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Af Henrik Engel

Vores trænere og spillere på 1. holdet glæder 
sig ligesom alle andre til foråret. Ikke kun pga. 
at solen snart kigger frem og det igen bliver 
muligt at få græs under knopperne, men i lige 
så høj grad til at vise hinanden og alle os an-
dre B.93´ere, at vores 1. hold er godt nok til 
at blive i 1. Division. Vi skal ikke tærske mere 
rundt i efterårets begivenheder men nu se 
fremad mod de vigtige kampe i foråret, hvor 
vi den 18, juni, sidste kamp mod Skjold, gerne 
skal ligge mindst nr. 13. Og lå vi et par pladser 
højere, ville det heller ikke gøre noget.
I løbet af vinteren har vi lagt et stort stykke 
arbejde i at give truppen lidt mere rutine, 
så vi kunne blive bedre til at holde hovedet 
koldt i de afgørende situationer og lette 
presset lidt fra vores mange unge spillere. Vo-
res budget er stadig meget begrænset, så vi 
har været afskåret fra at købe og leje spillere, 
som har en forventning om at spille fuldtids-
fodbold. Det betyder, at det ikke har været 
muligt at få spillere fra Superligaen, men at vi 
i stedet har måtte kigge os om efter andre 1. 
Divisionsspillere. Fra Ølstykke har vi hentet 
Søren Von Essen, en stor og stærk midter-
forsvarer, og Nicolai Lund, som er tiltænkt 
en defensiv rolle på midtbanen. Fra Køge 
har vi fået tilgang af den rutinerede Bo Hen-
riksen, som forhåbentligt kan score ligeså 
mange mål som Olcay Senoglu præsterede 
i efteråret. I skrivende stund er transfervin-
duet ikke lukket endnu, så der kan evt. dukke 
yderligere en angriber op i sidste øjeblik.

Presset ligger på de rutinerede
Vi ved der er masser af talent og bold i de 
unge 1. holdsspillere. Men det er de ruti-
nerede, der skal afgøre kampene for os og 
gøre forskellen. Det er dem, der skal kunne 
rive sig selv og de unge op ved hårrødderne 
i de afgørende situationer. Og lad os da bare 
sætte navne på dem, så de ikke er tvivl om, 
hvor preset ligger. På mål er det Nicolas 
Nielsen, som skal vise overblik og rutine. I 
forsvaret hviler vores øjne specielt på Dan 
Lübbers og Søren von Essen, på midten skal 
Nicolai Lund rydde op, mens Ole Puggaard 
skal vise os sine fantastiske evner til at holde 
i bolden, sprede spillet ud og slå de afgø-
rende afleveringer. Og når de andre angriber, 
så forventer vi også at se Ole Puggaard fighte 
og forsvare. Oppe foran har vi så Danny Jung 
og Bo Henriksen, som måske ikke er så hur-
tige som de har været, men som via deres 
mange, mange kampe på højeste niveau, ikke 
bør have glemt hvordan man laver mål.

Vi har sagt farvel til et par
nøglespillere
Peter Fensholm og Morten Kirk har forladt 
os til fordel for HIK, mens Olcay Senoglu 
formentlig skriver en ny kontrakt med Køge, 
efter hans kontrakt med FC Nordsjælland 
er blevet ophævet.  Alle 3 spillere som vi har 
været kede af at miste, men sådan er det.

VILJEN TIL SEJR BLIVER AFGØRENDE
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Vi ønsker dem held og lykke, og håber de 
ikke har glemt B.93 en anden gang. Vel mødt 
på Østerbro Stadion til den første hjemme-
kamp Skærtorsdag den 24. Marts kl. 13.00.

B. 93 kontraktfodbold ApS
Formand;: Jørgen Norsker
Direktør: Henrik Engel

NY DM- TURNERING
DBU har indstillet en ny struktur for 2.divi-
sion, mens SAS-ligaen og Viasat Sport Divisi-
onen ikke ændres. Bestyrelsen i DBU håber 
den nye 2.division på 28 hold fordelt med 14 
i hver af en øst-og vestkreds kan gennem-
føres allerede fra sommer, idet der alene vil 
blive tale om ekstraordinære oprykninger.

Der foreslås også en ændring af den nu-
værende Danmarksserie til en geografisk 
opdelt række med 16 hold i hver af en øst-
og vestkreds.

SAS-liga klubberne har i mange år ønsket, 
at klubbernes andethold gives mulighed for 
at deltage i 2.division. I første omgang gives 
seks klubber fra SAS-ligaen muligheden for 

at spille med i 2.division - også geografisk
fordelt.

Ændringen, som sandsynligvis er gennem-
ført sidst i februar, vil kunne få betydning for 
B.93. Som det ses af stillingen i Viasat Sport 
Divisionen, er B.93 ved starten af foråret kun 
lige placeret ovenover nedrykningsstregen.

En række af klubberne i nedrykningszonen 
har forstærket sig i løbet af vinteren, mens 
B.93 ikke har haft økonomisk mulighed for 
at give divisionsholdet den store indsprøjt-
ning, tværtimod har 3 af holdets bedste spil-
lere forladt klubben (Morten Kirk, Peter 
Fensholm og topscoreren Olcay Senoglo). 
Så pøj-pøj.

fb.

Nr. 29 BOGHANDEL tlf. 3526 3334

Nr. 31 KONTORFORSYNING tlf. 3526 3364

Nr. 36 KONTORSTOLE tlf. 3555 2092

NU 3 BUTIKKER I NDR. FRIHAVNSGADE!
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                     ‘STILLER SULTEN’

- Før træning

Kaffe/varm chokolade m. dagens kage........ 35 kr.

- Efter kampen... 
Frederiks Burger med kartoffelbåde........... 75 kr.
  
- Mens ungerne træner...
Varme nachos med ost og kylling............. 45 kr
  
- Efter ungernes træning...
Kartoffelbåde med mayo/ketchup............ 20 kr.

Hj. lavet toast med skinke og ost............. 25 kr.

Spaghetti Bolognaise (kødsauce).............. 35 kr.

- Eller når du og familien
vil spise ‘ude’ i velkendte, 
børnevenlige omgivelser...
Dagens menu.......................................se tavlen

Kyllingesalat -hjemmerørt med ristet 
bacon på toppen med toastbrød............... 35 kr.

Kylling og bacon med ketchup,  
agurk og gulerodsstænger........................ 35 kr.

- Lør- & søndag 10:30 - 16/15:00
til Frederiks store B.93 Brunch
Brunch, kaffe og juice.................................. 93 kr.

Åbningstider:
Mandag - fredag 16:30 - 22:00

Lørdag 10:30 - 16:00
Søndag 10:30 - 15:00
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Fra venstre: Søren von Essen, Bo Henriksen, Nicolai Lund, Ibrahim, Kasper LarsenFra venstre: Søren von Essen, Bo Henriksen, Nicolai Lund, Ibrahim, Kasper Larsen

Målmænd
Nicolas Nielsen
Andreas Schaarup
Mads Hamberg

Forsvar
Søren Von Essen
Dan Lübbers
Kasper Larsen
Anders Qvist
Jonas Schumacher
Martin Lundby
Carl Bjarke Petersen
Polat Bozkurt
Kofi Dekinah

Spillertrup, foråret 2005

Midtbane
Ole Puggaard
Rami Kais
Emil Dyre
Danny Mirabel
Adam Geertsen
Nikolaj Lund
Aske Krohn
Kim Madsen
Anders Hadberg
Emil Christensen

Angreb
Danny Jung
Bo Henriksen
Ibrahim El-Favour 
Heine Olsen

24. februar: Transfervinduet lukker ved udgangen af februar, så ændringer kan forekomme..
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 1. AC Horsens 15 31 - 12 35
 2. FREM 15 31 - 9 31
 3. SønderjyskeE 15 40 - 17 30
 4. HIK 15 29 - 21 27
 5. Køge 15 34 - 19 26
 6. Vejle 15 35 - 28 25
 7. FREMAD A. 15 25 - 14 24
 8. SKJOLD 15 23 - 23 24
 9. FC Fredericia 15 26 - 19 23
 10. AB 15 29 - 28 21
 11. Brønshøj 15 24 - 31 16
 12. Nykøbing F.All. 15 29 - 38 15
 13. B.93 15 26 - 40 11
 14. Næstved 15 15 - 36 11
 15. Ølstykke 15 20 - 49 8
 16. Dalum 15 24 - 57 7

 20. marts Vejle - B.93
 24. marts B.93 - Fremad A.
 28. marts Dalum - B.93
 3. april B.93 - Nykøbing F.All.
  9. april Brønshøj - B.93
 17. april B.93 - AB
 24. april AC Horsens - B.93
  1. maj Næstved - B.93
  8. maj B.93 - Køge
 16. maj Ølstykke - B.93
 22. maj B.93 - SønderjyskeE
 29. maj FC Fredericia - B.93
 5. juni B.93 - HIK
 12. juni FREM  - B.93
 18. juni B.93  - SKJOLD

Stillingen i Viasat Sport Divisionen
før forårsturneringen:

Kampprogrammet i Viasat Sport Di-
visionen

            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

Den tidligere Dalum-spiller Wassim El Banna 
har skabt røre, da han indrømmede at have 
modtaget sorte penge fra Dalum (fra Viasat 
Sport Divisionen). Udbetaling af mere end 
24.000 kr.årligt er en klar overtrædelse af 
DBUs amatørregulativ.

B.1909s direktør meddeler i „Tips-bla-
det“, at han sidder i forhandlingssituationer 
med amatørspillere, som sidder med bedre 
tilbud fra andre klubber, tilbud udover ma-
ximumsbeløbet. En oprydning vil berøre 
mange klubber, siger han. Et medlem af JBUs 

bestyrelse, Chr.Fynsk „er ikke i tvivl om, at 
der fortsat er sorte penge i omløb.Jeg tror 
stadig, at der er mange klubber, som helt 
bevidst misbruger kørselsordningen“. KBUs 
formand, Torben Mogensen, udtaler også til 
„Tips-bladet“: „Jeg kunne da godt forestille 
mig, at der findes sorte penge i fodbolden“. 
Men dokumentationen er vanskelig, og 
derfor sker der kun noget, når spillere som 
Banna, går til pressen, men det burde gøre 
visse klubber nervøse for afsløringer. 

fb

SORTE PENGE
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NY ITU-TRÆNER

Fodboldbestyrelsen har efter samråd med 
klubbens samarbejdsudvalg (klub/divisions-
hold) ansat Thomas Frank som vores nye 
ITU-træner. ITU står som bekendt for Inte-
greret Talent Udvikling. Her er vi med igen 
efter et års pause og dermed blandt et dusin 
klubber i Danmark, der er godkendt af DBU 
som ITU-klubber.
 
Thomas er 31 år og har i de seneste år  fun-
geret som henholdsvis junior- og  ynglinge-
træner i  Hvidovre. Han er DBU-instruktør 
og ved at afslutte DBUs A-træneruddan-
nelse. Han er også ved af afslutte uddannel-
sen i idræt på Københavns Universitet med 

et speciale, der handler om coaching i fod-
bold. Thomas skal selvfølgelig arbejde med 
de bedste unge spillere, men vi er sikre på, 
at han vil passe godt ind i vores gamle klub, 
hvor vi har tradition for at vise respekt, tage 
hensyn til hinanden og hjælpe hinanden med 
stort og småt, uanset hvilke hold eller opga-
ver, vi arbejder med.
 
Thomas er fuldtidsansat, og vi vil derfor alle 
komme til at se meget til ham i klubben i det 
nye år. Pengene til ITU-projektet kommer 
fra tilskud fra DBU, Team Copenhagen og 
Københavns Tekniske Skole. Tak til dem. Og 
velkommen til Thomas. Tag godt imod ham.

2.senior, der i 2005 skal spille i Københavnsserien, 
skal hurtigst muligt tilbage til Danmarksserien. 
Der er kommet nye, men i 93-sammenhæng, 
kendte trænere og holdledere tilbage. Som træ-
nere Michael Hansen og Jan „Jernmand“ Hansen 
samt som holdleder Per Clausen.

•
Der skal en forældreforening i gang. Tommy 
Møller (tlf. 39 18 37 07) vil gerne have kon-
takt til forældre, som kunne tænke sig at 
være med til at starte en sådan forening op.

•

Alle trænere og ledere skal sikre en yderli-
gere medlemstilgang. Nye spillere kan være 
med i et par uger, men så skal de også meldes 
ind, hvis de ønsker at fortsætte. De komplette 
holdlister over alle aktive spillere skal afleve-
res til Gitte på kontoret.

•
Materialeforvalter Per Pedersen bestyrer klub-
bens beholdning af bolde, spilletøj og trænings-
tøj.Per P. beder alle trænere og ledere aflevere 
det tøj, der er i „overskud“. Husk at trænere, 
ledere og forældre opfordres til at skaffe en 
tøjsponsor til det enkelte hold, men kan selv-
følgelig også i nødssituationer henvende sig 
til Per P. (mail: ppetersen@baxglobal.com) om 
hjælp.

•
Det er lykkedes at skaffe hjælp til Finn Jacob 
i arbejdet i klubhuset. I februar/marts hjæl-
per Egon Vandbæk til med bl.a. rengøringen 
af klubhuset. Men medlemmerne kan også 
hjælpe til med at holde orden og rent, det vil 
alle være glade for.

FRA INFO-BREVENE

Hans Drachmann
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Kai Orla Jensen døde i november. 
Med hans bortgang mistede B.93 et af sine 

allerbedste medlemmer.

Kai Orla var en glimrende fodboldmål-
mand og en fremragende håndboldmål-
mand.For B.93 spillede Kai Orla 24 divi-
sionskampe og han var med til at vinde 
KBUs sidste pokalfinale, da B.93 i 1953 slog 
storfavoritterne fra AB med 2-1. AB havde 
10 landsholdsspillere med nys afdøde Knud 
Lundberg i spidsen.

Kai Orla fejrede de største triumfer i 
håndboldmålet, hvor han vandt adskillelige 
danske mesterskaber med Ajax.På hånd-
boldlandsholdet var Kai Orla med ved VM i 
Sverige i 1954, hvor Danmark blev nr.5.

I B.93 var Kai Orla også meget aktiv 
udenfor banen. Han var med i bestyrelsen, 
med i UK, formand for Old Boys, og senest 
med til at oprette klubbens museum.

Kai Orla var et af samlingspunkterne om-
kring de ældres tirsdagsklub i B.93 og blev 
ved, indtil hans sygdom tog overhånd.

Kai Orla savnes i B.93.
Æret være hans minde.

pbj/fb.

Palle Niemann døde i december. Palle blev 
formand for fodboldafdelingen i 1990 efter 
klubbens store strukturreform, hvor der skab-
tes en Hovedbestyrelse og 2 afdelingsbestyr
elser(fodbold og tennis). Det var en hård tid 
at blive formand for fodbold, da banesitua-
tionen var fortvivlende.

Den nye PARKEN skulle udbygges på B.93s 
fodboldanlæg. Det nuværende Svanemøllean-
læg spøgte, men kommunen var lang i spyttet, 
og B.93 måtte tilbringe sin fodboldtid på Fæl-
leden. Palle havde fra sin tid som ungdoms-
formand (fra 1987) imidlertid hår på brystet. 
Havde her bla. skabt Plan 93 for ungdomsar-
bejdet i samarbejde med Anders Levinsen.

Palle fik også tid til at deltage i jubilæums-
udvalgets arbejde, der skabte den minderige 
jubilæumsfest i maj 1993.

Generalforsamlingen i 1989 havde skabt 
et dårligt klima mellem de to afdelinger, men 
Palle gjorde en stor indsats for at reparere 
det dårlige klima mellem tennis og fodbold, 
og ikke mindst takket være dette arbejde 
forblev B.93 en samlet klub.

Vi vil erindre Palle som en ægte 93’er. 
Æret være hans minde.

fb.

NEKROLOG
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Adgang til generalforsamlingen, der er hø-
jeste myndighed i alle klubbens anliggender, 
har alle medlemmer over 16 år, der ikke er i 
restance med sit kontingent, og som har væ-
ret medlem af klubben de sidste 6 måneder.
Passive medlemmer har adgang og stemme-
ret, med mindre medlemmet er i restance 
med kontingentet.

Alle medlemmer vil ved indgangen til gene-
ralforsamlingen få udleveret stemmeseddel.

Foreløbig dagsorden:

1.     Valg af dirigent (herefter uddeles pokaler 
m.m.)

2.    Beretning fra Hovedbestyrelsen
3.    Revideret regnskab med status aflægges 

til godkendelse
4.    Indsendte forslag (kun de forslag der er 

optaget på dagsordenen, kan afgøres.For-
slag fra medlemmer skal være indleveret 
til kontoret, att. Hovedbestyrelsen, senest 
fredag den 15.april.)

5.     Valg 
a. formand (altid valg af formand i de u-
lige år)
b. repræsentant for tennisafdelingen (kun 
medlemmer i tennis har valgret)
c. Suppleant for tennisafdelingen
d. Suppleant for fodboldafdelingen

6.    Eventuelt

GENERALFORSAMLING
Indkaldelse til ordinær Generalforsamling

Tirsdag den 26.april Kl.19.30 i klubhuset på Svanemølleanlægget
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Heldigvis er der stadig personer og virksom-
heder, som gerne vil støtte klubben af et godt 
hjerte. Men det er ikke nok, hvis vi gerne vil 
styrke klubbens økonomi, som jo igen er 
grundlaget for at vi kan få vores klub til at fun-
gere som såvel bredde- som eliteklub. 

For virksomheder har det selvfølgelig en 
værdi at blive eksponeret på spillertøj, på 
bander på stadion, i vores blad, etc. Men den 
helt afgørende værdi ligger i, at de får direkte 
forretning ud af at støtte B. 93. Den salgsan-
svarlige i virksomheden skal kunne godtgøre 
overfor sin chef, at de penge der puttes i B. 
93 forrenter sig. Det vil sige, at der kommer 
mere værdi tilbage til virksomheden end der 
gives ud. Den merværdi er det op til B.93 at 
forsøge at skabe, og det kan gøres på mange 
måder. 

For det første må de sponsor ansvarlige i 
B.93 sørge for at kortlægge sponsorernes for-
retning og ønsker, for derefter på en passende 
måde at knytte virksomhederne individuelt 
sammen. Forretningerne må sponsorerne 
selv ordne indbyrdes, men en præsentation 
af to potentielle forretningspartner til f.eks. et 
B.93 arrangement er et godt sted at starte. 

For det andet kan alle klubbens medlem-
mer prøve at tænke på, at de selv, deres ar-
bejdsplads, bekendte eller andre måske med 
fordel kunne gøre brug af en af de virksom-
heder, som støtter B.93. Forudsætningen er 

selvfølgelig, at virksomheden også kan levere 
en konkurrencedygtig service eller produkt, 
men kan den det, så kan man lige så godt 
vælge den leverandør, hvor man enten selv 
får rabat, eller hvor virksomheden kvitterer 
med at øge sponsoratet til B.93.

International transport
og ejendomshandel er klar
For eksempel er Combifragt en virksom-
hed med en milliard omsætning inden for 
international transport. Og når en B.93´er 
har formidlet en kontakt til en virksomhed, 
som efterfølgende vælger Combifragt som 
samarbejdspartner på transport, så kvitte-
rer Combifragt med større sponsorater til 
klubben. Og det er blevet til mange gange 
100.000 kr. de senere år. Man skal ikke være 
tilbageholden, da man kun forpligtiger sig til 
at modtage et tilbud, som så gerne skulle vise 
sig at være bedre eller billigere end det nu-
værende transportfirma. Sidder du allerede 
nu og tænker på en virksomhed, måske din 
egen arbejdsplads, hvor et uforpligtende til-
bud fra Combifragt ikke var nogen skade til, 
så kontakt enten Jørgen Hansen hos Com-
bifragt eller undertegnede og få en snak om 
mulighederne.

Skal man sælge sin bolig, så kan man som 
B.93 vælge at bruge Nybolig, Peter Norvig, så 
donorer Peter Norvig altid 5% af salæret til 
B.93, hvis man selv husker på at nævne det.

Er man til god musik, så kan man vælge at 
købe sine CD´ere hos Casablanca på Øster-
brogade 96 og få 10% rabat - som i dette til-
fælde går ubeskåret til en selv.

Og så er er der alle vores andre sponsorer, 
som vi som B.93´ere altid bør støtte, og hvis vi 
også der husker at gøre opmærksom på, at vi 
er fra B.93, så går det helt naturligt nemmere med 
at få gentegnet sponsoraftalerne og måske endda 
øge dem næste gang til gavn for hele klubben..

NOGET FOR NOGET

Henrik Engel
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KBU (Københavns Boldspil-Union) har star-
tet et fodboldmagasin  „Københavnsk Fod-
bold“ med første nummer i februar – og me-
get tyder på succes. 
Bladet er på 36 sider med en livlig lay-out og 
med professionel bistand (Sportsjournalist 
Niels Rasmussen, tidl. POLITIKEN). Årligt skal 
magasinet udkomme i 6 numre.

Der har været repræsentantskabsmøde 
i KBU den 24.januar, og der er kontinuitet i 
ledelsen, idet der var genvalg. Formand er 
Torben Mogensen, der også er DBU-kasserer, 
og kommer fra Gentofte-Vangede. Genvalget 
betød også, at B.93s tidligere divisionsanfører, 
Tom Jensen, fortsat er med i KBUs bestyrelse 
og formand for unionens uddannelsesudvalg. 

Af KBUs beretning fremgår det, at vor 
nabo SKJOLD klart er Københavns største 
klub både for herrer og damer/piger. SKJOLD 
har dobbelt så mange medlemmer som B.93 ( 
med 626 aktive). B.93 har i 2004 haft en tilba-
gegang på 86 medlemmer, heraf er de 36 un-
der 18 år. Det er en trist udvikling, men vi er 

ret sikre på, at det i 2005 vil gå den anden vej.
I årsberetningens udvisningsstatistik ser 

det lidt bedre ud for B.93 med 9 udvisninger i 
2004. Vanløse fører denne statistik med 16, KB 
og FREMAD A. med 15, FREM og SKJOLD med 
14 og Brønshøj med 13. B.93 kan dog gøre det 
bedre i 2005 end 9, og een udvisning har været 
omtalt fra en kamp mod AB (masters)som uret-
færdig.

Sportsligt fik B.93 6 rækkevindere og mange 
flotte 2. og 3. pladser. På ungdomsplan stod B.93 
også meget stærkt med 4 hold i pokalfinalerne, 
heraf 2 vindere.Ved KBUs indendørs mester-
skaber vandt B.93 i 2003 3 mesterskaber, og 
det blev her i vinter forøget til 4 mesterskaber. 
SKJOLD vandt 3, alle indenfor pigefodbold.

fb.

1.  senior i  Viasat Sport Divisionen
2.  senior i Københavnsserien
3.  senior i Serie 2
4.  senior i Serie 2
5.  senior i Serie 3
6.  senior i Serie 3
7.  senior i Serie 3
8.  senior i Serie 5

B.93s seniorer i foråret

NYT MAGSIN FRA KBU

Frokost 12.00 - 16.00

Derefter værtshus.

Kompagnistræde 2

1208 København K

Telefon 33 32 30 48
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Endnu engang er det lykkedes redaktør Birtø og 
hans undersåtter, at finde en profil der er en rigtig 
god gammel 93’ere. 

Nu 43 år efter jeg selv havde fornøjelsen at 
have Berger som ynglinge-træner, mødes 
vi på valgdagen til en snak på B93. Jeg havde 
kun Berger som træner i mit første år som 
ynglinge, idet han efter 7 år som junior- og 
ynglinge-træner i B93, valgte (1963) at blive 1. 
holdstræner i HIK. De kommende 14 år var 
Berger træner i HIK, FB, HIK og FB. Det før-
ste år Berger var træner for HIK (med Ole 
Madsen i spidsen ) sikrede han B93 oprykning 
til 1. division. Det skete da HIK meget over-
raskende i sidste runde „vandt“ 1-1 hjemme 
over Horsens. Selvom HIK ikke havde noget 
at spille for, fik jeg sat dem op så de kæmpede 
flot for min gamle klub. B93 vandt 3-0 ude 
over Odense KFUM. De kasser øl vi var lovet 
af B93, dukkede i øvrigt aldrig op konstaterer 
Berger (red./dem har opsynsmand Johnsen 
sgu nok drukket).  

Hvad husker du bedst fra trænertiden i 
B93. Det var afgjort da vi vandt ynglingepo-
kalfinalen i 1961, hvor vi slog KB 3-2 (Vanløse 
Idrætspark). Mine bedste spillere var Tom 
Søndergaard, Bernhard Deneke og Jens Ager-
bak. Som trænertype var Berger en altid ro-
lig person. Ikke noget med at råbe og skrige, 
og med de store armbevægelser. En tidligere 
FB-spiller, Poul 8832 Skals, har fortalt mig, at 
Berger var den bedste træner han nogen-
sinde har haft; altid godt humør og positiv. En 
fornøjelse at komme til træning.

Selvom Berger er 81 år er han fortsat ak-
tiv. De gamle træner om vinteren to timer i 
Idrætshuset (onsdag eftermiddag) og om 
sommeren (tirsdag) udendørs. Inden bolden 
findes frem skal der varmes op. Det er Ber-
ger (Kaptajn Jespersen), der suverænt står 
for denne meget berømmede opvarmning. 
Gymnastikken er tilrettelagt så vi starter med 

hovedet og slutter med tæerne beretter Kap-
tajn Berger.

Nå, vi skal tilbage til starten. Berger boede 
i Brumleby og startede som 7-årig i Skjold. 
Jeg var en lille lort, så hvis græsset var langt 
kunne man ikke se mig. Som 9-årig meldte 
jeg mig i B93, og der har jeg så været medlem 
lige siden. Jeg boede ved siden af de berømte 
Nielsen-brødre (Henry/Brormand, Arno/Tju-
hej, Helmut/Denger, Bent/Bitter og Svend/Bo-
ston), hvor Henry, Arno og Svend alle kom på 
A-landsholdet (rekord). Selvom Berger har 
været medlem i B93 i over 70 år, har han al-
drig fået nogle nåle. Det er jo noget man skal 
spørge om, og jeg har aldrig spurgt om noget 
(sådan er vi jo så forskellige).

Som ungdomstræner havde jeg Michael Ro-
hde, Kaj Hansen (Lille Kaj) og Carl „Sko’mar“ 
Hansen, som lærte mig at skyde på alt. Jeg var 
venstrebenet; og der var smæld i mit „gude-
ben“ Da B93 vandt DM i 1945/46 scorede 
Berger 14 mål, kun overgået af Jørgen Leschly 
Sørensen der scorede 15 kasser og blev DM-
topscorer. Vi havde et fantastisk hold, Leschly 
og jeg lå skiftevis i front, „Denger“ (Helmut 

SAMTALE MED EYVIND BERGER

Eyvind Rüssel Poul Berger, født 28.07.1923/Øster-
bro, bor på Frederiksberg
93 kampe/36 mål for B93 (1941-52)
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Nielsen) måtte ud på venstre fløj, og i højre 
side havde vi „Salle“ (Henry Salomonsen) og 
„Lille Kaj“ (Kaj Hansen).

På mål havde vi Ove Jensen, som backs Poul 
L. Hansen og K. B. Overgaard og som halfback 
Jørgen Hammeken, Per Brandtmar og Arne 
Sørensen. Det var alle tiders hold. Den bed-
ste jeg har spillet sammen med er Arne Sø-
rensen; han var en fantastisk spiller, der kunne 
det hele. Han var til fest og farver. Senere blev 
han jo en seriøs landstræner (var træner for 
OL-sølvholdet i 1960). Jeg spillede også meget 
cricket i B93, og jeg var med da vi vandt klub-
bens eneste DM med Ove Jensen i spidsen. 
Jeg spillede også bordtennis og tennis i B93.

Hvordan ser det ud på den private front. 
Jeg har været gift med Lizcie i mange år, vi har 
haft guldbryllup, det er blevet til to børn (Frank 
og Kate) samt fire børnebørn. Frank har væ-
ret målmand for Saga (håndbold); pigerne 
(Lizcie og Kate) har absolut intet bidraget på 
det sportslige område.

Du spillede en enkelt B-landskamp i 1946 
i Norrköping mod Sverige kan du huske det. 
Ja, vi tabte (korrekt, 2-4), jeg scorede på straffe 
(korrekt), Leo Nielsen, Frem var anfører (kor-

rekt). Jeg spillede også en del kampe for Stæv-
net, hvor vi mest spillede mod engelske profes-
sionelle klubber.

Vi har hørt om mange forskellige landshold 
(A, B, U, Oldboys, Skole og Militær), men du har 
været på Flygtninge-landsholdet. Det må vi høre 
lidt om. Under krigen lavede jeg nogle forskellige 
ting, og da tyskerne begyndte at interessere sig 
for mig, valgte jeg at ta’ „Sveriges-båden“. Under 
opholdet blev der arrangeret en kamp mellem 
et dansk Flygtninge-hold og Stockholms By-
hold. Vi vandt 1-0 (eller var det 2-0). Vi havde 
Eigil Nielsen (KB) på mål, og derudover Arno 
Nielsen (B93), Arne Rasmussen, B1903 (Sprit-
teren), Ginsborg (HIK) og mig selv. 

Hvad lavede du egentlig civilt. Jeg er udlært 
smed. Efter hjemkomsten fra Sverige var jeg en 
kort tid på B&W. Senere var jeg 37 år på Or-
logsværftet. Efter samtalen har redaktionen 
fået snuset op, at Berger solgte pølser i Fo-
rum, når der var 6-dagesløb.

Vi siger tak for samtalen – og godt valg. Og 
bemærk i øvrigt at Berger er den eneste der 
har spillet 93 kampe for 93.

palle banks jørgensen

Ejvind Berger i 1946 (bagved målmand Ove Bech Jensen)
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Museumsudvalget, der nu kun består af Jør-
gen Norsker, Palle „Banks“ Jørgensen, Fred-
die Birtø og Hans Hesselberg har planlagt et 
nyt projekt „Synliggørelse af B.93 i klubhu-
set“. Det består i, at ingen, der besøger B.93 
i klubhuset på Svanemølleanlægget skal være 
i tvivl om, at de besøger en traditionsrig fod-
bold- og tennisklub.

Projektet er i fuld gang, og mange af de plan-
lagte ting er færdiggjort. Det gælder eksem-
pelvis klubbens hall, hvor der er indrettet 
møderum til de hold, der mødes i klubben. 
Her er opstillet cafeborde og stole bagved 
de to montre med pokaler. På væggene hæn-
ger jo dels „Wall of Fame“ med klubbens 
store stjerner på det sportslige, og dels klub-
bens historie fra 1893. Her hænger også fod-
boldbilledet af klubbens legendariske mål-
mand „Lange Svend“ (255 kampe for B.93 og 
41 landskampe).

I den lange gang er nu opsat alle klubbens for-
mænd fra 1893 og frem til 2004 ved kontorets 
indgang. I „FREDERIKS“ (cafeen) er en række 
pokaler opsat. Op over baren er 7 fodbold-
billeder opsat(de er hentet fra loungen på 
Østerbro stadion), en række kendte fodbold-
plakater og et maleri er tillige brugt ved ind-
retningen af cafeen. I klublokalet er det flotte 

pokalskab med de bedste af klubbens vundne 
pokaler.Ovenover skabet 3 billeder af kendte 
hold i klubben. Det aktuelle H.C.Andersen 
billede (af Warhol) er også fremme, iøvrigt en 
gave fra vor venskabsklub i Odense, OB.

Rummet ved tennisindgangen er indrettet 
som TV-rum, og her er også diverse tennispla-
kater. Pult og tennisskab er opsat i den nord-
lige del af lokalet.
Det nye personalerum skal også dekoreres, 
forløbig er to træskabe med pokaler indsat 
her. På kontoret skal også flere B.93-billeder 
opsættes.

I marts/april går udvalget i gang med Aktivi-
tetslokalet og gange op til omklædningsrum-
mene. På 1.sal er det vedtaget, at billeder 
af alle ungdomsholdene skal hænge. Muse-
umslokalet skal færdiggøres, og vi håber alle 
medlemmer, vil kigge efter rekvisitter, gamle 
medlemsblade, scrapbøger, bøger om tennis 
og fodbold,fotos vedr.B.93 i gamle arkiver/
skuffer/skabe/loft o.s.v.

Giv Gitte på kontoret et ring(tlf. 39 27 18 
90) eller aflever materialet på kontoret.

fb.

SYNLIGGØRELSE AF B93 I KLUBHUSET

FISK - VILDT - FJERKRÆ

Haraldsgade 106
V. Lyngbyvej

TLF. 39200623
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U/19 landsholdet (spillere født efter 1.januar 
1986) har i februar deltaget i en internatio-
nal turnering i La Manga i Spanien. Blandt de 
18 spillere var Anders Bjerring Quist.Holdet 
mødte Tjekkiet, Norge og Irland. Blandt an-
dre spillere var de tidligere B.93’ere: Michael 
Jacobsen (nu AaB) og Nicklas Nygaard Svend-
sen (nu FCK). Michael er anfører på dette 
landshold, og blev meget rost af landstræner 
Per Andersen.U/19 landsholdet skal i påske-
ugen til England for at møde Sverige, Moldava 
og England i en turnering. Anders Bjerring 
Quist risikerer derfor at miste et par af B.93s 
divisionskampe. 

U/20 landsholdet har været på Madeira, 
hvor holdet bl.a. tabte til Rusland. Jonas Schu-
macher var med for første gang og fik sam-
men med de øvrige spillere en hård rejse. 
Først missede man forbindelsen fra Lissa-
bon til Madeira, og måtte overnatte. Dagen 

efter var der uvejr, og flyet måtte returnere 
til Lissabon, men nåede senere på dagen til 
Madeira.Tidligere 93’ere der var udtaget til 
turen var Bajram Fetai (nu Skotland) og 2 fra
FCK: Jeppe Brandrup og Martin Bernburg. På 
U/21 landsholdet er Jonas Troest (nu Silke-
borg) fast mand.

UNGDOMSLANDSHOLDENE

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

Anders Bjerring Quist
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For tredje år i træk vandt B93 drengene fra 
årgang 1996 Københavnsmesterskabet i in-
defoldbold efter flotte intensive kampe med 
mange mål.

Københavnsmester for tredje gang
Drengene fra B93 årgang 96 kan nu bryste sig 
af hele 3 guldmedaljer fra en ubrudt række af 
KBU Københavnsmesterskaber i Indefold-
bold. Lige siden deres allerførste mester-
skabsstævne i december 2002 har de taget 
guldet med hjem til Østerbro. En ubrudt me-
sterskabsrække i både Mikroput B, Mikroput 
A (2003/2004) og nu senest den 18 decem-
ber 2004 i Miniput B rækken for drenge født i 
1996. B93 var igennem både intensive og mål-
rige kampe, som ledte frem til stillingen med 
B93 guld, sølv til Fix, KB bronze på 3. pladsen 
og til AB70 for 4. pladsen.

Flyvende start
Drengene glædede sig naturligvis til Køben-
havnsmesterskabet. De har kun spillet få stæv-
ner i denne sæson. Til gengæld har de hele vin-
teren trænet sammen med årgang 95 drengene 
og kun deltaget i årgang 1995 indestævner. 

Det har både givet styrke, men også vished 
om, at fodboldkampe sagtens kan tabes. Så 
drengene og ikke mindst forældrene tænkte 
kun sagte, i spændt forventning, om det kunne 
være muligt, at vinde for 3. år i træk. Den før-
ste pulje kamp mod Hekla gik forrygende, set 
fra B93 banehalvdel, med en komfortabel 7-0 
sejr. Men allerede i den 2. kamp kom alle ned 
på jorden igen med en kneben 2-1 sejr over 
Fr.Valby. En kamp, der må betegnes som en 
arbejdssejr, for B93 drengene havde nok den 
første målrige kamp i hovedet og undervur-
derede modstanderen. Det kunne sagtens 
være endt med en stilling med omvendte 
cifre. I den 3. pulje kamp med KFUM tog B93 
sig atter sammen og vandt en komfortabel
6-0 sejr. Men så virkede det næsten som en 
gentagelse, da drengene i den sidste pulje 
kamp mod Hvidovre kun spillede 1-1 i en 
kamp som B93 nok burde have vundet. Trods 
mange skud ville bolden ikke over stregen 
flere gange. Det samlede resultatet var nu 
sikkert nok med en 1. plads i puljen efter en 
målscore på 16-2 og 10 point fra 3 sejre og 
en uafgjort.

Ingen gavebod
Efter en pause, hvor andre puljer blev afslut-
tet, stod første puljevinderkamp mod B1908. 
B93 vandt 3-0 og senere semifinale kampen 
mod AB70 sluttede ligeledes 3-0. Det var dog 
tydeligt at alle puljevindere havde været ude 
i en hård sortering. Der blev ikke foræret 
sejre til nogen. Selv om resultaterne ikke rø-
ber det, så var der mange målchancer til alle 
hold og ofte kun marginalen til forskel. B93s 
rutinerede målmand havde stor ære af sin 
indsats, som sammen med holdets kollektive 
indsats gjorde udslaget i de 2 kampe. Der 
var fuld koncentration og ingen tog en slap-
per på banen. Det så ud til at være lige så kræ-

KØBENHAVNSMESTER IGEN IGEN

KBU Indefoldbold Københavnsmester Mikroput B 
2004/2005 B93 holdet er: Marc, Mads, Jon, Barac, 
Nicolai, Magnus og Ricki. Træner: Tommy B93 
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vende at være på udskiftning, som at være 
inde på banen.

Kamp til stregen
Finalekampen FIX-B93 blev en stor oplevelse 
for tilskuerne. Det var 2 fremragende hold der 
mødtes til en herre fight. Spillet bølgede fra 
den ene til den anden banehalvdel og målman-
den fra FIX lagde fremragende præcise ud-
kast til mark spillerne, som resulterede i gode 
opspil og chancer. Netop et langt opspil fra 
målmanden, blev headet i mål til Fix føring på 
1-0. B93 pressede på for udligningen og i en 
hektisk situation foran FIX mål, mente flere 
bolden over stregen inden målmanden fik 
en fod på. Det mente dommeren dog ikke, 
og hans øjne er jo afgørende. Tiden tikkede 
mod slutningen og det lignede FIX sejr lige 
indtil Nicolai fik bolden forbi målmanden til 
1-1. Denne stillingen ved afslutning af den of-
ficielle tid betød at kampen fortsatte mod 
golden goal. En afgørelse der lod vente på 
sig. Den intensive kamp fortsatte ubønhørligt 
med drenge, der blev mere og mere trætte og 
dog alligevel ikke mistede gejsten. Det kunne 
være endt til begge sider, men efter 11 minut-
ter blev bolden headet over stregen bag FIX 
målmanden til slutresultatet 1-2 til B93.

Guldholdet fra 2003/2004 bestod af : Nicolai, 
Ricky, Marco, Jon, Magnus, Mads og Christian. 
Træner: Jan.

B.93 vandt i år 4 Københavnsmester-
skaber i indendørs fodbold:

Ynglinge  •  Drenge
Miniput A  •  Miniput B
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STØT B.93S UNGDOMSFOND
MED KR. 6.400 - OG FÅ FRADRAG I 
SKATTEN.

Skattevæsenet har godkendt, at støttebeløb ud 
over kr. 500 - doneret til B.93s ungdomsfond- 
kan fratrækkes i skat, dog max.kr. 6.400 pr. år. 
Det vil sige, såfremt man indbetaler det fulde 
beløb på kr. 6.400 til ungdomsfonden, kan 

man fratrække kr. 5.900 i sin skattepligtige 
indkomst. Der kan selvfølgelig også støttes 
med mindre beløb.

Ungdomsfonden støtter hvert år primært 
ungdomshold med beløb til indkøb af mate-
rialer, med  tilskud til træningslejre og rejser 
af både social og elitær art og lignende til 
gavn for de unge fodboldspillere. Og selv-
følgelig kan flere støttes, jo flere penge, der 
kommer ind. 

Udnyt de skattemæssige fordele og støt 
ungdomsfodbolden!Ungdomsfonden har 
giro nr. 1-407 1042.

Formand for ungdoms-
fonden er tidl. stats.aut.
revisor Jørgen Norsker.

Yderligere oplysninger på www.b93.dk - kig 
under „Om B.93“.

BANKO I LØRDAGSKLUBBEN
Støtteforeningen for B93s ungdomsafdeling

Hver lørdag fra 12.30 - 16.45 i et behageligt indeklima

Medlemskort - et år: 25 kr. 
Gæstekort: 5 kr.
Medlemskort kan bestilles på tlf. 39180329

Der startes med 3 checkspil,
derefter 25 ordinære spil og 2 ekstraspil. Også lotteri.

Strynøgade 7, 2100 Østerbro

Michael Pedersen (formand) mobil: 2087 1902
Leon Nehm (kassérer) mobil: 2230 8513
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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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I serien hvor vi ser på hvordan det er gået 
et af klubbens gamle hold, har vi denne gang 
valgt at kigge på holdet der spillede i Super-
ligaen i 1998/99-sæsonen. I den første kamp 
mødte B93 selveste Brøndby på Østerbro 
Stadion (5.660 tilskuere). Efter blot 3 mi-
nutter bragte Anders Højlund meget over-
raskende B93 foran 1-0, hvilket var ensbety-
dende med, at B93 i 26 minutter rent faktisk 
indtog 1. pladsen i Superligaen. Brøndby ud-
lignede inden pausen til 1-1, og endte med at 
vinde med 5-1. 

Oprykningen til Superligaen blev først sikret 
i den sidste kamp i 1. division  (16.06.1998). 
På udebane vandt B93 over Hvidovre (4-2), 
og rykkede derved op sammen med Viborg 
foran Herning (nu: FCM). Træner var Johnny 
Petersen (1. halvdel) og Erling Bøje (2. halv-

del). Til den nye sæson i superligaen kom 
B93 til bl.a. at mangle Daniel Jensen og leje-
svendene Clement Cliford, Ole Puggaard og 
Danny Jung - og der var ikke kroner i klub-
kassen til de store forstrækninger.

Holdet i debutkampen mod Brøndby (alder pr. 
01.01.1999 og kampantal i superliga-sæsonen): 

Kim Toxværd (25 år/14 kampe) - målmand, 
kom fra AB (9 superligakampe), reaktions-
stærk, for lille, røg på bænken til fordel for 
Nicolas Nielsen fra slutningen af efteråret.

Christian Bank (24 år/20 kampe) - talent-
fuld forsvarsspiller, der kom fra Næstved via 
Køge. Kom til Malmö FF efter sæsonen, nå-
ede her blot 1 kamp før han blev totalskadet. 
Nu er han model.

NOSTALGIDA B93 LÅ NR. 1 I SUPERLIGAEN

Oprykningen fejres
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Jan Christoffersen (27 år/21 kampe) - altid 
hårdt arbejdende forsvarsspiller, hurtighed 
på Ritter-niveau. Kom fra B1903, HIK, Avarta, 
Ølstykke til B93 (80 kampe) og fortsatte i 
Farum og Vanløse.

Jonny Laursen (23 år/27 kampe) - midtfor-
svarer, forsvarets krumtap, uhyre hoved-
stødsstærk, venstrebenet, jysk bankmand, 
ambitiøs far. Spillede senere enkelte (4 stk.) 
superligakampe for FCM. 

Asaf Fazal (28 år/24 kampe) - stabil forsvars-
spiller der levede på fight, fortid i Pakistan, 
AB, Hvidovre og en fremtid i Frem som han 
valgte efter nedrykningen.

Ketil Clorius (23 år/4 kampe) - venstre back, 
blev fundet på 3. holdet i 1996, let at kende 
med sin Else-hestehale, godt fightende for-
svarsspiller, blev købt af Frem, hvor han har 
været forsvarets krumtap - og anfører. 

Flemming Frandsen (31 år/32 kampe) - midt-
banen, alderspræsidenten, leverede altid en 
meget energisk indsats, tidligere Helsingør 
og Herlev. Scorede - overraskende - et par 
flotte superligamål mod AB og Herfølge.

Kenneth Christiansen (27 år/19 kampe) - 
midtbanen eller kantspiller i højre side, kom 
fra Ølstykke via Ferencvaros i Ungarn og 
Vejle i Jylland til B93, en fremragende spar-
keteknik, lan….ge indkast, ofte skadet. Blev 
solgt til AGF i starten af foråret, kom senere 
retur til B93 og nåede også at blive Y-træner.

Thomas Madsen (27 år/31 kampe) - midt-
forsvaret, bagerste mand, teknisk god, 
venstrebenet, spillede med risiko og los-
sede aldrig bolden over Idrætshuset, fy-
siske begrænsninger, 13 J-landskampe for 
Nakskov, scorede ikke i sine 131 kampe 
for B93, selvom det var tæt på, og er der-
ved indehaver af denne lidet attraktive 
klubrekord.

Anders Højlund (27 år/15 kampe) - fron-
tangriber, målfarlig, ofte skadet, tekniker. 
Efter sit lynmål mod Brøndby var Højlund 
ualmindelig tæt på at score til 2-0 efter 5 
minutters spil; og hvad var der så sket. Pri-
mært Birkerød-spiller.

Thomas Høy (25 år/25 kampe) - offensiv 
midtbane eller angriber, stor og teknisk 
stærk spiller der blev fundet i Himmelev i 
1996. Nåede hele 181 kampe/32 mål inden 
han skiftede til naboen Skjold. Er nu havnet 
i Frem, der satser på en returbillet til Super-
ligaen.

- og de 3 på bænken, der alle kom på banen:

Lasse Sigdal (25 år/18 kampe) - angrebsspil-
ler i venstre side, god dribler, spillede enten 
godt eller skidt, kom fra Ølstykke, Brøndby 
og Roskilde, optræder nu for Skjold.

Casper Bøje (24 år/5 kampe) - bagerste 
mand, flot sparketeknik, trænerens favo-
rit, var med til at slå Brøndby 1-0, skiftede 
til Ølstykke hvor han har spillet over 200 
kampe, glad for små drenge (pædagog).

Thomas Høy
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Thomas Maale (24 år/31 kampe) - frontan-
griber, en lille energisk målfarlig spiller, det 
er ikke tilfældigt han hedder Maal(e). Jeg kan 
ikke lige komme i tanke om nogle KBU-klub-
ber, han ikke har spillet for. Spillede for Ka-
lundborg i efteråret 2004. 

Udover disse 14 spillere blev i sæsonen be-
nyttet spillere som: Morten Karlsen (29 
kampe, nu i FC Nordsjælland), David Rasmus-
sen (19 kampe, nu Rostock), Morten Rutkjær 
(15 kampe, senere Frem og Hørsholm), Tho-
mas A. Madsen (15 kampe, senere Ølstykke 
og HIK), Nicolas Nielsen (19 kampe, stadig 
B93), Riffi Haddaoui (12 kampe, senere/før 
alle klubber i KBU og SBU) og Patrick Mtiliga 
(13 kampe, nu Feyenoord).

Det blev en sæson med megen modvind (33-
3-3-27 og 22-80 i målscore), så mandagsavi-
sen måtte i hele sæsonen læses på hovedet. 
Pressen opfandt et nyt ord ”bundproppen”. 
De 3 uafgjorte kampe var mod FCK (0-0), Sil-
keborg (2-2) og Herfølge (0-0). De 3 sejre var 
mod Brøndby (1-0), AGF (4-2) og AB (3-1). 
Der er heldigvis ikke plads til at gennemgå de 
øvrige 27 kampe. Det skal dog nævnes, at B93 
i de første 9 kampe i foråret 1999, kun sco-
rede 1 mål (Kenneth Christiansen på straffe).
Efter 10 kampe (1 point) burde man have fy-
ret hele holdet. I stedet fyrede man træneren 

Erling Bøje. Hans afløser, overbetjenten Jan Ja-
cobsen, fik en enkelt kamp (0-7 mod AB, klub-
bens største nederlag i de 109 fodboldår); så 
kunne han aflevere sit trænertøj hos opsyns-
manden. Afløseren blev 2. holdstræneren, Pe-
ter Grahn, som fik en debut der ville noget. På 
Østerbro Stadion, mudderbane, vandt B93 1-
0 over Brøndby (flot selvmål af Brian Jensen); 
den største sensation i superligaens 15-årige 
historie.

Efter nedrykningen til 1. division var det 
med frygt, at B93 imødeså den nye sæson 
1999/00. Det skulle vise sig, at frygten kom 
til at bestå i at B93 var ualmindelig tæt på at 
ryge retur til superligaen. Kun 1 sølle point 
manglede B93 i forhold til Haderslev. Træner 
Christian Andersen valgte efter sæsonen at 
skifte til Peter Brixtoftes klub i Farum.

/palle banks jørgensen

Kim Andersen
Randersgade 4  •  2100 København Ø

35380712
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B.93 FÅR EGNE AMBASSADØRER

I bestræbelserne på at nå klubbens og det 
professionelle selskabs sportslige og øko-
nomiske målsætninger er der behov for, at 
flere personer og virksomheder tilknyttes. 
Vores netværk skal være større, for at det 
får afgørende værdi for såvel B.93 som for de 
der allerede er en del af netværket. Derfor er 
der taget initiativ til at udpege en række B.93 
ambassadører, som alle har kompetencer og 
netværk til kunne tiltrække yderligere såvel 
personer som virksomheder. For at blive am-
bassadør kræves, at man har viljen og ener-
gien til at lægge et godt ord og gøre en lille 
indsats for B.93, når lejligheden er den rigtige. 
Det kunne f.eks. være ambassadøren kendte 
til en virksomhed, som kunne tænke sig at 
blive profileret i tilknytning til vores 1. Hold, 
vores talentudvikling og/eller som havde lyst 

til at blive en del af selskabets erhvervsklub. 
Det kunne også være ambassadøren kendte 
til en person, som kunne være et potentielt 
medlem til selskabets bestyrelse (B.93 Kon-
traktfodbold ApS) eller til en person med 
politiske kontakter, som kunne lægge et 
ord ind for os i de relevante sammenhænge.
Bestyrelse og ledere i selskabet og klubben 
har peget på potentielle ambassadører, som 
har været inviteret til møde i januar og næste 
gang i marts. Mange vil allerede gerne gøre 
en indsats,  men da der sagtens kan være 
endnu flere potentielle ambassadører, som vi 
blot ikke har været opmærksomme på i fø-
ste omgang, så opfordres alle der gerne vil 
bidrage til at tage kontakt til Jørgen Norsker, 
formand for B.93 Kontraktfodbold ApS, og få 
mere at vide om ambassadør begrebet.

(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 

af Henrik Engel

00630_B93_marts.indd   3000630_B93_marts.indd   30 23-02-2005   14:27:1823-02-2005   14:27:18



31

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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Siden sidste blad er der sket mange ting og ikke 
alle ting er af det gode, men nu starter vi forfra 
og ser fremad mod endnu en sæson. Nedenfor 
vil jeg gå de enkelte hold årgange igennem og 
give en status for hvordan vi står lige nu.

Miniputpiger/Lilleputpiger
Vi har valgt at lade Miniputpigerne og Lil-
leputpigerne træne sammen for at pigerne 
ikke skal opleve at gode veninder pludseligt 
ikke er der mere og at det så måske ikke er 
så sjovt at spille fodbold mere. Kim gør et 
utroligt godt stykke arbejde med pigerne, 
men det har ikke kunnet undgås at der har 
været enkelte piger som er stoppet, men 
heldigvis er der kommet andre til, men alli-
gevel står vi nu i en situation hvor vi godt 
kunne bruge nogle ekstra piger. Specielt 
Miniputpigerne (1995-97) er lidt tyndt be-
satte og derfor har vi netop udskrevet en 
lille konkurrence, hvor pigerne får point for 
hver ny spiller de tilfører holdene og efter 1. 
april gør vi regnskabet op og de piger som 
har fået flest nye spillere til at starte vinder 
præmier.

Vores håb er at kunne stille både et Miniput-
pige-hold og et Lilleputpige-hold, men begge 
hold lider under at de har utroligt få spillere 
af ældste årgang, men det er jo med til at 
gøre de yngste endnu skarpere og erfarin-
gen siger at når græsset bliver grønt begyn-
der spillerne også at finde til B93.

Selvom Kim gør et kæmpe stykke arbejde 
med pigerne vil vi alligevel gerne tilknytte 
endnu en træner til holdene.

Piger

Pige-årgangen er den årgang hvor vi er 
størst og stærkest repræsenteret og selvom 
vi godt kunne ønske at ALLE mødte til træ-
ning hver gang, er vi så heldige at vi har fået 
flere spillere til end der er stoppet over vin-
teren.

Årgangen har i år haft hele 5 spillere repræ-
senteret på KBU´ U14-Unions-hold (Tine, 
Marlene, Emilie, Camilla og Emma, som er 
blevet hentet af Unions-træneren selv). 
U14´ Unions-træner ville gerne, udover 
Emma som „kun“ var U12-spiller, have haft 
yderligere 2 U12-spillere med, men vi som 
trænere mente at det var for tidligt.

En lille pudsig ting som ikke skulle kunne 
lade sig gøre, skete d. 22. januar 2005, da vi 
skulle spille første kamp i grusbane-turne-
ringen på udebane mod Herlev B73/1. Begge 
trænere var forhindret i at deltage, men Iri-
nas far Torben trådte til og med 15 spillere 
troede vi at den hellige grav var velforvaret, 
men nej vi skulle blive klogere. Først kom 
der 3 afbud i ugen op til kampen (nå ja, så 
er de 12 og så er det kun en spiller der skal 
pakkes ind for ikke at fryse), men så fulgte 
en skade ved fredagens træning og stadig-
væk tænkte vi det samme og nu skulle ingen 
fryse. Der kunne ikke ske mere TROEDE vi, 
men da de skulle møde i Herlev mødte der 
kun 9 piger (glemt/sovet). Nå, men hvad gør 
Torben og pigerne så? De bliver enige om at 
når de nu er kommet til Herlev skal de også 
spille, selvom Herlev står med 3 trænere og 
et hav af spillere. Kampen går i gang og pi-
gerne har forstået at der skal spilles hurtigt 
og med kun 9 spillere er der ikke tid til at 

B93´ PIGERMODGANG, MEDGANG, MEN ALTID 
MED TRO PÅ AT DET LYKKES!
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„varme“ bolden endsige lave lækkerier. Nej, 
den skal spilles hurtigt og gerne med første-
gangs afleveringer og da dommeren fløjter af 
for første halvleg er der en lille sensation i 
sigte: B93 fører 1-0 på et energimål af Irina 
og Herlev´ spillere, trænere og forældre tror 
ikke deres egne øjne. 2. halvleg går i gang og 
Marlene føler at hun må skabe lidt ro og det 
gør man vel bedst gennem at score til 2-0, så 
det gør hun „bare“. Herlev får reduceret til 
2-1 og kan pludseligt „lugte blod“ specielt da 
de kort tid efter „sparker“ Marlene ned og 
hun må udgå resten af kampen. De 8 piger 
der er tilbage gør det eneste rigtige, nemlig 
at knokle på og da Tine er godt trætte af at 
Herlev´ spillere tror at de skal have point, gi-
ver hun langt ude fra bolden „en stiv pibe“ 
og giver dermed B93 sejren med 3-1. Det 
skulle ikke kunne lade sig gøre, men 9 uku-
elige piger fra Østerbro lod sig ikke gå på af 
overmagten denne herlige dag i Herlev.

Damejunior
Ja, hvor skal man næsten begynde? Nå, ja må-
ske fra begyndelsen, som jeg husker den og 
det er endda kun 3 måneder siden.

Lad mig sige det med det samme: Det har 
været et helvede, som jeg ikke ønsker at op-
leve igen. Først holdt Michael op som træner, 
da han ville spille lidt mere golf, så fik vi en ny 
træner, som ikke kom så ofte og så holdt han 
pludseligt op, Skildpadderne begyndte atter 
at jagte vore spillere (gad vide om de ikke 
er dygtige nok til at lave dem selv eller om 
de bare vil have at vi gør det samme overfor 
deres spillere?), så skiftede nogle spillere til 
Skildpadderne, andre bliver alvorligt knæ-
skadede og endnu andre har ikke så meget 
tid pga. skole og arbejde og det begyndte at 
virke som The Never Ending Story. Efter at 
have ligget søvnløs flere gange, annonceret, 
presset og tryglet God og Hvermand, får jeg 
pludseligt en SMS i starten af februar fra en 
som gerne ville høre lidt mere og den ene 

SMS blev efterhånden til flere indtil vi mød-
tes i klubben sammen med Søren fra besty-
relsen og fik talt lidt, var på banen og kigge 
på de piger, som trods alle genvordigheder 
var mødt til træning og efter endnu en snak 
i klubhuset blev Keld og jeg enige om at han 
var den rette til at føre vore Damejunior-
hold videre, fastholde og udvide antallet af 
spillere og sidst, men ikke mindst at han star-
tede med dem ugen efter (i skrivende stund 
glæder jeg mig til at pigerne skal møde ham 
om kun 5 dage).
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Jeg vil i skrivende stund ikke fortælle så de-
taljeret om den nye træner (det skal nok 
komme), men kan fortælle at han virkeligt 
brænder for det at træne og at han bl.a. for 
tiden træner et 1. junior-hold i Københavns 
området, Michael M. fra 2. drenge har gået på 
trænerkursus med ham og at han oprindeligt 
kommer fra Jylland.

Der skal lyde et stort og velmenende VEL-
KOMMEN til Keld, som jeg håber at vi de 
næste mange år kan holde på og at klubben 
tager godt imod ham. 

Nu kan vi igen se fremad mht. Damejuniorne 
og jeg håber virkeligt at de også tager godt 
imod Keld og suger til sig af fodboldkunnen 
og med den rette indstilling kan vi atter sige: 
B93´ Piger - Når fodbold for alvor skal være 
skægt! Det sidste stykke tid har ikke været 
det sjoveste, men lad os få en sjov fremtid 
sammen.

Ny sponsor til B93´ Piger
Vores nye restauratør Ole har valgt at føre 
Christinas sponsorat videre, men efter min 
mening på en god måde, nemlig at vi skal yde 
før vi kan nyde.  Aftalen er at B93´ Piger le-
verer slikposer til Frederik´s og at salget går 
til pigerne.

En gammel drøm jeg har, er at få lavet T-shirts 
som alle spillere fra B93´ Piger kan træne i og 
på den måde være ens og ud af til vise hvor 
man spiller fodbold og på den måde måske 
få endnu mere tilgang. Pt. er der et stykke tid 
til at planen kan gennemføres, da det jo er et 
ret stort antal T-shirts der skal fremstilles og 
ikke mindst betales, men hvis der ikke findes 
på andet skal det nok lykkes en gang i fremti-
den. Pigerne har allerede spurgt om det ikke 
kan blive pink/skrigende lyserøde T-shirts og 
hvem ved? Måske kan man engang i fremti-
den se en masse spillere drøne rundt fod-
boldbanerne som små lyserøde tornadoer!!

Fremtiden
Det næste halvår skal bruges og at tage godt 
imod nye spillere og udvikle disse, men der 
skal også tænkes yderligere fremad og plan-
lægningen af et kommende Damesenior-hold 
tager sin begyndelse henover sommeren, lige-
som der inden/umiddelbart efter sommerfe-
rien skal tænkes på næste sæsons trænerpå-
sætninger. Mange spændende opgaver venter, 
men jeg er sikker på at det nok skal lykkes og 
at fremtiden kommer til at se lys og lykkelig 
ud for B93´ Piger.

Michel Zola

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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FODBOLDBESTYRELSENS ORGANISATION
Formand Jørgen Ritnagel
• Baner og anlæg;restaurationudvalget
Næstformand Jørgen Norsker
• Økonomi, budget og regnskab i fodboldafd.
Tommy Møller
• Leder og kontaktperson for mini og makro
Mads Kusk
• Leder og kontaktperson for drenge og lilleput
Morten Bredsgaard
• Leder og Kontaktperson for ynglinge og junior
Kim Milwertz
• Leder af seniorafdelingen 2.-9.senior
Kenneth Carstensen
 •Sekretær, referater etc.
Søren Christoffersen
• Forældrearbejde, Fondraising

Telefonnumre og mails: se side 47.
Jørgen Ritnagel
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” Jeg har en bøn til alle børnetrænere i Danmark, 
kan I ikke godt priotere teknikken og evnen til at 
sparke med begge ben over alt i jeres træning. 
Jeg får kuldegysninger, når man i onside hører 
en spiller fra SAS - ligaen sige, at han ikke sco-
rede fordi bolden lå til det forkerte ben ” 

Michael Laudrup 2005 A - træner kurset London

Med Michael Laudrups citat in mente vil jeg 
gerne i dette indlæg dels skitsere den øgede 
vigtighed af børnetræning og dels komme 
med enkelte små ideer til, hvordan man kunne 
organisere sin træning. Børnetræning er har 
defineret til alderen mellem 5-12 år. 

Faktum er at børn i dag, i forhold til tidligere 
spiller mindre fodbold end de ældre genera-
tioner gjorde i deres ungdom. Timerne efter 
skole og træning står for manges vedkom-
mende på play station, Internet chat og mo-
biltelefonerne. Det faktum gør, at klubbernes 
ansvar for stadigvæk at skabe de nye ikoner i 
dansk fodbold stiger. Derfor er det vigtigere 
end nogensinde, at vores børnetræning bliver 
sat i fokus. Tidligere blev de dårlige trænere 
tit reddet af, at alle børn spillede tre timers 
fodbold før og efter træning, så alle de drib-
linger, finte og spil på lidt plads, som de ikke 
nåede i træningen blev øvet i fritiden. Men en 
sådan redningsbåd findes ikke længere. På det 
A - træner kursus, hvor jeg pt. går er fokus 
også på børnetræningen. Superligatrænere og 
andre trænere på højeste niveau har i dag en 
holdning til børnetræning og vil gøre deres til, 
at denne træning bliver optimeret.  

Hovedlinien i det miljø for børnetræning 
vi skal skabe her i klubben er, at alle spillere 
skal røre bolden flest mulige gange under 
en træning. Det lyder meget simpelt, men i 

praksis forholder det sig desværre ikke så-
dan. Man må som fodboldfagmand krumme 
tæer, når man ser små spillere i microput - 
alderen stå i en lang kø for at skyde en gang 
på mål og når de spiller 14-14 på en mini-
bane. En bekendt kunne berette om, at hans 
søn på en times indendørs træning rørte 
bolden otte gange under et spil 10-10 i en 
gymnastiksal. Jeg vil gerne høre den person, 
som ærligt kan sige, at denne spiller er blevet 
meget bedre i den time. Nu skal man jo ikke 
kun spille klog, hvis ikke selv har forslag til 
løsninger. Derfor vil jeg kort skitsere, hvor-
dan jeg mener, at man bør gribe tingene an. 
Selvom at man ikke har den store trænerer-
faring eller ambitioner. Det behøver nemlig 
ikke, at handle om smarte øvelser eller fine 
ord, hvis man vil forbedre sin egen børne-
træning. Man kan vinde usædvanlig meget i 
organiseringen af sin træning. 

I træningen for de mindste og i 90% også 
for de største handler det om boldberørin-
ger. Glem alt om taktik, fysisk og om hvem 
der vinder og taber. Målet er som sagt, at 
spillerne skal røre bolden mest muligt. Som 
en konsekvens af dette, skal man droppe 
alt spil 8-8, 9-9 osv. Spillene skal udeluk-
kende bestå af 2-2, 3-3, 4-4 på små baner i 
disse tilfælde får alle spillere muligheden 
får at drible, score mål og have succesop-
levelser.  Så hvis man tager en minitrup på 
24 spillere på en 7-mandsbane, kan man let 
lave tre små baner og spille 4-4 på hver bane. 
Det kræver tre bolde og 20 kegler til mål og 
baneindramning. Hvis man bruger dette lille 
regnestykke i sin organisering laver man al-
lerede børnetræning af høj kvalitet.  Så drop 
alle de dårlige undskyldninger om for få 
bolde og øvrige materialer, det kræver ikke 
mere. I opvarmningen og alle andre øvelser, 

BØRNEFODBOLDEN I FOKUS
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hvis man ikke bare vil spille, er det bare vig-
tigt ikke at man undgår kø. Man kunne f.eks. 
med 24 spillere igen dele dem i to grupper. 
En gruppe havde trænere med 12 spillere og 
seks bolde i teknisk træning, mens de øvrige 
spillede 3-3 i to grupper på den anden halv-
del. De spiller jo alligevel selv i skolen. Hvis 
man ikke har muligheden for at lave andet 
træning. Så spil med få spillere på lidt plads. 
I spillet træner de driblinger, afleveringer, af-
slutninger osv. alligevel..

For at understøtte mine argumenter for 
at organisere træningen som skrevet, kan jeg 
bl.a. henvise til et forsøg lavet i Man. United´s 
ungdomsafdeling. Her vidste det sig, at ved 
spil 4-4, frem for 8-8 med spillerne i 8-9 års 
alderen oplevede man følgende effekt. 135% 
flere afleveringer, 260% flere scoringsforsøg, 
500% flere mål, 225% flere 1:1 situationer og 
280% flere driblinger og finter. 

Ligeledes viser tal fra Danmark, at de 10-
årige ved at spille 11 mands fodbold i gen-
nemsnit havde 29 boldberøringer pr. kamp, 
mens de ved 5-mands fodbold havde 87 
boldberøringer pr. kamp. 
Jeg håber, at disse tal medvirker til, at folk 
forstår vigtigheden af organiseringen af træ-
ningen og kamp.

Jeg vil i løbet af foråret afholde et inspira-
tionskursus for alle børnetrænere i klubben, 
hvor I vil få præsenteret mange øvelser og 
hovedprincipperne bag dem. 

Til sidst en lille provokation til trænere og 
ikke mindst forældre omkring børneholdene. 
Drop nu alt om, hvem der vinder og taber, 
om dommeren var dårlig eller ej. Det er en 
total menneskelig falliterklæring, hvis man 
som voksen kan gå op i hvem der vinder en 
fodboldkamp mellem 6-årige. Lad dog jeres 
børn nyde verdens bedste spil og bak dem 
positivt op i stedet. Faktum i vores klub er, 

at vi er en fantastisk ungdomsklub på mange 
måder, men faktum er også at ikke mange 
spillere de seneste år på junior, ynglinge og 
senior er spillere fra vores egen klub helt 
igennem. Kunne det være fordi at man tror, 
at man skal vinde flest indendørsstævner 
og blive ponduscup vinder for at blive god. 
Mens man i de mindre klubber leger mere 
fodbold og spillerne ikke føler sig presset til 
at vinde. Jeg tror det desværre. Men vi har 
rammerne til at tendensen kan vende her i 
klubben, men det er holdningen fra trænere 
og forældre der skal ændres. 

Et lille faktum er i øvrigt, at vi fra vores 
klub aldrig har solgt en spiller som havde for-
ældre i den overambitiøse ende af skalaen. 
Til gengæld har vi haft hundredvis af spillere 
som er blevet ødelagt af  primært fædre, som 
ikke nåede det selv og nu skal deres 6-årige 
søn løfte familiearven og gøre familien stolt. 
Så lad os bringe gadespillet fra gamle dage 
og glæden ved verdens bedste leg tilbage til 
børnefodbolden. Det er den eneste vej til den 
næste Michael Laudrup. 

JL

Johan Lange ,Træner B.93 Junior - liga
DBU A - træner kursist

00630_B93_marts.indd   3700630_B93_marts.indd   37 23-02-2005   14:27:3323-02-2005   14:27:33



38

f a n k l u b

Fan-klubben har holdt generalforsamling 
8.marts i klubhuset med dagsorden ifølge 
lovene. John Groth, der bestyrer hjemme-
siden, har meldt sin afgang som formand.
Freddy Nehm og Mikkel Grønwall har fun-
geret hidtil.

Fan-klubben har en meget aktiv hjemmeside: 
www.b93-fanklub.dk med mange aktuelle op-
lysninger fra klubbens divisionsafdeling og refe-
rater, også fra træningskampene her i januar/fe-
bruar. Indmeldelse i fan-klubben sker ved hjem-
mekampene på Østerbro stadion i fan-boden.

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
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1901 C.A.Tesch
1925 P.N.Holst
1925 Aage Buntzen
1928 Gotfred Klint
1933 Poul Groes
1948 Michael Rohde
1948 Olaf Lindstrøm
1948 Richard Lillie

Æresmedlemmer i B.93

1957 Helge Scharff
1959 Helge Hassel
1959 H.T.Waage Petersen
1969 Knud Rasmussen
1984 John Andreasen
1993 Ove Bech Jensen
1998 Henrik Lindholm

Johs. Gandil

Johs. Gandil var født 21.maj 1876 og døde 
10.marts 1956. Han var lillebror til I.C.Gandil, 
en af klubbens første formænd. Johannes spil-

JUNIOR-LIGAEN 2005
I den nye liga er der sket den ændring, at B.93 
overtager pladsen i år i istedet for Farum.

De 12 hold er:
AB Ikast/FC Midtjylland
AGF KB/FC København
B.93 Lyngby
Brøndby Randers
Esbjerg Silkeborg
Hvidovre AaB

KBUs Unionshold:
U/15 U/16
Steffen Jatczak Jesper Kolding
Magnus Ekman Daniel Stenderup
Mathias Jørgensen Patrick Andersen
Mo Thegler Mads Heisterberg
David Lindsten Mohammed Ali
  Magnus Bank
  Sebastian Clausen
  Henrik Cortsen
  Frederik B. Hansen

lede 82 kampe for B.93 fra 1896 til 1909 og 
scorede 81 mål. Det var Johannes skyld, at 
fodbold kom på programmet i B.93 i 1896. 
Han var forstkandidat og kom tilbage til Kø-
benhavn i 1895 og han rejste kravet om fod-
bold i B.93. DBU gav ham lovning på, at hvis 
de 11 mand, han havde navne på, ville stille op, 
kom B.93 med i turneringen fra 1896.

Han var en frygtet højre wing. Han blev 
nordisk mester i 100 meter løb, og blev udta-
get til de olympiske lege i Athen i 1900. Johan-
nes Gandil debuterede på fodboldlandsholdet 
i 1908 som 35-årig, hvilket er aldersrekord !

Johannes Gandil blev i 1895 opfordret til 
at gå ind i B.93s bestyrelse og gik først af ved 
generalforsamlingen i 1944, altså 49 år i be-
styrelsen ! Det er også rekord i B.93. Johan-
nes deltog også i arbejdet i DBU, og var en 
periode i udtagelseskomiteen.

FB (efter at have kigget i PBJs fodboldkrønike)

Eet af de 16 æresmedlemmer mangler. Glemt var: 
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SMÅ-PLUK

•

B.93 Fitness
I august i år er det tanken at starte en selv-
stændig aktivitet i klubben. Fitness instruktør 
Christine Erritzøe skal lede det nye center 
og tilbyde holdundervisning med motion og 
kostvejledning til eksempel børn og ældre, 
Christine er nemlig også snart uddannet di-
ætist. Fitness centret vil fortsat - på reserve-
rede tidspunkter - kunne anvendes af klubbens 
elitehold.Er der medlemmer, der vil hjælpe 
med eller har gode ideer, så send en mail til 
Christine(christine.erritzoe@jubii.dk).

Sund klub
Hovedbestyrelsen har efter samråd med fod-
boldbestyrelsen indgået en aftale med restaura-
tør Ole Klein om B.93 som sund klub. Aftalen 
bestyder, at det store lokale i restaurationsom-
rådet bliver røgfrit. Der vil dog blive mulighed 
for rygning i et af de tilstødende lokaler. Samtidig 
har Café FREDERIKS afskaffet frituregryden 
og salget af slik bliver nok også lidt begræn-
set. Til gengæld vil der blive serveret masser af 
sund mad, og en gang imellem dog stegt flæsk 
med persillesovs. Restauratør Ole iviterer hol-
dene til at indgå aftaler om fællesspisninger.

NY Krønike ?
For 5 år siden udsendtes B.93s krønike om 
fodbold fra starten i 1896 (der var kun cricket 
de første 3 år) og indtil 1999. Denne fodbold-
bog var Palle „Banks“ Jørgensens værk, og bo-
gen er totalt udsolgt, men efterspørges stadig. 
Den eventuelle nye krønike skal selvfølgelig 
udvides med de seneste 5-6 år. Men forelø-
big er det kun overvejelser.

B.93s håndbog
„Velkommen til B.93“ hedder den nye hånd-
bog, der uddeles til nye fodboldmedlemmer. 
Hæftet indeholder de grundlæggende regler 
for B.93 og ikke mindst hvad klubben vil i 
fremtiden. Regler for samarbejde, god opførsel 
og åben ledelse er beskrevet i kort og overskuelig 
form. Der er iøvrigt også gode råd til forældrene.

Interne køreveje
I 2005 er det kommunens hensigt at reparere 
veje og kloaker i vort område på Svanemøl-
leanlægget. En klage fra Jørgen Bundgaard er 
besvaret fra Bygge- og Teknikforvaltningen 
på rådhuset i januar. Der er stor glæde over 
kommunens brev, idet vejoversvømmelser 

•

•

•

Fitness center på vej
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og store huller har været yderst kritisabelt. 
Det var nok en ide at sende et brev også til 
afdelingen, der tager sig af graffiti. Det er en 
skændsel, som det tidligere lighus ved ind-
kørselen fra stationen er overmalet.

100 mands - foreningen
Hundredmandsklubben i B.93 har afholdt 
generalforsamling, og Paul Davidsen er ble-
vet genvalgt som formand.Både Henrik 
Lindholm og Ole Axboe blev tillige genvalgt 
til bestyrelsen. Nyvalgt Frits Juhl Jensen. Ind-
meldelse koster 1.000 kr. Hundredmandsklub-
ben investerer i klubbens ungdom, så det er 
også muligt at støtte med et ekstra kontingent. 
Indbetaling til konto 4001 27 36 71 i „Danske 
Bank“.

Fodboldrejse til Vestindien
Planerne om 2.juniors rejse til Sct. Croix (en 
af de tidligere dansk vestindiske øer) skrider 
planmæssigt frem. Herhjemme er det Erik Pre-
ben Hansen (Divisionsholdets holdleder) og 
Jørgen Norsker (Ungdomsfondens formand) 
der arbejder med projektet, og på Sct.Croix er 
det vores ihærdige medlem Leif Clemens, der 
er involveret. Det bliver spændende her i bla-
det at få en rapport fra rejsen.

Nu i Esbjerg
Simon A.Pedersen, der er en af de to ung-
domsspillere i B.93, der har modtaget „Dirch 
Passer-prisen“ (Ziberi i FC Nordsjælland er 
den anden), er fra AB blevet udlejet til Esbjerg 
i foråret, og Esbjerg har tillige fået forkøbsret 
til ham, hvis opholdet bliver en succes. Si-
mon spillede hele sin ungdomstid i B.93 og 
var også på divisionsholdet.

Runde fødselsdage
Marts
16. Bjarne Eklund, 65 år
23. Frits Juhl Jensen, 60 år
April
23. Erik Holm Larsen, 70 år
23. Steen Larsen, 60 år

•

•

•

Det tidligere lighus skændet af graffiti.

Simon A. Pedersen
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Stort katalog
Sommer 2005

70 13 33 44
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✂ K
upon til konkurrenceKun een kupon pr.medlem akcepteres. Kuponen afleveres på B.93s kontor (hos Gitte),

sendes til B.93 eller lægges i postkassen ved hoveddøren senest onsdag den 23.marts.
Lodtrækningen sker på B.93s kontor tirsdag den 29.marts kl.17.

Navn:

Medlemsnummer:

Svar på de tre spørgsmål (svarene findes i artiklerne i dette nummer):

1. Hvornår i foråret spiller Divisionsholdet lokalopgøret mod SKJOLD?

2. Hvilket år var Ejvind Berger med til et vinde Danmarksmesterskabet til B.93?

3. Hvor spiller nu B.93s tidligere back, Michael Jacobsen?

Konkurrence for B.93s medlemmer:

Vind et weekendophold i et af Dansk Folkeferies centres huse
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A.P. Møllers Allé 11  •  2971 Dragør

Tlf. 32 50 22 00  •  Fax. 32 50 22 39  •  www.kyhl.dk  •  info@kyhl.dk

HAVNETUNNEL

En tunnel mellem Lyngbyvej og Nordhavn 
og en lang havnetunnel fra Nordhavn til Sjæl-
landsbroen på Amager kan efter fleres mening 
løse en række københavnske trafikproblemer.

Flere af „løsningsprojekter“, der er frem-
kommet, udover de på tegningen viste, be-
rører B.93. Både klubhus, evt.ny tennishal 
og en del af fodboldanlægget er berørt af 
nogle af trafikplaner, som i løbet af i år vil 
indgå i diskussionen mellem de københavn-
ske politikere og regeringen.

Trafikplanerne har dog lange udsigter 
og virker rodede. Beslutningen på rådhu-
set om en tunnel mellem Kvæsthusbroen 
og Operaen, kolliderer med planen om en 
Havnetunnel !

Mere positivt set fra B.93s side er et 
stort projekt, der går ud på at fylde to hav-
nebassiner ved Nordhavn og her bl.a. skabe 
et boligområde med 2500 boliger og 4000 
beboere. Her er muligheden for at rekrut-
tere ungdom til vor klub.

fb.
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Seniorformand:

Kim Milwertz

Meteorvej 54B

2750 Herlev

Tlf.: 4453 3527

Mail: Kim.milwertzl@skolekom.dk

Old Boys:

Leo Noer

Parkvænget 5

2680 Solrød Strand

Tlf.: 5614 7098

Mail: l.n@enetpulse.dk

Veteraner:

Peter Lysdahl

Rudolf Bergs Gade 12

2100 København Ø

Tlf.: 3927 2801

Mail: hoylysdal@mail.dk

Superveteraner:

Kenneth Carstensen

Heisesgade 7

2100 København Ø

3920 8219

Mail: kscarstensen@yahoo.dk

Masters:

Ole Petersen

J.E Ohlsens Gade 6

2100 København Ø

Tlf.: 3526 2440

Mail: dsl89458@vip.cybercity.dk

Supermasters:

Finn Jacobsen

Kærlundevej 4

2730 Herlev

Tlf.: 4494 3147

Ynglinge og juniorer:

Morten Bredsgaard Randers

Jakob Knudsens Vej 6 st. tv.

2500 Valby

Tlf. 3646 3506 Mobil: 61717167

Mail: m.bredsgaard.randers@sol.dk

Drenge og Lilleputter:

 Mads Kusk

Mysundegade 3, 2. th

1668 København K

Mobil: 2834 2658

Mail: madskusk@hotmail.com

Mini- og mikro:

Tommy Møller

Nyborggade 1

2100 København Ø

Tlf.: 3918 3707

Pigeafdelingen:

Michel Zola

Lyngbyvej 39  2100 København Ø.

Tlf.: 3918 0648  Mobil: 2169 0647

Mail: mzola@sport.dk

Forældreforeningen:

Under etablering

Tommy Møller

Nyborggade 1

2100 København Ø

Tlf. 39183707

KONTAKTPERSONER
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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

Steen Bakmann (næstformand)

Privat: 3543 4435

Mobil: 4052 4052

steen@bakmann.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

Bo Eklund

Tlf. 7457 1035

boek@railion.dk

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.

00630_B93_marts.indd   4800630_B93_marts.indd   48 23-02-2005   14:28:0023-02-2005   14:28:00


