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Tennishal
I beretningen indgik spørgsmål om en ny hal 
på Svanemølleanlægget. Den gamle tennishal 
på Gunnar Nu Hansens plads vil atletikklub-
ben SPARTA gerne købe. Kommunen har i 
april indkaldt til møde herom, og ønsker en 
løsning fra B.93 inden sommerferien. Men 
samtidig ligger der vejplaner for det område, 
hvor B.93s nye tennishal skal opføres, så B.93 
er i en vanskelig situation. Johnny W. Hansen 
nævnte også en række andre forhold, her-
under opsigelse af fritidshjemmet på 2. sal 
i klubhuset. Der skal også indrettes et nyt 
motionsrum, men som det allervigtigste skal 
der kampagner for en forøget medlemstil-
gang både i tennis og fodbold. Fodboldsafde-
lingen har ca. 700 medlemmer, men i 2005 er 
det målsætningen at nå mindst 800 medlem-
mer.

Formanden sluttede med at omtale den 
flotte cafe, som Ole Klein har skabt, takkede 
klubbens ansatte, rettede en tak til klubbens 
fonde og interne klubber samt til fodbold-
bladet, der som aftalt med Hovedbestyrel-
sen hviler økonomisk i sig selv.

Regnskab
Kasserer Hans Bay kunne fremlægge et pænt 
regnskab, der viste et årsresultat før afskriv-
ninger på 917 tusinde kr.og sluttende med 
339 tusinde kr. som årets resultat. Aktiver og 

Norsker blev Æresmedlem!
Ved generalforsamlingen 26.april blev klubbens 
tidligere formand, Jørgen Norsker (formand 
fra 1989 til 1999), som ventet udnævnt til B.93s 
17.æresmedlem. En række andre blev hædret 
ved en stor prisuddeling (se side 40 og 41).

Efter dirigentvalget af advokat Torben 
Henriksen gav Hovedbestyrelsens formand, 
Johnny Wetterstein Hansen, en meget fyldig 
beretning over perioden siden sidste gene-
ralforsamling. Han startede med at fastslå, 
at medlemmer, trænere og ledere havde ud-
vist et dejligt engagement i en vanskelig tid. 
I juni sidste år havde en af de to ejere af det 
professionelle selskab i fodbold kaldt til et 
møde, hvor han meddelte, at han (Thomas 
Olsen) og Preben Elkjær havde besluttet at 
ophøre med deres engagement i B.93s pro-
fessionelle afdeling. B.93 fik overdraget sin 
licens, men klubben stod nu - ved starten 
af sommerperioden - uden organissation, 
sponsorer, spillere og træner m.m. I forbin-
delse hermed vedtog Hovebestyrelsen, at 
moderklubben ikke måtte pådrage sig om-
kostninger ved at drive professionel fodbold. 
For så vidt en mærkelig beslutning, da alle 
hold indenfor både fodbold og tennis havde-
udgifter, som blev dækket af moderklubben. 
Divisionsafdelingen har overholdt denne 
aftale, men.... 2.division er ikke attraktiv for 
B.93, men den kommende tilværelse i denne 
division virker desværre sandsynlig. Det 
kan få alvorlige følger for talentudvikling og 
sponsorvirksomhed.

Formand Johnny Wetterstein 

B93_maj.indd   3B93_maj.indd   3 12-05-2005   15:59:5012-05-2005   15:59:50



4

Passiver balancerer med 7.629.000 kr.
I debatten var der en række indlæg , hvor 

varsomhed omkring for hurtig afvikling af 
gæld („det skal være sjovt at være i B.93“) 
blev nævnt. Ellers var kommentarer primært 
omkring tennishal.

Valgene

Formanden (Johnny W. Hansen) blev valgt 
med akklamation. Næstformand Steen Bak-
mann ønskede ikke genvalg. I stedet valgtes 
for Tennisafdelingen Bo Eklund, hvis far har 
spillet divisionsfodbold i B.93. Suppleanter 
til Hovedbestyrelsen blev Torben Klarskov 
(genvalg) og Jon Bremerskov.
Vedtægtsændringer omtales i næste blad.

Nr. 29 BOGHANDEL tlf. 3526 3334

Nr. 31 KONTORFORSYNING tlf. 3526 3364

Nr. 36 KONTORSTOLE tlf. 3555 2092

NU 3 BUTIKKER I NDR. FRIHAVNSGADE!

Hans Bay

FISK - VILDT - FJERKRÆ
Haraldsgade 106

V. Lyngbyvej

TLF. 39200623
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gårdhave er åben!

Nyd Frederiks store 
B.93 Brunch i den 
nye gårdhave med 
udestue, blomster-
mur og sejldugs-
overdækning

Weekendbrunchbuffet:
Lørdag & søndag...............10:30-15:00
Brunch, kaffe og juice.................. kr. 93,-

 OBS! Husk lørdage med lukket selskab: 
Servering i ‘Hall of fame’ og den store tennisterrasse
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OLE MØRK BYGGER OP
Af Henrik Engel

Han har spillet 350 1. holdskampe for Frem, 
han har været 1. holdstræner for klubber i 
den bedste og næstbedste række i både 
Danmark og Sverige igennem 15 år, han har 
UEFAs højeste træner eksamen og han er 
blevet fyret flere gange. Så det er en rutineret 
herre, der er blevet sat i spidsen for 1.holdet. 
En rutine, som ledelsen i den professionelle 
afdeling mente, var den sidste mulige red-
ning for vores 1. hold i Viasat Sport Divisio-
nen. Indtil da havde Dan Lübbers og Danny 
Jung været spillende trænere for vores unge 
og urutinerede hold, og selvom de gjorde 
et kæmpe arbejde, så var det set i bakspej-
let nok en uriaspost, som de havde sagt ja til 
sidste sommer. Det gik simpelthen ikke med 
både urutinerede spillere og urutinerede 
trænere samtidig med, at trænerne også selv 
skulle spille og være de bærende kræfter på 
banen. Opgaven var nærmest umulig, men 
herligt at både Dan og Danny er så meget 
93´ere, at de trods alt gerne vil fortsætte i 
klubben og kæmpe for vores overlevelse, 
selvom de naturligt nok var skuffede over 
beslutningen. Dan fortsætter som spiller og 
Danny som fysioterapeut.
- Jeg har sagt til dem begge, at de ikke skal 
hænge for længe med hovedet, for jeg er selv 
blevet sat fra bestillingen et par gange, men 
det er jo også med til at modne en, fortæl-
ler Ole Mørk. Den der floskel med, at man 
først bliver en god træner efter man er ble-

vet fyret, mente jeg i gamle dage var noget 
værre vrøvl. Men jeg har ændret opfattelse 
og kan godt se, at jeg også har begået fejl og 
det bruger jeg i dag, så man i hvert fald ikke 
begår de samme fejl 2 gange. Generelt har 
jeg lært, at gå lidt forsigtigere frem og være 
mere mig selv frem for at prøve at leve op til 
et image skabt af medierne. Det gav mig i sin 
tid nogle problemer i AB, hvor jeg kom på 
kant med nogle af de etablerede spillere og 
hvor jeg til sidst måtte gå, til trods for, at jeg 
sportsligt syntes vi havde haft succes med en 
3 plads i ligaen og sejr i pokalen.  

Gennemlevede 3 faser
Da B.93 henvendte sig til Ole Mørk for at 
høre om hans lyst til at prøve at redde 1.hol-
det, havde Ole Mørk været uden trænerjob 
i 1½ år. Men hvordan har man det med det, 
når nu trænergerningen har været ens leve-
vej i så mange år? - Jeg oplevede det som en 

Ole Mørk
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3 delt fase, hvor man først lige skulle sunde 
sig over det der var sket. Dernæst kom jeg 
ind i en periode, hvor jeg havde det fint med 
mine kommentator jobs og så den sidste 
fase, hvor jeg gik og var usikker på, om jeg 
savnede trænergerningen eller ej. Og den 
usikkerhed kan man jo kun få væk ved at 
prøve det igen, og derfor var jeg heller ikke 
så meget i tvivl, da jeg fik chancen i 93. Det 
skulle prøves. Og jeg må sige, at jeg allerede 
efter de første dage kunne konstatere, at 
jeg havde savnet det, fortæller Ole Mørk - 
Og dertil kommer, at jeg også har fået en 
fantastisk modtagelse i 93. Allerede den 
første dag kom de gamle gutter fra tirsdags-
klubben hen og trykkede på næven, de unge 
trænere ude på anlægget kom hen og sagde 
velkommen og med risiko for at komme til 
at lyde som dronningen, så vil jeg sige: „Det 
varmede“. Og 1 . holdsspillerne syntes jeg 
også har været fantastisk motiverede, så 
det har kun været positivt alt sammen.

Bygge op er Ole Mørks force
Ole Mørk har været træner for Frem i flere 
omgange, Helsingør, Herfølge, AB og Trelleborg. 

Men hvis man skal prøve at karakterisere 
hans forcer, så fremhæver han selv det at 
bygge op. Det lange seje træk, hvor man ved 
at lægge sten på sten skaber et hold. Det 
passer fint ind i 93, hvor vi jo netop taler 
om talentudviklingen som vores fundament, 
og som det vi skal bygge „huset“ eller 1. 
holdet på. Det er Ole Mørk for så vidt enig 
i, og han er imponeret over så meget talent 
han allerede har set lige fra lilleput til ynglinge, 
men han griber synonymet om huset på fun-
damentet og siger: - Nu er det jo ikke sådan, 
at man behøver at rive hele det eksisterende 
hus væk. For der absolut mange sunde dele 
i det. Vi kunne jo nøjes med at renovere det, 
for nok er talentudvikling godt, men vi er også 
nødt til at have et flagskib i form af et godt 1. 
Hold, som talenterne og alle andre i klubben 
kan identificere sig med og se op til. Så når ta-
len falder på, hvad der skal ske til sommer når 
aftalen med cheftræneren udløber, så har Ole 
Mørk stor lyst til at fortsætte i 93 med både 
at renovere og bygge op, hvis ellers han og 
klubbens ledelse kan blive om vilkårene. Og 
Oles lyst og engagement er lige stærk uanset 
om det hedder 1. eller 2. Division.
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NY DM-TURNERING

SAS Ligaen

Viasat Sport 

2. Div. Øst 2. Div. Vest

Danmarksserie (Geografisk)

2

2

22

2 2

1 1

1

3 3

3

12 hold

16 hold

16 hold 16 hold

14 hold 14 hold

Den nye Danmarksmesterskabs-
struktur kan få betydning for 
B.93 ved en eventuel nedryk-
ning til 2. division. SAS-ligaen og 
Viasat Sport Divisionen ændres 
ikke, men 2. division ændres til 
to geografiske 2. divisioner med 
hver 14 hold - og under dem igen 
to Danmarksseriekredse med 16 
klubber i hver.Forbindelsesleddet 
til de rigionale kalenderårsturne-
ringer (eksempelvis Københavns-
serien) vil være tre Kvalifikations-
rækker med 8 klubber i hver.

Der gives for første gang en 
mulighed for maximum seks af 
SAS-ligaens 2. hold at rykke op i 2. 
division. Som det ser ud nu først i 
maj bliver det Brøndby, FCK(ved 
KB) Esbjerg, Silkeborg og enten 
Randers eller Herfølge, alt afhæn-
gig om de forbliver i SAS-ligaen. 
Også FREM har muligheden, hvis 
klubben rykker i SAS-ligaen. Altså 
4 klubber er sikre på 2. holds del-
tagelse i 2. division.

Tidligere kendte divisionsklub-
ber som Hvidovre, Greve, Lyngby 
og Avarta (Rødovre) er med i op-
rykningsfeltet til 2. division.

: nedrykning

: oprykning

Nr. 2
Øst og Vest

spiller
oprykningskamp

om en plads

EUROPAS SPORTSHOVEDSTAD
H.C.Andersen har ikke levet forgæves, og 
slet ikke hans eventyr „Kejserens nye klæ-
der“.København har fået en international 
pris som „Europas Sportshovedstad“ med 
baggrund i initiativerne omkring Havnebadet 
og Skateparken ved Vestre Fængsel.

Baggrunden i København i dag: Mange 
idrætsanlæg er så nedslidte på grund af 
manglende vedligeholdelse, at det vil koste 

442 miliioner kr. at bringe disse anlæg på 
fode inden for de næste 10 år. Kultur-og fri-
tidsborgmester Martin Geertsen vidste da 
heller ikke, om han skulle le eller græde ved 
meddelelsen om udnævnelsen af byen Kø-
benhavn. Men emnet om de manglende be-
villinger til Københavns idrætsanlæg vil blive 
hedt i efteråret i valgkampen op til kommu-
nevalget i november. 
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f a n k l u b

Med uddannelser der involverer
grundforløb til videregående uddannelser 
guldsmede til serviceassistenter 
tømrer til multimediedesigner 
grafi ker til værktøjsmager 
snedker til HTX
AMU-kurser til 
virksomhedstilpasset efteruddannelse

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

De faglige uddannelser vi har i Danmark 
er unikke.
De fi ndes ikke andre steder i verden.

Få mere viden på www.kts.dk

Dit uddannelsessted er
Københavns Tekniske Skole

Medlemsskabet af FAN-klubben koster 50 
kr. Efter generalforsamlingen i marts er for-
mand og kasserer Freddy Nehm, næstfor-
mand er Michael Grønwall. Bestyrelsesmed-
lemmer er Jesper Kirkbøl,Kenneth H., Niels 
M., T.grønwall og John Groth, der bestyrer en 
velredigeret hjemmside:www.b93-fanklub.dk. 

Indmeldelse i FAN-klubben sker ved hjem-
mekampene på Østerbro stadion i FAN-bo-
den ved tennishallen.
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B.93s 2. senior spiller i år i Københavnsse-
rien, og har fået en god start med 3 sejre, 
2 uafgjorte og 1 nederlag. Træner er Michael 
Hansen, Hjælpetræner er Jan Hansen („Jern-
manden“) og som holdleder fungerer Per 
Clausen. Alle tre kendte indenfor B.93.

Truppen består af en række unge spillere sup-
pleret med spillere med rutine omkring de 30 
år. Truppens gennemsnitsalder er 26,1 år.Der 
er iøvrigt også tidligere divisionsspillere med, 
bla. Nicolas Drost, der er kommet tilbage fra 
Skjold samt Michael Szymanski, der debute-
rede på divisionsholdet i 1998. Han er nu 30 år.

Truppen:

1. Jesper Nyboe (Målmand)
2. Thomas Haxman(Målmand)
3. Morten Andersen
4. Jasin Christensen
5. Simon Christoffersen
6. Ernest Dickoh
7. Nicolas Drost
8. Jusuf Fetai
9. Christian Hagdrup
10.Jan Hansen
11.Mads Kusk
12.NicolajH.Lauritsen
13.Nehat Mustafi
14.Andreas Olesen
15.Jeppe Opstrup
16.Lars Rasmussen
17.Christopher Rude
18.Ole Scharff
19.Michael Szymanski
20.Kasper Thrane
21.Bjarke Vind

KØBENHAVNSSERIEHOLDET 2005

Jan Hansen
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ØSTERBRO STADION
Renovering af Østerbro Stadion til sommer 

Tidsplanen for ombygningen af Østerbro Sta-
dion er rykket en smule, for at det bliver til 
mindst mulig ulempe for B.93, Skjold og Sparta. 
Man tager for alvor fat på renoveringen efter 
vores sidste hjemmekamp den 20. Juni men 
dog ikke mere, end at vi kan spille vores første 

hjemmekampe i den næste sæson på Østerbro 
Stadion frem til den 14. September. Herefter 
lukker stadion helt ned, og kan først tages i brug 
i marts 2006, når forårssæsonen starter. 

Vi kommer til efter sidste hjemmekamp i juni til 
at fjerne vores udsalgsboder foran tennishallen, 
da hele dette område skal planes ud og gøres 
anvendeligt for atletikken. Vi opstiller i stedet en 
midlertidig bod, hvor det er passende, så vi ikke 
mister salget til hjemmekampene i august og 
første halvdel af september. Den sidste halvdel 
af efterårssæsonen 2005 skal vi så finde et andet 

sted i København at spille vores hjemmekampe. 
Her kunne mulighederne være f.eks. Vanløse 
Idrætspark eller evt. Tingbjerg Idrætspark. Det 
forhandles der med KI om i øjeblikket.

80 år:
Erik Dennung  28.juni
Poul Erik Funder  14.sept.
I.S.Segner  15.august
75 år:
Henning B.Elmer  24.juni
Bent Nielsen  23.juli
70 år:
Bent Mortensen  9.august
Jørgen Bundgaard 28.sept.
John Runov 1.september

Runde fødselsdage i sommer

65 år:
Mogens Svendsen  16.sept.
Erik Baagøe  21.september
Robert Fugger  26.sept.
60 år:
Allan Scharff  4.juni
Knud Dalgaard  23.juni
Bent Olsen  4.juli
Peter Schjødt  20.august
50 år:
Kenneth Carstensen 5.sept.

Foto: KI
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Sæsonen godt i gang
Fremgang på mange områder i den gamle 
klub.

Så er græsset blevet grønt, og der er gang 
i den på banerne. Indtil videre er det med 
godt humør og gode resultater på banerne. 
Så selv om bestyrelsen har sagt det før, så vil 
vi sige det igen, og vi vil også gentage det her: 
B.93 er på vej frem. Sådan er det!

Det er rigtigt, at vores 1. divisionshold i øje-
blikket har det svært og kæmper en hård 
kamp for at redde livet i 1. division. Og de vil 
kæmpe til sidste fløjt med vores andres op-
bakning. Men uanset hvordan det ender, kan 
det ikke ændre på, at der er en mange ting at 
glæde sig over i klubbens liv.

Jeg bliver nødt til lige at remse op fra den 
seneste udvikling i klubben:

• Vi har generelt en rigtig god stemning i 
klubben.
• Medlemstallet i fodboldafdelingen er for 
opadgående, og vi har flere hold i år end sid-
ste år.

• Klubbens gæld er for nedadgående og den 
skal snart være væk. 
• Vi har efter et års pause igen fået en fuld-
tids ITU-træner. Thomas Frank er i gang og 
faldet godt ind i klubbens liv. 
• Vores bedste juniorer er kommet tilbage i 
den bedste række, juniorligaen.
• Vi sender igen løbende vores trænere på 
DBUs officielle kurser. 
• Ole Klein er trådt til som ny restauratør 
og har med Cafe Frederiks skabt alle mulig-
heder for at gøre klubben til alle tiders sted 
at opholde sig.
• Hovedbestyrelsen har sammen med re-
stauratøren besluttet at gøre B.93 til Sund 
Klub med rygeforbud og sund mad og næ-
sten ingen slik. Det kan kun gøre os stær-
kere, selv om Palle Banks har protesteret. 
Han må så ud og tage en pause i den friske 
luft.
• Vi har i samme Palle Banks landets bedste 
fodboldkrønikeskriver. Og vi har et muse-
umsudvalg, der holder klubbens historie i 
live, og som i løbet af årets første måneder 
har bidraget med en række forbedringer i 
klubhus og restauration.
• Vi har fået et nyt, supersmart nøglesystem, 
som gør hverdagen lettere for trænere og 
gæster. 
• Vi er ved at starte en ny aktivitet – B.93 
Motion. Motionsrummet er malet og for-
bedret. 
• Vi er i gang med at skabe et formaliseret 
samarbejde med omkringliggende skoler og 
institutioner. Mere om det senere.
• Vi arbejder med en række udviklingsplaner 
for klubben, som uanset den aktuelle mod-
vind for 1. holdet igen skal gøre B.93 til den 
vigtige og dominerende københavnske stor-
klub, som vi har været i mere end 100 år.
• Vi har igangsat en brugerundersøgelse, 
som skal vise, hvordan medlemmerne er til-

KLUBFORHOLD

Ole Klein
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fredse med klubben. Og ud fra resultatet vil 
vi skabe nye forbedringer.
• Vi har takket være chefmaterialeforvalter 
Per P. fået styr på bolde, tøj og rekvisitter i 
fodboldafdelingen. Vi skal ikke tænke så langt 
tilbage, før der var hold, der slet ikke havde 
tøj eller bolde at spille med. Sådan er det 
ikke længere. Nogle kunne godt tænke sig 
nyere tøj og flere bolde, men vi er på et ni-
veau, hvor det fungerer.  Også takket være 
bankospil, Ungdomsfond og 100 mands for-
eningen. Og det skal nok blive bedre endnu.
• Vi har byens bedste hjemmeside under le-
delse af hjemmesidegeneral Klaus B. Johan-
sen og hans overingeniør Inder Sapru.
• Vi er enige om klubbens kurs og arbejder 
fremad i fællesskab. Fodboldafdelingens po-
litik er beskrevet i vores grundlov - håndbo-
gen med titlen „Velkommen i B.93“ - som 
er vedtaget i fuld enighed i bestyrelsen og 
som fastlægger alle de vigtige principper for 
arbejdet i fodboldafdelingen. Håndbogen 
foreligger nu i flot firefarvet tryk med lækre 
billeder. Kan fås på kontoret eller findes på 
hjemmesiden. Husk den, læs den, gem den og 
tag den frem og læs den igen.

Der er derfor ikke noget at sige til, at de 
fleste hold gik til sæsonstart i godt humør. 
Og de første resultater var positive over 
stort set hele linjen.

Vi er gået i gang med denne sæson med 
det klare mål at få ny styrke og ny fremgang 
i seniorafdelingen, som havde lidt åndenød 
i 2004. Indtil videre ser det godt ud. I kan 
læse om 1. holdet i en anden artikel i bladet, 
så her starter vi med 2. senior.

Med Michael Hansen og Jan Hansen som 
trænere og Per Clausen som holdleder har 
igen solide og engagerede klubfolk bag vo-
res vigtige 2. senior. Og de indledte sæso-
nen med to sejre og to uafgjorte. 

3. senior har med Lamin Cooker en enga-
geret og dygtig træner. Også her er vi på vej 
frem efter nedrykningen sidst år. 4. senior 

er med el dream trænerteam - Samy, Ano-
tinio og Kim Milwertz - i spidsen også på 
vej frem igen. Og ikke mindst: Samarbejdet 
mellem holdene ser ud til at fungere. Og det 
skal det også. 

Casper Wulfs fortsætter det solide ar-
bejde med det lukkede 5. hold i serie 2, og 6. 
holdet under ledelse af Mattias Due Madsen 
er efter oprykning nu det tredje hold i serie 
3. I den forbindelse vil vi slet ikke nævne, at 
det storskrydende 7. hold har indledt sæso-
nen med tre sejre. Det skal de nemlig nok 
selv gøre opmærksom på.

Vi har i år tre 7-mands seniorhold - heraf 
to nye - så vi er oppe på 10 seniorhold. Vel-
kommen til de nye hold. Vi håber, I falder til 
i klubben.

Old boys-afdelingen er fortsat en af by-
ens absolut stærkeste, nu også med et hold 
af grand old masters. Anført af Kai Boll i et 
samarbejde med B.1903. Det er flot gået af 
Kaj og de andre ikke helt unge drenge.

1. ynglinge kom desværre ikke med i ligaen 
i denne omgang. Til gengæld startede de sæ-
sonen forrygende med tre sejre i tre kampe. 
Hvis holdet fortsætter den linje, kan det ikke 
gå galt. 2. ynglinge ser ud til at blive stærke 
i år, men de kommer også på hårdt arbejde 
mod næsten lutter 1. hold i mesterrækken.

Per Petersen
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1. junior indledte med i de første tre 
kampe at tabe, spille uafgjort og vinde en, så 
holdet er i skrivende stund godt i gang i ju-
niorligaen. Der er masser af gods og talent i 
de drenge og i trænerteamet, og vi er stolte 
af dem i klubben. Der er også masser af ta-
lent og vilje i vores to andre juniorhold, som 
resultatmæssigt ikke fik den helt perfekte 
start, men det retter sig hurtigt, er jeg sik-
ker på.

Vores 1. drenge indledte sæsonen i suve-
ræn stil med maksimumpoint efter tre kampe, 
og de fire andre drengehold sikrer, at vi har en 
af byens absolut stærkeste afdelinger.

1. lilleput indledte sæsonen i fuldstændig 
suveræn stil, mens sæsonstarten var lidt mere 
blandet på de andre hold. Det vigtige er, at vi 
nu får genskabt det gode humør og samar-
bejde i lilleputafdelingen. 

Endelig er mini-mikroafdelingen godt i gang 
flere hold og flere trænere. Og pigeafdelingen 
har under ledelse af Michel Zola og hans træ-
nerteam fået en meget fin start på sæsonen.

Samlet set har vi fået en bedre sæsonstart i 
år end i de foregående år. Samlet set er vi på vej 
frem. Der vil komme nederlag og tilbageslag, 
men klubben er i dag så stærk, at vi i fællesskab 
bør kunne overvinde vanskelighederne.
God sæson.

            TAILER
v/ Jan  Andersen
Ø s t e r b ro g a d e  1 2 8
Østerbrogades Midtpunkt

Tlf. 35 38 13 01

Kære trænere og ledere

Fodboldbestyrelsen indkalder hermed 
alle trænere og ledere til møde

Programmet bliver:
10.00 - 10.45 Velkomst samt gennem-  
 gang af „ spilleregler“ for   
 at være træner/leder i B93
10.45 - 12.00 Teori omkring børne
 fodbold
12.00 - 13.30 Praktik
13.30 - 14.30 Frokost
14.30 - 15.30 Evaluering på praktik
15.30 - 16.15 Tanker om fremtidens
 børnefodbold
16.15 - 16.30 Afslutning

Instruktører bliver: 
Thomas Frank og Johan Lange

Søndag den 29. maj i klubhuset:

Hans Drachmann

Kim Andersen
Randersgade 4  •  2100 København Ø

35380712
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SOMMER PÅ TERRASSEN
Med cafe „FREDERIKS“ nye 
udestue er det virkelig ble-
vet muligt at nyde sommeren 
udenfor klubhuset. Det er et 
flot nyt anlæg, der er bygget.

Fodboldbladet ønsker til 
lykke. Bladet har iøvrigt skæn-
ket udplantningsplanter til 
det øvrige udendørs anlæg, 
så både fodboldspillere og 
tennisfolk kan nyde den oase, 
som Svanemølleanlægget er.

Dennis Bo Nielsen                 Tlf. 45 83 82 50
Hummeltoftevej 66          Fax. 45 83 82 51
2830 Virum        Mobil 40 74 82 50
Email           dbnmalerfirma@ofir.dk 
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OLD BOYS GENERALFORSAMLING
Der var i marts generalforsamling i Old Boys-
afdelingen. Efter at Palle „Banks“ var blevet 
valgt til ordstyrer kunne formanden, Jørgen 
Ritnagel, fortælle om en resultatmæssig frem-
gang i 2004 i forhold til året før. Det blev til 
førstepladser til Superveteranerne og Super-
masters. Masters var tæt på, men tabte den 
sidste og afgørende kamp.Der var „hæder-
lige“ placeringer til Old Boys-1 og Old Boys-2 
samt Veteranerne. De flotte resultater kunne 
bla. tilskrives en god tilgang af spillere udefra 
„der kunne spille fodbold“. Her i 2005 er der 
etableret et Grand Old Masters (spillere over 
60 år) i samarbejde med B.1903.

Kontingentet bibeholdes på de 250 kr., da 
regnskabet viste et pænt overskud.

Der var eenstemmigt genvalg af Jørgen Rit-
nagel, også kendt som „Ritter“, af Ole Peter-
sen (kasserer) samt Per „Mygger“ Jürgensen 
til bestyrelsen. Revisor blev Finn „Ludo“ Jen-
sen (genvalg) og som formand til festudvalget 

Axel Bech (genvalg). Til udvalget med ven-
skabsklubben OB valgtes Hans Hesselberg, 
der iøvrigt havde været i Odense i februar til 
OB’s Old Boys 25 års jubilæum. Næste OB-
komsammen bliver 24.-25.september i år. 

Valgt som holdledere i 2005:
Old Boys: Peter „Tysker“ Krøyer
Veteran: Peter Lysdahl og
 Wlady Jatzak
Superveteran: Kenneth Carstensen og
 Claus Sømoe
Masters: Ole Petersen og
 Michael Stangerup
Supermasters: Finn Jacobsen og
 Bent Mortensen
Grand Old Masters: Kaj Boll Christensen

I år var generalforsamlingsmenuen Skipper-
labskovs og ingen blev dehydrede, så det blev 
en vellykket generalforsamling.

A.P. Møllers Allé 11  •  2971 Dragør

Tlf. 32 50 22 00  •  Fax. 32 50 22 39  •  www.kyhl.dk  •  info@kyhl.dk
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Født 16.06.1946 - 170 kampe/15 mål for B93 
(1966-75) - Træner i B93 (1976/93 og 1996) 

Denne gang har vi trukket Ludo op af  hat-
ten. Det er lidt udsædvanligt for Deres 
udsendte, idet Ludo siden 25. september 
1960, hvor vi blev konfirmeret i Simeons 
Kirken på Nørrebro af Pastor et eller an-
det, konstant har ligget med i Top 100 over 
mine venner. Sammen har vi været på 20 
ferier i det store udland (med B93, biltur, 
kortklub) - og så har jeg ikke talt vore ”stu-
dieture” med Sveriges-båden som ynglinge-
spiller med.

Ludo var en teknisk spiller med et godt 
hovedspil. De første mange år som vestre 
wing, hvor han speciale var at drible tæt 

SAMTALE MED FINN „LUDO“ JENSEN
på backen og så et snævert træk forbi ham 
og til baglinien. Hans livret var backs som 
busede på.  Som 23-årig rykkede Dennung 
ham ned på midtbanen, og et par år senere 
ned som sweeper, hvor hans forudseenhed 
og teknik for alvor kom til sin ret. Ludo var 
en spiller der spillede med stor risiko og 
ALDRIG lossede bolden udover sidelinien. 

Hvorfor blev du medlem af B93 ?
Du blev medlem af B93 som 11-årig 
(29.04.1958), hvorfor valgte du ikke AB, 
hvor din storebror Jørgen Jensen, netop 
pensioneret postbud i 2720, var målmand. 
Det var ikke aktuelt for mig at spille i Aka-
demisk Boldklub; jeg valgte B93 fordi to fra 
min klasse på Sjællandsgade Skole (Niels 
Schimmel og Preben Jensen) spillede i B93. 

 * 36 automater
 * god betjening
 * 88% udbetaling
 * gratis kaffe

Århusgade 97  •  2100 København Ø  •  Tlf. 35 55 89 89

Åben fra kl. 10.00 - 22.00

    SPIL & VIND I

ØBRO SPILLELAND
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Fortæl lige (kort) om din ungdomstid
Efter en lidt blød start var jeg fast mand på 
de respektive 1. hold. Som træner havde jeg 
Jørgen Voigt, Ørnbye, Michael Rohde, Halvor 
Larsen, Arno Nielsen og Spiegelhauer. Vi 
tabte pokalsemifinalen som drenge (1-4 
mod KB) og ynglinge (1-6 mod Brønshøj), 
og det var en skuffelse; så tæt på Idrætspar-
ken. Jeg var årgang med Niels Bihlet, Tom 
Andersen, talentfulde Mogens Frederiksen 
og Tom Davidsen.  Alle årene opholdt jeg 
mig ude på venstre fløj.

Debut på 1. holdet
Det første år som senior var en succes - jeg 
var med til at vinde 4. holdsrækken (sammen 
med Finn Jacob og Milwertz). Året efter debu-
terede jeg på 1. holdet uden først at have spillet 
på 2. holdet. Det var ude mod OB 1-1 (Arvid 
scorede).  Det var et 93-hold med Tom Søn-
dergaard, Bernhard Deneke og Støvsugeren 
(Bent Jørgensen) på mål. Som trænere havde 
jeg Bengt Annemann, Erik Dennung, Knud Pe-
tersen, Erik Gynild og igen Erik Dennung. 

De andre 169 kampe på 1. holdet
Ligesom ungdomsspiller tabte jeg to pokal-
semifialer. I 1967 tabte vi i Idrætsparken 4-
5 til Randers Freja. Vi var bagud 0-3 efter et 
kvarter, jeg reducerede til 4-5 efter århund-
redes klumpspil. I 1972 tabte vi 1-3 ude mod 
Fremad Amager. Vi førte 1-0 (Erling Bøje) 
da jeg måtte udgå med en skade. Flemming 
Nielsen, Politiken, var så venlig at skrive, at 
det var årsagen til vi tabte.  De bedste kampe 
jeg har været med i, uha det var svært. Fra 
hoften; sejren 3-0 oppe i Holbæk, pokalsej-
ren i Vanløse Idrætspark 2-1 over de for-
svarende mestre B1903, to gange 4-0 oppe 
i Helsingør. Om jeg kan huske de 15 mål jeg 
scorede. Nej, ikke sådan på en studs. Jeg har 
for øvrigt altid været en sikker straffesparks-
skytte (kort tilløb).

Fiberafdelingen
Gennem hele din seniortid (og siden hen) 
har du ofte været skadet med fiberspræng-
ninger, dårlige ankler osv. Hvor mange 1. 
holdskampe har det kostet. Aner det ikke, 
det har jeg ikke regnet på. Det har til gen-
gæld jeg, du har mistet omkring 70 kampe, 
og så havde du været med i TOP-10 på listen 
over flest kampe for B93. Du var den første 
spiller der blev udskiftet i 93-historien (1968 
- 0-2 i Silkeborg) hvor du blev erstattet af 
din konkurrent i antal fibere, Robert Filippo 
Fugger. Var det en taktisk udskiftning? Ja, mon 
ikke, det tror jeg.

Hvordan ser dit eget favorithold blandt dem du 
har spillet med?
1. Henrik Juul - 2. Leif Kronholm, 3. Erling 
Bøje (anf.), 4. Finn Ludo Jensen, 5. Hans Pau-
lander - 6. Jan Højland, 7. Bernhard Deneke, 
8. Tom Søndergaard, 9. Finn Ilsø - 10. Svend 
Petersen („Stive Svend“) og 11. Jens Kolding.
På bænken: Bent Jørgensen, Svend Hansen, 
Bent Andersen og Arvid Christensen.
Træner: Erik Dennung.

Finn „Ludo“ Jensen
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Hvem har været din værste modstander ?
Det var Leif Hartwig fra B1909. Han gav mig 
engang en tunnel i det lille felt på Odense 
Stadion (reklameindslag. man kan læse mere 
om Leif Hartwig i Bogen om de 681 A-lands-
holdsspillere). Det var/er mit livs mareridt. 
De bedste jeg har spillet sammen med er 
Tom Søndergaard og Jens Kolding. Jeg kan 
ikke sige hvem der var bedst af de to.

Trænerkarriere
Du var gennem mange år en meget aner-
kendt ungdomstræner i B93. Har du styr på 
årstallene. Lad os se; 1976 (1. jun.), 1977/78 (1. 
drenge), 1979/83 (1. jun.), 1984/85 (1. yng.) og 
så stoppede jeg, men kort tid efter overtalte 
bestyrelsen mig til at blive DS-træner da Al-
lan Steen afløste Lars Francker som 1. holds-
træner. 1986/88 (2. holdet), 1989/91 (1. yng.), 
1992/93 (2. holdet) og 1996 (1. yng.) - i alt 19 
år, heraf 14 som ungdomstræner. I 1978 vandt 
vi drenge-pokalfinalen (3-1 over Hvidovre) 
efter vi havde slået KB med Michael Laudrup 
3-2 i semifinalen. I 1990 tabte vi Y-DM-finalen 
til OB (1-2, 1-5). I 1991 vandt 1. ynglinge med 
8-1 over topholdet KB på Klosterbanen. Det 
var her, at Thomas Christiansen scorede 6 
mål og kort tid efter blev solgt til Barcelona. 

Ungdomstræner
Mit hold (årgang): 1. Bo Nielsen (67) - 2. Mor-
ten Møller (73), 3. Kasper Steenbach (72), 4. Dan 
Lübbers (72), 5. Carsten Bilde (67) - 6. Morten 
Karlsen (79), Daniel Jensen (79), Per Holm (64), 
Niclas Jensen (73) - 10. Torben Rasmussen (66) 
og 11. Torben Christiansen (73). På bænken: 
Mikkel Grønlykke (74), Jan Jacobsen (66), Johnny 
Hansen (66), Michael Nielsen, nu Rasmussen/
Beck (73) og Mukremin Jasar (67).

Hvorfor har du ikke Dennis Rommedahl med? 
Jeg havde ham kun en gang til træning; og 
han skulle oven i købet gå tidligere ( god 
forklaring). Prisen som den sjoveste går til 
Michael Brændeholm alias Brændehuggeren.

Hollands-ture
Fem gange var jeg træner på den årlige Pinse-
tur til Holland, hvor vi deltog i et stævne for 
Ung-seniorer. Vi vandt alle fem gange. Hold-
ledere var John Larsen og Ole Grønt Mor-
tensen. Søndag aften fejrede vi sejren på 
„Den lokale“. Jeg har hørt at du det ene år 
helflugtede en appelsin fra den ene ende af 
lokalet til væggen i den modsatte ende; er 
det korrekt? Ja, jeg ramte den lige i røven. 

Temperament 
Du giver indtryk af at være en rolig og ven-
lig person, men det er vist en fed løgn. Kan 
du bekræfte, at du har fået adskillige gule 
kort som spiller (ja), at du blev udvist i en 
kamp på Madeira mod Maritimo (ja), at du 
som træner har ødelagt mange vandspande 
(ja), at du flere gange er blevet bortvist fra 
bænken (ja), at du kan være farlig at være 
i nærheden af når damelandsholdet spiller 
håndbold (ja).

Privat
Du bor i Vanløse med Kitty (gift 
19.04.1997), du har sommerhus på Enø (1 
Ø), du løb Marathon på 3:59:58 i 1989, du 
har været ansat i Danske Bank i 42 år, du er 
gruppeleder med din svoger som chef, du 
er hovedsponsor for Kortklubben ”3 lange 
med Brød”, du er sekretær i Ungdomsfon-
den, du er ordførende revisor i Oldboys 
afdelingen, men hvor stammer dit øgenavn 
Ludo fra? Det fik jeg af meget gode ven (og 
bankkollega), fluefangeren, Palle ”Banks” 
Jørgensen da vi som junior var på biltur til 
en eller anden havnefest i Præstø. 
Du overtog min lejlighed i Studsen 10 i 
1974 for en kort bemærkning. Hvor længe 
boede du egentlig der ? 22 år.

Tak for i dag og god tur til Prag og hils på El 
Flekko. Vi glæder os til du gør come-back på 
Supermasters. 

Palle ”Banks” Jørgensen
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Salgskurven har stadig

opadgående kurs

Nybolig Peter Norvig

11 butikker i HT-området
Tlf. 7010 2019

Peter Norvig

ansvarlig indehaver, 

Statsaut. 

ejendomsmægler
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11 butikker og 52 dygtige ejendom

Nybolig Peter Norvig har 11 centralt belig-
gende boligbutikker i Storkøbenhavn og 52 
engagerede medarbejdere, som sikrer dig et 
effektivt og kompetent salgsarbejde. Uan-
set hvilken af de 11 butikker interesserede 
købere henvender sig i, så får de din bolig 
at se, hvis den svarer til deres ønsker og be-
hov. At du som sælger får 11 salgssteder i 
stedet for bare ét koster ikke ekstra.  

Siden 1989 har vores salgskurve haft en 
stejl, opadgående kurve og 2004 er ingen 
undtagelse. Salgsresultaterne taler for sig 
selv: Nybolig Peter Norvig sælger nemlig i 
gennemsnit mere end 3 boliger hver eneste 
dag, året rundt.

Dygtige ejendomsmæglere med et stort 
lokalkendskab, som kan sætte ”skarpe” pri-
ser samt markedets bedste markedsførings-
pakke med bl.a. en boligavis hver 14. dag i 
Berlingske Tidende, hver 3. uge i Politiken 
og hver 3. uge i Jyllands-Posten, samt 
ugentlig annoncering i Berlingske Tidende 
og samtlige lokalaviser der dækker vores 
markedsområder, er vigtige ingredienser, 
når man vil have succes som ejendoms-
mægler. 

Den tid hvor boligen solgte sig selv er over-
stået. Vores købere er meget bevidste og 
stiller stadig større krav. Vi sætter en ære i 
at give vores kunder kompetent rådgivning 
og behandle dem individuelt. Målet for os 
er, at alle vores kunder skal opleve, at de 
har fået en ordentlig handel, når de køber 
eller sælger gennem Nybolig Peter Norvig.

Frederiksberg C - Gl. Kongevej 124

Hellerup - Strandvejen 138B

København K - Nørre Voldgade 21

Ring 7010 2019
..... og aftal møde for en salgsvurdering, 
hvis du overvejer at sælge din bolig. 
Så deltager du samtidig i vores nerve-
pirrende konkurrrence om en Mercedes.
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omsmæglere 
arbejder på at sælge din bolig 

Dyssegård - Vangedevej 144 (Munketorvet) Charlottenlund - Ordrupvej 55A

Søborg - Søborg Hovedgade 177 København Ø - Strandboulevarden 122

København Ø - Østerbrogade 102 København V - Enghave Plads 14

København N - Jagtvej 55Frederiksberg C - Projektsalg
- Gl.  Kongevej 124, 1. sal
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Nybolig Peter Norvig

11 butikker i HT-området
Tlf. 7010 2019

10 gode grunde 
til at vælge 

Nybolig Peter Norvig
Markedsføring der virker
Den bedste markedsføring giver den 
mest optimale pris. Du får ikke en 
bedre markedsføringspakke, end den 
vi giver dig.

Egen boligavis i Berlingske, 
Politiken og JyllandsPosten 
En bolig sælger ikke sig selv, der skal 
en stor indsats til. Blandt andet skal 
den annonceres, så den bliver set af 
fl est mulige. Vi annoncerer alle de 
boliger, vi har til salg i vores boligavis. 
Den udkommer som indstik i Ber-
lingske Tidende hver 2. uge, hver 
3. uge i Politiken og hver 3. uge i 
Jyllands-Posten. 

Vurderinger der holder
Der kan være fl ere priser på en bolig: 
For høj, for lav og så den rigtige pris. 
Den sætter vi.

Gode salgsresultater
Vi sælger mere end 3 boliger hver 
eneste dag året rundt. Det bliver 
mere end 1.000 boligsalg om året. 

nybolig.dk
Vores hjemmeside har mere end 
100.000 unikke besøgende hver uge. 

Effektivt Køberkartotek
Vi har et stort udvalg af boliger. Har 
vi ikke det du søger, fi nder vi det via 
vores Køberkartotek. 

Største ejendomsmægler i HT
Vi har 11 butikker og 52 engagerede 
medarbejdere, som sikrer dig et ef-
fektivt og kompetent salgsarbejde. 

Mange boliger sælger 
mange boliger
Vi har det største udbud af boliger. 
Det ved køberne, og derfor kommer 
de til os, når de skal købe. I gennem-
snit er der tre kunder om dagen, der 
året rundt køber bolig gennem os. 

Vi kender dig og din bolig 
Alle vores mæglere i lokalområdet er 
ude og se din bolig, senest 8 dage 
efter den er kommet til salg. 

Tilfredse kunder 
91% af vores kunder vil anbefale 
os til familie og venner og vil bruge 
os igen, næste gang de handler. 
Tilfredse kunder er vores bedste 
anbefaling.
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NOSTALGI1991 - GREVEGYSEREN

I 1954 røg B93 for første gang ud af den bed-
ste række, i 1968 røg B93 så for første gang 
ud af den næstbedste række. I 1991 var B93 i 
den situation, at de ville ryge helt ud af DM-
turneringen hvis de tabte den sidste kamp 
(17.11.1991) i Greve. Modsat var Greve sik-
ker på - som minimum - at skulle spille op-
rykningskampe til 1. division (næstbedste 
række) hvis de vandt den forventede sejr.

I 2. division/Øst (ren efterårsturnering) 
havde B93 efter de første 17 kampe kun op-
nået 13 point (5 sejre, 3 uafgjorte, 9 nederlag 
og 11-27 i score). Træner Arne Nielsen var 
blevet erstattet af Johnny Petersen efter 5 
kampe og 1 mål. I bunden var Køge ude, me-
dens Skovshoved med en sejr over Kastrup 
(1-0) kunne passere B93, der kunne klare sig 
med uafgjort i Greve. 

B93 vandt skæbnekampen med 1-0 på et mål 
efter 20 min. spil af Leif Funcke Nielsen, der 
scorede med et flot langskud der kilede sig 
ind i krogen. Lokalavisen i Greve betegnede 
målet som årets mål i Greve. Gennem hele 
kampen havde Greve mange chancer. Den 
store synder var Jan Nielsen, Holte Vinlager 
på Østerbrogade, der tidligere havde spillet i 
B93 sammen med broderen Henrik Nielsen, 
der senere blev professionel i Grækenland. 
B.93’s taknemmelighed kan du vise ved at 
foretage dit næste vinindkøb hos Jan Niel-
sen.

Til skæbnekampen stillede Johnny Petersen 
op med dette hold (4-3-3):

1. Nicolas Nielsen (20 år - 182 kampe/0 mål) 
- kamptallet er pr. 01.01.2005. Som bekendt 
er Nicolas 13 år senere igen sidste skanse og 

er en af nøglespillerne for forårets overlevel-
seskamp i 1. division. Nicolas har i sin tredje 
alder været en stærk ankermand.

2. Iver Blegvad (28 år - 23 kampe/4 mål) - en 
stor og stærk spiller uden verdens største 
ambitioner; slet ikke efter hans debut i 1986 
mod B1913 (2-8). Fik sit internationale gen-
nembrud på DS-niveau da B93 vandt i Prag 
2-1 på to fremragende mål af en flyvende 
Blegvad, som senere blev pilot.

3. René Johansson (26 år - 128 kampe/3 mål) 
- en teknisk bagerste mand som spillede med 
stor, lidt for stor, risiko. Sluttede sin karriere 
i Ledøje-Smørum United.

4. Dan Lübbers (19 år - 193 kampe/8 mål) 
- efter udstationering i Herfølge (vandt DM 
i 2000) er Dan igen hjemme i B93. Over-
tog sammen med vennen Danny Jung sid-
ste sommer jobbet som spillende træner 
for B93, der var i store problemer da Peter 
Nielsen og Preben Elkjær/Thomas Olsen ka-
stede håndklædet. Flot gjort.

Nicolas Nielsen
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5. Thomas Raaschou (20 år - 158 kampe/6 
mål) - halvlangsom venstrebenet spiller med 
et godt spark. Til trods for det pæne kamptal 
nåede Thomas også at spille senior for Frem, 
AB, KFUM og Roskilde KFUM. Spillede 21 J-
landskampe i 1986/87.

6. Jan Jacobsen (26 år - 193 kampe/5 mål) 
- en rigtig fighter, der altid ydede en 100% 
indsats. Har været manager for 1. holdet og 
træner i en enkelt kamp i Superligaen (0-7 
ude mod AB, klubbens største nederlag). Jan, 
stridser i Nakskov, spillede hele 23 kampe på 
diverse unglandshold.

7. Michael Nielsen (18 år - 41 kampe/5 mål) 
- teknisk midtbanespiller, som også var på 
forskellige ung-landshold (7 kampe). Spillede 
senere i Frem og Herfølge inden han blev 
spillende træner for HB, KFUM og igen HB. 
Michael findes også med efternavnet Ras-
mussen og Beck.

8. Leif Funcke Nielsen (26 år - 206 kampe/7 
mål) - var en fortræffelig venstre back eller 
midtbanespiller i mange år. Hvis han havde 
gjort mere ved træningen, kunne han have 
drevet det meget længere. Tog ofte hjørne-
spark i højre side - og det tog sgu’ sin tid.

9. Ulrik Frederiksen (24 år - 15 kampe/1 mål) 
- hurtig teknisk angrebsspiller, der mærkeligt 
nok aldrig slog igennem på 1. holdet. Spillede 
i B93 i 1990/91 - mest på 2. holdet.

10. Cliff Hansen (25 år - 67 kampe/8 mål) - 
løbestærk midtbanespiller, fighter, politibe-
tjent. Han var på hjemmebane i skæbnekam-
pen, idet han havde en fortid i Greve.

11. Flemming Jørgensen (24 år - 138 
kampe/64 mål) - en centerforward med skud 
i støvlerne - og han havde ikke noget imod at 
fyre kanonen af. Blev kaldt ”Bamse” pga. af sit 
navn og sin tætte kropsbygning. I øvrigt født i 
Allinge-Sandvig på Bornholm.  

12. Tom Sander (19 år - 86 kampe/17 mål) 
- venstrebenet, teknisk god lille angriber. 
Var ungdomsspiller i B93.  Spillede hele 20 
Junior-landskampe. Scorede i øvrigt 3 mål da 
B93 i forårsturneringen 1991 nedsablede AB 
med 5-0.

12. Claus Pedersen (27 år - 81 kampe/4 mål) 
- midtbanespiller, teknisk god, ikke speciel 
hurtig. Kom fra Hero og blev derfor kaldt 
„Hero“. Fik en af de mest åndsvage udvisnin-
ger i klubbens historie da han - med et gult 
kort i lommen - lossede bolden over på ten-
nisbanerne. 

I efterårsturneringen 1991 blev derudover 
benyttet spillere som René Poulsen, René 
K. Hansen, Esben Sejr, Danny Jung og Kasper 
Steenbach.

palle banks jørgensen

Frokost 12.00 - 16.00

Derefter værtshus.

Kompagnistræde 2
1208 København K
Telefon 33 32 30 48

B93_maj.indd   28B93_maj.indd   28 12-05-2005   16:00:2212-05-2005   16:00:22



29

Sådan var overskriften i B.T. en dag i april, 
hvor man fokuserede på indvandrere i 
dansk fodbold. Artiklen tog udgangspunkt 
i en række andre lande, hvor indvandrede 
er nået til tops i fodbold, eksempelvis Zla-

tan Ibrahimovic (Sverige) og Miroslav Klose 
(Tyskland), altså 2 nabolande. På U/18 lands-
holdet er der ingen indvandrere. Sportschef 
i B.93, Niels Frederiksen, fortæller til avisen, 
„at rigtig mange unge indvandrere stopper, 
med at spille, når de når 15-16 års alderen“. 
Mange unge danske spillere stopper også i 
den alder, men andelen af indvandrere, der 
stopper er langt større. „Hvis jeg nu skal ge-
neraliserer, så kan man sige, at unge indvan-
drere kan være noget sværere at motivere 
for en klubtræner end danske spillere.Der 
er også en tendens til, at det er trænerens 
skyld, hvis det går skidt.Så vælger de bare at 
stoppe med at spille i stedet for at kæmpe 
videre“.

Rajko Lekic, der har spillet i B.93, siger i 
artiklen, at det er svært for indvandrere at 
slå til, fordi mange trænere foretrækker dan-
ske spillere.

„Jeg har følt, at jeg tit skulle gøre mere for 
at komme på holdet, fordi jeg er indvandrer. 
Da jeg spillede i B.93 i 1.division sad jeg på 
bænken på trods af, at vores angribere ikke 
scorede i ni kampe i træk, mens jeg havde 

lavet 13 mål i syv Danmarksseriekampe. Det 
virkede som om, træneren ikke havde lyst til 
at bruge mig.“ Det er nu en sandhed med 
modifikationer.

Træner Christian Andersen havde stor 
lyst til at bruge Rajko, men når han fik chan-
cen var han ikke særlig motiveret. Han 
„stod“ en venstre fløj for det meste. Rajko 
erkender, at mange indvandrere - ligesom 
ham selv - har temperament, men trænerne 
bør „give dem lidt længere snor end tilfældet 
er i dag“. Rajko fik først succes, da han kom 
væk fra det københavnske miljø og endte i 
Silkeborg.

Den anden B.93’er, der omtales i artiklen, 
er Bajram Fetai, som er en af få rigtig store 
indvandrertalenter på et ungdomslandshold, 
mener også, der er forskelsbehandling. Han 
fik imidlertid stor succes på B.93s divisions-
hold, så stor succes, at han endte i Glasgow 
Rangers og i dag er udlejet til Inverness. „Da 
jeg som helt ung spiller var i KB, følte jeg også, 
at træneren ikke brød sig om mig.“ Bajram 
mener dog, at indvandrere skal indordne sig 
under danske forhold.“Jeg kan godt forstå de 
trænere og medspillere, der bliver sure, hvis 
en indvandrer skaber problemer.“
B.93 har glædeligvis mange med udenlandsk 
baggrund på sine ungdomshold, og det er 
muligt, at vi skal være mere indstillet på kul-
turforskellen, så disse store talenter fort-
sætter med at spille også som seniorer.Men 
der synes, trods det at A-landsholdet ikke i 
dag har spillere med udenlandsk baggrund, 
at være mange på vej. En tredie tidligere 
B.93’er (Olcay Senoglo) har netop i en divi-
sionskamp mod B.93, vist sit format ved at 
score 3 mål!Men prøv at se, hvor mange med 
fremmede navne, der er på B.93s forskellige 
ungdomshold. Det kan ikke stå helt skidt til 
med klubbens trænere. De har øjnene åbne-
for indvandrene.

„TALENTER TABES PÅ GULVET“

Rajko Lekic
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Stort katalog
Sommer 2005

70 13 33 44

B93_maj.indd   30B93_maj.indd   30 12-05-2005   16:00:2312-05-2005   16:00:23



31

Forårssæsonen har i år fået en ny dimension, 
da der spilles om oprykning til efterårets 
nystartede turnering „Pige Elite Øst“, hvor 
Sjællands (herunder Københavns) bedste 
hold skal mødes. Det er selvfølgelig B.93s 
ambition at være med i denne turnering. Her 
først i maj ligger Pigemesterholdet på en tre-
die plads (4 kampe 9 point). De første tre 
hold rykker op i Pige Elite Øst, mens nr.4 skal 
spille kvalifikationskamp med et hold fra SBU.
Desværre har B.93 mistet en af sine tre 
U/14-unionsspillere, idet Marlene Larsen 
er skiftet  til FC Damsø. Hun har været en 
utrættelig fighter for B.93, og har været med 
til at vinde både udendørs og indendørs Kø-
benhavnsmesterskaber til B.93.
Klubbens andre to U/14 unionsspillere er 
Tine Skov Gyrsting og Emilie Jacobsen, og er 
sammen med Marlene Larsen blandt KBUs 
20 spillere på unionsholdet.

B.93’s pigeafdeling er vokset hurtigt og 
har i dag Miniputpiger, Lilleputpiger, Piger og 
Dame/Pige-juniorhold.Til efteråret føjes Da-
mesenior til klubbens kvindelige fodboldaf-
deling. Træner er udpeget og spillertruppen 
forventes klar inden sommerferien.

PIGE MESTER TRUPPEN
 1. Christense Skousen
 2. Celina Cuevas
 3. Camilla Christiansen
 4. Sofie Thorsen
 5. Louisa Vestergaard
 6. Emma Gibmann
 7.  Tine Skov Gyrsting (anf.)
 8. Stephanie Touveneau
 9. Emilie Jacobsen
 10. Marie Eggert Andersen
 11. Irina Schultz
 12. Angela Nocita
 13. Anne Sofie Vinding
 14. Filiz Yasar

Trænere:
  Frank Rasmussen
  Michel Zola

Sponsorer for B.93´piger:
  Bakmann A/S
  Cafe „Frederiks“
  Bastard Film
  Netpulse
  Den blå Avis

B93´ PIGERNÅR FODBOLD FOR ALVOR
SKAL VÆRE SJOVT 

Tine Skov Gyrsting

Michel Zola
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Fodboldbestyrelsen byder forældrene inden 
for i en forældreforening.

Hvis det skal gå rigtig godt i en fodbold-
klub, så skal man også have forældrene med 
på holdet. Derfor har fodboldbestyrelsen 
besluttet, at vi skal have en forældreforening.

Vi ved, at der er mange forældre til drengene 
og pigerne i ungdomsafdelingen, der gerne 
vil tages med på råd, og som har meget at 
bidrage med i en klub som B.93. Men vi ved 
også, at det måske kan være svært for mange 
forældre at finde ud af, hvordan man nu lige 
får givet det gode råd, eller hvor man går 
hen, hvis man har en god ide eller et tilbud 
om assistance. Derfor ideen om at danne en 
forældreforening. 

Og hvad skal denne forældreforening så 
gøre? Ja, det er jo det, som fodboldbestyrel-
sen og forældrene skal tale om. Og det er 
i høj grad op til forældrene. I klubbens be-
styrelse har vi den gode leveregel, at det går 
bedst, når folk laver noget, de synes er sjovt. 
Så vi er indstillet på at lytte og tage imod de 
gode råd. Men for at give lidt inspiration, kan 
vi på forhånd nævne en række idéer, som fal-
der lige for:

-- En forældreforening kan sikre, at der bli-
ver lyttet til forældrene, og at de bliver taget 
med på råd i det daglige liv i klubben. At de 
bliver hørt, før der træffes beslutninger. Man 
kunne for eksempel godt forestille sig, at en 
forældreforening fik en fast plads ved bordet, 
når fodboldbestyrelsen holder møder. 

-- En forældreforening kunne være binde-
leddet mellem klubbens bestyrelse og foræl-
drene. Og hjælpe til med at indkalde foræl-
drene, når der er brug for det, eller når det 
bare kunne være sjovt.

-- Det kunne være forældre, der lige gav 
en hånd med og indgik de praktiske aftaler 

for de enkelte hold, når nu vores restaura-
tør Ole Klein har tilbudt at servere sund 
mad for holdene og spillernes forældre. En 
opgave, som nogen gange er svær at klare 
for træneren, der også skal samle bolde og 
sætte hold.

-- Forældre kunne hjælpe til med at tage 
mod nye spillere og deres forældre. Ingen 
ved bedre end forældrene, hvad man som 
forældre har brug for at vide, når man kom-
mer som ny i klubben. 

-- Forældrene kunne give en hånd med, 
når der er traditionsdage i klubben.

-- Mange forældre har i deres daglige job 
kvalifikationer og kompetencer, som de også 
kunne bidrage med i klubben. Således ved vi, 
at nogle forældre har tanker om at bidrage 
til træner- og lederuddannelse. 

-- Forældre kunne arrangere fællesudflug-
ter for hele mini- og lilleputafdelingen til sta-
dion, når 1. holdet spiller en vigtig kamp.

-- Forældre kunne danne et hold af mødre 
og fædre til fælles aktivitet i motionsrummet 
under den nye afdeling B.93 Motion. Der er 
garanteret flere mødre, der er uddannede 
fítnessinstruktører. Hvorfor så ikke starte et 
aerobichold med fuld gang i den en time el-
ler to om ugen, mens de små træner? (se ar-
tiklen om B.93 Motion andetsteds i bladet)

Forældre kan kort sagt være med til at 
skabe mere aktivitet og en endnu bedre 
stemning i den gamle klub. Kun fantasien 
sætter grænser for, hvad vi kan finde på, hvis 
forældrene vil. Fodboldbestyrelsen er åben 
for alle gode ideer. Så vi håber meget, at I vil 
være med. Derfor: Til de forældre, der læser 
det her, og som kunne tænke sig at være med 
til at danne og forme en forældreforening: 
Kontakt Tommy Møller (telefon 39 18 37 
07, mail Hannequitzau@mail.dk) eller Hans 
Drachmann (telefon 35 42 52 54, mail hans.
drachmann@privat.dk)

FORÆLDRENE SKAL MED PÅ HOLDET
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SMÅPLUK

Claus Borre forlader jobbet som vært på 
DR Sporten den 1.august. Efter forlydender 
vil Calus Borre fortsætte på en anden sport-
skanal. I B.T. nævner Borre, at han overvejer 
herudover at gå ind i en fodboldklub. Det er 
en ide, som han har fået i en snak med FCKs 
Flemming Østergaard, „og da min søn spiller 
i B.93 er det da en mulighed“.Claus Borre er 
med i „Svanemølle-gruppen“, der arbejder 
på en tunnelløsning omkring vejen fra Hav-
netunnellen til Lyngbyvej.

Rejselegat

„Leo Dannins rejselegat“ er tildelt Jørgen Rit-
nagel. Legatet, der er på 6000 kr., bestyres af 
DBU, og skal anvendes til en rejse til en større 
fodboldbegivenhed. For at komme i betragt-
ning skal prismodtageren have været ung-
domsleder samt have „en personlig optræden, 
der kan være til eksempel for de unge“.
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ter Krog, var hård overfor fodboldspillerne i 
klubbens første tid. „Han slog i prædikesto-
len og bedyrede, at de unge mennesker, der 
spillede fodbold søndag formiddag (i kirketi-
den), løb lige lukt i helvede“.

Juniorfodboldrejse til Vestindien

Leif Clemens (billedet) er kommet hjem til 
Danmark for at ledsage holdet til Sct.Croix. 
Det er et led i en udveksling, hvor også 
Brøndby deltager med et juniorhold. Der er 
opnået støtte fra Kulturministeriet til rejsen.

Velkomstbrochure
Der er udgivet en flot Velkomstbrochure, 
hvor B.93 omtales, så nye medlemmer ikke 
står blanke overfor, hvad det er for en klub, de 
har indmeldt sig i. Der er også 10 gode råd til 
forældrene og en side for klubbens trænere. 
Den flotte brochure fås på kontoret.

Støtteforeningen for B.93s ungdomsafdeling 
holder hver lørdag bankospil i Strynøgade 
7.Det er fra kl.12,30 til 16,45. Medlemskort, 
der for et år koster 25 kr., kan bestilles på 
tlf.39180329. Der er 30 spil og også lotteri. 
Nærmere oplysninger hos formanden, Mi-
chael Pedersen, på mobil: 2087 1902.

Banks

Som vi omtalte i sidste nummer af fobold-
bladet, er KBU påbegyndt et blad „Køben-
havnsk fodbold“.I nr. 2 i april er en artikel 
om B.93s historiker, Palle „Banks“ Jørgensen. 
Palle, der arbejder i Danske Bank på 43.år, og 
nu i Hovedsædet i Holmens Kanal, har spillet 
mindst 860 kampe for B.93 som målmand. 

Han er stadig aktiv omkring Masters og Su-
permasters, men blev skadet i en kamp med 
AB sidst i april. Han har spillet 10 kampe på 
B.93s divisionshold, hvor han „søndag den 
6.august 1972 Kl.10,35 i Sundby Idræts-
park i en kamp mod FREMAD A.reddede 
et straffespark.“Som det ses på billedet, kan 
Palle mange ting. Her med kosten i et ar-
bejde for Museumsudvalget.

Sankt Jacobs Kirke

B.93 og kirken har været naboer i mange år 
- og gode naboer. Men en præst i kirken, Pe-

Banko
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         SENIORSTILLINGER I KBU

Serie 2, pulje 5 nr. 7 5 kampe 8-6
   6 point
Serie 2, pulje 6 nr.7 5 kampe 6-13
   6 point
Serie 3, pulje 8 nr.2 4 kampe 24-3
   12 point
Serie 3, pulje 9 nr.6 4 kampe 15-9
   7 point
Serie 3, pulje 11 nr.4 4 kampe 14-6
   9 point
Old Boys I  nr.9 4 kampe 9-10
   4 point
Old Boys II  nr.1 3 kampe 12-3
   9 point
Veteraner  nr.4 4 kampe 12-8
   7 point
Superveteraner nr.9 3 kampe 4-5
   2 point
Masters  nr.2 3 kampe  8-1
   7 point
Supermasters  nr.2  4 kampe 13-11
   9 point
G. Old.  Masters nr.5 1 kamp   0-4
   0 point
Ynglinge Mester nr.4 4 kampe 17-8
   9 point
Junior Mester  nr.3 5 kampe 14-3
   8 point
Junior 3  nr.8 4 kampe 13-24
   3 point
Drenge Mester nr.2 5 kampe 14-2
   15 point
Drenge 1  nr.4 4 kampe 12-3
   8 point
Drenge 4  nr.1 3 kampe 22-2
   9 point
Drenge 6  nr.1 4 kampe 18-2
   10 point

Københavnsserien nr. 5
6 kampe 16-11 11 point Drenge 7  nr.4 4 kampe 16-16

   7 point
Lilleput Mester nr.1 4 kampe 14-1
   12 point
Lilleput 4  nr.6 5 kampe 7-15
   6 point
Lilleput 5  nr.1 5 kampe 30-5
   15 point
Lilleput 7  nr.9 5 kampe 6-32
   3 point
Pige Mester  nr.3 4 kampe 7-8
   9 point
Pige (7)  nr.2 4 kampe 21-10
   10 point
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Der er stadig mange ting at tage sig af for 
Museumsudvalget, men der savnes „lidt nyt 
blod“. Interesserede bedes ufortøvent hen-
vende sig til et af udvalgets tre kustoder: Jør-
gen Norsker,
Hans Hesselberg og Freddie Birtø. Desuden 
er klubbens historiker, Palle Banks Jørgen-
sen, med i udvalgets arbejde. „Wall of Fame“ 
er færdiggjort med ophængningen af Knud 
Petersen, og nu søges den 30. mand, så en 
„Stjerne“ indenfor fodbold eller tennis kan 
blive ophængt. Formandsvæggen er under re-
novering, idet der er bevilget midler til
nye rammer. De skal „håndgøres“, så det ta-
ger nok lidt tid. I gangen skal også navnene på 
de 44 landsholdspillere (A-hold) færdiggøres. 
Palle Banks arbejder på projektet. I cafeen 
mangler to landsholdstrøjer at blive ophængt.
De to brødre, Daniel og Nicklas Jensen, har 
doneret trøjerne og skrevet hilsen på. Des-
uden vil teksten til de 7 fodboldbilleder blive 
ophængt. I klublokalet er tre holdbilleder op-
hængt over pokalskabet.

På 1. sal er lokalet ved trappen dedikeret til 
vor Europa-cup deltagelse, og det færdiggøres 
snart. I gangen ind til omklædningsrummene 
er det hensigten at klubbens ungdomshold i 
fodbold skal ophænges og fotograferingen 
er sat i værk. Vi håber stadig, at modtage flere 
ting til Museumslokalet, og vi håber alle med-
lemmer vil kigge efter rekvisitter, scrapbøger, 
bøger om tennis og fodbold, fotos, gamle 
medlemsblade eller andre B.93-ting.

Materialerne kan afleveres til een af kusto-
derne eller til Gitte på kontoret.

MUSEUMSUDVALGET

Daniel og Nicklas Jensen

Hydro Texaco  . Jagtvej 213-215   

2100 Kbh Ø  . Tlf. 39 29 80 48 forkæler dig og din bil

Service på Østerbro!
Trailerudlejning

Fra kr. 90,- 

Ny vaskemaskine
Udlejning af 

DVD-film
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MAZDA6 SPORT
Kom ind og oplev

En bil der virkelig rykker

SUZUKI GRAND VITARA
Eller lad den kraftige 4WD

trække hele læsset

Jagtvej 157 > 2200 Kbh. N. > Telefon 35 83 70 00 • Lyngby Hovedg. 114 > 2800 Lyngby > Telefon 45 88 50 35
EBBE ELMER Åbent hverdage 9.00-17.30 og søndag 11.00-15.00

www.ebbe-elmer.dk – Suzuki forhandles både i Lyngby og på Jagtvej

Mazda forhandles på Jagtvej men serviceres også i Lyngby
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B.93’s 1.ynglingetrup:
1. Emil Jensen
2. Sebastian Svane
3. Mark B. Nakai
4. Morten Sichlau-Pedersen
5. Anders Qvist
6. Mustafa Al-Saraj
7. Aske Krohn (anf.)
8. Waseem Al-Alami
9. Milad Nazari
10.Danny Mirabel
11.Alexander Vorobjov
12.Matthew W.Rasmussen
13.Alieu Koroma
14.Thomas Jensen
15.Anders Mark
16.Mihail F.Andonov
17.Patrick Pedersen
18.Marco Nerup
19.Mohammed Jawed
20.Karsten Garde Madsen

Træner: Arne Holm
Ass.træner: Peter Meisner
Teamchef: Danek Olsen

UNGDOMSAFDELINGEN

U/18-landsholdet

11.maj mødte U/18-landsholdet Tyskland. I 
truppen havde B.93 tre spillere med: Aske 
Krohn, Danny Malowanczyk Mirabel og 
Anders Bjerring Qvist. Danny har ikke tid-
ligere været med i landsholdssammenhæng.
Magnus Troest(nu i Aston Villa) er skadet. 
Brøndby og KB/FCK havde hver 2 spillere i 
truppen. Anders Bjerring Qvist var også med 
i U/19-truppen, der lige efter påske, spillede 
turnering i England. Også en tidligere B.93’er 
(nu i FCK) Niclas Nygaard Svendsen deltog. 
På KBUs to ungdomsunionshold har B.93 6 
spillere med på U/15-holdet og 8 spillere på 
U/16-holdet: U/15: Magnus Ekman, Mathias 
Jørgensen, Mo Thegler, Daniel Lindsten. Stef-
fen Jatczak og Jeppe Sørensen.
U/16: Mohammed Ali, Magnus Bank, Seba-
stian Clausen, Henrik Cortsen, Frederik
B.Hansen, Mads Heisterberg, Patrick Ander-
sen og Jesper Kolding.

Ynglinge-divisionen
B.93s 1.ynglinge er i år blevet placeret i Di-
visionen. B.93 havde håbet, at holdet - lige-
som juniorerne - var blevet placeret i ligaen.
Holdet har indledt foråret flot med 4 sejre i 
de første 4 kampe. Målscore 11-3.
Modstanderne i denne division er Herfølge, 
FREM, Farum, Køge og FC Bornholm.

Forårets kampe:
22.maj  Herfølge - B.93
28.maj  Køge - B.93
4.juni  B.93 - FC Bornholm
11.juni Farum - B.93
I efteråret spilles i en landsdækkende divi-
sion. Det er nr. 1 og 2 i de tre divisioner. 

Arne Holm

B93_maj.indd   38B93_maj.indd   38 12-05-2005   16:00:3912-05-2005   16:00:39



39

8. Bassel Jradi
9. Sebastian Lübecker
10.Jasin Khayat (anf.)
11.Hichem Chatri
12.Sofus Sørensen
13.Elmedin Aslani
14.Morten Levinsen
15.Mike Krause
16.Johan Reiler(målm.)
17.Bertram Skotte

Træner: Morten Grahn
Ass.træner:Anders Lange
Holdleder:Børge Jørgensen

Juniorligaen
Sidste kampe i foråret:
21.maj B.93 - Brøndby
28.maj Esbjerg - B.93
4.juni B.93 - FC Midtjylland
11.juni AB-B.93

ITU-træner
ITU står for Intergreret Talent Udvikling. 
Thomas Frank er 31 år og har sidste år fun-
geret som junior- og unglingetræner i Hvid-
ovre.Han er DBU-instruktør og i gang med 
A-træneruddanelsen. Han er i gang med ud-
dannelsen i Idræt på Københavns Universi-
tet. Thomas er fuldtidsansat i B.93.

Thomas Frank

Målmandstræner:
Michael Erlangsen
Fysisk træner:
Jørgen Troest
Fysioterapeut:
Bjarke Henriksen
Læge: Niels Olsen

Sponsorer:
Hetland VVS/El a/s
Murermester B.Priskorn
K.S.Ejendomsservice
Gulvservice v/H.Jensen
Malerfirma Leif Nielsen
Blikkensl.Herbert Madsen
Snedkerfirma Bendix

DBUs FODBOLDSKOLE
I uge 25 er der Fodboldskole hos B.93. Sko-
len er desværre allerede udsolgt.

KBUs POKALTURNERING
Lilleputter:
B.93 - Hvidovre 4-1
B.93 - Skjold (uge 18)

Drenge:
B.93 - Jægersborg 18-0
B.93 - FA 2000 (uge 20)

Juniorer:
B.93 - Rymarksvænge 3-0

Ynglinge:
AB 70 - B.93 0-2

B.93’s Lilleput-trup i pokalkampen mod 
Hvidovre:
1. Mathias Wallind
2. Markus Hornbak
3. Frederik Frankmann
4. Markus Leding
5. Mirdon Ziberi
6. Oskar Vråe
7. Simon Carstensen
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                        GENERALFORSAMLINGEN             

Hans Drachmann fik ÅRETS 
LEDERPOKAL overrakt af for-
manden for Hovedbestyrelsen, 
Hans har været uhyre aktiv i 
klubbens vanskelige periode, 
først i fodboldbesyrelsen og 
nu som sekretær i Hovedbe-
styrelsen. Hans står for den 
imponerende udsendelse af 
INFO-breve til ledere, trænere 
og interesserede medlemmer.

Henrik Dreiager får poka-
len som „ÅRETS 93’ER“. (På 
billedet ses tillige „Ritter“).
Henrik har fulgt klubben i 
mange år, og været aktiv om-
kring sponsorudvalg m.v. I det 
seneste år har Henrik ydet en 
kæmpeindsats omkring regn-
skabet (bilagsføring) samt ved 
udarbejdelsen af kamppro-
gram på stadion.

Steen Bakmann fik gave og 
flotte ord fra formanden for 
sin indsats i B.93 i de senere 
år. Har fungeret som næstfor-
mand indtil generalforsamlin-
gen, men var ellers kasserer 
i de vanskelige år. Han var 
stærkt involveret i overdra-
gelsen af den professionelle 
fodbold til Elkjær og Olsen og 
blev da også bestyrelsesmed-
lem i deres selskab.

FRA
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                                   . . .FORTSAT

Jørgen Norsker er blevet klub-
bens 17.æresmedlem, den stør-
ste hæder i B.93. Fra 1989 til 
1999 var han klubbens formand 
og stod i spidsen for dels 100 
års jubilæet og dels klubbens 
flytning til Svanemølleanlæg-
get. Er stadig engageret som 
formand for det nyoprettede 
anpartsselskab og som næstfor-
mand i fodboldbestyrelsen.

Freddie Birtø fik som den før-
ste i B.93 klubbens fortjenstnål. 
Denne udmærkelse blev indført 
i 2001. Freddie startede i 1985 
som redaktør af divisionshol-
dets kampprogram og sluttede 
i 1997. Var redaktør af klubbens 
medlemsblad fra 1989 til 2000.I 
Hovedbestyrelsen fra 1989 som 
sekretær og sluttende som næst-
formand i 1997. Redaktør af „B.93 
Fodbold“ fra 2002 til 2005.

KBU’s formand, Torben Mo-
gensen, der også er kasserer i 
DBU, uddelte KBU’s sølvnål til 
3 B.93’ere. Sølvnålen uddeles 
til klubledere for 15 – 20 års 
ledergerning. De tre 93’ere 
var dels klubbens to æres-
medlemmer, Henrik Lindholm 
(billedet) og Jørgen Norsker 
og herudover fik klubbens fod-
boldformand, Jørgen Ritnagel 
den flotte udnævnelse.
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B.93 er på vej til at åbne en ny aktivitet i 
klubben. En motionsafdeling, der skal til-
trække nye grupper og enkeltmedlemmer 
og gøre klubben større og stærkere.

I B.93 vil vi gerne være en moderne 
idrætsforening. Og en moderne idrætsfor-
ening ser ikke ud som en idrætsforening så 
ud for bare 20 år siden.

Vi har i hovedbestyrelsen og fodboldbe-
styrelsen sat os for at gøre B.93 til en klub, 
hvor der er aktivitet hele dagen. Ikke bare 
sidst på eftermiddagen og om aftenen. Men 
et sted, hvor mange forskellige mennesker 
kommer gennem hele dagen for at få motion 
og være en del af et hyggeligt fællesskab og 
et godt kammeratskab.

B.93 skal være et sted for hele familien. 
Det skal ikke være et sted, hvor forældrene 
bare sender deres børn hen. Det skal være 
et sted, hvor hele familien kan have det rart 
og få oplevelser i fællesskab.

Det er en del af de tanker, der ligger bag 
Hovedbestyrelsens beslutning om blandt 

andet at oprette en ny aktivitet i B.93. Akti-
viteten har fået navnet B.93 Motion, og den 
er under overskriften „Kom i god form og 
i godt selskab“ ved at blive etableret med 
afsæt i vores motionsrum eller styrkerum, 
som det også er blevet kaldt.

I det præsentationsmateriale, der er ved 
at blive udarbejdet, præsenterer vi den nye 
afdeling på denne måde:

„B.93 Motion er en afdeling i Boldklub-
ben af 1893, der henvender sig til folk i alle 
aldre, som ønsker at komme i bedre form, 
leve et sundere liv og samtidig være en del 
af et fællesskab, hvor man har det sjovt i en 
klub med masser af god stemning, tradition 
og historie.

Man kan få et individuelt medlemskab af 
B.93 Motion og dermed træne på egen hånd, 
på lige præcis den måde, man har lyst til og 
på de tidspunkter, der passer en.

Eller man kan blive optaget på et af de 
hold, som klubben har oprettet, hvor in-
struktører står for træningen hver uge, og 

B.93 MOTION
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(før Øregaardsparken)

Speciale:
Gamle iranske tæpper

samt nomade og landsbytæpperfra Iran og Kaukasus

Specialist i vask og reparation

Åben: 13 - 17.30 • lørdag:10 - 14 • mandag: lukket

Tlf.: 39 62 41 69

K
E

L
IM

WIINSTEDT
ORIENTTÆPPER & KELIMGALLERI

Strandvejen 201 

hvor der er også kan ydes kostvejledning og 
gives andre gode råd til at leve et sundere og 
sjovere liv.

Vi arrangerer holdundervisning for skole-
klasser, for ældre og for børn og unge med 
særlige behov. Virksomheden kan købe fir-
mamedlemskab.

Vi er ikke et stort moderne fitness-center, 
men vi har de maskiner og redskaber, der 
skal til, og vi vil løbende forsøge at opfylde 
medlemmernes ønsker om forbedringer. 

Det hele foregår i B.93 klubhus ved Sva-
nemøllen på Østerbro i København, hvor 
der også er mulighed for at indgå i det fæl-
lesskab, der i øvrigt findes i klubben. Man kan 
spise i klubbens restaurant, Cafe Frederiks. 
Man kan spille boule eller dart eller bare 
nyde livet på vores dejlige terrasse. Eller man 
kan blive aktiv inden for de to sportsgrene, 
som har stået på klubbens program i mere 
end 100 år: Fodbold og tennis. Også her har 
vi aktive i alle aldre fra de helt små til folk i 
80-årsalderen.“

Det er tanken, at B.93 Motion skal gå i 
gang med diverse hold fra august i år. Men vi 

håber, at vi allerede inden sommerferien kan 
åbne B.93 Motion for individuelle medlem-
mer. Inden da skal der dog ske nogle forbed-
ringer i lokalet.

B.93 Motion er ved at blive etableret i et 
samarbejde mellem fodboldafdelingen og 
tennis-afdelingen, og vi har indtil nu fået til-
knyttet flere instruktører og prjektledere, 
som har erklæret sig klar til at gøre en ind-
sats.

Konkret har vi indtil nu gjort det, at vi har 
for det første har skabt orden i motionsrum-
met. Alt overflødigt er smidt ud. Der er ryd-
det op og gjort rent og skabt plads til ekstra 
aktivitet. Vægge og vinduer er blevet malet 
og rummet er blevet lyst og godt. Så de hold, 
der bruger rummet nu, beder vi venligt men 
indtrængende om at være med til at holde 
orden og passe på rummet.
Vi har haft en dialog med mange forskellige, 
som kunne tænkes at bruge den nye afdeling 
og melde folk ind. Og vi håber, at vi i de kom-
mende måneder får etableret disse tilbud:

Motion i dagtimerne for de ikke helt unge: 
Vi har kontakt med Folkesundhed Køben-
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havn, der er en del af kommunens sundheds-
forvaltning. Kommunen har blandt indført, at 
man kan få „kost og motion på recept“, og 
når kursisterne er færdige med det program, 
forsøger vi at få dem over i vores klub. Ca-
thrine Ørbeck Riis og Christine Erritzøe fra 
tennisafdelingen står for det.

Motion, leg, bevægelse og kostvejledning 
for børn, der har problemer med vægten: 
Jesper Klarskov Andersen og Morten Mad-
sen er ved at etablere et tilbud om to ganges 
ugentlig træning, leg, spil og kostvejledning 
for børn, der har problemer med vægten. Vi 
er i dialog med kommunen og med skolerne 
i lokalområdet om dette.

Kick-boxing: Morten Madsen er også klar 
til at etablere et tilbud om kick-boxing en 
gang om ugen. Han understreger, at der er 
tale om en sportsgren, som er ikke-voldelig 
men som giver folk sved på panden, gør dem 
stærkere og smidigere og samtidig lærer 
dem selvforsvar.

Individuelle medlemmer: Vi håber, at B.93 
Motion også vil være et tilbud til nye, indivi-
duelle medlemmer, som synes, at vores hyg-
gelige klub med alle vores sjove og skægge 
medlemmer er det helt rigtige sted at melde 
sig ind, hvis man gerne vil komme og motio-
nere et par gange om ugen. Vores tidligere 
1. holdsspiller Michael Jensen, der er ved at 
uddanne sig til fysioterapeut, vil en gang om 
ugen byde velkommen og give introduktion 
til maskiner og redskaber, og der vil også 
blive tilbud om massage. B.93 Motion skal 
have åbent hver dag fra tidligt morgen til sen 
aften, og kun være lukket nogle timer hver 
dag, der er reserveret for hold.

Vi kunne også godt forestille os, at nogle 
af de mange mødre og fædre, der ofte er på 
anlægget, når mini- og mikroholdene træner, 
kunne tænke sig at blive en del af for eksem-
pel et aerobichold. I stedet for at læse bøger 
på græsset, kunne de få en god gang motion 
og derefter spise et godt måltid for hele fa-
milien i Cafe Frederiks.

Vores egne fodboldhold og tennishold vil 
fortsat kunne bruge rummet, men det vil kun 
kunne ske efter aftale og reservation. Enkelt-
medlemmer i tennis og fodbold vil kunne blive 
medlem af B.93 Motion for en ekstra betaling 
på 300 kroner om året.

For nye medlemmer har Hovedbestyrel-
sen fastlagt nogle kontingentsatser, der går fra 
150 kroner per måned, til 1.200 kroner for et 
helt år. Som sagt er det nødvendigt med nogle 
forbedringer og indkøb af flere maskiner og 
redskaber, før vi kan åbne officielt. Klubben 
har derfor søgt om støtte til dette og håber, 
at vi inden længe kan åbne officielt for den nye 
aktivitet: B.93 Motion.

Hans Drachmann

Hvis nogle - forældre eller instruktører eller 
andre - har lyst til at være med til at skabe aktivi-
tet i B.93 Motion, så skal I ikke holde jer tilbage. 
Send en mail til hans.drachmann@privat.dk.

B93_maj.indd   44B93_maj.indd   44 12-05-2005   16:00:4412-05-2005   16:00:44



45

KONKURRENCEVINDERE

I sidste nummer af „B.93 Fodbold“ var ud-
skrevet en konkurrence, hvor tre spørgs-
mål fra bladet, skulle besvares. Salgschef 
Jørgen Bundgaard udtrak vinderne.
Hovedpræmien, et weekendophold i et af 
„Dansk Folkeferie“s centre, blev vundet af:
René Andersen. 
De 3 trøstpræmier (hæfter fra Tips-bladet) 
blev vundet af:
Lars Arnskov,
Jørgen Ritnagel og
Christian Svensson.
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HOVEDBESTYRELSEN

Formand:

Johnny W. Hansen

Mobil: 6080 9393

wetter@mail-online.dk

Kasserer:

Hans Bay

Privat: 3538 7805

Mobil: 2511 0666

hb@sfi.dk

Fra tennisafdelingen:

Svend Tøttrup (tennisformand)

Privat: 4587 2840

Mobil: 4051 0273

svend.toettrup@nettest.com

Bo Eklund

Tlf. 7457 1035

boek@railion.dk

Fra fodboldafdelingen:

Jørgen Ritnagel (fodboldformand)

Privat: 3542 3293

Mobil: 2273 0885

ritnagel@mail.tele.dk

Hans Drachmann (sekretær)

Privat: 3542 5254

hans.drachmann@privat.dk

Suppleanter:

Torben Klarskov

Privat: 4817 5893 

torbenklarskov@jubiipost.dk

Jon Bremerskov

Mobil: 2970 2970

Tilknyttet administrator:

Henrik Dreiager

Privat: 4585 0773

Arbejde: 3283 6912

dreiager@hotmail.com

FODBOLDBESTYRELSEN

Formand:

Jørgen Ritnagel

Østerbrogade 88

2100 København Ø

Tlf.: 3542 3293

Mobil: 2273 0885

ritnagel@mail.tele.dk

Næstformand:

Jørgen Norsker

Callisensvej 38

2900 Hellerup

Tlf.: 3962 5648

norsker@post7.tele.dk

Øvrige medlemmer:

Tommy Møller

Tlf.: 3918 3707

Hannequitzau@mail.dk

Kim Milwertz

Tlf.: 4453 3527 

Mobil: 2664 7224

kim.milwertz1@skolekom.dk

Morten Bredsgaard Randers

Tlf.: 3646 3506

Mobil: 6171 7167

m.bredsgaard.randers@sol.dk

Mads Kusk

Mobil: 2834 2658

madskusk@hotmail.com

Suppleanter:

Kenneth Carstensen

Tlf.: 3920 8219

kscarstensen@yahoo.dk

Søren Christoffersen

sc@basencph.dk 

Tlf. 3920 5408
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Nybolig Peter Norvig

11 butikker i HT-området
Tlf. 7010 2019

10 gode grunde 
til at vælge 
Nybolig Peter Norvig

Markedsføring der virker
Den bedste markedsføring giver den 
mest optimale pris. Du får ikke en 
bedre markedsføringspakke, end den 
vi giver dig.

Egen boligavis i Berlingske, 
Politiken og JyllandsPosten 
En bolig sælger ikke sig selv, der skal 
en stor indsats til. Blandt andet skal 
den annonceres, så den bliver set af 
fl est mulige. Vi annoncerer alle de 
boliger, vi har til salg i vores boligavis. 
Den udkommer som indstik i Ber-
lingske Tidende hver 2. uge, hver 
3. uge i Politiken og hver 3. uge i 
Jyllands-Posten. 

Vurderinger der holder
Der kan være fl ere priser på en bolig: 
For høj, for lav og så den rigtige pris. 
Den sætter vi.

Gode salgsresultater
Vi sælger mere end 3 boliger hver 
eneste dag året rundt. Det bliver 
mere end 1.000 boligsalg om året. 

nybolig.dk
Vores hjemmeside har mere end 
100.000 unikke besøgende hver uge. 

Effektivt Køberkartotek
Vi har et stort udvalg af boliger. Har 
vi ikke det du søger, fi nder vi det via 
vores Køberkartotek. 

Største ejendomsmægler i HT
Vi har 11 butikker og 52 engagerede 
medarbejdere, som sikrer dig et ef-
fektivt og kompetent salgsarbejde. 

Mange boliger sælger 
mange boliger
Vi har det største udbud af boliger. 
Det ved køberne, og derfor kommer 
de til os, når de skal købe. I gennem-
snit er der tre kunder om dagen, der 
året rundt køber bolig gennem os. 

Vi kender dig og din bolig 
Alle vores mæglere i lokalområdet er 
ude og se din bolig, senest 8 dage 
efter den er kommet til salg. 

Tilfredse kunder 
91% af vores kunder vil anbefale 
os til familie og venner og vil bruge 
os igen, næste gang de handler. 
Tilfredse kunder er vores bedste 
anbefaling.
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