virksomheder.
Indtil der kommer gang i salget af sponsorater, vil der nok kun være råd til at støtte
en brøkdel af de ansøgninger, som løber
ind. Men det skal ikke afholde alle i B 93 der
forestår eliteudvikling for at søge. Få yderligere information på www.teamcopenhagen.dk, hvor også ansøgningsskemaer kan
rekvireres og hvor yderligere kontaktinformation forefindes.
af Henrik Engel
er
er Mikkelsen
ter Jens Kram
“
Overborgmes
en
eam Copenhag
formand for „T

Kommunen har puttet kr. 4,5 mio. i Team
Copenhagen i år, og de næste 3 år har de
forpligtet sig til at putte yderligere kr. 5.
mio. ind om året. Men det er kun startkapital og driftskapital, som bl.a. har betydet, at
man har kunnet tilknytte en række prominente sports- og erhvervsfolk med henblik
på at de kan trække yderligere mange private virksomheder med som sponsorer.
For det er sponsorerne som skal stå for de
nødvendige de midler, hvis projektet skal
nå et økonomisk grundlag, hvor det kan
gøre en forskel over en bred kam i København. Og det er her usikkerheden ligger.
For kan de det? Vi kan kun håbe, at det lykkes for Leif Mikkelsen, den tidligere landstræner i håndbold, som er frontfigur og di-
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Ungdoms
landsholdene
Det går fint for B.93s tidligere ungdomslandsholdsspillere i udlandet. På side 13 har
“B.93 Fodbold” en samtale med Michael Jacobsen i PSV Eindhoven.
I en anden hollandsk klub, Feyenoord,
har Patrick Mtiliga, nu 23 år, forlænget sin
kontrakt med 3 år. Mtiliga har spillet de seneste ligakampe som venstre back. Der er
også godt nyt fra Skotland, fra Bajram Fetai
i Glasgow Rangers.
Han debuterede 23.marts for Rangers FC i
Premier League.
U/19 landsholdet kvalificerede sig ikke til
EM-slutspillet, da de spillede i Slovenien
her i maj. De to tidligere 93’ere, de som
nævnt ovenfor har kontrakter i Skotland
og Holland, Bajram Fetai og Michael Jakobsen, var med, og det var også to af DMvinderne på B.93s juniorhold i 1991, Jeppe
Brandrup og Martin Bernburg, nu KB/FCK.
Årets U/17-EM (spillere født efter 1.januar 1987) bliver også uden dansk deltagelse. Ganske vist vandt Danmark 5-0 over
Slovakiet, men det blev til nederlag mod
Tyskland og Ukraine (0-2). Både Anders
Quist og Aske Krohn deltog samt herudover Magnus Troest (nu Aston Villa).

27.april spilledes der ungdomslandskamp mellem Skotland og Danmark i Helsingør. Hertil var målmand Theis Frydenlund Rasmussen udtaget.

Anders Quist

DBUs Fodboldskole
Fodboldskolen, der finder sted på
B.93s anlæg i sommerferien under brødrene Mathisens ledelse, er udsolgt.

Morten Karlsen med mange divisionskampe for B.93 og på ungdomslandsholdene vender hjem fra Holland og skal efter
sommerferien spille for FC Nordsjælland,
hvor mange tidligere 93’ere befinder sig.
Dog ikke David Rasmussen, der er solgt til
Hansa Rostock.
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KI love
Fodboldbanerne på Svanemølleanlægget er
ikke så gode, som de kunne være. Det ved
de fleste, der jævnligt spiller på banerne.
Og det ved KI (Københavns Idrætsanlæg),
som skal passe banerne, også.
Det vil der nu blive rettet op på, lovede
KIs direktør Knud Langberg, da han den 22.
april mødtes med fodboldbestyrelsens formand Johnny W. Hansen og næstformanden Jørgen Ritnagel.
Det blev et møde i en god og konstruktiv atmosfære, hvor parterne udvekslede
synspunkter og ønsker. Knud Langberg lovede, at KI ville forstærke plejen af både
fodbold- og tennisbaner i B93.

ver op til kravene om størrelse, lysanlæg og
måltavle.
Der ligger en plan for fornyelse af det
gamle stadion, og den vil koste 22-23 millioner kroner at gennemføre. Så mange
penge har KI ikke på eget budget, så det er
op til politikerne på Københavns Rådhus at
finde millionerne, så B93 og Skjold fortsat
kan spille divisionskampe på Østerbro Stadion.
Fodboldbestyrelsen

∗
Ekstraordinært årsmøde i fodboldafdelingen torsdag d. 10. juni
kl.19 i klubhuset

Direktøren informerede også om situationen på Østerbro Stadion, som er kommet på DBUs sorte liste, fordi den ikke le-
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3.drenge, 1. og 2. lilleput med forældre, trænere og tilsynsførende tog på påske tur til
Polen. En tur der skulle gøre drenge til
mænd - og mænd til drenge.
Fulde af forventninger blev der vinket
farvel til familie og venner ved Toldbodens
bådehavn den 8/4. Kursen blev sat, mod
Szerecin, en gammel polsk hansestad og
vigtig havneby. Rejsefører, kvindebedårer,
driblekunstner var den kendte B93 spiller
Wlady „kasino” Jatzak.
I Danmark ved vi jo, hvor vigtigt det er at
kunne kommunikere på modersmålet. Slaviske sprog er ikke blandt de letteste ,så vi
valgte et par sætninger ud, der flittigt blev
trænet ombord på færgen og i bussen. Børnene blev skrappe til at udtale, „prosze o
schlanke mieka“, – må jeg bede om et glas
mælk. De lidt ældre lærte sig hurtigt „Jestern kawaleren“, der på dansk kan oversættes til noget i retning af, jeg er ungkarl
og har en stor opsparingskonto. Alle
vendte sprogligt stærkere hjem end de rejste ud.
Det kan tage sin tid at komme igennem
de polske told – og grænsemyndigheder,
navnlig når ca. 10 nationaliteter er repræsenteret. Umiddelbart bragte oplevelsen
minder frem fra tidligere oplevelser i Østeuropa før murens fald. Der blev udvist
stor grundighed og alvor navnlig over for
børn og forældre, hvis pas røbede tilknytning til lande ud over danske landegrænser.
Skyerne drev dog hurtigt over, da en paskontrollør bladede i min søn Simon`s pas
og med et stort smil bag det buskede cykeloverskæg udbrød, „Simon Garfunkel“.
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Vi gav hinanden hånden, for et forenet
Europa. Musikken sejrede, nu måtte tiden
vise om fodbolden kunne det samme.
Lad det være sagt med det samme, de
polske spillere er fysisk stærke spillere.
Både hvad angår ungdoms- og seniorspillere viger de ikke udenom en tackling. Der
er ikke meget computer og snack fedt på
kroppen af dem. Det er muskler og stål,
udviklet gennem års hårdt arbejde ved det
lokale stålvalseværk. „Sorry” var et udtryk
de ofte anvendte.
Dertil er de også gode fodboldspillere,
så hvad kunne vore drenge stille op mod
spillere af denne karat, endda som hovedregel 1-2 år ældre.
På en dejlig kunststofbane, stadion Police, mødte alle 3 hold klubben Police.
Resultatet blev 2 sejre og et nederlag.
Det ene nederlag skyldtes ifølge træner og
spillere, det faktum, at en brand der udbrød
tæt ved stadion tog de danske spilleres,
men ikke de polske spilleres opmærksomhed.

Næste runde blev
stadion Pogon
Pogon er et hold med stolte traditioner og
ligger p.t. i den næstbedste række. Det særlige ved denne runde var at forældre og
trænere gennem ca. et år havde trænet til
denne opvisningskamp. Kampen blev en
stor oplevelse. Hurtigt kom vi foran på
kvikt kombinationsspil og 2 - 0 ved halvleg
var 5 for lidt. Børnene hujede, overdøvede
totalt de mange polske tilskuere, og mange
forældre vil tænke tilbage på denne kamp

som deres livs kamp. Hvad ingen troede
muligt, sørgede en overraskende dommerudskiftning for. Wlady Jatzak valgte side,
tog dommerfløjten i munden og 100 zloty i
lommen. Resultatet blev efter ordinær spilletid 2 - 2. Herefter straffespark, hvor Pogun trak det længste strå, da Mustapha
tænkte mere på sin nyindkøbte jakke end
på sparketeknik.
Skuffede børn og spillere, der dog atter
fik smil på læberne, da en flot pokal blev
overrakt holdet med påtegnelsen „B 92“.
Det bliver ikke sidste gang vi stiller op som
„B92“.
De efterfølgende 2 kampe for børnene
gav resultatmæssigt en uafgjort og et
nederlag.
Der var igen tale om gode polske modstandere der aldersmæssigt lå 1 - 2 år over
vores. Navnlig den uafgjorte kamp fremkaldte gentagne og høje bifald for spil på
højt teknisk niveau.
Stadion Arkonia blev centrum for den
sidste kamp, drengeholdet skulle spille. Solen lyste op, og det samme gjorde spillet.
Trænere og spillere havde givet hinanden
hånd på en fighterindsats og det blev belønnet med en komfortabel sejr. Om holdenes indsats kan samlet konkluderes. Vi
har nogle særdeles lovende spillere og lovende hold,

der bygger på et meget højt teknisk niveau og godt kamme- ratskab.Turen til Polen styrkede dette sammenhold både
blandt spillere, forældre og trænere. Kom
ud på banerne og følg holdene, det er lutter fornøjelse.
Afslutningsvis skal det nævnes, at vi blev
godt og venligt modtaget af det polske folk,
lad os gøre det samme hvis de skulle
smutte forbi ved en lignede lejlighed. Måske
har Wlady en plan?
Tak til alle der gjorde turen mulig, og til
de 2 kvinder der modigt holdt stand, medens mænd blev til drenge og drenge til
mænd.
B93`s udsendte medarbejder
Kenneth Carstensen

Mikroskolen søger træner
Thomas Frisch har stor succes som træner
for 28 spillere i Microskolen, men for at Microskolen skal køre optimalt har vi brug
for 1 til 2 trænere yderligere.
Microskolen er første led i fødekæden , og
bestyrelsen vil gerne styrke indsatsen her .
P.t. må vi afvise børn der søger optagelse i
B93 ,da vi mangler trænere til denne aldersgruppe.
Kontakt træner Thomas Frisch på tlf.
35261512 eller Kenneth Carstensen på tlf.
39208219.
3. drenge
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Trænere og forældre i
Polen ( se side 22-23)

Hjemmesiden - læs den, brug den
Det er svært at finde en hjemmeside, som
er mere aktuel og bedre til at informere
om, hvad der sker i en moderne fodboldklub end den, som vi har i B93. www.b93.dk
er under web-generalerne Klaus Johansen
og Inder Saprus kyndige og energiske ledelse blevet en væsentlig og uundværlig
kilde til information for både medlemmer
og folk udefra.

Men den kan blive
endnu bedre.
Som et friskt forårstilbud har webgeneralerne nemlig gjort det muligt for alle hold
at få deres helt egen side på hjemmesiden.
Her kan man lægge alle vigtige og morsomme oplysninger om kampprogram,
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træningstider, udviklingen i bødekassen,
holdopstillinger til næste kamp og hvad
man nu ellers synes er vigtigt at få fortalt
hinanden og omverdenen om sit hold.
Mange benytter allerede muligheden,
men ikke alle er med. Der er også enkelte,
der er med helt fremme i den elektroniske
udvikling men som ind imellem glemmer at
opdatere siden.
Klaus Johansen og fodboldbestyrelsen
opfordrer derfor alle ledere og trænere til
at benytte lejligheden til at komme med
frisk og aktuel information om netop deres
hold. Kontakt Klaus på bjoernen@vip.cybercity.dk
Fodboldbestyrelsen
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Det er en prominent person fodboldbladet
denne gang har kastet sig over, nemlig klubbens suveræne rekordholder Ole P. der
topper statistikken med sine 409 kampe
(foran Jens Kolding med 322 kampe). Ole P.
på 190 cm. var en fremragende midtforsvarer, næsten umulig at komme forbi på jorden og suveræn i luften. Det skete at hans
afleveringer var stemplet „adressaten ubekendt“. Ole P. er kemiingeniør og arbejder
som sådan på 11. sæson i Force, der har til
huse i Glostrup og som er et halvstatslig
foretagende.

Hvornår blev du egentlig
medlem af B93?

Født 06.01.1954 (samme år som B93 for
første gang røg ud af 1. division)
For B93: 409 kampe/31 mål
(de fleste mål på straffespark) i 1973-88
Fordeling: Stopper/392 kampe, back/6
kampe, midtbane/6 kampe, 12'er/5
kampe
Pokalvinder 1982
(mod B1903, 3-3 og 1-0 i ny kamp)
Pokalfighter i 1982
(checken på DKK 5.000,- er formøblet)
Far: Knud Petersen
(B93: 160 kampe/8 mål, 1944/57)
Mor: Irene Petersen
(KBK/badminton og B93/tennis)

Det er et godt spørgsmål, det var enten i
1962 eller 63 (det finder vi ud af en anden
dag). Jeg startede med at have Poul Zølck
som træner. Op gennem ungdomstiden
havde jeg bl.a. Torben Klarskov, Erik Holm
Larsen, Eyvind Berger, Benny Gluver og
Børge Christensen.

Hvordan gik det som
ungdomsspiller?
Vi vandt rækken som 4. lilleput. Ellers var
det en ret tynd årgang jeg repræsenterede,
også selvom jeg spillede sammen med Michael Stangerup, Allan Møller, Jan Ilsø, Mogens Løber og Dennis Brooker.

B93-familien Petersen
fra Østerbro
Din far spillede 14 år i B93, han var kendt
som altmuligmand, der blev benyttet på
alle 11 forskellige pladser. Din mor Irene
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har jeg set som en særdeles solid tennisspiller og din lillebror Gert spillede også
fodbold i B93. Ja vi spillede alle 4 fodbold
(ikke Irene) og tennis i B93 og badminton i
KBK. Gert, der sluttede tidligt i B93, opnåede at være med i double ved All-England.

Knud Petersen
Din far havde du jo som træner de første
par år som senior. Knud, der bliver kaldt
gasmanden, garfar eller bare Knud P., er
netop blevet 80 år (tillykke). Har du styr på
hans trænerkarriere. Ja, han var træner for
Taastrup*, Lyngby*, HIK*, B93(*1963), HIK,
Fremad Amager*, B93(*1974), Kastrup*,
Lyngby og Vanløse og fejrede oprykning* i
alt 7 gange med 6 forskellige klubber. Har
du overvejet at gå i din fars trænerfodspor? Ja (= nej). Måske nogle helt små på et
tidspunkt.

Kan du huske hvornår du
debuterede på 1. holdet?
Ja, det var den 19. maj 1973 (som var den
dag klubben fyldte 80 år) på Østerbro Stadion mod Aabenraa, hvor jeg kom ind og afløste frontangriberen Leif Kronholm da
han måtte udgå med en skade (vi kan berolige læserne, det var eneste gang Ole P. spillede i angrebet).Vi vandt 5-2 (forkert, det
blev 5-1) og det blev starten på en flot sæson (korrekt). Da jeg rykkede op som senior var mine forventninger at blive 3.
holdsspiller og i bedste fald få nogle kampe
på 2. holdet. Sådan skulle det ikke gå.
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Statistik
Du spillede 14 sæsoner, heraf de 10 (197583 og 1985) i landets bedste række. Du
havde underskud på råbalancen med
138/sejre, 113/uafgjorte og 158/nederlag.
Du har spillet sammen med 140 forskellige
(øverst Find Juhl/220 gange, Jens Kolding/208 gange og Lars Hansen/183 gange).
Du har spillet mod 54 forskellige modstandere (flest gange mod B1903/23 kampe og
Esbjerg/22 kampe). Du har været anfører i
311 kampe. Du var skadesfri bortset fra
foråret 1977 (ledbånd). B93 spillede i 197786 i alt 311 kampe, hvoraf du kun var med i
de 310 kampe. Hvorfor var du ikke med
mod Glostrup IF32 (0-0) i 1984. Det husker jeg ikke, jeg har vel været skadet (korrekt). Det er kun blevet til en enkelt karantænedag (i 1975).

Træner
Du har som senior haft Knud Petersen (2
år), Erik Gynild (2 år), John Sinding (2½ år),
Erling Bøje (½ år), Erik Dennung (6 år),
Lars Francker (½ år),Allan Steen (1 år) og
Karsten Aabrink (3 mdr.). Du holdt op i
1984 efter B93 i den sidste kamp reddede
livet i 2. ved at vinde 3-1 ude over B1909,
hvor du tilfældigvis spillede din kamp nr.
400.

Din bedste kamp
Var det pokalfinalen i 1982 mod B1903 (3-

3) hvor du blev udnævnt til pokalfighter?
Nej. Knud Lundberg skrev at jeg spillede
min bedste kamp da vi i 1981 vandt 2-1
over Ikast på Østerbro Stadion og jeg scorede begge mål hos Mogens Krogh (senere
Brøndby), det ene på straffe og det andet
på hovedstød.

Din sidste kamp
Du sluttede på 1. holdet i 1986 da B93
vandt nedrykningsslaget 3-1 ude over
B1909 og hvor du samtidig spillede din
kamp nummer 400. Hvorfor stoppede du
egentlig? Det er altid godt at stoppe i tide,
og i øvrigt var jeg blevet oldboys. Det blev
til yderligere 9 kampe i 1988, hvor jeg sammen med Jens Kolding og Peter Hertz, som
også spillede oldboys, skulle forsøge at
redde B93 fra nedrykning fra 2. division.
Det lykkedes desværre ikke.

Husker du
I 1978 (16. april) vandt B93 på udebane 1-0
over Randers Freja. Er du klar over hvad
jeg hentyder til? Ja, det ved jeg udmærket.
Jeg brændte 2 straffespark i kampen. I
begge tilfælde klarede Randers-målmanden
Ebbe Andersen (jeg skød i samme side). Jeg
havde mit eget system. Hvis målmanden
var højrebenet sparkede jeg i hans venstre
side - og omvendt. I øvrigt har jeg aldrig
sparket et straffespark ved siden af mål (på
1. holdet). Det er godt med dig, du har klubrekorden i flest brændte straffespark i
samme kamp. Jeg lagde op til Find Juhl's
sejrsmål i Randers (nå).

Hjemmearbejde
Du har haft 4 dage til at sætte dit favorithold med dem du har spillet sammen med.
Mit hold ser således ud (4-3-3): 1. Bo Skovbjerg – 2. Leif Kronholm, 3. Ole Petersen*,
4. Peter Hertz, 5. Ole Rojas – 6. Jan Højland, 7. Find Juhl, 8. Johnny Petersen – 9.
Tonny Madsen, 10. Lars Hansen og 11. Jens
Kolding. Har du nogle på bænken, nej, men
må jeg ikke få Ole Jensen med som 12mand (bevilget).

Børge Støyer
Christensens legat
Da KBU-Børge døde havde han testamenteret over DKK 100.000 til et ungdomslegat til B93. Da jeg besøgte ham på Hvidovre Hospital spurgte han om jeg ville være
formand for fonden. Selvom vi har foretaget uddelinger i over 10 år er formuen vokset siden vi startede. Hvert år i november
måned – på fodboldafdelingens årsmøde –
uddeles et legat til en ungdomsspiller. De

Ole overrækker legat til Michel Zola
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to sidste år har vi derudover givet nye net
til fodboldmålene.

Nuværende status
De senere år har jeg bemærket, at du altid
fiser rundt med en blok og en kuglepen. Jeg
har været holdleder for superveteranerne.
I 2004, hvor jeg er blevet 50 år (tillykke), er
jeg spillende holdleder for Masters, idet jeg
har et princip om at spille hvor man hører
til aldersmæssigt (sådan er vi så forskellige). Du skal i øvrigt spille (=stå på mål) på
torsdag ude mod FA 2000, og vi skulle
gerne holde nullet (ja, hva' er problemet ?).

Afslutning
Ole P. har siddet i bestyrelsen som spiller-

repræsentant. Han er kasserer i oldboysafdelingen. Han har ikke tykke scrapbøger,
men indrømmer dog, at der ligger noget
oppe på loftet. Han var med da der blev indført betalt fodbold i 1978. Han syntes, at det
var noget mærkeligt noget, at man fik penge
for at spille fodbold. På den anden side var
det et godt tilskud til studierne på DTU.
/palle banks
Samtaler med tidligere stjernespillere i
B.93 i „B.93 Fodbold“
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 6
Nr. 7
Nr. 8

Ove Bech Jensen
Jørgen Hammeken
Jens Kolding
Poul Andersen
Ole Petersen

B.93’s Old Boys
Stegt flæsk med persillesovs kunne
samle mange til generalforsamlingen i
Old Boys foreningen.
Formanden (Jørgen Ritnagel) aflagde
beretning om et godt sportsligt år og
kasseren (Ole Petersen) kunne fremlægge et regnskab med et underskud,
som primært skyldtes at arrangement
med vor fynske venskabsklub OB. Det
meddeltes i øvrigt, at Hans Hesselberg
(B.93’s museumsudvalg) havde modtaget
den nyindstiftede Hjorts mindepokal fra
OB. Vandrepokalen uddeles årligt til en
93’er eller OB’er for en god indsats for
samarbejdet mellem de 2 venskabsklubber.
Alle 3 bestyrelsesmedlemmer (ovennævnte samt Per Jürgensen) blev genvalgt uden modkandidater. Der var tillige
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genvalg af revisor Finn „Ludo“ Jensen. Da
dommerudgifterne var steget, var en kontingentforhøjelse nødvendig. Kontingentet blev fastsat til 250 kr. årligt. En række
kontaktpersoner til de enkelte afdelinger
(Old Boys,Veteran, Superveteran, Masters
og Supermasters) blev nedsat. (Navne
side 45).
Et festudvalg med Axel Bech og Uffe Vibov blev nedsat. Næste OB-møde i
Odense var 18.-19. september. Det blev
vedtaget at Jørgen „Ost“ Jensen (ham
med de to landsholdssønner) skulle finde
folk til OB-arrangementet.
Runde fødselsdage (50, 60, 70 og 80 år)
skulle fremover markeres med en hilsen
fra Old Boys foreningen.
Inden generelforsamlingen blev afsluttet
blev det traditionelle 93-hurra udbragt.
fb
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Vint
Efter et par sæsoner med skuffende resultater er der nu igen ungdommelig optimisme og fremdrift i old boys-afdelingen.
Det så man tydeligt i den netop afsluttede
vinterturnering, hvor B93 selvfølgelig var
med i alle rækker, og der var klar fremgang
på resultattavlen.
Tre af de fem old boys-hold var på skamlen ved vinterafslutningen i Dragør, og dermed er vi godt på vej til de gode, gamle
dage for ikke så mange år siden, hvor næsten alle holdene tog hjem med pokaler heraf flere af den bedste slags.Til stor gælde
for fruer og familier, som simpelthen elsker
de moderigtige cognacglas i overstørrelse.
Vist nok designet af Arne Jacobsen.
Bedst klarede Masters sig, da holdet anført af holdleder Axel Bech vandt rækken i
overlegen stil og med en knusende sejr
over Taarnby i den sidste kamp. Holdet
scorede så mange mål, at referenten opgav
at tælle. Blot kan han huske, at Jens Kolding

lavede de fleste af dem, mens Palle Banks
Jørgensen stod og pralede med holdets
indsats i den anden ende. Af samme årsag
har Palle denne gang fået forbud mod at
skrive i Fodboldbladet om turneringen. I
stedet er han blevet henvist til mere kedelige artikler andre steder i bladet.
Superveteranerne sikrede sig i de sidste
kampe en fornem andenplads, og det
samme gjorde veteranerne, der har nydt
godt af, at den gamle, udbrændte holdleder
blev fyret sidste år og afløst af et ungt dynamisk trænerteam.
Old boys og supermasters kom ikke på
skamlen i år.Til gengæld var supermasters
som sædvanlig fint kørende til afslutningsfesten og old boys har taget revanche ved
at lægge usædvanlig godt fra start i sommerturneringen. Holdet, der har fået Mukremin Jasar tilbage i dirigentrollen, vil blive
fulgt med spænding.
HD
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kan udarbejdes et plangrundlag. Det fastslår direktør Erik Jacobsen, Københavns
kommunes økonomiforvaltning.
Stor respekt for Flemming Østergårds
initiativer. Det er flot, hvad der er skabt
omkring PARKEN.
Senest ved Kronprinseparrets store
Rock-koncert.Apropos Kronprinsen: Ifølge
„Tips-bladet“ foretrak han i stedet for
Skotlandskampen at overvære B.93 modNykøbing FA på Østerbro stadion. „Tipsbladet“: „Kronprinsens yndlingsklub B.93“
fb.

Dagbladet „B.T.“ kunne 20.marts meddele,
at Flemming Østergårds drøm om en
multiarena ved siden af PARKEN lever i
bedste velgående. Muitihallen skal bl.a. bruges til håndbold og måske ishockey.
Ifølge bladet er Københavns kommune
positiv og Flemming Østergård siger til
B.T.: „Vi har en utrolig positiv dialog med
Københavns kommune, og jeg tror på, at
der kommer en afklaring på projektet i løbet af 2004“.
Kommunen ønsker en yderligere konkretisering af projektet fra FCK, før der
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B93´ Pig
Efter en sæson med stor succes, Københavnsmesterskaber, vundne kampe, Unions-deltagelser m.m. har vi smidt festtøjet
og er skiftet til arbejdstøjet.
Der er kommet så megen tilgang til Pigeafdelingen, at vi har været nødt til at udvide
kraftigt og p.t. har vi 6 hold tilmeldt KBU´
ugeturnering. Det er ikke omkostningsfrit
sportsligt, hvis vi vil spille næsten 40 nye
spillere ind på de enkelte hold og når man
på nogle af holdene løber ind i at pigerne
er under uddannelse, i praktik, skal konfirmeres, arbejder m.m. kan det ikke undgå at
give nogle skrammer i resultaterne, hvilket
vi da også havde kalkuleret med.
Forårssæsonen skal bruges til at spille så
mange af de nye spillere ind på holdene, at
vi til efterårssæsonen kan begynde at skabe
de resultater som B93 efterhånden er
kendte for. Pigerne har fået det at vide og
med den rette indstilling til træning og hyppigere deltagelse i denne af alle, skal det
nok gå, som vi regner med.
Der er på flere af holdene kommet nye
spillere fra f.eks. FB, Rymarksvænge, Skjold,
Fremad Amager m.fl. og de "gamle" piger
har endnu en gang været gode til at tage
godt imod de nye og fået dem til at føle sig
velkomne på de enkelte hold.
Status for de enkelte afdelinger samt
trænerpåsætningen:
Miniputpigerne består nu af 2 hold og
begge holdene er kommet godt i gang i turneringen og vinterens "50 timers inderside-afleveringer" har gjort sin forskel og
nu fremstår de som boldsikre og med et til
tider spil i verdensklasse. Holdene har sagt

farvel til Pernille Jørgensen, som pga. arbejde og trænergerning i Drenge-afdelingen desværre ikke kunne afse tid også til
Miniputpigerne, men det glædelige er at Syzett Halberg fortsat er omkring pigerne og
at hun er blevet suppleret med Kim Olsen,
som allerede er startet med en fantastisk
entusiasme og sammen skal de nok få opbygget noget rigtigt godt for Pigerne og
B93.
Lilleputpigerne har fået den fornødne
tilgang til at kunne stille 1 hold, men er
utroligt sårbare overfor afbud fra de 6 spillere der er af ældste årgang, hvilket også
var udslagsgivende i den første kamp, hvor
vi efter 4 afbud, efter 10 minutter spillede
med kun 6 spillere mod Damsø efter den
syvende var udgået med en skade. Ikke dårligt at klare 0-4 på det grundlag; efterfølgende er det blevet til en sejr på 6-1 over
Fremad Amager.Trænerne er fortsat Frank
Rasmussen og Michel Zola med hjælp fra
Kim Svensson.
Pigerne er den årgang der har oplevet og
fortsat oplever den største tilgang, hvilket
har gjort det nødvendigt at have 2 hold og
med tanke på at vi gerne skulle have så
mange som muligt spillet ind omkring 11mands-holdet, afgivelse af spillere til Damejunior og skader er det ikke noget chok
at holdene har haft det lidt svært i begyndelsen, men det skal nok ændre sig i løbet
af sæsonen, hvis træningsindsatsen og koncentrationen øges. Også hos Pigerne er
trænerne Frank Rasmussen og Michel Zola
med hjælp fra Kim Svensson.
Damejuniorne er først lige startet, men
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Kim Andersen A/S
Randersgade 4
2100 København Ø

35 38 07 12
fremgangen er tydelig næsten fra kamp til
kamp. De har dog endnu ikke været i stand
til at stille i formodet stærkeste opstilling i
de første kampe, da der har været arbejde,
konfirmationer m.m., men man skal heller
ikke glemme at der er en del spillere som
endnu ikke er Damejunior og rigtigt mange
af yngste årgang, så det er ikke så sært, hvis
pigerne syntes at "modstanderne ser lidt
store ud". I den første kamp mod Amager
Alliancen stillede disse sågar op med 2 Damesenior-spillere på holdet, hvilket har fået
B93 til at indgive protest. Noget vi helst
ikke gør, men det sportslige forsvarlige går
af en kamp, når nogle af vore spillere skal
spille mod spillere som er 5 år ældre! Michael Ekman, som træner pigerne med
hjælp fra Michel Zola, er kommet rigtigt
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godt i gang og det er 100% hans fortjeneste
at de bare bliver bedre og bedre.
Dan Nielsen, som er Pige-afdelingens
målmandstræner, knokler med Lilleputpigernes, Pigernes og Damejuniors målmænd
og selv efter en relativ kort periode kan
man se en tydelig fremgang. Stærkt at Dan
er gået ind i arbejdet med pigerne og tager
sig af en gruppe spillere som oftest bliver
forsømt/glemt, nemlig "den sidste skanse",
målmanden.
I Pinsen drager en hel bataljon Lilleputpiger, Piger og Damejunior af sted på træningslejr/stævne i Polen og dette tiltage
skal nok være med til at skubbe pigerne
endnu tættere sammen og danne nogen
venskaber som bliver guld værd for den enkelte. Eneste malurt i bægret er, at desværre kan alle pigerne ikke deltage, men jeg
er sikker på at vi på et senere tidspunkt
også kan komme til at give Jer en lignende
oplevelse. Trænerne glæder sig til at være
intensivt sammen med pigerne og lære
dem at kende udenfor kamp- og træningssituationen. Rygtet snakker om at vi mulig-

Michel Zola

vis, hvis pigernes lommepenge strækker til
det, skal ind og se landskampen Polen mod
Grækenland og et andet rygte snakker om
at nogle af pigerne muligvis skal spille forkamp eller spille en lille kamp i pausen af
landskampen på Pogon Stadion foran ca.
30.000 fanatiske tilskuere og hvis dette lykkedes at få gennemført bliver det en oplevelse for livet for B93´ Piger.
Vores målsætning om at Pige-afdelingen i
løbet af 1. kvartal 2005 runder spiller nr.
100 er der p.t. ingen grund til at rykke ved,
men hvis dette skal blive gennemført og
blive en succes, skal der flere kræfter til.
Undertegnede har lige afsluttet en 5 års
Målsætning for Pige-afdelingen og denne
indebærer bl.a. oprettelse af 1 Damesenior-hold fra sæsonen 2004-2005 eller senest 2005-2006. Det SKAL gennemføres,
så pigerne har en afdeling at flytte op til og
der har da også allerede været nogle
„forsigtige“ forespørgsel fra trænere om
„de kunne komme i betragtning“. Positivt,
når vi endnu ikke har holdet, men jeg er
sikker på at det skal vi nok få. Jeg har også
haft de første henvendelser fra Damesenior-spillere, som gerne vil i gang med at
træne og spille i B93 og hele arbejdet med
pigerne bliver meget lettere for de hårdt
prøvede trænere, hvis der også kommer
nogle Damesenior-spillere til, som i fremtiden også kan hjælpe med pigernes fortsatte udvikling.
Til dem som var skeptiske, da vi startede
kan jeg kun sige: „Vi gjorde det og vi er
kommet for at blive“.
Pige-afdelingens nye slogan/motto er:
„B93 Piger – Når fodbold for alvor skal
være skægt“ og det må vi som trænere
som bare forsøge at leve op til!!!
Michel Zola

Pigeafdelingen
Michel Zola
Tlf: 39 18 06 48
Frank Rasmussen
Tlf: 40 14 95 01
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Da B93 i 1953 spillede pokalfinale mod AB,
indkasserede klubbens store stopper og
landsholdspiller Poul Andersen sin karrieres første advarsel for følgende bemærkning til dommeren: „Helge, det mener du da ikke!“.
Endnu værre gik det et par år senere for
en anden B93er, Børge Christensen, da
dommeren efter Børges mening overså et
frispark: „Er De rigtig klog, dommer?“, udbrød Børge. Og så blev han udvist.
Eksemplerne er hentet fra Banks Jørgensens fantastiske fodboldkrønike om klubbens historie. Siden da er grænserne for,
hvad man kan tillade sig og ikke tillade sig
på fodboldbanen rykket en smule, men der
er stadig grænser, som alle – både spillere,
trænere og forældre til ungdomsspillere –
skal respektere.
Det har vi altid gjort i B93, og for klubbens ledelse og for klubben som sådan er
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det meget vigtigt, at alle forstår og respekterer, at B93 skal være en klub, der rundt
omkring i både ind- og udland er kendt for
god og sportslig optræden.
Der har de seneste år været nogle uheldige eksempler på en dårlig opførsel, og
det vil være ødelæggende for klubben, hvis
vi skulle begynde at få et ry for dårlig opførsel og ballade. Fodboldbestyrelsen beder derfor alle trænere og ledere om at
gribe hurtigt og konsekvent ind over for
spillere, der overskrider grænsen, hvor god
og hårdt fight stopper, og voldelig og
usportslig optræden begynder. Trænerne
kan regne med fodboldbestyrelsen fulde
opbakning.
B93 skal fortsat være en klub, som man
skal være stolt af at repræsentere både på
og uden for banen.
Fodboldbestyrelsen

Små-pluk
der jo nu spiller i Farum, men som har spillet over 100 kampe på B.93s divisionshold.
David skal fra 1.juli spille i Hansa Rostock i
Bundesligaen.
David fik sin fodboldopdragelse i B.93
og debuterede på divisionsholdet i 1995.
Som 20-årig skiftede han til hollandske FC
Zwolle. David kom tilbage til B.93 inden
Christian Andersen kaldte på ham til Farum, nu FC Nordsjælland. David har også
spillet på Ligalandsholdet.

EM-truppen

Ny fodboldbog

3 tidligere B.93-spillere kom med i Morten
Olsens EM-trup til Portugal: Brødrene Niclas og Daniel Jensen samt Per Krøldrup.
Mens brødrene har fået deres fodboldop-

Palle "Banks" Jørgensen(medlem af redaktionen) har fået udgivet en ny fodboldbog:
„Fra Krølben til Krøldrup“. Bogen omhandler alle danske landsholdsspillere, altså
også ungdomslandshold, ialt 2198 spillere.
Tidligere har Palle fået udgivet på „Tipsbladet“ (hvor den nye bog kan købes
fra) : „Landsholdet i medgang og modgang “
(fra 2000) og „Landsholdets 681profiler“
(fra 2002).
Herudover har Palle for B.93 skrevet
„B.93s krønike 1896-1999“ (udkom i
1999) - og for mange af os er det klubbens
bibel.

David til Rostock
For at blive indenfor redaktionen: Jan Rasmussen. Han er som bekendt far til David,

Daniel Jensen

35

dragelse i B.93, blev Per Krøldrup i 1999
købt i Ålborg Chang (nu FC Nordjylland)
for et mindre beløb og solgt videre til Udinese i Italien i 2001.
Krødrups markedsværdi vurderes til ca. 30
mio.kr. Det er ikke mindst på baggrund af
en statistik i Italien, der meddeler, at Krøldrup er den spiller i Serie A, der erobrer
flest bolde. Han ligger bl.a. foran Milan-kaptajnen Paolo Maldini.
For Daniel Jensen bliver det en spændende
sommer. Hans kontrakt med spanske Murcia udløber, og forlænges ikke, da klubben
rykker ned.

Tennistriumfer
Fodboldafdelingen er jo kun halvdelen af
klubben.Tennisafdelingen fejrede for et par
måneder siden store triumfer ved indeDM i Hørsholm. Morgan Thempler blev
Danmarksmester i Single, mens Anne
Munch Larsen vandt sølv i damesingle. I
doublerne blev det omvendt, idet Anne
Vandt guld sammen med Line Lauridsen fra
Esbjerg. Morgan vandt sammen med Ole
Jensen(Hørsholm)sølv i herre-double.
På Dansk Tennis Forbunds Top-10 hos herrerne fører Kenneth Carlsen(fra KB), men
B.93s tennisafdeling er repræsenteret med
3 navne: Morgan Thempler, Mikael A.Hansen og Kasper Warming.
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DBUs pressechef
DBU har i mediedebatten fået nogle ridser
i lakken. Kommunikationseksperten Henrik Byager kalder DBU for en magtfuld organisation med et flosset image.
Det skyldes ikke mindst DBUs pressechef
Lars Berendt, som det ikke er morsomt at
komme i kløerne på. Dette blads redaktør
prøvede det for nogle år siden i en strid
omkring Spillerforeningens formand, Mads
Øland, som Berendt ikke var vild med.Berendt er blevet angrebet for, når ordene
ikke længere slår til, at blive lidt korporlig.
Omtalt i Tips-bladet.

Vor naboklub
Der er store planer i vor naboklub
„SKJOLD“, som jo overtog vore tidligere
klublokaler på P.H.Lings alle. Der har været
en stor aktieemission med A-og B-aktier.
Formand for Skjolds aktieselskab er stadig
Thomas Christensen, selvom han er flyttet
til FYN. Pengene skal bruges „til yderligere
fremskridt i dansk fodbold“. Skjolds nyudnævnte direktør Carsten Knudsen spår, at
Skjold er i Superligaen om føje år. Skjold vil
også have en sponsorlounge, og der skal
arrangeres kocerter og her i sommer vil
der være fodbold med et stort europæisk
hold.
fb
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Arbejder
Næste sæson i SAS-ligaen kan blive uden et
ægte københavnsk hold.
Man kan ikke være uenig i „BK FREM Ægte København“, og klubben har i år ført
sig frem „som eneste reelle alternativ til
drengene fra Frederiksberg/Hellerup“. Der
har været brugt stærke udtryk i „klassekampen“ som „Kapitalfusionen fra omegnskommunerne“.
FREM har udtalt et ønske om – udover
elite – også at være „en social balance i nærmiljøet“, og det er honning i ørerne på arbejderorganisationerne.
Socialdemokraterne (med billede af Mogens Lykketoft på forsiden af kampprogrammet) har indmeldelseskupon i programmet og giver 45.000 kr. årligt til
klubben. I programmet er der også annoncer fra SID, Metal, ALKA, Arbejdernes
Landsbank og Københavns kommune.Socialdemokraterne har i partiets medlemsblad lodtrækning om billetter til FREMs
kampe. Man skal bl.a. gætte: „Hvad hedder
FREMs direktør“. Mon ikke flere i B.93 har
dette svar.
FREM fornægter ikke det kvindelige køn.
I vittighederne i bladet er det dog
kvinderne, det går ud over for det meste:
„Hvis din kone bliver ved med at komme
fra køkkenet og skælder ud, hvad har du
gjort forkert? Lavet hendes kæde for lang..“
og „Hvorfor er tømmermænd bedre end
hustruer? Tømmermænd forsvinder hurtigt
igen“. Dette var blot et par eksempler.
Formanden for A/S i FREM (Filip Vest) siger, at „Nærmiljøets samlede idrætsfaciliteter og vores eksisterende stadionfaciliteter

er ikke egnede til topfodbold“. Ved et besøg i Valby idrætspark bliver man dog glædelig overrasket, ikke mindst hvis man har
Østerbro stadion i erindring. Der er et
godt lysanlæg, og der er lys- og måltavler i
begge ender af banen samt Fjernsynstårn.
Det tidligere restaurationslokale er dog
inddraget til sponsorfaciliteter, så den menige tilskuer må benytte de udendørs boder. Da FREM rykkede op i SAS-ligaen, blev
de fejret på Københavns rådhus, joh man
kan godt være lidt jaloux i B.93. Da B.93
rykkede i Superligaen, skete der ikke noget
på Østerbro stadion og der var heller
ingen rådhusfestivitas.
Ifølge formanden er der 276 firmaer, der
lægger penge i FREM. B.T. noterer, at ud af
de 276 er 125 byggerelaterede virksomheder, „der håber at få opgaver, når området
omkring Valby Idrætspark skal bebygges“. I
„Politiken“ fortæller formanden herom:
Mange af sponsorerne er „byggefirmaer og
håndværkere, der selvfølgelig gerne vil
være med, hvis vi kan få Københavns kommunes godkendelse af vore byggeplaner,
som over en længere årrække vil koste
flere milliarder“. Formandens vision er en
helt ny bydel: Multihal, svømmehal,
idrætsefterskole, bowling-center, forretnings- og erhvervscentre og så selvfølgelig
et nyt Superligastadion.
En række store entreprenører er blandt
sponsorerne: Carl Bro, KFC byg, HJH enterprise, TJ byg, Altima, Boplan, Sigma C.,
BS97 og ikke at forglemme Kay Wilhelmsen (kendt fra FARUM) . Man bliver benovet over alle planerne i Valby.
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Det gælder dog ikke alle de menige medlemmer. Den tidligere formand, Preben
Christensen: Det er forretningsfolk, som
sidder i A/S „Men der bliver stadig større
afstand mellem amatørafdelingen og A/S.Vi
medlemmer har ikke længere nogen indflydelse på, hvad der sker omkring superligaholdet“.
fb
Der er skænket nye målnet til Svanemølleanlægget
fra Børge Christensens mindelegat

Knud Petter fyldte 80 år den 8.maj
Knud Petersen („Knud Petter“) har markeret sig på mange måder i B.93. Han spillede
160 kampe på divisionsholdet i løbet af 13
år (1943-56) og opnåede – som den eneste
i B.93 at spille samtlige pladser på divisionsholdet, altså også som målmand. De fleste
kampe blev dog spillet som venstre back.
Står noteret for 8 mål på divisionsholdet.
Var med til at vinde Danmarksmesterskabet til B.93 i 1946.
Knud Petter eller „Gasmanden“ (ansat
indenfor Kbh.s belysningsvæsen) var også
træner for Divisionsholdet i 2 perioder (97
kampe). Var også træner i andre storkøbenhavnske klubber, nemlig Fremad Amager, Lyngby, Kastrup og HIK med mange
oprykninger til følge. Man erindrer Knud
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Petter med stor cigar ved oprykningsfesterne! En tredie måde, som Knud Petter
har markeret sig på i B.93, er ved – i tæt
samarbejde – med Irene, at have sørget for,
at B.93s rekord for flest spillede divisionskampe er i familien, idet sønnen Ole (samtale side 25) har sat sig solidt på klubrekorden med 409 kampe på divisionsholdet.
Vi ønsker Knud P.
tillykke med de 80
år og er glad for stadig at se ham som
fast mand til klubaftenerne i de ældres
rafle-klub.
FB (efter notater i
PBJs krønike)

Hæderkronede 7. senior
I efteråret 2003 lykkedes det at få skabt
interesse og samlet spillere til at genetablere det hæderkronede 7. senior, der som
bekendt før i tiden har fungeret som hyggestue for tidligere 1. hold spillere. Nogle
fandt de støvede støvler frem, mens andre
blev hentet på fri transfer fra klubbens øvrige seniorhold. 15 spillere fandt vej til
bruttotruppen og „Legendeholdet“ var en
realitet. En lille bestyrelse blev oprettet for
at fordele pligterne og sørge for, at der er
styr på bødekassen, kontingent-indbetalingen og festerne. Klaus B. Johansen, klubbens skattede webmaster, blev sat i det
varme sæde som cheftræner og tillagde sig
hurtigen Trappatoni-lignende stil.Træneren
har dog godt styr på sagerne og 3 ud af 4
træningskampe blev vundet i meget fin stil.
Klaus har valgt en fleksibel 3-5-2 taktik, der
passer det meget angrebsivrige hold særdeles godt. Udover træningskampene på
Svanemølleanlægget deltog flere af spillerne på årets Kildetour til Barcelona for at
få finpudset formen. En flot sejr blev det til
- i skyggen af Camp Nou - og det var i det
hele taget en helt forrygende tur, som ikke
vil blive glemt lige med det samme. Holdet
var derfor toptrimmet til den første turneringskamp mod AIK i Valby. Til trods for
mandefald lige før kick off stod 11 mand
klar til kamp i silende regn på en bane, der
lige så godt kunne have være benyttet til
vandpolo. Endvidere havde kommunen
valgt at anlægge en urtehave i det ene mål-

felt, så forholdene var bestemt ikke ideelle.
Holdet beviste dog, at selvom teknikken
står i højsædet, så kan man godt kæmpe
forbilledligt, når forholdene ikke tillader
hæl og tå. En flot 4-2 sejr blev kørt i hus.At
måltyven Heine Thomsen scorede det første „legende-mål“ gjorde dagen endnu
mere speciel. Næste kamp stod mod Dragør, der kæmpede godt i den første times
tid. Så skiftede cheftræneren ud og med
fem mål imellem sig, var reserverne med til
at sørge for en flot 8-2 sejr. Forleden var
der så topopgør mod Rødovre.Topscorer
Simon Lübecker viste endnu vejen med et
par flotte mål og med Morten Grahn som
man of the match kom 3-2 sejren i hus.
Næste kamp står mod ØFK og skulle man
ønske at følge holdet i fremtiden kan man
evt. kontakte Anders Juhl, der udgiver månedsmagasinet „Legenden“. Endvidere er
visse spillere på holdet ved et oprette en
forening, der skal bistå fodboldbestyrelsen
med enkelte opgaver i løbet af sæsonen.
Skulle man have lyst til at høre nærmere,
bedes man kontakte undertegnede (londontwr@hotmail.com) Vi glæder os meget
over at have fået græs under fødderne igen
og håber på en stor sæson for såvel holdet
som klubben. På gensyn på Slottet.
Thomas William Rasmussen
Sportschef.
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„LANGE SVEND“
Museumsudvalget har erhvervet en broncestatue
B.93s målmand i 12 år før 2.verdenskrig,
Svend Jensen, blev altid kaldt
"Lange Svend", og det var pudsigt nok på grund af hans anselige højde (195cm). Højden betød uhyre meget for ham som
målmand. Han opnåede en
meget stor karriere i B.93 og
på landsholdet,for B.93 255
kampe på divisionsholdet og
41 landskampe. Debuterede
for B.93 som 20-årig i 1925 og
som 21-årig på landsholdet i
udekampen mod Norge, der
blev vundet af Danmark med
1-0. Han forblev fast på landsholdet i 10 år efter sin debut.
Han var med til at vinde
Danmarksmesterskabet
til
B.93 6 gange (1927, 1929,
1930, 1934, 1935 og 1939)
Svend Jensen forblev trofast
overfor B.93 også efter sin aktive karriere, og i 1965 var han
med på det flittige hold af
medlemmer, der indrettede
det nye klubhus under tribunen på Østerbro stadion, som
nu er tildelt boldklubben
„Skjold“.
Svend Jensen var oprindelig kaffehandler,
men blev senere ansat som arbejdsleder på
„Tuborg“. Han spillede altid med kasket,
som det også ses på billedet af statuen. Legendariske Knud Lundberg skrev i DBUs
100 års jubilæumsbog: „Der er mange, der
regner Svend Jensen for dansk fodbolds-

bedste målmand igennem tiderne“ og
„Svend Jensen, meget lang, meget stærk og
meget kalveknæet, havde en sjælden evne
til at læse spillet og angriberens hensigter“. Ifølge Lundberg „spillede han måske den
bedste kamp en dansk målmand har præsteret nogensinde i Bremen – men Danmark tabte alligevel til
Tyskland med 8-0!!“ I bogen
står der „havde Svend ikke
spillet så overdådigt, havde
Danmark tabt med det dobbelte. Gang på gang blev bolden spillet over hovedet på
vor centerhalf og en tysker
var helt fri. Men Svend udrettede det utrolige...“.
En af Svend Jensens styrker
var at redde straffespark, bl.a. i
flere landskampe mod Sverige
blev han en helt.
Svend Jensen boede i Urbansgade her på Østerbro og
døde i 1979 på Kommunehospitalet.
FB
(efter citater fra DBUs 100
års jubilæumsbog samt PBJs
93-krønike).

∗
Museumsudvalget har tidligere arvet et
stort fotomateriale fra Gunnar Samson, og
efter Samsons kones død her i år endnu
mere fotomateriale. Stor tak til Susanne
Funk for materialet, som Museumsudvalget
er i færd med at gennemgå.
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B.93-cup
Meld dig til firmafodbold lørdag den 11. september
Sædvanen tro afholdes den årlige firmafodboldturnering, B 93 Cup, på vores anlæg efter sommerferien. Kampdagen er fastsat til
lørdag den 11. September, hvor vi også i år
håber på at kunne få mange deltagende
hold. Der spilles med 7 mands hold på halv
bane og små mål, og man kan tilmelde sig
A-rækken, hvis man hører til blandt de rutinerede fodboldspillere med kondition intakt, eller man kan tilmelde sig B-rækken,
hvis man foretrækker et lidt lavere tempo. I
B-rækken kan også pigerne spille med.
Også i år er Dansk Folkeferie hovedsponsor, Metro Express stiller annonce plads til
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rådighed og ellers bakkes turneringen op
af også Tipsbladet, DFDS og Zippo.
Der er frokost til alle, som spiller med
mens alle kan underholde sig med at kigge
på TV 2s studieværter spille showkamp
mod et udvalgt hold, som Peter Rudbæk i
år sammensætter. Sidste år påtog Søren
Pind sig dommerhvervet, og hvem der
kommer til at dømme i år, er endnu ikke
fastlagt.
Så saml nogle af arbejdskollegaerne og
få en både festlig og sportslig oplevelse.Tilmelding og yderligere information fås på
www.b93.dk.
HE

Kontaktpersoner
Leder i seniorafdelingen:
Kim Milwertz
Meteorvej 54B
2750 Herlev
Tlf: 4453 3527
kim.milwertzl@skolekom.dk
Old Boys:
Leo Noer
Parkvænget 5
2680 Solrød Strand
Tlf. 5614 7098
l.n@enetpulse.dk
Veteraner:
Peter Lysdahl
Rudolph Bergs Gade 12
2100 København Ø
Telefon: 3927 2801
hoylysdal@mail.dk
Superveteraner:
Ole Petersen
J.E Ohlsensgade 6
2100 Kbh.Ø
Tlf: 3526 2440
Masters:
Ole Petersen
J.E. Ohlsens Gade 6
2100 København Ø
Tlf: 3526 2440
Supermasters:
Finn Jacobsen
Kærlundevej 4
2730 Herlev
Tlf: 4494 3147

Ynglinge 1 og Juniorer 1:
Ala Mohammed
Dannevirkegade 27
1763 København V
Tlf: 4494 3147
Job: 3246 5650
ala_mohammed@hotmail.com
Ynglinge 2:
Roberto Brasa
Tuborgvej 255
2400 København NV
Tlf: 3581 1957
roberto.brasa@sport.dk
Junior 2 og 3:
Jørgen Skydsgaard
Lindenovsgade 15
2100 København Ø
Tlf: 3538 7805
skydsgaard@oncable.dk
Drenge:
Hans Bay
Holsteinsgade 9, 1
2100 Kbh. Ø
Tlf. 3538 7805
hb@sfi.dk
Lilleput:
Tommy Møller
Nyborggade 1, 2
2100 Kbh. Ø
Tlf. 3918 3707
hannequitzau@mail.dk
Mini og mikro:
Kenneth Carstensen
Heisesgade 7
2100 København Ø
Tlf. 3920 8219
kscarstensen@yahoo.dk
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Hovedbestyrelsen

Fodboldbestyrelsen

Formand:
Johnny W. Hansen
Rosenørns Allé 41, st. tv.
1970 Frederiksberg C
Mobil: 2049 2042
wetter@mail-online.dk

Formand:
Jørgen Ritnagel
Østerbrogade 88
2100 København Ø
Mobil: 2273 0885
Mail: ritnagel@mail.tele.dk

Kasserer:
Hans Bay
Holsteinsgade 9, 1. th
2100 København Ø
Privat: 3538 7805
Mobil: 2511 0666
hb@sfi.dk
Fra tennisafdelingen:
Svend Tøttrup
3543 4435
Steen Bakmann (næstformand)
Privat: 3542 4435
Fra fodboldafdelingen:
Jørgen Ritnagel
Tlf.: 3542 3293

Næstformand:
Jørgen Norsker
Callisensvej 38
2900 Hellerup
Tlf.: 3962 5648
Mail: j@norsker.nu
Øvrige medlemmer:
Kenneth Carstensen
Tlf.39 20 82 19
Niels Frederiksen
Tlf.35 26 27 31
Tommy Møller
Tlf.39 18 37 07

Hans Drachmann (sekretær)
Tlf.: 3542 5254

Ekstraordinært årsmøde i
fodboldafdelingen torsdag
d. 10. juni kl. 19.
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