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FORORD
Vor energiske salgschef Jørgen Bundgaard har igen sørget for, at „B.93 Fodbold“ i foråret 2004 kan udkomme
med 3 numre.
Som bekendt er ideen med fodboldbladet, at det skal sørge for kommunikationen til fodboldafdelingens medlemmer, sålænge det ikke er
økonomisk muligt for B.93s Hovedbestyrelse at skaffe midler og medarbejdere til et egentligt medlemsblad. Redaktionen af dette fodboldblad er
udpeget af en kreds af fodboldmedlemmer, og vi håber man er tilfreds

med bladet.
Det vil være muligt at få sine meddelelser frem ved at tilsende redaktionen
disse meddelelser/oplysninger, dog
skal det være indenfor 1 a 2 sider. Redaktionen forbeholder sig ret til at
forkorte i for lange oplæg.
Vi håber på en god sæson for alle klubbens hold.
„B.93 Fodbold“ nr.8 (næste blad) vil
udkomme omkring månedsskiftet
april/maj.
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Af Jørgen R
bestyrelsen

Græsset er ved at blive grønt. Spillere, trænere, holdledere og fodboldbestyrelsen er
ved at være klar til at pudse støvlerne og
komme i gang for alvor.
Vi regner med at blive 41 eller 42 hold i den
kommende sæson. Det er tre-fire flere end
sidste år. Det er et tegn på, at den gamle
klub er på vej fremad igen, men der skal
også arbejdes hårdt for at sikre, at alle hold
kommer godt og succesrigt gennem turneringen.
For fodboldbestyrelsen er det vigtigt, at alle
hold kommer godt igennem sæsonen, at
spillerne får udviklet deres kunnen, og at
alle har det sjovt og oplever et fællesskab i
klubben, uanset om de spiller på højere eller lavere rangerende hold. Vi vil have de
bedste hold, og vi vil også have den bedste
klub i København.
Der er dog to hold, som fodboldbestyrelsen lægger særlig stor vægt på i 2004.
Det ene er vores 2. senior i Danmarksserien. Holdet ligger ved indgangen til forårssæsonen under stregen, og det er meget
vigtigt for klubben, at holdet rykker op
over stregen og sikrer pladsen i Danmarksserien, hvor B93' divisionsreserver per tradition hører hjemme. Flemming Johansen
og Carsten Rasmussen arbejder engageret
med holdet, der er vandret fra succes til
succes i de senere år men nu er sat på en

hård opgave.Vi er sikre på, at spillerne kan
løse den, hvis vi får marginalerne med os i
foråret.
Fodboldbestyrelsen har afsat ekstra ressourcer på budgettet, der også har været
alt for lille i de foregående år. Desværre betyder det ikke, at pengene til det mest nødvendige materiel er til rådighed, når der er
brug for dem. Klubbens økonomiske kollaps for et par år siden skaber fortsat alvorlige problemer. Vi håber, det bliver bedre i
løbet af foråret, men der bliver stadig hårdt
brug for både tålmodighed og for den gejst
og gode stemning, som har præget 2. senior
i en årrække.
Det andet hold, som fodboldbestyrelsen
lægger særlig vægt på i år, er 2. ynglinge. Sidste år havde vi slet ikke et 2. ynglinge, hvilket fodboldbestyrelsen anser som lidt af en
katastrofe. Vi kan ikke være det bekendt
over for de spillere, som ofte har været i
klubben i mange år, men som ikke lige er
nok til et hold. Og det er afgørende for
klubbens fremtid, at vi får genskabt den naturlige tilgang til seniorafdelingen fra vores
ungdomsafdeling.
Træner Henrik Seeberg arbejder ihærdigt
med spillerne. De er ikke mange, men det
er gode spillere, som vi vil beholde i klubben. Og lykkes det at skabe et stærkt 2.
ynglinge i år, vil det være meget lettere at
fastholde til næste år.

Det store frafald i junior– og ynglingeafdelingen er et af vores allerstørste problemer.
For at gøre det mere attraktivt at spille på
holdene, er der i år takket være bankospillet indkøbt træningsdragter og træningstøj
til alle spillere på 2. ynglinge og 2. og 3. junior.Vi håber, at det vil rygtes, at der nu gøres noget ekstra for de spillere i klubben, så
vi også kan få tilgang udefra.
Hvis en klub som B93 skal fungere med
både de bedste hold og mange hold, og det
skal den, så kræver det, at alle arbejder efter
det samme mål. Og at alle hjælper og støtter hinanden. Derfor har fodboldbestyrelsen op til sæsonen også stillet krav til
især de bedste hold om, at de også skal gøre
en indsats for at samarbejdet med de andre
hold fungerer. Når klubben bruger mange
penge på 1. holdene, forventer vi også, at de
støtter og samarbejder med de andre hold.
For at lette samarbejdet når vi går på græs,
vil alle hold i den samme afdeling derfor
som hovedregel træne på samme tid og
side om side, så vi får skabt et godt samarbejde og fællesskab i klubben.

penge end budgetteret, og der var et sekscifret overskud på driften i den samlede
klub sidste år. Præcis hvor stort skulle vi
gerne få at vide på generalforsamlingen den
27. april.
Men selv om vi arbejder af på gælden, er det
stadig nødvendigt med tålmodighed,
sparsommelighed og godt humør i den
kommende tid. Gælden er stadig stor og
det gør, at likviditeten stadig er mere end
stram. Fodboldbestyrelsen er ikke i skrivende stund i stand til at redegøre mere
præcist for klubbens økonomiske status,
simpelt hen fordi vi ikke kender den. Medlemmernes mulighed for at få mere præcis
besked og for at stille spørgsmål bliver generalforsamlingen, der er planlagt til den 27.
april.
Siden valget i juni sidste år har fodboldbestyrelsen haft det som et af sine vigtigste
mål at genskabe den gode stemning i klubben. Det er i høj grad lykkedes, synes vi selv.
Men det skal heller ikke skjules, at der er en
række problemer og opgaver, som skal løses bedre.

Pengemanglen efter det økonomiske
sammenbrud har skabt urimelige forhold
for mange i de sidste par år og kræver stor
tålmodighed af trænere, ledere og spillere.
Vi er nu på vej til at få ryddet op i økonomien. I fodboldafdelingen bruger vi færre

Vores samarbejde med det professionelle
A/S har ikke været så godt, som det bør
være. Fodboldbestyrelsen håber, at vi meget
snart kan få afklaret gamle regnestykker og
begynde at samarbejde i en god stemning

Formand Johnny W. Hansen
(77 Divisionskampe)

Sekretær Hans Drachmann
(27 Divisionskampe)

om fremtiden. Der er mange ting, vi gerne
vil samarbejde med A/S om, som vi mener
vil være til fordel for både A/S og moderklubben.
Det har ikke gjort det hele lettere, at
hovedbestyrelsen først gav fodboldbestyrelsen mandat til at afklare uenighederne
med A/S, hvorefter hovedbestyrelsens formand og kasserer uden om fodboldbestyrelsen selv begyndte at forhandle med A/S.
Et eksempel, der viser, at det også er helt
nødvendigt, at samarbejdet mellem fodboldbestyrelsen og hovedbestyrelsen bliver
bedre.
Vi bliver også nødt til at sikre, at hovedbestyrelsens kasserer får lagt klubbens økonomi, bogføring og regnskab tilbage i klubben, så det bliver muligt for de valgte
bestyrelser at følge med. Ligesom det bør
være en selvfølge, at vi har en hovedbestyrelse, som skaber klarhed og åbenhed over
indgåede aftaler. Så vi for eksempel ikke
igen skal opleve, at der uden om fodboldbestyrelsen overføres for mere end 25.000
kroner materialer fra Sport Direct, som var
øremærket klubben, til A/S, uden at nogen
ved, hvordan det er sket. Hvordan kan det
ske uden kassererens vidende? På et tidspunkt, hvor vi i fodboldafdelingen ikke kan
få penge til at købe bolde til den kommende
sæson.
Det får vi nu klaret alligevel takket være
hjælp fra bankospillet, som er blevet helt
uundværligt i arbejdet med at holde klubben gående.
Vi bliver også nødt til — mens vi holder humøret højt — at stramme os an på en

række andre punkter i fremtiden.
Et af de allervigtigste punkter er sikre, at
alle spillere er meldt ind og betaler kontingent til tiden. Der er i dag alt, alt, alt for
mange gratister og medlemmer i restance.
Det siger sig selv, at vi ikke kan drive klubben, hvis folk ikke betaler kontingent for at
være her. Bestyrelsen er derfor gået i gang
med en systematisk medlemskontrol, hvor
vi vil give folk uden medlemskort klar besked: Man skal være medlem og betale til
klubben for at spille her.
Vi må også alle sammen blive bedre til at
passe på vores inventar og materialer. Antallet af bolde, der er mistet i de sidste par
år, er katastrofalt. En konsekvens af det bliver, at det fra græssæsonen er slut med fælles boldordninger. Hver træner eller holdleder vil i stedet få udleveret et antal bolde,
som vedkommende vil blive holdt ansvarlig
for.
Undskyld, at jeg lige faldt ud af den gode
stemning, men vi vil få det meget sjovere og
lettere, hvis vi husker disse simple regler.
Tilbage i den positive rille skal jeg nævne, at
vi samarbejder godt med tennisafdelingen
og håber på flere fælles fester i år. Sammen
med tennisfolkene arbejder vores webmaster Klaus Johansen på konstant at forbedre klubbens officielle hjemmeside
www.b93.dk
Klik selv ind og følg med i, hvor meget der
sker. Både på hjemmesiden og i klubben.
Fodboldbestyrelsen ønsker alle en god sæson 2004.

Bjergvangen 1 DK 3060 Espergærde Telefon 4917 0303 www.mml.dk

Indkaldelse til ordinær

Tirsdag 27.april 2004 Kl.19.30 i klubhuset
på Svanemølleanlægget
Dagsorden ifølge lovene, herunder
valg af formand.
Endelig dagsorden opslås i klubhuset
lige efter påske.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være Hovedbestyrelsen (via kontoret) i hænde skriftligt
senest 20.april 2004.

Fakta-box
Fodboldbestyrelsen træffer de overordnede sportslige, økonomiske, praktiske og
pædagogiske beslutninger i fodboldafdelingen. Arbejdet er delt i 8 hovedområder
med hver en ansvarlig og en andenmand på
de fleste opgaver. I praksis vil de 2 personer arbejde sammen. For hver afdeling er
der en kontaktperson i bestyrelsen, som
afdelingslederne samarbejder med.

linge 2) Kenneth Carstensen (forældrearbejde, kontaktperson for mini og
mikroafdelingen) Hans Bay (Trænerkurser, kontaktperson for drenge og pigeafdeling) Tommy Møller (Baneplanlægning, kontaktperson for lilleput)

Formand:
Johnny W. Hansen & Jørgen Ritnagel (Baner,Anlæg og materialer, sponsorudvalg, kontaktperson for seniorer og
old boys) Niels Frederiksen (ungdomselitearbejde, sponsorudvalg) Jørgen Norsker (økonomi) Hans
Drachmann (Information, baneplanlægning, kontaktperson for junior 2 og 3, yng-

Tilknyttede til bestyrelsen:

Telefonnumre for fodboldbestyrelsen på
side 47.

Advokat:Torben Henriksen
Indsamling af FOS-oplysninger:Ole Petersen
Trænerkurser:Anders Levinsen
Stævner: Michel Zola
Tøj og kontakt til Sport Direct: Allan
Franck Nielsen

Nekrolog

Billedet viser Anders Helsted ved ombygningen af det nuværende klubhus „Slottet“

Anders Helsted, der pludselig døde
20.januar — 63 år gammel — under en
skiferie i Østrig, var meget aktiv i B.93
og tillige en behagelig og engageret arkitekt.Allerede som 27 årig startede
Anders sin egen tegnestue med speciale i bygning af bryggerier. Dette arbejde fortsatte i godt 35 år med opførelser af bryggerier hele verden over. I
marts skulle Anders som chefdesignerindvie Europas største nybyggede
bryggeri i Holland. Herhjemme efterlader Anders sig også mange arkitektonisk rigtige bygninger, hvoraf en del er
beskrevet i arkitektbøger og i tidsskrifter. Det gælder eenfamiliehuse langs
Strandvejen og ved Vestkysten, konto-

rer for EU-kommissionen.Anders var
etuhyre socialt menneske, der også gav
sig udslag i byggerier for handicappede,
senest et hus for autister. For B.93 var
Anders en uhyre kompetent arkitekt
ved op– og ombygningen af klubhuset
her ved Svanemøllen. Han fik skabt
dejlige lokaler i huset, der jo indtil
B.93s opførelse var hospital.Det gjaldt
specialt opholdslokalerne i stuen, men
også kælder, 1.sal og senest 2.sal fik Anders gjort til gode lokaler. På grund af
klubbens økonomi og specielt Københavns kommune og KIs økonomi, blev
ikke alle Anders ideer gennemført.
Desværre, men han kunne virkelig
være resultatet bekendt. Desværre
skæmmedes forholdet mellem Anders
og B.93s øverste ledelse i de senere år,
da det kom til en retssag omkring planlægningen af ny tennishal.Store misforståelser og ikke mindst klubbens elendige økonomi gjorde, at tennishallen
aldrig blev opført på Svanemøllegrunden. Æret være Anders Helsteds
minde.

Østerbro stadion
I sidste blad efterlyste vi familielegepladsen på Østerbro stadion, som den daværende B.93–direktør Finn Kokholm
anskaffede i dyre domme. Sikkerhedschef på stadion Michael Sorth Andersen
oplyser til „B.93 Fodbold“, at fjernelsen
af familielegepladsen er sket af sikkerhedsmæssige grunde. Legepladsen, som
jo ellers kontrolleres under B.93s
kampe, har været udsat for grov hærværk, og forskellige ting fjernet.

Tavlen med meddelelse om næste B.93hjemmekamp, som stod ud mod Gunnar Nu Hansens plads, blev fjernet, da
pladsen mod svømmehallen skulle asfalteres.Skiltets sponsorer skal selvfølgelig
også udskiftes, da det er andre sponsorer nu. Det er aktieselskabets ledelse,
der skal udføre denne ændring.
fb

Elkjær i nettet

Østerbro stadion
Vagtkoordinator: Michael Sorth Andersen
Kontrollører: Jørgen Pedersen
Salg: Jan Smith og Michael Hornhoff
samt fra Fanklubbens boder
Speaker: Janne Kolding
Presseservice: Jens Kolding

B.93s trup - Aldersfordeling
Årgang 1985...4
Årgang 1984...3
Årgang 1983...2
Årgang 1982...4
Årgang 1981...1
Årgang 1980...3
Ialt under 24 år 17
Årgang 1978...2
Årgang 1977...1
Årgang 1976...1
3 spillere er over 30 år:
Ole Puggaard 30 år
Dan Lübbers 32 år
Nicolas N. 34 år
(Truppen ses på næste side)

Michael Sorth Andersen — stadion ansvarlig

DONG CUP
Søndag 14.marts Kl.13
B.93—AC Horsens
Janne Kolding — speaker

Divisionsholdets
kampe i foråret
Søndag
Lørdag
Søndag
Mandag
Søndag
Søndag
Søndag
Søndag
Onsdag
Søndag
Lørdag
Mandag
Lørdag
Søndag
Lørdag

21.marts
27.marts
4.april
13.april
18.april
25.april
2.maj
9.maj
12.maj
16.maj
22.maj
31.maj
5.juni
13.juni
19.juni

B.93–Nykøbing FA
Brønshøj–B.93
B.93–Fremad A.
B.93–FC Århus
AC Horsens–B.93
B.93–Ølstykke
HFK Sdrj.–B.93
B.93–Køge
FC Fr.cia–B.93
B.93–Silkeborg
Skjold–B.93
B.93–B.1913
FC Nordjyl.–B.93
B.93–Vejle
Randers FC–B.93

B.93s hjemmekampe er søndage Kl.13.
Kampene mod Nyk.FA og FC Århus
dækkes af Viasat Sport direkte.

Divisionstruppen
pr. 1.marts 2004
Målmænd:
Nicolas Nielsen
Theis Frydenlund Rasmussen
Andreas Schaarup
Forsvar:
Jimmy Müller
Sladan Peric
Tim Ilsø
Dan Lübbers
Michael Jensen
Polat Bozkurt
Jonas Troest
Michael Jørgensen
Jonas Schumacher
Bjarke Wind

Divisionsholdets kampe i efteråret
FC Århus – B.93
B.93 – AC Horsens
Ølstykke – B.93
B.93 – HFK Sdr.j
Køge – B.93
B.93 – Fr.cia
Silkeborg – B.93
B.93 – Skjold
B.1913 – B.93
B.93 – FC Nordj.
Vejle – B.93
B.93 – Randers FC
Nyk.F All.– B.93
B.93 – Brønshøj
Fremad A. – B.93

0–2
1–3
5–4
0–2
1–0
3–1
3–1
2–2
0–0
1–2
3–5
3–2
2–1
1–1
0–0

Midtbane:
Peter Nymand
Morten Kirk
Ole Puggaard
Peter Fensholm
Glen Marcher
Christian Brøndum
Patrick Vest
Kim Madsen
Angreb:
Nicolas Drost
Lars Andersen
Thomas Wagner Nielsen
Anders Nygård
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Det danske fodboldlandshold vandt i
februar over Tyrkiet.For B.93 var det
bemærkelsesværdige, at 3 tidligere
B.93'ere deltog. Det var brødrene Jensen, Niklas og Daniel samt debutanten
Per Krøldrup.Alle tre fik ros for deres
indsats. I det meste af 2.halvlag var de
på banen samtidig.
Niclas Jensen (29 år) spiller i Borussia Dortmund, Daniel jensen (24 år) er
i spanske Murcia, men skal nok i sommer finde anden klub, da Murcia synes
meget sikker på nedrykning. Per Krøldrup(24 år) er derimod på et succeshold –Udinese– i Italien.
Per Krøldrup var „krævet“ på landsholdet af mange journalister og læserbrevsskribenter, men Morten Olsen
slog sig længe i „tøjret“, vist nok for at
imødekomme ungdomstræner Flemming Serritslev, som ifølge mange har
et „Krøldrup–problem“. Morten Olsen gik så vidt, at han i Viasat Sport udtalte, at han ikke regnede den italienske serie A for noget.Preben Elkjær
imødegik

Per Krøldrup

i sin klumme i Metroexpress Morten
Olsen. Han måtte have glemt, at Champions League-finalen sidste år, hvor det
var to italienske hold (Milan og Juventus), der mødtes. Krøldrup slap iøvrigt
godt fra sin debut. På TV registreres
kun een fejl fra Krøldrup, da han bedømte en bold forkert. Men hans
chance ved EM i Portugal er nok ikke
stor, mens Daniel stadig har en god
chance. Bror Niklas må regnes for sikker til EM.
fb.
PS. Samtale med Niklas Jensen på side
19
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Interview
Hvorfor valgte du B.93 ?

FAKTA-BOX
Poul Andersen
76 år, bosat i Fredensborg
Debuterede for B.93 i 1947.
Centerhalf.
202 divisionskampe med
4 scoringer
16 landskampe
Debut 1952.Anfører i flere kampe
OL i 1952 (3 kampe)
Spillede 1954–56 for FC Grenchen i
Schweiz
Trænerkarriere: Fredensborg og
Helsingør
Civilt arbejde som ejendomsmægler
(ejer af Asminderød ejendomskontor)

Da B.93s Museumsudvalg skulle udpege kandidaterne til „Wall of Fame“ i
klubben, var der ingen tvivl om Poul
Andersen. Han stod på alles liste.
Poul Andersen kom til B.93 som 19årig i 1947 og debuterede på divisionsholdet samme forår. Året før var Poul
Andersen flyttet til Sjælland fra Jylland,
hvor han var født i Bedsted i Thy.

Som fodboldivrig knægt i slutningen af
30’erne var mine fodboldidoler Kai
Uldaler, Kaj Hansen og Poul L.Hansen,
som jeg læste om på sportssiderne i
aviserne. Alle spillede i B.93, som jo
også vandt det ene mesterskab efter
det andet. Da jeg i efteråret 1946 flyttede til Østerbro, gik turen hurtigt til
B.93,hvor jeg blev indmeldt i november.Ved mit første besøg blev jeg modtaget af spilleudvalgsformand Ingemann Petersen, der hjalp mig med at
blive indsluset i B.93–livet.
Tilnavnet i klubben er „Store Poul“.
Poul var en stor og stærk centerhalf
med et eminent overblik.Poul lossede
aldrig bolden ud af banen, men prøvede altid at spille sig ud af situationen
med sit venstreben, står der i B.93s
Fodboldkrønike.
Poul Andersen var med B.93 i Spanien
efter turneringen i 1950, og det var en
stor oplevelse for en ung spiller.
Er der fodboldkammerater fra den tid,
du har knyttet venskaber med ?
Denne tur til Spanien var min tredje
udlandstur med B.93.Vi havde tidligere
været i Belgien og daværende

Jugoslavien. Jeg husker fra Spaniensturen
vores 0–0 mod Real Madrid foran 55.000
tilskuere. Fra de år glæder jeg mig stadig
ved at træffe og hygge med Ove Jensen, Jørgen Hammeken, Knud Petersen, Ejvind
Berger, Kai Orla Jensen, Kai Ove Møller,
Svend Nielsen m.fl. Jeg har fælles herlige
minder med disse gamle venner.

half. Holdlederen var legendariske Fritz
Tarp (46 landskampe for B.93).

Nu afdøde Knud Lundberg skriver i DBUs
100 års bog, at Pouls „driblinger blev kritiseret som frække og farlige“ og så tilføjer
han „men jeg har aldrig set ham miste bolden i en dribling“.Poul Andersen debuterede på landsholdet ved de olympiske lege i
1952.

En af de triste oplevelser i fodboldkarrieren
var nedrykningen fra 1.division i 1954. Det
skete i Køge, som i øvrigt havde inviteret
Poul med til Østen tre måneder før. Det
store slag stod i Køge 14,maj (Store Bededag), hvor 13.000 tilskuere var mast sammen. Situationen var den, at Køge blev
dansk mester, hvis de fik point, mens B.93
skulle vinde for at undgå nedrykning, da en
række resultater magede sig forkert for
B.93. Kampen endte 0–0. Ifølge samme
Knud Lundberg „var det divisionens bedste
hold, der måtte rykke ned“.

Hvordan husker du din debut?

Hvordan erindrer du denne kamp ?

Jeg havde været reserve til A-landsholdet
allerede i 1948 og igen i 1951 nogle gange,
så det var skønt at debutere i en olympisk
match. Vi spillede mod Grækenland og
vandt 2–1.Vi var to 93’ere på holdet. Svend
„Boston“ Nielsen spillede en stærk venstre
back og var mig en god støtte som center-

B.93 havde et stærkt spillende hold dette
forår med Jørgen Jacobsen, Flemming Nielsen, Leif Rønnow, Børge Christensen og
Henning Bjerregård m.fl., så jeg troede bestemt, at vi skulle klare Køge, rækkens førende hold. Vi havde også 70% af spillet,
men Køges målmand stod sit livs kamp. Jeg
tror han havde 15 mirakelredninger. Trist
dag for vores hæderkronede klub.
Poul Andersen spillede i 2 år i Schweiz for
FC Grenchen, og efter opholdet her, kom
han tilbage til B.93 i 1956 og var med til at
spille B.93 tilbage til den øverste division.
Det lykkedes i 1958 i Næstved.

Har du minder fra oprykningen ?
Oprykningsafslutningen var en kamp i
Næstved. Jeg husker en ynglingespiller Kurt
Olsen, der debuterede og scorede det første mål. Næstveds landsholdswing Jørgen
Hansen blev holdt helt i skak af vor venstre
back Ole Flemming Hansen.Vi vandt på et
slags selvmål af Næstved foran 16–17.000

tilskuere på Næstved stadion. Det betød at
fire hold havde 32 points, men B.1903 og
B.93 havde bedre målaverage end Næstved
og Brønshøj. Da vi kom hjem til B.93 med
bussen var flere hundrede klubmedlemmer
mødt op på det gamle anlæg og hyldede os.
Du ses ofte på Østerbro stadion for at
følge det nuværende divisionshold.

Hvad mener du om det unge hold ?
Hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg, at
B.93 nu for sjældent spiller godt fodbold.Vi
må håbe at holdet kan blive i den næstbedste
række. Superligaen synes utopi.At klubbensreserver heller ikke er i orden,fik jeg bevis på
her i Fredensborg, hvor jeg bor. B.93s Danmarkseriehold spillede mod Fredensborgs
1.seriehold og tabte 8–0 i en turneringskamp.

Vi må håbe på bedre tider for vores hæderkronede klub
Poul Andersen er en af klubbens største
fodboldprofiler med en spændende fodboldkarriere, og derfor var der som nævnt
heller ingen i tvivl, da udpegningen til den
store billedserie „Wall of Fame“ i klubhuset
skulle finde sted.
FB.

Samtaler med tidligere stjernespillere i
B.93 i "B.93 Fodbold"
Nr.2
Nr.3
Nr.6
Nr.7

Ove Bech Jensen
Jørgen Hammeken
Jens Kolding
Poul Andersen

Danmarksserieholdet
Træner Flemming Johansen og anfører Michael Lohmann er sammen med den øvrige
Danmarksserietrup på en hård opgave i foråret for at klare sig fri af nedrykning, Som
det fremgår af fodboldbestyrelsens indlæg
på side 3, er denne også klar over den store
betydning det har, hvis klubben kan fastholde sin Danmarksserieplacering.
Holdet spillede egentlig meget godt i en
række kampe i efteråret, men de berømte
marginaler var ikke på holdets side.

Samtidig kan og skal det ikke skjules, at
Danmarksserieholdet ikke modtog den
hjælp fra Divisionstruppen, som havde været ønskelig. Dels var Divisionstruppen meget smal i efteråret, og af en aller anden
grund var der heller ikke fra Divisionstruppens ledelse noget stærkt ønske om at få afprøvet spillernes kampform, når der ikke
var plads på Divisionsholdet.
Immervæk er det også en kendsgerning,
at Divisionsholdet spiller søndag, hvor Danmarksserieholdet ofte er i kamp lørdag.
I næste blad vil vi beskæftige os mere
med Danmarksserieholdet. Vi håber indtil
da, at holdet har klaret sig godt. En eventuel
nedrykning sker til Kvalifikationsligaen.
fb.

Flemming Johansen

„Ordnung
muss sein“
af Henrik Engel
Jeg fangede Niclas Jensen på telefonen
mandag formiddag, mens han var ude
at købe ind med familien. Oven på
Danmarks i væsentlighed flotte kamp
mod Tyrkiet midt på ugen og Dortmunds sejr om søndagen over FC
Köln, skinnede det gode humør også
igennem.
„Tyrkiets-kampen gik rigtig godt. Det
var rart at spille med landsholdskammeraterne igen, og det var betryggende, at det kørte godt med så relativ
kort tid til EM, fortæller Niclas“. En
speciel kamp for både Niclas og lillebror Daniel, da der synes tegn, på at
også Daniel nu er ved at bide sig fast på
landsholdet. „Det gør det ekstra sjovt
at spille med min bror, for vi har jo ikke
spillet sammen siden vi var drenge
hjemme i haven. Men når kampen først
er igang, så tænker man ikke over det“.
Martin og Mads Jørgensen nåede et
par kampe sammen, men ellers er det
Brian og Michael Laudrup, som er det
seneste „faste“ brødrepar i rødt og
hvidt — og nu har vi altså et nyt par,
som begge er fra B 93. En succes for
dem personligt og som vi I B 93 også
kan kan sole os lidt i, og som ikke
mindst deres forældre må være mere
end stolte af. For deres specielle talent
kommer vel ikke ud af den blå luft?

"Hvis du spørger min far, så siger han
nok, at vi helt sikkert har arvet hans talent, men det blev vist aldrig til så meget elitebold fra hans side, selvom han
jo stadig er aktiv spiller. Han må vist
have været det uopdagede talent", griner Niclas.

B 93 er en del af mig
„Jeg havde hele min opvækst i B 93 og
spillede ungdomsfodbold dengang
klubben havde det gamle anlæg over
bag Parken. Forholdene var absolut
ikke luksuriøse, men jeg var en del af
en meget god årgang, hvor også det sociale sammenhold var rigtig godt. Det
gav mig meget, og B 93 vil altid være at
betragte som en væsentlig del af mig,
og som den klub som gav mig grundlaget for at videreudvikle mig som senior spiller i „mine“ andre danske
klubber, Lyngby og FCK“, fortæller Niclas.
Imellem Lyngby og FCK blev det også
til 1½ år I PSV Eindhoven, men her var
Niclas meget skadet, og turen gik derfor hjem til FCK. Senere blev FCK så
afsættet til et kort men succesrigt ophold I Manchester City under træner
Kevin Keagan, og nu i Dortmund. „Jeg
var glad for Manchester, og det var en
kæmpe oplevelse at spille i Premier
League. Men Manchester var lidt længe

„Ordnung muss sein“
forsat
om at ville forlænge min kontrakt, og
da så Dortmund kom med et 3 årigt
tilbud, så valgte jeg at skifte. I min alder
og med familie, så er det rart at kunne
planlægge lidt længere end fra måned
til måned“.
Der er forskel på tysk og engelsk fodbold?
„Der bliver spillet, trænet og tænkt
fodbold på forskellig vis i England og

Tyskland. Men navnlig er det den tyske
disciplin og altid seriøse indstilling,
man skal vænne sig til. Af og til kan vi
skandinaviske spillere godt komme til
at smile lidt. Englænderne er nok mere
som os. De kan godt fjolle lidt rundt til
træning, men når der så er kamp, så er
de 100% på. Men jeg er glad for at
være i Dortmund. Jeg er på holdet
hver gang, og vi har potentiale til at
komme helt til tops i Bundesligaen“,
slutter Niclas Jensen.

Interviewserie med 93ére
i udenlandske klubber:
Nr.1 Per Krøldrup, Udinese
Nr.2 Patrick Mtiliga, Excelsior
Nr.3 David Jensen, Murcia
Ne.4 Morten Karlsen, FC Zwolle
Nr.5 Brian Jensen, Burnley
Nr.6 Magnus Troest,Aston Villa
Nr.7 Niclas Jensen, Dortmund

FANKLUBBEN –
SÆSONKORT
Fan–klubben meddeler, at de i samarbejde med A/S–ledelsen kan tilbyde
sine medlemmer, at købe et sæsonkort, som gælder de 8 hjemmekampe i
foråret, for 350 kr, og således sparer
210 kr. Sæsonkortet gælder kun turneringskampe og således ikke pokalkampe, så går B.93 videre efter pokalmatchen mod AC Horsens, må der
erlægges entre. Sæsonkortene kan kø-

bes i port 2 ved den første turneringskamp 21.marts mod Nykøbing FA. Kan
også købes på B.93s kontor i klubhuset (se åbningstider på side 2 her i bladet).
Hvis du ikke allerede er medlem af
FAN–KLUBBEN, så kontakt Freddy
Nehm på 26 36 94 66. Det koster 50
kr. om året at være medlem af
FAN–KLUBBEN.

Elite idrætsudøvere
Energi–balancen er særdeles vigtig for
en elitespiller, fortæller TEAM DANMARKs ernæringsekspert, Anna Uttsen. Eliteidrætsudøvere har et enormt
energiforbrug. For lidt føde betyder, at
koncentrationen bliver dårligere, idet
hun slår fast, „at spiser man for lidt, bliver man simpelthen en dårligere fodboldspiller“.
Energi kommer fra kulhydrater. En
elitespiller skal bruge 500–700 gram
om dagen til musklerne og 200 gram
til hjernen. Kulhydrater er i pasta, ris,
kartofler og brød, men i særdeleshed i
grønsager, frugt og juice. Der anbefales
5–7 måltider om dagen, og især op til
kampdagen er det vigtigt at spise måltider med kulhydrater. Faktisk må man
gerne fortsætte helt op til kampstarten, siger TEAM DANMARK–experten.

KELIM

Også megen vædske er nødvendigt.
Man kan svede helt op til 2 liter i timen
i kamp. Præstations–evnen falder med
20%, hvis man mister bare 2% af
kropsvædsken. I den refererede artikel
slår en elitefodboldtræner fast, at det
er op til den enkelte spillers ansvarlighed og selvdisciplin at spise sundt.

B.93s fysiske elitetræner Jørgen Troest.

Mit speciale:
Gamle iranske Kelim samt nomade- og
landsbytæpper fra Iran og Kaukasus

Specialist i
vask og reparation
Åben: 13.00–17.30, lørdag 10–14
mandag lukket

WIINSTEDT
ORIENTTÆPPER &
KELIM GALLERI

Strandvejen 201
Tlf:. 39 62 41 69
(før Øregaardsparken)

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

B.93s FANKLUB
„De hvide engle“ blev stiftet i april 1997, og formålet er at støtte B.93s divisionshold på en festlig og fredelig måde. Det gøres igennem aktiviteter ved kampene samt en række andre
arrangementer.
Når „Byens ægte hold“ løber på banen, er det
store rulleflag bredt ud, og musik samt ikke
mindst trommerne lader sig høre. Et medlemsskab til "De hvide engle" koster en halvtredser
om året. Der ydes rabat ved busture til kampene
på udebane.
Salg af souvenirs sker fra Fan-boden på Østerbro stadion.
Se hjemmesiden www.b93–fanklub.dk, Mail: webmaster@b93-fan.dk
Fanklub:
Formand: Michael Grønvall
Souvenir: Freddy Nehm (tlf. 26 36 94 66)

Fonde
B.93s UNGDOMSFOND
Fonden er stiftet ved Hundredårsjubilæet i 1993. Fondens formål er at
støtte det sportslige ungdomsarbejde
på Østerbro/Nørrebro. Fonden støtter træningslejre samt udfra sociale
grunde enkeltmedlemmer med kontingent eller tilskud til rejser.
Yder man tilskud til fonden, yder
man et tilskud til ungdomsarbejdet.
Fonden er godkendt af Told– og skattestyrelsen. Ungdomsfonden skaffer
sig også midler ved hvert år at afholde
en firmacup med store sponserede
rejsepræmier til de vindende hold.
Hør nærmere om ungdomsfonden
hos formanden, statsaut.revisor Jørgen Norsker.
Øvrige medlemmer i ungdomsfonden er Henrik Engel, Urs Schuppli,
Palle Banks Jørgensen, Finn Ludo Jensen og Jørgen Ritnagel. Formandes tlf.
nr. er 39 62 56 48.

100 MANDS KLUBBEN
Foreningen er stiftet for mange år siden. Det årlige kontingent er 1000kr.
Generalforsamlingen afholdes hvert år
i februar med middag bagefter.
Hundredmandsklubbens formål er
at støtte ungdomsarbejdet i B.93 og
specielt de hold/individuelle spillere,
som ikke på anden måde modtager
støtte.
Bestyrelsen består af Paul Davidsen
(formand), Henrik Lindholm (kasse-

rer), Jørgen Hammeken og Ole Axboe.
Formanden træffes på tlf. 20 20 91 57,
hvor man kan blive indmeldt.
På generalforsamlingen 27.februar
besluttedes det at „indefryse“ foreningens fortsatte arbejde indtil bestyrelsen har fået kontakt til Hovedbestyrelsen omkring forholdet til A/S. Der
var utilfredshed med, at foreningen
støtter fodboldungdommen, men hvis
den enkelte ungdomsspiller opnår
kontrakt og sælges videre, følger der
så vidt vides ikke midler til amatørklubben (som det ellers fremgår af
DBUs og FIFAs transferregler).

B.93s TALENTFOND
Foreningens formål er at tiltrække og
fastholde junior– og ynglingespillere i
B.93 samt støtte udviklingen af talenter. Foreningens formål opnås primært
ved indgåelse af sponsoraftaler dedikeret til tegning af kontrakter af den
professionelle afdeling med talentfulde
fodboldspillere. Sekundært kan der
ydes sponsorering til aktiviteter som
fremmer udviklingen af fodboldtalenter i B.93. Optagelse sker ved henvendelse til Steen Bakmann (tlf. privat 35
43 44 35 eller på job 35 45 55 45). Der
betales ikke kontingent, men medlemmerne forpligter sig til at tegne et
sponsorat på min. 5000 kr pr. år. Hvert
medlem modtager 2 årskort til divisionsholdets hjemmekampe.

SMÅ-PLUK
skriver „Tips–bladet“. Preben Elkjær
fortæller, at Told og Skat meddelte, at
skiltet skulle nedtages.
Elkjær: „B.93 har ikke intention om at
bryde dansk lov, så derfor gør vi, som
myndighederne ønsker“.

∗
Tidligere divisionsspiller (og bestyrelsesmedlem) i B.93, Anders Levinsen,

Kronragede spillere får flere gule og
røde kort end spillere med mere hårvækst, skriver den engelske avis „The
Daily Mail“. En undersøgelse har vist, at
syv ud af 10 spillere, der var indblandet
i gule/røde Kort, var kronragede. En
dommer, Kevin Lynch, mener, at spillere
uden hår ser mere aggressive og hårde
ud, og det lægger dommerne mærke til.
Mon det også gælder i Danmark?

∗
Der har været en række TV-udsendelser (bl.a.julekalender) fra Danmarks
gamle kolonier i Vestindien. På øen Sct.
Croix har B.93 et medlem med 93hjertet på rette sted. Leif Clemens Petersen optrådte i en udsendelse som
guide med kasket med 93–logoet. Det
var flot!

∗
Omkring juletid måtte aktieselskabet i
B.93 nedtage en skiltereklame fra den
engelske bookmaker LADBROKES,

har arbejdet aktivt med fodboldskoler
på Balkan. Herfor har han fået megen
anerkendelse, bl.a. Gerlev–prisen, og
senest for et par uger siden, fortalte
han i et KBU–arrangement om arbejdet med CRoss Country. Arrangører
var KBUs børne– og ungdomsudvalg.

∗
„Tips-bladet“
(Danmarks
eneste
sportsblad) er købt af sin redaktør,
Carsten Andreasen. Det var „BERLINGSKE“, der solgte bladet, idet det
ikke indgik længere i den gamle avis's
strategi. „Tips-bladet“ har 20 medarbejdere og er nu ejet af DFM-holding
A/S(Danish Football Magazines). Redaktøren ejer 51% af aktierne og de to

investorer resten. Investorerne er
Henrik Jørgensen og Leo Noer, henholdsvis bestyrelsesformand og administrerende direktør i netfirmaet
ENETPULSE.
Leo Noer er tidligere hovedkasserer i
B.93, og stadig aktiv på Old–Boys holdet.

∗
KBU(Københavns Boldspil Union) har
stadig DBUshovedkasserer, Torben
Mogensen, som formand.Unionen
havde som bekendt 100 års jubilæum
sidste år. B93 har ikke i de senere år
deltaget ret meget i KBUs arbejde, iøvrigt på trods af, at KBU og B.93 nu er i
samme hus. Siden Børge Strøjer Christensen meget aktivt deltog i KBUs (og
DBUs) arbejde, har B.93 ikke haft bestyrelsesmedlemmer i KBU. Egentlig
ærgeligt. Det håbes, at B.93s ledere
snart får kræfter til igen at være med i
KBU.
Iøvrigt er Michel Zola (klubbens pigeleder) med i KBUs børne– og ungdomsudvalg.

øverste række i divisionen, men er gledet ned i den lokale serie. Ambitionerne er dog igen at få Vestlolland på
Landkortet.
Iøvrigt er Thomas Madsen (tidl.divisionsspiller, og nu træner) samt SuneSmith Nielsen (tidl. ITU-træner, og nu
Næstved–træner) begge Nakskovitter
– ligesom redaktøren!

∗
„B.93 Fodbold“ har tidligere vist dette
billede med stjernen over logoet.
Det er DBU, der har vedtaget, at klubber med over 5 Danmarksmesterska-

∗
Jan Jacobsen (tidligere divisionsspiller
og manager i klubben) er i sit daglige
virke ansat i Politiet. Er nu stationeret i
Nakskov. Blev hurtigt engageret i Nakskov Boldklub(NB) som cheftræner.
Jan har haft succes i det lollandske og
har netop forlænget sin kontrakt. Nakskov har tidligere været tæt på den

ber(og B.93 har jo 9), må sætte stjernen på trøjen.
B.93s mesterskaber er alle vundet i
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den tid, hvor logoet (skjoldet) skulle
side lige ved hjertet. Så var man 93'er.

∗

FCKøbenhavn er som bekendt en
sammenslutning af KB(fra Frederiksberg kommune) og B.1903 (fra Gen-
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tofte kommune). Flemming Østergaard (DON Ø) skrev i Metro- express op til kampen mod FREM i efteråret i PARKEN: Der er for første gang i
flere år tale om et ægte lokalopgør
mellem to ærkekøbenhavnske klubber.
Det skabte liv i FREM–tilhængerne.
Men da kampen skulle begynde, nægtede kontrollørerne FREM–tilhængerne at tage deres bannere med ind.
Teksterne var „Frederiksberg+ Gentofte = blir aldrig København“ og „Vi
savner KB“ samt „FREM=Ægte København“.
En avis skrev også: FREM er den eneste
ægte københavnerklub i superligaen
for første gang siden 1992.
Ja, man glemmer hurtigt.

FAKTABOX

Omkring afslutning af turnering 2003
3.SENIOR i serie 1:
5.SENIOR i serie 2:
4.SENIOR i serie 2:
7.SENIOR i serie 4:
6.SENIOR i serie 5:

Nr.9
Nr.2
Nr.12
Nr.4
Nr.1

22 kampe 41–42mål
22 kampe 67–49mål
22 kampe 29–102mål
22 kampe 76–59mål
16 kampe 105–19 mål

28 point
43 point
8point
39point
43point

OLD BOYS 1:
VETERAN 1:
SUPERVETERAN 1:
MASTER 1:
SUPERMASTERS 1:
OLD BOYS(7 mand):

Nr.7
Nr. 7
Nr.2
Nr.3
Nr.1

22 kampe 40–42 mål
20 kampe 42–48 mål
20 kampe 50–28
22 kampe 58–33 mål
20 kampe 38–31 mål
18 kampe 94–32 mål

28 point
24 point
33 point
41 point
28 point
37point

JUNIOR 2:
DRENGE MESTER:
DRENGE 2:
DRENGE 3:
DRENGE 4:
LILLEPUT MESTER:
LILLEPUT 2:
LILLEPUT 3:
LILLEPUT 4:
LILLEPUT 5:

Nr.2
Nr.1
Nr.3
Nr.5
Nr.4
Nr.3
Nr.6
Nr.3
Nr.7
Nr.8

7 kampe 24–8 mål
18 kampe 67–16 mål
18kampe 75–23 mål
13 kampe 42–34 mål
10 kampe 66–31mål
14 kampe27–19mål
16 kampe 53–38 mål
17 kampe 126–32 mål
18 kampe 51–64 mål
17 kampe 50–89 mål

21 point
46 point
43 point
18 point
18 point
24point
26 point
38point
19 point
17 point

PIGE MESTER:
LILLEPUT:

Nr.5
Nr.1

9–41mål
10 kampe 21–6 mål

5 point
24 point

MINIPUT(11 mand) :
MINIPUT(7 mand)pulje305:
MINIPUT(7 mand)pulje306:
MIKROPUT (årg.95):

Nr.2
Nr.5
Nr.2
Nr.3

10 kampe 34–20mål
8 kampe25–24mål
8 kampe43–16mål
6 kampe 20–15mål

20point
13point
13point
11 point

Fra KBU´s beretning
RÆKKEINDDELING I 2004

Inde–KM 2002/03

Indenfor KBU:
Serie 1, pulje 3
Serie 2, pulje 8
Serie 2, pulje 6
Serie 4, pulje 15
Serie 4, pulje 14

B.93 blev mester i Herre Junior,
Drenge , Miniput Drenge B og Micro
Drenge.
B. B.9s blev nr.2 i Miniput Drenge A(efter HIK) og nr.3 i Herre Ynglinge
(efter FREM og Brønshøj).
Samlet stilling indenfor KBU:
Nr.1 B.93 21 point
Nr.2 KB 19 point

Ynglinge 2 Ynglingemester
Junior 2 Juniormester
Drenge Drengemester
Lilleput Lilleputmester

Både Herre Junior og Drenge blev
vinder af KBUs pokalturnering i 2003.

3.senior
4.senior
5.senior
6.senior
7,senior

OldBoys Serie 1, pulje 30
Veteran Serie 1, pulje 38
Superveteran Serie 1, pulje 45
Masters Serie 1, pulje 50
Supermasters Serie 2, pulje 56

Skjold er stadig KBUs største klub
med 1158 mænd og 143 kvinder efterfulgt af HIK med 839. B.93 har 712
medlemmer indenfor KBU. B.93 har en
tilbagegang på 31 medlemmer under
18 år fra 2002 til 2003 (429 til 398),
men en fremgang på over 18 på 61
medlemmer(253 til 314).
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a
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M
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Ungdoms
landsholdene
I den sidste uge i februar var U/16 landsholdet i Portugal for i en turnering at møde Portugal, Spanien og Armenien. Blandt de 18 udtagne spillere var Alexander Vorobjov fra
B.93. Han spillede to af kampene.
Også i februar var U/17 landsholdet i Tyrkiet
og spillede her 2 kampe. På holdet var fra
B.93 Aske Krohn og Anders Bjerring Quist.

manden Theis Frydenlund til sommer“. Man
skal ikke stole på alt, hvad man hører — men
man kan jo altid lade det gå videre.
Fra „Tips-bladet“: B.93 har indenfor de seneste 3–4 år mistet over et dusin talenter,
der har været inde omkring DBUs ungdomslandshold. Her er et udvalg opdelt efter fødselsår med ny klub i parantes:

U/19 landsholdet var i januar i Portugal, og
her deltog den daværende B.93'er Bajram
Tofti Fetai, der sidst i januar skiftede til Glasgow Rangers. KB var repræsenteret ved de
to tidligere B.93'ere, Jeppe Brandrup og Martin Bernburg (begge med til at vinde juniorDM til B.93 i sæsonen 2001). Bajram scorede
i Portugal, men brændte også et straffespark.
B.93's Jonas Troest plejer også at deltage på
dette hold, men har for nylig gennemgået en
lyskeoperation i Belgien.

1981:
1982:
1983:
1984:

U/20 landsholdet har i januar deltaget i en
international turnering i Qatar.
Divisionsholdets målmand Theis Frydenlund
Rasmussen var med i Qatar ligesom en tidligere B.93'er Olcay Senoglu, der nu er hos
Christian Andersen i FC Nordsjælland. Viborg har iøvrigt hentet den Glasgow–målmanden Jesper Christiansen, og har ifølge
EKSTRA–BLADET „set sig lun på B.93–mål-

1987:

Aske Krohn

1985:
1986:

Dennis Mortensen
(Skjold)
Simon A.Petersen
(AB)
Emil Rohde Pedersen
(?)
Olcay Senoglu
(FCN)
Bashkim Ziberi
(FCN)
Rami Kais
(FCN)
Tem Hansen
(Brøndby)
Jeppe Brandrup
(FCK)
Martin Bernburg
(FCK)
Michael Jakobsen
(PSV)
Niclas N.Svendsen
(FCK)
Jeppe Hestehave
(FCK)
Magnus Troest
(Aston Villa)

Hertil kan tilføjes til 80'er årgangen fra redaktionen: 1981 (Patrick Mtiliga, Feyenoord)
1982 (Albert Rønning Andersson (stoppet),
Jesper Løvhøj (Silkeborg) og 1983 (Christian
Klinken) og altså nu Bajram Fetai til Glasgow
Rangers.

Anders Qvist
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Museumsudvalg
„Kustoderne“ i Museumsudvalget har
som det ses på ovenstående billede
fået fuldendt ideen med „Wall of
Fame“ med 2 pokalskabe (Skænket af
Steen Bakmann).
For øjeblikket savner udvalget i høj
grad økonomiske midler for at komme
videre i arbejdet med at få klubhuset til
at minde om en klub med stolte traditioner og en god fremtid. Blandt de
mange planer er eksempelvis en udstil-

Steen Bakmann

ling af sportsrekvisitter, som er arvet.
Det drejer sig om trøjer, bukser, støvler, bolde, tennisketsjer og fra virkelig
ældre tid cricketsbats. Denne udstilling
vil kræve mannequin–dukker samt
montre, som er ret kostbare.
Museumsudvalget er helt på det
rene med, at klubhuset også skal være
nutidigt. Fra årsmødet i fodboldafdelingen lød der en opfordring fra ungdomsledere til at sørge for ophængning af billeder af klubbens ungdomshold. Foreløbig er der afholdt et
møde herom først i marts med de
unge forslagsstilere.
Det behøver ikke at blive et dyrt forslag, men det vil kræve en del arbejde.
Det er et stort ønske, at klubbens bestyrelse snarest får orden på og en ansvarlig udpeget omkring opslagstavlerne. Men ellers er der naturligvis
andre lokaler; restauranten er en stor

opgave, der skal koordineres med restaurantens forpagter, Christina. Klublokalet har det været planen at omdanne
til „Dirch Passers Lounge“. Denne formidable entertainer var glødende
93'er, og klubben indstiftede for nogle
år siden „Dirch Passer prisen“ på
25.000 kr, der tilfaldt Simon A. Petersen
(nu AB) og Bashkim Ziberi (nu FC
Nordsjælland). I et interview fornylig
fortalte Dirchs søster (Marchen) om
hans lidenskab for B.93. „Dirch var vild
med fodbold, og når han skulle passe
mig, blev jeg slæbt med over på B.93“.
Museumsudvalget mener, at kunne
skaffe mange Dirch–plakater til denne
lounge. Men som nævnt bremser økonomien for øjeblikket udvalgets arbejde.
Museumsudvalget har fået opbygget
et meget stort fotoarkiv og en masse
93–materiale, som gerne på et tidspunkt skulle præsenteres for interesserede.
Ideer og materiale modtages stadig
meget gerne, også gerne, hvor økonomiske midler kan søges (fonde etc.).
FB: tlf. 43 73 08 80.

Klubbens 16 æresmedlemmer
Udnævnelsesår
1901: C.A.Tesch
1925: P.N.Holst
1925: Aage Buntzen
1925: Johs.Gandil
1928: Gotfred Klint
1933: Poul Groes
1948: Michael Rohde
1948: Olaf Lindstrøm

1948:
1957:
1959:
1959:
1969:
1984:
1993:
1998:

Richard Lillie
Helge Scharff
Helge Hassel
H.T.Waage Petersen
Knud Rasmussen
John Andreasen
Ove Bech Jensen
Henrik Lindholm

B93´ Piger —
Når fodbold for alvor skal være sjovt!
Her midt i vintersæsonen er det tid til at
gøre status.
Københavnsmesterskaberne i inde-fodbold
2004 blev afholdt med deltagelse af hele 4
årgange fra B93 for første gang i B93´ 110 år
historie og lad det være sagt med det
samme: Det blev en succes!
Miniputpigerne vandt, spillede uafgjort og
tabte 1–0 til de senere Københavnsmestre
ved deres første Københavnsmesterskab,
men indsatsen var så absolut godkendt,
selvom Miniputpigerne ikke gik videre fra
den indledende pulje.
Lilleputpigerne kom til Københavnsmesterskaberne med en seedning i bagagen og det
skulle hurtigt vise sig at de levede op til forventningerne, da de gik gennem den indledende pulje, puljevinderkamp, kvartfinale og
semifinale uden nederlag. I finalen ventede så
Damsø´ meget dygtige Lilleputpiger, som
B93 vandt Københavnsmesterskabet udendørs foran, men indendørs er de næsten
uhyggeligt stærke, men B93 gik friskt til opgaven og kom da også foran, men med hjælp
fra nogle personlige fejl lykkedes det Damsø
at køre en sejr hjem på B93´ bekostning. Lilleputpigerne følte nok i øjeblikket at de
havde tabt guldet, men ser man kampen som
helhed er det rigtige svar nok at de vandt
SØLV.
Pigerne skulle spille lige efter Lilleputpigernes nederlag og med hold som Rødovre og
Fremad Amager var det ikke det letteste KM

at begynde på, men det lod Pigerne sig ikke
gå på af og de spillede med ro og autoritet i
den indledende pulje som de da også vandt.
Herefter kunne alt ske i de efterfølgende
Knald eller fald–kamp, men også her viste Pigerne at det var mere Knald end Fald og de
gik ubesejrede igennem til finalen, som
skulle spilles mod de meget boldsikre og
dygtige piger fra Fremad Amager, som var
gået videre på bekostning af Rødovre med
et plus på målscoren på 11 mod 10 mål! Fi-

nalen skulle komme til at indeholde både
succes, tæt på katastrofe, neglebidning og
dejlig forløsning. Pigerne begyndte finalen
med den ro og elegance som de havde haft
hele dagen og det blev både 1–0 og 2–0 til
B93, som næsten sad totalt på kampen de
første 7 minutter ud af 8, men så skulle det
også gå grueligt galt; med kun 47 sekunder
tilbage af finalen og 2–0 til B93 fik Fremad
Amager reduceret via en personlig fejl og
med 5 sekunder igen lavede Pigerne endnu
en personlig fejl der gjorde Fremad Amager i
stand til at score med sølle 2 sekunder tilbage. Fremad Amager´ piger jublede og B93´
hang lidt med skuffen (og undertegnede begyndte at bide negle for første gang i hele

mit liv) og så skulle Københavnsmesterskabet afgøres med Golden Goal. Bolden var
stort set på B93´ fødder i 2 minutter og
pludseligt tog fanden ved Michelle, som var
lidt træt af ikke at være blevet Københavnsmester i den ordinære spilletid og som
måske også var lidt bange for undertegnedes
kraftigt forhøjede blodtryk og nedbidte
negle. Hun modtager bolden på højre fløj, tager et træk ind i banen og stopper øjeblikkeligt neglebideriet gennem et pragtmål, som
stoppede kampen, sendte nogle meget skuffede Fremad Amager spillere i bad og B93´
Piger til et Københavnsmesterskab. Stort tillykke; det var f…… spændende og neglene
er vokset ud igen.
Sidste hold var vort nystartede Damejuniorhold som mellem Jul og Nytår skulle spille
Københavnsmesterskabet og målsætningen
var klar:Vi skulle bare ikke saves over af de
meget ældre Damejunior–spillere og det
blev vi absolut heller ikke. Damejuniorspillerne (med hjælp fra Pige–spiller) gik ubesejrede gennem den indledende pulje, hvor de
var seedet til en sidsteplads, men de ville det
anderledes og opnåede deres mål: De blev
IKKE savet midt over. I kvartfinalen ventede
Fremad Valby og lad mig sige det med det
samme: De havde planen klar for at slå B93.
De forstod at stresse vore spillere og vandt
en fuldt fortjent sejr, men Damejuniorne tog
hjem med hovedet højt og jeg er sikker på at
de kommer til at gøre det godt de kommende år.
Indplaceringen til den kommende udendørssæson kommer nok til at se ud som følger:
Miniputpigerne skulle meget gerne placeres
i næststærkeste pulje, men skulle KBU vælge
at putte dem i den stærkeste, må vi bare tage
det til efterretning og træne ekstra hårdt.
Ansøgningen er blevet afsendt i uge 10.

Lilleputpigerne skulle gennem sidste års Københavnsmesterskab meget gerne blive placeret i Lilleputpige/Mester og med tanke på
at vi har nogen af de bedste Lilleputpiger
under KBU, er jeg også sikker på at det bliver deres indplacering. Vi har hele vinteren
kun haft 6 Lilleputpiger, men er nu kommet
op på at have et fuldt hold, da der netop er
kommet 4 nye spillere til af yngste årgang.
De har i skrivende stund netop spillet første
træningskamp mod Skjold med 6 Lilleputpiger af ældste årgang, 1 af yngste årgang og 3
Miniputpiger og kampen vandt B93 med
10–2, så det ser ikke så dårligt ud.
Pigerne er allerede blevet indplaceret og de
er kommet i stærkeste pulje, nemlig Pige/
Mester og det er også her at de hører til,
selvom enkelte af Pigerne gennem den kommende sæson nok kommer til at spille for
Damejunior for at styrke deres udvikling optimalt. Pige/Mester–rækken, skønner jeg, vil
blive meget jævnbyrdig i år, men med lidt
held, den rette indstilling og masser af træningstimer tror jeg på en placering i Top 3.
Damejuniorne er ligeledes allerede blevet
indplaceret og de er i deres første sæson
blevet placeret i Damejunior/Mester, hvilket
er flot, men som absolut ikke kommer til at
blive let. De er placeret med mange meget
dygtige hold og en del af disse hold har forstået at hente spillere fra andre klubber, hvilket vi indtil videre har valgt ikke at deltage i,
da vi hellere vil udvikle vore egne spillere og
ikke opnå succes gennem andre træneres
anstrengelser og på den måde tilsidesætter
vi heller ikke egne spillere på bekostning af
hentede spillere. Måske lyder det lidt frelst i
en elitær klub, men vi tror på egne evner og
skal med tiden nok opnå resultaterne selv
gennem tryghed og træning i B93. Damejuniorne mangler p.t. en målmand, så hvis nogen skulle kende en pige fra årgange

1987–89, som ikke er bange for at
bruge hænder og gerne vil være en del
af B93´ Piger, skal hun endelig ikke
holde sig tilbage. Vores målmandstræner Dan Nielsen glæder sig til også at
få en Damejunior målmand at arbejde
med.

nere, Københavnsmesterskaber, oprykninger m.m.
Michel Zola

Nok for denne gang; den kommende
sæson vil vise om denne sæson vil blive
ligeså succesfuld som den sidste med
mange nye spillere, engagerede træ-

75års medlemsskab
75 års medlemsskab er det de færreste, der kan prale af i klubben,
selvom der er nogle. Men Erik Brenting, der snart er 86 år, blev indmeldt i
B.93 i 1928. Man skulle dengang være
10 år for at kunne blive
medlem, og Erik Brenting
kan erindre, at han sammen med sin mor mødte
op i B.93s flotte klubhus
for at blive indmeldt, I
B.93s medlemsbog fra
1928 har vi da også kunnet kontrollere, at han
blev indmeldt om foråret
dette år. Han fik Michael
Rohde som træner, klubbens største fodboldstjerne indtil
dato.Talentet som spiller førte ikke til
førsteholdsfodbold i B.93, men han
kom alligevel til at betræde Idrætsparkens grønne græs mange, mange
gange, idet han blev dommer i den
øverste division, men selvfølgelig ikke
for B.93s divisionshold. Dog udpegede

B.93s ledelse ham til linievogter eller
liniedommer, som det hedder nu, i
B.93s store jubilæumskamp i 1953
mod Juventus, hvor B.93 tabte i overværelse af 41.800 tilskuere (en udsolgt
Idrætspark). Juventus vandt
2–1. B.93s målscorer var
Jørgen Jacobsen (landsholdsspiller) og samme var
tæt på at score til 2–2 i
slutminutterne. B.93s hold
overgik sig selv. I referatet
hedder det om Poul Andersen (samtale andet
steds i bladet): „I forsvaret
stod Poul Andersen som
en olm tyr og nedlagde alt,
hvad der kom“ .Andre 93’ere, der var
med, og stadig kommer i klubben, var:
Leif Bergquist, Leif Rønnow og Knud
Petersen. Erik Brenting følger stadig
mange af B.93s divisionskampe på Østerbro stadion: „B.93 er min klub, sådan er det bare“.
fb.

Bajram Fetai i Glasgow
Kort tid før det internationale transfermarked lukkede 31.januar, skrev Bajram
Toftir Fetai under på en 3–årig kontrakt
med Glasgow Rangers. Ifølge den skotske
sportsdirektør i Rangers FC var
der flere europæiske topklubber,
der var klar med kontrakter til
Bajram, også en klub fra Premier
League.
Bajram er albansk makedoner
med muslimsk baggrund, men nu
dansk statsborger, Bajram kom
til Danmark som 2–årig og begyndte som 6–årig at spille fodbold i Brønshøj. De seneste 6 år
har han spillet i B.93 og var bl.a. topscorer
med 22 mål, da B.93 vandt junior-danmarksmesterskabet i 2001.
Bajram kan ikke løbe fra sit stærke temperament, men har virkelig lært at beher-

ske det. Det blev til 25 kampe på B.93s Divisionshold med 12 scoringer, selvom han
var ynglingespiller.
Som nævnt i sidste „B.93 Fodbold“ fik
Bajram Fetai dansk pas i oktober
og fik sin debut på U/19 landsholdet. Det er blevet til 5 kampe
og scorede i sidste kamp mod
Portugal, der endte 3–3.
Vi håber Bajram får en god tid
i Skotland og med en fodboldmæssig succes.
Bajrams kontrakt er den tredie i nyere tid for B.93s ungdomsfodbold (Michael Jakobsen
og Magnus Troest er de to andre). Klubbens ønske om at være en klub med en
stærk talentudvikling er cementeret.
fb

Årets profil i 1 division
En anden tidligere B.93'er, Rajko Lekic, ser
ud til at få mere ud af sit talent end da han
var i B.93. Rajko spiller nu i Silkeborg, hvor
han har fået en kontrakt af længere varighed. Rajko er blevet udpeget til årets profil i 1.division.
Rajko er født i Danmark, men
har sit lidt udenlandske navn på
grund af kroatiske forældre fra
Montenegro. Som ynglingespiller
debuterede Rajko på B.93s divisionshold. Det var mens Peter
Grahn var træner. Grahns efterfølger Christian Andersen var
klar over Rajkos talent og at han var et
kæmpetalent. Men kemien mellem Christian Andersen og Rajko var ikke god, men
Rajko udnyttede heller ikke de chancer

han fik. Træner Jesper Petersen var heller
ikke i tvivl om Rajkos store talent, men
måtte konstatere en lidt useriøs indstilling.
Hos Rajko kunne man dog også
konstatere en lidt manglende fysik og ikke mindst hurtighed.
Der er vist ingen tvivl om, at
Rajkos nuværende succes også
skyldes, at træner Viggo Jensen i
Silkeborg har fået pillet det useriøse ud af Rajko, samtidig med
det nok har gavnet, at komme
væk fra det københavnske miljø.
Vi glæder os til at se Rajko Lekic søndag den 16.maj, når Silkeborg gæster Østerbro stadion
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Team Coper lige på trapperne
Københavns Kommune har længe
gerne vil gøre noget mere for at støtte
eliteidrætten i København. Oprettelsen af et „Team Copenhagen“, analogt med „Team Danmark“, har derfor
længe været planen. Nu er det tæt på
at blive virkelighed. Borgerrepræsentationen har bevilget at ville støtte organisationen med kr. 5 mio. om året, og
så bliver det op til organisationens ansatte at få private sponsorer til at bi-

drage med yderligere penge. Fra Overborgmesterens sekretariat forlyder
det, at man i april forventer at kunne
præsentere navnene på såvel bestyrelse som direktør, og at de så er klar
til at gå i gang. Det bliver spændende at
se, hvor frugtbart et samarbejde der
kan etableres imellem „Team Copenhagen“ og B 93 eliteudvikling.
he.
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Som meddelt i sidste blad havde Sune
Smith–Nielsen overtaget hovedansvaret
for 1.ynglinge og 1.junior. Sune var sidste år
klubbens ITU–træner (DBU–ordning).
Ideen var i 2004 yderligere at udvikle klubbens talentarbejde i håbet om snarest igen
at vende tilbage til ungdomsligaerne samt
fortsætte udviklingen af ungdomslandsholdsspillere.
Da FC Midtjyllands superligahold pludselig fyrede Troels Bech som træner, antog
man i stedet Erik Rasmussen, Næstveds divisionstræner. Derefter var pladsen ledig i
Næstved, og den blev tilbudt Sune. B.93 fritog Sune fra kontrakten, og Sune er nu
cheftræner i Næstved. Vi ønsker Sune til
lykke. Næstveds divisionshold er meget talentfuldt, og superligaklubberne har da
også taget for sig „af retterne“.
Sune deltog iøvrigt i december i et seminar, hvor han fortalte om sin analyse, hvor
ofte det er driblerne, der afgør en kamp.
Undersøgelsen viste, at der i 35% af alle

Sune Nielsen

mål , indgik en eller anden form for dribling. I Champions League i 2003 (semifinaler og finale) blev 7 ud af 9 mål scoret efter
driblinger. Dribleren er ofte i stand til at
hjælpe sit hold til mesterskaber.
Sune viste eksempler på, hvor vigtigt
spillerens tyngdepunkt er for, at en dribling
skal lykkes. Brødrene Laudrup læner sig
frem for at flytte tyngdepunktet, og derved
altså flytter sig selv før bolden, og på den
måde skaber sig et forspring.
Som ansvarlig for ynglingene er i stedet for
Sune ansat Arne Møller. Han kommer fra
KB, hvor han i 10 år har været træner.

Dennis Bo Nielsen
Tlf:
45 83 82 50
Hummeltoftevej 66
Fax:
45 83 82 51
2830 Virum
Mobil: 40 74 82 50
E–mail: dbnmalerfirma@ofir.dk

Årgang

Dette er nogle børn der har gået i
Mikroskolen på B93.
De er nu kommet på 1 Micro, har vundet KM 2 gange i træk. Har været suve-
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ræne i alle kampe samt stævner. Holdet har det socialt godt sammen som i
B.93´s ånd.

Årgang
Årgang 97 — et hold på vej frem?
Henrik (træner for årg.97) fortæller
om den indendørs sæson
En stor opgave lå i midten af januar Brøndby Cup. Det var på stor bane(65
x32) og med 7 drenge på banen. Holdet var på det tidspunkt i krise.Vores
spil hang ikke sammen og det kneb
med scoringer, det så sort ud.Vi valgte
at spille defensivt, med 3 forsvarsspillere og 2 def. midt var vi stærke. B.93
vandt de første 2 puljekampe med 1–0.
Den sidste kamp i puljen mod Hørsholm endte 0–0. Hørsholm havde ellers slået os 3 gange forud for stævnet.I semi–kampene var første kamp
mod Brøndby.Vi var „underdogs“, men
vi viste noget andet. Kampen endte
0–0. Brøndby skulle vinde og røg derfor ud. I sidste kamp mod Karlslunde
røg vi ud med et nederlag på 0–2. Men
et stærkt og flot stævne af drengene.
Referat fra årg.97s kampe kan læses
på: www.b93–97.dk
Først i februar vandt B.93 Midtsjællands–mesterskabet og efterlod 2.
pladsen til KB. B.93 havde en imponerende målscore på 23–1 i dette
stævne. Wauv. Ugen efter gentog de
samme drenge kunststykket, og vandt
det andet stævne i træk. KB blev henvist til andenpladsen og igen med en
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imponerende målscore på 22–1. Altså
2 stævnesejre med en målscore på
45–2...stik den! Vi havde iøvrigt et hold
mere med i stævnet, der fik en flot
4.plads.
Henrik afslutter med en række bemærkninger
• Det har givet mig utroligt meget at
arbejde med holdet
• Det er lykkedes at få vendt skuden og
få et stærkt og talentfuldt hold, og
forhåbentlig vil drengene udvikle deres
talent, og B.93 få stor glæde af denne
årgang
• En af mine bestræbelser har også været fair–play overfor dommere, modstanderne (altid give hånd, tak for kampen m.m.), men også overfor hinanden
på holdet (tale pænt, ikke drille eller
slås, ej heller for sjov)
• Tak til forældregruppen, som mange
hold må misunde mig
• Det er mit håb at kunne følge holdet
så langt som muligt, men jeg vil også
med god samvittighed kunne sende
holdet videre, den dag jeg ikke kan
lære dem mere
og til sidst „til vores prof.afd., Morten
Olsen, Real og Uniteds trænere“
kig forbi B.93 i år 2015 !
(artiklen forkortet af redaktionen. fb)
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RUNDE FØD
50 år:
Ole Petersen
Flemming Jensen
Ivar Roitmann
Benny Gerneke
Mich. Stangerup
Claus Sømoe
Passiv:
Hans Bay
60 år:
Peter Jensen
Bent Ole Lind
Niels Sigaard
70 år:
Kaj Christensen
Passiv:
Jørgen Nielsen
80 år:
Passiv:
Knud Petersen
85 år:
Ove Bech Jensen

Ove Bech Jensen

6. januar
31. januar
24. februar
20. april
25. april
26. juni

Tidligere førsteholdsspillere
i B.93 (ifølge PBJs Krønike):
50 år:
Bo Skovbjerg
Allan Lundgren
Henrik Thomsen
Peter Hertz

15. marts
27. maj
25. oktober
18. december

60 år:
Per Amundsen
Niels Conrad
Jens Øhrwald
Jør."HG"Petersen

12. maj
10. juni
22. juli
15. november

70 år:
Flemming Nielsen
John Jensen
Kurt Sørensen

24. februar
14. november
26. november

80 år:
Arne Petersen

28. december

85 år:
Hans Michaelsen

15. februar

27. marts

18. januar
21. april
10. juni

14. maj
10. marts

8. maj

7. november

Knud Petersen

Kontaktpersoner
Seniorformand:
Kim Milwertz
Meteorvej 54B
2750 Herlev
Tlf: 4453 3527
Mail: Kim.milwertzl@skolekom.dk

Ynglinge 1 og Juniorer 1:
Niels Frederiksen
Koldinggade 15 st. tv.
2100 Kbh. Ø
Tlf. 3526 27314
Mail: nifre@danskebank.dk

Old Boys:
Leo Noer
Parkvænget 5
2680 Solrød Strand
Tlf. 5614 7098
Mail: l.n@enetpulse.dk

Ynglinge 2 og Juniorer 2 og 3:
Jørgen Skydsgaard
Tlf. 3526 1227

Veteraner:
Hans Drachmann
Wiedeweltsgade 20
2100 Kbh. Ø
Tlf. 3542 5254
Mail: hans.drachmann@privat.dk
Superveteraner:
Ole Petersen
J.E Ohlsensgade 6
2100 Kbh.Ø
Tlf: 3526 2440
Masters:
Jørgen Jensen
Gernersgade 41, 1 tv.
1319 Kbh. K
Tlf. 3312 1993
Supermasters:
Kaj Christensen
Fuglsangvej 28
2830 Virum
Tlf. 4585 1374

Drenge:
Hans Bay
Holsteinsgade 9, 1
2100 Kbh. Ø
Tlf. 3538 7805
Mail: hb@sfi.dk
Lilleput:
Tommy Møller
Nyborggade 1, 2
2100 Kbh. Ø
Tlf. 3918 3707
Mail: hannequitzau@mail.dk
Mini og mikro:
Kenneth Carstensen
Tlf. 3920 8219
Mail: kscarstensen@yahoo.dk
samt Peter Andersen
Tlf. 3543 1318
Pigeafdeling:
Michel Zola
Tlf. 3918 0648

Hovedbestyrelsen

Fodboldbestyrelsen

Formand:
Niels Peter Hahnemann
J.A.Schwartz gade 12
2100 København Ø
Tlf.35 42 14 35
Mail:nph@Nationalbanken.dk

Formand:
Johnny W.Hansen
Rosenørns alle 41 st tv
1970 Frederiksberg C
Mobil 20 49 20 42
Mail:buf@ofir.dk

Kasserer:
Steen Bakmann
Strandboulevarden 35
2100 København Ø
Tlf.35 43 44 35
Mail:sba@bakmann.dk
Fra tennisafdelingen:
Svend Tøttrup
Tlf.45 87 28 40
Kristian Salomonsen(Sekretær)
Tlf.35 38 20 57
Fra fodboldafdelingen:
Johnny W.Hansen
Mobil 20 49 20 42
Erik Baagøe (Næstformand)
Tlf. 45 86 58 80

Næstformand:
Jørgen Ritnagel
Østerbrogade 88
2100 København Ø
Tlf.35 42 32 93
mail: jori@p-klitgaard.dk
Sekretær:
Hans Drachmann
Wiedeweltsgade 20
2100 København Ø
Tlf.35 42 52 54
Mail:hans.drachmann@privat.dk
Øvrige medlemmer:
Niels Frederiksen
Tlf.35 26 27 31
Jørgen Norsker
Tlf.39 62 56 48
Kenneth Carstensen
Tlf.39 20 82 19
Supleanter:
Hans Bay
Tlf.33 48 09 50
Tommy Møller
Tlf.39 18 37 07

