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GENERALFORSAMLING
28. MARTS KL. 19:30

B.93s ordinære generalforsamling er i år rykket 
frem til 28.marts. Adgang har alle aktive medlemmer 
over 16 år, der ikke er i restance med kontingent og 
som har været medlem de sidste 6 måneder. Passive 
medlemmer har også adgang og stemmeret. Forslag 
til generalforsamlingen, der er klubbens højeste myn-
dighed, skal være indleveret skriftligt senest 10 dage 
før. Udover den sædvanlige dagsorden uddeles poka-
ler (Årets Lederpokal og Årets 93’er) samt diverse 
nåle, bl.a.klubbens fortjenstnål.  

NY UNGDOMSKONSULENT
Klubben har ansat den 31-årige Christian 
Karim Morabet som ungdomskonsulent på 
fuld tid fra 1.januar til en fortsat styrkelse 
af arbejdet i B.93s ungdomsafdeling. Der 
var 55 meget kvalificerede ansøgere til det 
nye arbejde. Christian er født og opvokset i 
Danmark og bor i København med sin kone 
og datter på 6 år. Han er uddannet lærer fra 
Blågårds seminarium med idræt og dansk 
som liniefag. Han har været lærer i Søborg 
og i et 10.klasse center på Alsgades skole på 
Vesterbro. For sit arbejde her, er han blevet 
hædret med „Den gyldne pegepind“ af Kø-
benhavns lærerforening. Han har været ser-
gent i søværnet og spillet fodbold i Brønshøj 
og Stefan. 

Ungdomskonsulenten får til opgave at styr-
ke modtagelsen af nye medlemmer og deres 
forældre, ved at inddrage forældrene i klub-
bens arbejde, at støtte ungdomstrænerne i 
deres arbejde og bidrage til en god integration 
for børn og unge, både med dansk baggrund 
og indvandrerbaggrund. Christian skal styrke 
samarbejdet med Østerbros skoler og insti-
tutioner. Han vil tillige være med i samarbej-
det med håndboldklubben Team København 
og bordtennisklubben TPHU/BIF.

Ansættelsen af ungdomskonsulenten 
er støttet af Københavns kommune  
(Brobygningspuljen),  Ministeriet for 

integration samt  Dansk Boldspil-Union.

Johnny W. Hansen (Formand)

Christian Karim Morabet
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CLAUS BORRE – DIREKTØR I B.93
I 2005s sidste måned lykkedes det B.93 at få 
Claus Borre til at tage jobbet som direktør 
i klubben, i hvert fald det næste halve år. 
Claus Borre er blevet interviwet i mange 
blade, og tror fuldt og fast på B.93s redning 
fra nedrykning, så klubben i juni stadig kan 
kalde sig divisionsklub. “Siden jeg var dreng, 
har B.93 altid stået for mig som en fast og 
solidt funderet institution – som en ærværdig 
hædersklub i dansk idræt“. Familien bor lige 
over Svanemøllebroen, og begge hans hjem-
meboende sønner har spillet i B.93.

B.93s idé om at få Claus Borre tilknyttet 
klubben spøgte allerede sidste år i marts/
april, hvor både B.T. og Ekstrabladet havde 
samtaler med ham om jobbet i klubben. Men 
det blev først en realitet for B.93 i december. 
Claus Borre har spillet 10 år i sin ungdomstid 
for Brønshøj, hvor også hans bedstefar har 
været i bestyrelsen, og det betyder, at han 
foruden en forkærlighed for B.93 fortsat 
følger med i Brønshøjs kamp for at blive i 
1.division. Har også spillet i Stefan og Union. 
Claus Borre har foreløbig kun kontrakt med 
B.93 i et halvt år, og i et interview med fod-
boldbladet Forza siger han: “Økonomisk er 

Calus Borre er født i oktober 1944. Har 
været journalist og red.chef på bl.a. Ber-
lingske og Ritzau. De sidste 28 år på DR 
Sporten. Bor i Svanemøllekvarteret med 
kone og to hjemmeboende børn. Er ansat 
på Viasat ( Talkshowvært i „Claus Borre: 
EN MOD EN“ og desuden
boksekommentator ).

det ingen guldgrube at være direktør i B.93, 
og jeg plejer at sige, at jeg tjener lidt mindre 
end Henning Dyremose (i TDC red.). Claus 
håber ikke alene at B.93s divisionshold klarer 
sig fri af nedrykningen, men også indenfor de 
næste sæsoner er tilbage i 1.division. Så kan 
næste mål være Superligaen i i B.93s næste 
jubilæumsår i 2013! Har desuden det stærke 
ønske at skabe et koncept om B.93 som en 
familieklub, hvor forældrene kan bruge klub-
bens faciliteter, herunder restaurant, mens 
børnene dyrker deres sport. Claus Borres 
ansættelse har været en saltvandsindsprøjt-
ning og et godt led i den styrkelse af klubbens 
organisation som har været iværksat de se-
neste måneder.                                             fb

Claus Borre ønsker en 
familiekultur omkring B.93
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B.93 FODBOLD – ORGANISATIONEN
Fodboldbestyrelsen træffer 
alle de overordnede beslut-
ninger i fodboldafdelingen:  
Sportsligt, økonomisk, 
pædagogisk, praktisk. Og den 
er ansvarlig for en tilfreds-
stillende information til 
fodboldmedlemmerne.

Jørgen Ritnagel
Formand. Repræsenterer 
fodboldafdelingen i KBU og 
andre organisationer.
Ansvarsområde:Baner og 
anlæg. Formand for restau-
rationsudvalg. Afdelingsleder 
for Old Boys.

Tommy Møller
Leder og kontaktperson for 
mini og mikro. Formand for 
Disciplinærudvalget.

Morten Bredsgaard
Leder og kontaktperson for 
ynglinge og juniorer. Medlem 
af Disciplinærudvalget.

Mads Kusk
Leder og Kontaktperson for 
drenge og lilleput

Kim Milwertz
Leder af seniorafdelingen
(fra 2.senior)

Jasin Rahmani Christensen
Kommunikations-og bindeled 
mellem 1.holds trænerne i 
ungdomsafdelingen. Med i 
Sct.Croix-gruppen. Medlem 
af restaurations- og aktivi-
tetsudvalget.

Antonio Eca
Sponsorindsats. Medlem af 
restaurations- og aktivitets-
udvalget

Flemming Johansen
Økonomi,Budget og regn-
skab i fodboldafdelingen. 
Sekretær, ansvarlig for 
cirkulærefordeling fra KBU. 
Formand for festudvalget.

 Telefonnumre/Mailadresser
  for bestyrelsen (se side 47)

Michel Zola
Afdelingsleder for  
piger/damer. Telefon: 
3918 0648 / 2169 0647 (aften)
E-mail: MZOLA@sport.dk
Michel Zola deltager i  
Disciplinærudvalget.

Materialeforvalter:
Per Petersen

Indsamling af FOS-oplys-
ninger fra trænere:
Ole Petersen

Trænerkurser:
Anders Levinsen

Arbejdshold til  
praktiske opgaver:
Thomas Rasmussen
Anders Marko Juhl
Mads Kusk
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MAZDA6 SPORT
Kom ind og oplev

En bil der virkelig rykker

SUZUKI GRAND VITARA
Eller lad den kraftige 4WD

trække hele læsset

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

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

Mazda forhandles på Jagtvej men serviceres også i Lyngby
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DM-TURNERING

SAS Ligaen

Viasat Sport 

2. Div. Øst 2. Div. Vest

Danmarksserie (Geografisk)

2

2

22

2 2

1 1

1

3 3

3

12 hold

16 hold

16 hold 16 hold

14 hold 14 hold

: nedrykning

: oprykning

Nr. 2

Øst og Vest 
spiller opryk-

ningskamp om 
en plads

Søndag 2.april:  Avarta - B.93
Søndag 9.april:  B.93 - Søllerød/ Vedbæk
Skærtorsdag:     B.93 - Stenløse
2.påskedag:     Hvidovre - B.93
Lørdag 22.april: B.93 - Brøndby II
Søndag 30.april: Slagelse - B.93
Lørdag 6.maj:    B.93 - Glostrup
Søndag 14.maj:   Holbæk - B.93
Søndag 21.maj:   KB - B.93
Torsdag 25.maj:  Roskilde - B.93
Søndag 28.maj:   B.93 - AB 70
2.pinsedag:      Værløse - B.93

DIVISIONSHOLDETS 
KAMPE I FORÅRET

STILLINGEN I 2.DIVISION ØST
FØR FORÅRET

 Kampe Mål Point
1. Holbæk 14    42-13   36
2. Hvidovre 14    38-18   30
3. Næstved 14    34-15   29
4. Søllerød 14    28-21   25
5. Brøndby 2 14    23-16   22
6. KB/FCK 2 14    27-23   22
7. Glostrup 14    35-21   21
8. Stenløse 14    22-37   19
9. AB 70 14    17-30   18
10.Slagelse 14    29-27   15
11.Roskilde 14    19-30   12
12.Værløse 14    15-31   12
13.Avarta 14    15-45   10
14.B.93 14    12-29    9

Jørgen Troest
(Fysisk træner)

Per Petersen
(Massør)

Mads Mazanti
(Holdleder)

Per Clausen
(Holdleder)

LEDERE OMKRING DIVISIONSTRUPPEN
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SAS Ligaen

Viasat Sport 

2. Div. Øst 2. Div. Vest

Danmarksserie (Geografisk)

2

2

22

2 2

1 1

1

3 3

3

12 hold

16 hold

16 hold 16 hold

14 hold 14 hold

: nedrykning

: oprykning

Nr. 2

Øst og Vest 
spiller opryk-

ningskamp om 
en plads

DIVISIONSTRUPPEN 
I FORÅRET

Direktøren i APS’et, Henrik Engel

Tre debutanter i 2001
Troels Jensen, Per Krøldrup 
og Mads Spur-Mortensen

  Født Efterår ’05
  Spillet i: 
Målmænd:
Nicolas Nielsen 1971 B.93
Andreas Schaarup 1984 B.93
Esben B. Madsen 1982 B.93
Forsvar:
Jimmy Müller 1977 Køge
Anders B. Qvist 1987 B.93
Morten Jørgensen 1978 Hørsholm
Kasper Larsen 1983 B.93
Mikkel Petersen 1983 Svendborg
C.B.Petersen 1974 B.93
Yassin Chehabi 1974 B.93
Aske Krohn 1987 B.93
Polat Bozkurt 1983 B.93
Midtbane:
Troels Jensen 1975 Lyngby
Mads Spur-Mortensen 1974 HIK
Kenneth Heiner-Møller 1971 (Brøndby)
Peter Fensholm 1982 HIK
Danny Mirabel 1987 B.93
Bjarke Vind 1983 B.93
Dragan Bakovic 1980 Lyngby
Thomas Møller Madsen 1984 Ølstykke
Angreb:
Henrik Lyngsø Olsen 1984 B.93
Thomas Bang 1983 B.1903
Ronnie B.Petersen 1978 Hørsholm
Ibrahim El-Khatib 1986 Køge
Mustafa Al-Sarog 1987 B.93(Y) 

BESTYRELSEN I APS’ET:
•  Jørgen Norsker (Formand)
•  Henrik Lindholm
•  Steen Jacobsen
•   Johnny W. Hansen 

(Hovedbestyrelsens formand)

I en pokertid må man spørge: Er den nye di-
visionstrup en „Royal Straight Flush“ eller en 
„Straight“. I begge tilfælde bør B.93 dog kunne 
undgå nedrykning. Med den nye anfører, Mads 
Spur-Mortensen, på midtbanen sammen med 
vor tidligere anfører Troels Jensen, med 

Jimmy Müller og Anders Qvist 
som midterforsvarere, Mor-
ten Jørgensen og Heine-Møller 
fra vor superligatid, og Nicklas 

 ’’POKERTID’’ –
DIVISIONSHOLDET

Nielsen i målet, i samme form som i efteråret, 
kan det ikke gå galt. Vi håber også vore an-
gribere med Peter Fensholm tilbage, har den 
fornødne selvtillid. Meget afhænger selvfølge-
lig af skader, karantæner og at den nye træner 
får fastsat den rigtige opstilling. Mange gode 
ønsker vil følge spillertruppen, så B.93 fortsat 
spiller divisionsfodbold i efteråret, som klub-
ben har gjort i hele Danmarksturneringens 
historie.                                                                  fb.

 ’’POKERTID’’ –
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•  Brudebuketter •  Bårebuketter •  De-
korationer

Østerbrogade 62 Tlf. 35382390

Frisk frugt og specialiteter
Rosenvængets Allé 4
Tlf. 35383061

Åben mandag-fredag kl. 8-20
Lørdag kl. 8-17
Søndag kl. 10-17
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B.93 FÅR KUNSTGRÆSBANE
Borgerrepræsentationen besluttede 9.febru-
ar at bevilge 2,8 mio.kr. til anlæg af en kunst-
græsbane på Svanemølleanlægget. Banen 
bliver en del af en samlet plan, hvortil der er 
bevilget 80 mio.kr. til vedligeholdelse og for-
bedringer af idrætsanlæggene i København.

Konkret skal der ske det, at den nuvæ-
rende grusbane skal opgraderes til en kunst-
græsbane. Planen er indtil nu, at det skal ske i 
sommer, så banen står klar til vintersæsonen 
starter igen i oktober. Kommunen har med-
delt B.93, at klubben bliver inddraget i plan-
lægningen.

En kunstgræsbane bliver en meget stor 
fordel for B.93 og en virkelig forbedring for 
klubben. Udover at en sådan bane bliver en 
stor forbedring ved vintertræningen, vil ba-
nen også kunne anvendes i sommersæsonen 
og dermed udvide B.93s banekapacitet, som  
er hårdt presset på grund af stigende antal 
ungdomshold. Kunstgræsbanen kan også 
betyde en friholdelse af en græsbane i den 
periode, en sådan bane bliver renoveret.

Med denne kunstgræsbane bliver Svane-
mølleanlæggets fodboldbaner stærkt forbed-
ret!

Divisionsholdet i allerførste træningskamp 4.februar Forrest fra venstre Bjarke Vind, Mustafa El-Sarog, 
Aske Krohn, Danny Mirabel, og Yassin Chehabi Bagerst fra venstre Andreas Schaarup, Morten Jørgen-
sen, Mikkel Petersen, Ronnie B.Petersen, Mads Spur-Mortensen og C.B.Petersen
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NICOLAS NIELSEN ÅRETS SPILLER 2005

 • 36 automater

 • god betjening

 • 88% udbetaling

 • gratis kaffe

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

Åben fra kl. 10.00 - 22.00

    SPIL & VIND I

ØBRO SPILLELAND

Holdkammeraterne kårede ved deres af-
slutningsfest i november målmand Nicolas 
Nielsen som årets spiller. Nicolas sagde efter 
kåringen, „at det var en stor ære at blive årets 
spiller, som han var meget glad for“. Nicolas 
fortalte videre, at B.93 skal redde sig i 2.divi-
sion. “Der er ikke så meget at rafle om, der 
manglede i efteråret noget fysik på holdet“. 
Nicolas Nielsen har været i Australien, men 
vender hjem en god måneds tid før opstarten, 
så han kan nå at komme i form. Nicolas har 
spillet 210 divisionskampe for B.93 og spillede 
i klubben som ungdomsspiller og de første 
par seniorår, men besøgte så et par andre 
klubber. Ved afslutningsfesten blev Ibrahim 
El-Faour kåret som „Årets kammerat“, men 
Ibrahim blev kun i klubben i 2005.
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MICHAEL SCHÄFER  NY 
DIVISIONSTRÆNER

Michael Schäfer er ny divisionstræner som 
afløser for Ole Mørk, der ikke kunne bringe 
B.93 over nedrykningsstregen i 2.division 
øst. Klubben har i stedet ansat den 47-årige 
Michael Schäfer, der senest har været træner 
i Avarta i Rødovre, men også tidligere har væ-
ret træner i Lyngby, FC København, Ølstykke 
og Fremad Amager. Michael bruges ofte som 
fodboldexpert på TV 3. Han er uddannet som 
skolelærer og bor i Allerød. Michael Schäfer 
nåede 3 landskampe (mod Sovjet,Finland 
og Norge). Spillede 11 Y-landskampe og 8 
U-landskampe. Han var som spiller offensiv 
midtbanespiller og startede sin fodboldkar-

riere i Avarta, men skiftede som 18-årig til 
Lyngby, og debuterede straks på 1.holdet. 
Michael fik en lang karriere i Lyngby, hvor han 
har klubrekorden med 473 kampe (scorede 
59 mål). Han var med til fra 3.division at spille 
Lyngby op i den bedste række. Michael Schä-
fer var tillige med til for Lyngby at vinde 3 po-
kalfinaler (over KB,Esbjerg og AGF). „Vi tror 
at Michael Schäfer kan bane vejen for nogle 
gode resultater her i foråret“ siger direktør 
Henrik Engel. Der er sket store ændringer 
i spillertruppen, og organisationsmæssigt er 
klubben styrket med sportschef, ITU-træner 
og talentchef.
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A.P.Møllers Allé 11  •  2971 Dragør
Tlf. 3250 2200  •  Fax. 3250 2239  •  www.kyhl.dk  •  info@kyhl.dk

REDNINGSPLAN 
FOR FORÅRET
B.93’s divisionshold blev „genfødt“ 17.januar. 
På denne dag var der indkaldt til pressemøde 
i klubhuset på Svanemølleanlægget. Der 
var et andet arrangement i cafeen, så pres-
semødet fandt sted i klublokalet. Der var 
tæt i lokalet, hvor DR, TV2, TV3 og mange 
andre var kommet til. Takket være et nyt 
sponsorat havde klubbens ansvarlige  på 
fodboldfronten (direktør Henrik Engel og 
sportschef Erling Bøje) “købt“ 11 nye spil-
lere til at supplere dem der var blevet fra 
efterårets trup. (Se den samlede trup på 
side 9). Klubbens nye hovedsponsor er  
NYBOLIG ved PETER NORVIG. Han afslø-
rede på presemødet, at han har investeret 
et seks-cifret beløb i klubben. Begrundelsen 
for hans støtte er hans glæde generelt ved 
fodbold og dels, at han fortsat tror på klub-
bens helt specielle evne til at udvikle talenter 
til glæde for dansk fodbold. “B.93 har en god 

og stor tradition og samtidig med at være en 
konkurrenceklub er klubben i færd med at 
udvikle et helt nyt familiekoncept med masser 
af muligheder“, sagde den nye hovedsponsor, 
der heller ikke lagde skjul på, at B.93 ligger i 
et erhvervsmæssigt godt område for NYBO-
LIG på Østerbro på kanten til Hellerup hvor 
der om få år vil komme mange tusinde nye 
beboere i de nye boligområder i Nordhavn.

Vi henviser til aftalen på side 23.

Peter Norvig, Johnny W. Hansen og Claus Borre



15

B.93 SPILLER VIDERE 
PÅ ØSTERBRO STADION 
I FORÅRET

(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 

B.93’s divisionshold spiller også i foråret på 
Østerbro stadion. DBUs bestyrelse har på 
sit møde 14. januar forlænget dispensationen 
til at spille divisionsfodbold på Østerbro sta-
dion frem til 1.juli. Fodboldbanen på stadion 
er nogle meter for kort og for smal til de krav 
DBU har stillet. Knap 5000 har med deres 
underskrift støttet bevarelsen af Østerbro 
stadion og opfordret de københavnske po-
litikere med borgmester Martin Geertsen i 

spidsen til at stå ved planen om at renovere 
og forbedre Østerbro stadion, der er et af 
Danmarks ældste idrætsanlæg. Kommunen 
besluttede i november at trække sit tilsagn 
om en ombygning af stadion tilbage til for-
del for et nyt isstadion, som især Løvernes 
formand, Flemming Østergaard, har ønsket, 
så FCK kan starte en ishockeyklub. Under-
skriftindsamlingen må derfor fortsætte. 

fb.

Speaker, lounge-ansvarlige 
og salgsleder
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Nr. 29 BOGHANDEL tlf. 3526 3334
Nr. 31 KONTORFORSYNING tlf. 3526 3364
Nr. 36 KONTORSTOLE tlf. 3555 2092

NU 3 BUTIKKER I NDR. FRIHAVNSGADE!

LEDERE I ELITEAFDELINGEN
Sportschef: Erling Bøje ITU-træner: Christian Lønstrup Talentchef: Frank Nielsen

Styrk klubånden med B.93 hold- 
og fællesspisninger hos Frederiks
Se annoncen på modstående side

Målsætning
B.93 har en målsætning om at være klub for 
hele familien. En klub der baserer sig på vær-
dier som fællesskab og kammeratskab. I B.93 
har vi for året 2006 store forventninger til 
vores traditionsrige ungdomsafdeling

Formål med fællesspisning
For at styrke klubånden opfordrer vi hermed 
- sammen med Frederiks restaurant - alle 
hold til at bakke op om og arrangere fæl-
lesspisninger. Frederiks reserverer mandag, 
tirsdag og onsdage, hvor spillere og deres 
forældre i hyggelige omgivelser kan slå to 
fluer med et smæk (fodre unger af og styrke 
sammenhold spillere og forældre imellem) 

til en særdeles fordelagtig og konkurrence 
dygtig pris (sammenlignet med diverse andre 
hurtige løsninger som hapsdog, Mcdonalds 
mm!).

Priser, menuer og bestilling
Vi lægger ud med 50,- kr. for voksne og fra 
25,- kr. for børn. Frederiks sørger for at ma-
den er god, sund og børnevenlig. Menuer kan 
ses og bestilles i baren eller på 
www.frederiks.nu 
Bestilling mindst 2 dage før.

Vi håber mange vil bakke op om dette gode 
initiativ til at styrke fællesskabet og klubån-
den. 
PS: Gode ideer søges. Ligger du inde med 
gode idéer til til fællesspisning mm kan de vi-
deregives til restaurationsudvalget: Ritnagel, 
Jasin, Flemming, Kathrine, Ole og Karim
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Find klubånden hos Frederiks - kom til

B.93 HOLD-SPISNING
   ...for hele familien man, tirs og onsdag

Se menukort i baren eller på www.frederiks.nu

B O R D B E S T I L L I N G  3 9  2 7  3 0  1 4

...........................................

..............................................

Ved minimum 10 personer: 
25% rabat ved min. 2 dages 
forudbestilling

......................................................................................

............................................................................................

25% rabat ved min. 2 dages 25% rabat ved min. 2 dages 

HVER MANDAG
• Divisionsholdet 
• Minimicro

1 GANG OM MDR.
• 2. Ynglinge på vej
• 1. Lilleput på vej
• 1. Junior på vej
•  Tennisjunior på vej
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KØBENHAVNSSERIEN
I Københavnsserien deltager i 2006 udover 
B.93: Amager FF, Brønshøj 2, FB, Fremad 
Amager 2,Føroyar, Gentofte Vangede, HIK 
2, Hvidovre 2, IK Viking (fra Bornholm), 
KFUM, Rødovre, Tårnby 2 og Union. 
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TRUPPEN 
Målmænd: 
Morten Nielsen 
Thomas Haxmann 
Forsvar: 
Jan Hansen 
Carsten 
Christensen 
Dennis Marsner 
Michael Szymanski 
Jonas Ludvigsen 
Kenn Laursen 
Midtbane: 
Jacob Kromann 
Kasper Thrane 
Ole Sharff 
Audun Vestmoen 
Mohanmed 
Elkharrje 
Frederik Cold 
Bjarke Roed-
Jeppesen 
Jasin Christensen 
Nehat Mustafi 

Angreb: 
Jusuf Fatai 
Gustav Cudjoe 
Nicolaj H.Lauritsen 
Mikkel Lorentsen 
Jonas Fly Filbert  
Træner: 
Michael Hansen 
Holdleder:
Jan Hansen  

I marts vil truppen blive skåret ned til 2 
målmænd og 18 markspillere. Der er 6 nye 
spillere i ovennævnte trup. 

I marts er der planlagt 5 træningskampe 
• 5. marts kl.11 hjemme mod Holbæk 2
• 11. marts kl.10 ude mod Ballerup
• 18. marts kl.14 ude mod Fredensborg
•  21.marts kl.18 ude mod Greve 2
• 25. marts ude mod Ølstykke 2

Michael 
Hansen

FISK - VILDT - FJERKRÆ
Haraldsgade 106

V. Lyngbyvej

TLF. 39200623
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            TAILER
v/ Jan Andersen
Ø s t e r b r o g a d e  128
Østerbrogades Midtpunkt

Tlf. 35 38 13 01

B.93 deltager med 8 seniorhold i KBUs  tur-
nering i 2006. 
2.senior spiller i Københavnsserien
3.senior i Serie 1
4.senior i Serie 3
5.senior i Serie 3
6.senior i Serie 3
7.senior i Serie 3
Ingen deltagelse i serie 4 og 5 
2 seniorhold deltager i 7-mands turnerin-
gerne (i Mester pulje 150 og i pulje 152)

B.93 deltager med 7 hold i Old-Boys turne-
ringerne
Old Boys 1 i pulje 30 (over 33 år)
Old Boys 2 i pulje 31
Veteran 1 i pulje 46 (over 40 år)
Superveteran 1 i pulje 50 (over 45 år)
Masters 1 i pulje 50 (over 50 år)
Supermasters 1 i pulje 55 (over 55 år)
Grand Old Masters i pulje 58 (over 60 år)
(sammen med B.1903)

B.93s 3.senior vandt i 2005 Serie 2 og er ryk-
ket op i Serie 1. 7.senior vandt sin pulje i Serie 
3, men ifølge KBUs regler kunne holdet ikke 
rykke op, idet 4.senior snævert endte på en 
nedrykningsplads. Et af klubbens 7-mands 
hold vandt også sin række. B.93 er kun sy-
vende største klub i KBU, dog trediestørst 
med medlemmer over 25 år.

B.93 – REGLER 
FOR ALMINDELIG 
GOD OPFØRSEL 
I oktober sidste år vedtogedes et sæt disci-
plinærregler, som skal efterleves af klubbens 
spillere. I KBUs oversigt over udvisninger lig-
ger B.93 på en kedelig 3.plads, kun overgået af 
2 klubber på Amager. B.93s nye Disciplinær-
udvalg består af 3: Tommy Møller (formand), 
Michel Zola og Morten Bredsgaard.

Alle trænere og holdledere har pligt til at 
informere deres spillere om en række regler, 
og man har pligt til at sikre, at reglerne bliver 
efterlevet. Disciplinærudvalget skal inddra-
ges, når reglerne for god opførsel overtrædes. 
Tyveri, Hærværk, Vold og trusler om vold 
medfører øjeblikkelig bortvisning fra klubben 
ligesom der skal ske påtale ved upassende op-
førsel både hjemme og ved udekampe.

Træneren skal øjeblikkelig udskifte en 
spiller ved trusler og upassende,nedladende 
sprogbrug overfor med- og modspillere.Alle 
røde kort skal indberettes til disciplinærud-
valget, der tager stilling til eventuelle supple-
rende sanktioner.

KBU
KBU har holdt repræsentantskabsmøde 
23.januar, hvor advokat Henrik Ravnild 
(Union/Brønshøj) blev valgt som formand 
efter Torben Mogensen(GVI).B.93 havde 
til mødet indsendt et forslag om ændring i 
KBUs disciplinære bestemmelser. Forsla-
get (om fælles disciplinærliste) behandles 
efterfølgende i KBUs nye bestyrelse.
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B.93’ PIGE-  
/DAMEAFDELING
Miniput- og Lilleputpigerne kværner 
derud af med træningen og til den kom-
mende sæson kommer de til at stille et Mi-
niputpige-hold og et Lilleputpige-hold. Sidste 
sæson kunne de lige akkurat stille et 5-mands 
hold i Miniputpiger og et 7-mands hold i Lille-
putpiger, men gennem lidt tilgang kommer de 
nu også til at kunne have udskiftninger og må 
sågar nok lade nogle sidde over. Jeg oplevede 
en torsdag i Nørrebrohallen at de var ca. 27 
spillere til træning og det lunede.

Pigerne har gennem den megen tilgang og 
ingen afgang kunnet notere det største antal 
spillere som vi nogensinde har rådet over. 
I skrivende stund ser det ud til at årgangen 
kommer til at råde over ca. 60 spillere og vil 
til den kommende sæson have tilmeldt 11-
mands hold i Mesterrækken, 11-mands hold i 
Pige/1 og 11-mands hold i Pige/2 og kommer 
til at stå med en af Københavns største og 
stærkeste U14-afdelinger. Den kommende 
sæson forventer jeg at spillerne udvikler sig 
og hvis alt flasker sig skulle vi meget gerne i 
efteråret atter have spillet os i Pige Elite Øst 
og have de andre hold i den bedre halvdel af 
Pige/1 og Pige/2.

Damejuniorne har sagt ”Velkommen til-
bage” til Isa, som har været en tur i BK Skjold 
og Marlene, som har været en tur i Damsø. 

Begge spillere bliver en vigtig del af holdet, 
som jeg regner med skal spille i Pigejunior/1, 
da vi desværre har afgivet 2 stærke spillere til 
BK Rødovre. Mødeprocenten har ikke været 
den mest prangende i starten af indendørs-
sæsonen, men jeg er helt sikker på at den 
bliver meget bedre længere hen på sæsonen, 
hvor græsset igen begynder at vokse og blive 
grønt.

De nystartede Dameseniorer er kom-
met godt i gang og træner på livet løs og der 
er løbende kommet lidt nye spillere til, men 
holdet kan fortsat godt tage imod flere spil-
lere og det er jeg sikker på at de også kom-
mer til. Holdet kommer, forhåbentligt, fra 
starten af til at spille i Serie 1 og kommer der 
tilgang af 3-4 spillere, som tidligere har spillet 
fodbold, er jeg sikker på at de kommer til at 
spille med i den bedre halvdel af Serie 1. Til 
Five-A-Side var der desværre kun 2 af Dame-
spillerne med, da mange spillede stævne og 
skulle til KM, men tilbagemeldingen fra den 
mandlige del af selskabet var, at det var f……. 
nogle festlige spillere vi der havde fået og al-
lerede nu er der flere af spillerne som glæder 
sig til næste Five-A-Side og/eller fest!

Jeg har sat mig et personligt mål, der hedder 
at vi ved sommerferiens begyndelse skal have 
100 medlemmer i afdelingen og på nuvæ-
rende tidspunkt anser jeg det absolut som 
et realistisk mål. Det bliver sjovt, når B93´ 
Pige-/Dame-afdeling fostrer sin første lands-
holdsspiller og det skal nok ske.

Michel Zola, afdelingsleder

Tina Skov Marlene Larsen Isa Nielsen
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B93´ Pige-/Dame-afdeling udvider med næ-
sten unaturlig fart og alene torsdag d. 11. 
januar kunne Pige-afdelingen modtage ca. 22 
nye spillere, som alle har spillet fodbold før 
og det lover rigtigt godt for den nye sæson, 
som allerede nu tegner til at blive den bedste 
i Pige-afdelingens forholdsvise korte levetid. 
Vi havde 5 års jubilæum i december 2005.

Fra starten af indendørssæsonen er der 
kommet 7 spillere fra Rymarksvænge Bold-
klub og ca. 20 spillere fra BK Skjold og ud-
over disse har vi også kunnet sige velkommen 
til et par andre spillere som ikke har spillet i 
klub tidligere.

BK Skjold ś meget talentfulde og søde piger 
i årgang 93 (med enkelte årgang 94-spillere) 
har valgt at fortsætte deres fodboldudvikling 
i B93 og det gør de sammen med deres super 
engagerede trænere, søskendeparret Majken 
og Adam Gilmartin, som gennem flere sæso-
ner har trænet disse piger og i dag fremstår 
de nok som Københavns mest talentfulde 
hold i årgangen med bl.a. Pokal finalesejr og 
et par Københavnsmesterskaber i bagagen. 
Majken og Adam passer ”som fod i hose” 
til den fodboldfilosofi, som afdelingen har 
kørt gennem flere år, nemlig at man ikke må 
glemme at spillerne ikke kun skal blive bedre 
fodboldmæssigt, men også skal udvikles som 

mennesker, der også udenfor banerne frem-
står som velfungerende og selvtænkende 
individer.

Vores største udfordring bliver at få ca. 45 
piger mellem 12 og 14 år til at fungere som en 
homogen gruppe, som accepterer hinandens 
forskelligheder. Jeg glæder mig meget til at 
komme i gang med arbejdet og er sikker på at 
trænerne og spillerne kommer til at få mange 
fede timer sammen både på og udenfor fod-
boldbanerne.

I Påsken drager Pigerne og Damejuniorne 
til Polen sammen og de første tilkendegivelser 
fra de nye spillere er at mange af dem gerne 
vil med og det er en super god måde hvorpå 
pigerne (og trænerne) kan lære hinanden at 
kende på. Det ville være fedt, hvis vi kunne 
tage af sted med 2 11-mands Pige-hold og 1 
11-mands Damejunior-hold. Det ser ud som 
om at det nok skal lykkes og så kan jeg kun 
sige et ting: ”Pas på dernede; her kommer 
Pigerne fra B93 og vi sparker røv”!

Michel Zola, super spændt U14-træner og 
afdelingsleder for Verdens sødeste piger!

P.S. Efter indlægget blev skrevet er der givet 
tilsagn om at FB ś meget dygtige Pigespillere 
og 5-6 Damejuniorer også skifter til B93, 
men mere om dette i det kommende blad.

B.93́  PIGER – CA. 22 NYE 
SPILLERE OG 2 NYE TRÆNERE 
PÅ EN DAG! TAG DEN…

Damejunior 
Giuditta L. Nielsen

Piger 
Camilla Christiansen

Lilleput 
Josefine Olsen

Miniput 
Amalie Levinsen

Zola

ÅRETS SPILLERE 2005 I PIGEAFDELINGEN
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KBU (U/14 - U/15 TALENTSKOLE)

U/14: 5 piger udtaget
Emma Ginman
Marie E.Andersen
Sofie Thorsen
Christense Skovsen
Louise Vestergaard

Sofie Augustinus
Emilie Claessen

U/15: 
Tine Skov Gyrsting
Emilie Jacobsen

Camilla Christiansen
Marlene Larsen

En glad vinder af Børge Strøyer Christen-
sens mindelegat: Pernille Jørgensen, der er 
træner i Lilleputafdelingen og ny leder af 
DBUs fodboldskole 2006 i B.93. Pernille spil-
ler på Dameseniorholdet i B.93. Mindelegatet 
er på 1893 kr. (klubbens stiftelsesår) og ind-
bringer tillige en meget flot pokal.

FODBOLDSTØVLE-
INDSAMLING
Denne indamling, som blev startet i efter-
året, fortsætter. Hvem kender ikke, at man 
står med et par fodboldstøvler, som man er 
vokset ud af. Det kender de fleste. Michel 
Zola har startet en ordning, hvor man kan 
aflevere sine pæne og ikke ødelagte støvler. 
Ordningen er gratis og man får altså ikke 
noget for sine „gamle“ støvler, men man kan 
hjælpe fodboldkollegaer, der selvfølgelig
heller ikke skal betale. Michel beder om at 
støvlerne afleveres i f.eks. en gennemsigtig 
frysepose og gerne påført støvlenummer. 

Fodboldstøvlerne kan afleveres direkte til 
Michel Zola eller på klubbens kontor med en 
besked om, det er til ham. På forhånd tak!

Dame senior spiller i KBUs serie 2.
1.pige junior i pulje 141.
Pigemester i pulje 130.
2.piger i pulje 131.
3.piger i pulje 132.

POKALTURNERINGEN
Damerne møder i maj PIONEREN (hjemme)
Juniorer møder i april KFUM(ude)
Pigerne møder i maj AB70/Rødovre(ude)

Når du handler 
-  k ig ef ter vore 

annoncører
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Hvis du anviser en bolig til salg hos Nybo-
lig/Peter Norvig, ryger 5% af salæret direkte 
tilbage til det hold, du er tilknyttet.

Der er nu en stor og god mulighed for at 
være med til at skaffe mange flere penge til 
din klub, B.93 – og ikke bare klubben som 
helhed, men helt specifikt DIT EGET HOLD.

Som et særligt tillæg til den hovedspon-
sorkontrakt B.93 netop har indgået med 
ejendomsmæglerfirmaet NYBOLIG/PETER 
NORVIG, er der tilføjet en vigtig ekstra-pa-
ragraf:

Den siger kort og godt, at når en boligejer 
med en eller anden form for tilknytning til 
B.93 sælger sin bolig via NYBOLIG/PETER 
NORVIG eller NYBOLIG/HANNE NØR-
RISGAARD – ja, så ryger 5 % af salæret til-
bage til B.93`s ungdoms-, old-boys-, veteran-, 
masters- og sekundaafdelinger.  Salærudbe-
talingen til fodboldhold eller tennisafdelingen 
forvaltes internt i klubben af B.93`s bestyrel-
ser for henholdsvis amatørfodbold- og ten-
nisafdelingen.

”Som vi ser det i klubbens ledelse, kan det 
blive en endog særdeles givtig ordning for alle 
hold, spillere og medlemmer af B.93 ”,, siger 
klubbens direktør Claus Borre og fortsæt-
ter:

”Den slags aftaler har blot sommetider 
den svaghed, at hvis man ikke specificerer 
dem lidt nøjere, ender de ofte ud i for lidt 
konkret. Nogle kunne måske forledes til at 
tænke, at ansvaret for aftalen nok varetages 
af alle andre end en selv – og når et ansvar 
ikke er direkte placeret, kan det af og til 
knibe lidt med initiativet. ”

”Derfor har vi i klubbens ledelse for fod-
boldafdelingens vedkommende besluttet at 
forvalte aftalen sådan, at 5%-salæret helt 

præcist tilfalder lige netop det hold, hvor spil-
lere, ledere, forældre eller andre tilknyttede 
har vist initiativ ved aktivt at sørge for, at bo-
liger der skal sælges udbydes via NYBOLIG/
PETER NORVIG eller NYBOLIG/HANNE 
NØRRISGAARD. 

Aftalen forvaltes som nævnt af bestyrel-
serne i amatørfodboldafdelingen og ten-
nisafdelingen, hvor pengene fra 5%-salæret i 
sagens natur ikke kan formidles til et specifikt 
hold, men i stedet vil gå til den del af tennis-
afdelingen, der har været udfarende omkring 
salgsarbejdet.

Det er min faste overbevisning, at aftalen 
med en aktiv B.93-indsats vil kunne skaffe 
klubben og dens hold endog meget store be-
løb, der eksempelvis kan bruges til trænings-
lejre, sommerture, sæsonafslutninger eller 
andre sociale formål”, siger Claus Borre.

 Med andre ord: Det drejer sig blot om at 
tænke på klubben eller holdet, når en bolig 
relateret til folk fra B.93 skal sættes til salg.

Og mulighederne for at få penge fra 5%-
salæret eksisterer for alle fra mikro- og mi-
niputafdelingen til veteraner og old boys. En 
bolig solgt via NYBOLIG/PETER NORVIG 
eller NYBOLIG/HANNE NØRRISGAARD 
er penge lige ind i klubben.

For at forvalte aftalen vil den B.93-relate-
rede sælger via klubbens kontor blive forsy-
net med en særlig relevant henvisning, der 
ved første henvendelse til ejendomsmægle-
ren bliver afleveret og påtegnet med kopi til 
både sælger og mægler. 

På vegne af B.93/ Claus Borre, direktør.

HANDEL MED HOVEDSPONSOR 
= PENGE TIL DIT EGET HOLD

19.2.2006

B.93, Ved Sporsløjfen 10,  2100 København Ø, 
Telefon: 39 27 18 90  Fax: 39 27 30 11, www.b93.dk 
Direktør: Claus Borre/Telefon 39 16 05 51  
Mobil: 20 16 30 84  e-mail: claus.borre@b93.dk

B93

Nybolig
Peter Norvig
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11 butikker og 52 dygtige ejendomsmæglere 
arbejder på at sælge din bolig 

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

Hellerup - Strandvejen 138B Søborg - Søborg Hovedgade 177 København Ø - Strandboulevarden 122

København K - Nørre Voldgade 21 København Ø - Østerbrogade 102 København V - Enghave Plads 14

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

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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11 butikker og 52 dygtige ejendomsmæglere 
arbejder på at sælge din bolig 

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

Hellerup - Strandvejen 138B Søborg - Søborg Hovedgade 177 København Ø - Strandboulevarden 122

København K - Nørre Voldgade 21 København Ø - Østerbrogade 102 København V - Enghave Plads 14

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

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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Salgskurven har stadig

opadgående kurs

Nybolig Peter Norvig

11 butikker i HT-området
Tlf. 7010 2019

Peter Norvig

ansvarlig indehaver, 

Statsaut. 

ejendomsmægler

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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Årsmødet i fodboldafdelingen, der var me-
get velbesøgt, fandt sted i november med 
overrækkelse af pokaler til årets spillere 
(se siderne 22 og 28). Desuden overraktes 
mindelegatet af klubbens rekordholder Ole 
Petersen. Børge Strøyer Christensens min-
delegat er på 1893 kr. og en flot skulptur, til-
faldt Pernille Jørgensen. 1.miniput blev hyldet 
som række- og pokalvinder.

Formanden, Jørgen Ritnagel, omtalte i sin 
årsberetning de mange op- og nedture B.93-
Fodbold havde været igennem. Der var i år 
fem rækkevindere i KBUs turnering.

Der skulle skiftes ITU-træner, da Thomas 
Frank havde valgt jobbet i Lyngby. I stedet 
var Christian Lønstrup ansat. Det var en 
tilbagevenden fra Lønstrup til sin ungdoms-
klub. Også på talentchefposten var sket et 
overraskende skift. Niels Frederiksen, der 
har været mange år i klubben med succes, 
fandt også Lyngby som sit nye arbejdssted. 
I B.93 blev det en tilbagevenden for Frank 
Nielsen til jobbet. Som noget nyt ansættes 
en ungdomskonsulent(se side 3). DBUs 
sommerskole havde i 2005 haft 280 delta-
gere. Det var i overkanten, så i 2006 skulle 
deltagerantallet være ca.200.

Formanden omtalte de ringe baneforhold.
KI var jo nedlagt, og det var nu kommunen, 
der stod for renoveringen. Det meget dyrt 
indkøbte vandingsanlæg(fra Canada) var 
konstant i uorden, så vandingen skulle foregå 
manuelt. B.93 havde lovning på vanding, og 
det var også en forudsætning for selve anlæg-
get. Der mangler tillige jord på mange baner. 
De mange fritløbende hunde var et stort 
problem. En stor del af de nærmeste naboer 
bruger anlægget til hundeluftning. Hegnet 
bliver nu repareret igen, så uvedkommende 
ikke kan komme ind. 

Formanden omtalte 2.juniors besøg på 
Sct.Croix, der blev en stor succes trods man-
ge genvordigheder. Der skal være genvisit i 

2006. Arrangementet er sammen 
med Brøndby, der tillige med B.93 
havde et pigehold på besøg på de 
gamle danske øer.

 På grund af klubbens anstrengte 
økonomi blev et forslag om kon-
tingentforhøjelse på 25 kr. pr. halvår vedtaget 
fra sommeren 2006. Ved valgene var der flere 
kandidater „end der var plads til“, så årsmø-
dets dirigent, Palle Jørgensen, dikterede en 
lille pause,så man kunne få brikkerne til at 
falde på plads. Det lykkedes og til fodbold-
bestyrelsen blev valgt Jørgen Ritnagel, Kim 
Milwerts og Jasin Christensen.Arbejdende 
suppleanter blev Antonio Eca og Flemming 
Johansen. Årsmødet sluttede med det tradi-
tionelle 93-hurra.                                        fb.

ÅRSMØDET
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ÅRETS SPILLERE I B.93 – 2005
Ynglinge: Morten Sichlau Juniorer: Mikkel London Drenge: Baskim Kadri

Lilleput: Jasin Khayat Miniput: Nicky Laursen Senior: Thomas Haxmann

1. lilleput blev hyldet for pokal m.m.
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 U/19-Landsholdet har i januar spillet 2 
kampe på Cypern, der begge endte med 
dansk sejr. Anders Qvist er anfører på hol-
det og spillede fuld tid, mens Danny Mirabel 
var indskifter i begge kampe.Magnus Troest 
(tidl B.93, nu FC Midtjylland) fik også fuld tid. 
Iøvrigt har Anders Qvist opnået kontrakt fra 
i sommer i superligaklubben FC Nordsjæl-
land.

U/18-landsholdet har midt i februar spillet 
i en international turnering mod Rumænien, 
Potugal og Belgien. Turneringen foregik 200 
km nordøst for Lissabon i Portugal.Blandt 
de 18 spillere var 2 fra B.93: Målmand Emil 
Jensen og Angriberen Alexander Vorobjov, 
der begge opnåede spilletid.

FIFA-REGLER
FIFA har to regelsæt, der ved spilehande-
ler skal sikre kompensation for udviklin-
gen af spillere:
1) SOLIDARITETSPENGE
Når en spiller i en kontraktperiode skifter 
over en landegrænse (som Per Krøldrup 
fra England til Italien) skal 5% af trans-
fersummen fordeles til de klubber, hvor 
spilleren har været fra det 12.til 23.år. Her 
gives 5% pr.år fra 12 til 16 og 10%pr.år for 
de efterfølgende år til 23. 
2)TRÆNINGSKOMPENSATION 
Når en spiller under 23 år skifter til en 
udenlandsk klub som sin første kontrakt 
eller ved kontraktudløb, skal hans tid-
ligere klubber honoreres med såkaldte 
uddannelsespenge fra spillerens 12.år. 
Her gælder en række forskellige satser, alt 
efter indrangering af den nye klub i for-
hold til første klub.

UNGDOMSLANDSHOLDENE
U/21-Landsholdet var i januar i Chile. 3 
tidligere B.93’ere deltog: På mål var Theis 
F.Rasmussen (nu Vejle), i forsvaret Michael 
Jacobsen (nu AaB) og Jonas Troest (nu Han-
nover).

Klublisten over spillere, udtaget fra U/16 til 
U/21 i 2005, viste i „Tipsbladet“ Brøndby i top, 
mens B.93 var nr.8 med 5 spillere, men hvis 
tidligere 93-spillere talte med, lå klubben lige 
under toppen. Lyngby,AB og B.93 er eneste 
klubber udenfor superligaen.Francis Dickow 
(tidl.B.93, nu FC Nordsjælland) har deltaget 
i Africa Cup of Nations i Egypten på Ghanas 
Landshold. Det siges, at mange agenter var på 
plads ved turneringen, så Francis ønsker om 
et udenlandseventyr er en mulighed. 
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JUNIOR- OG YNGLINGEDIVISIONEN

Alexander Vorobjov (U/18) Emil Jensen (U/18) Anders Quist (U/18)

TRE LANDSHOLDSSPILLERE

JUNIORER 
I Juniordivisionens pulje 1 deltager B.93 sam-
men med FC Bornholm, FC Nordsjælland, 
Søllerød-Vedbæk, Holbæk og Lolland-Falster 
Alliancen. I foråret er B.93s kampe: 1.april 
kl.13 ude mod L-F All, 8.april Kl.12 hjemme 
mod FCN, 22.april kl.12 hjemme mod FCB, 
29.april kl.10 ude mod Søllerød, 6.maj kl.15 
hjemme mod Holbæk, 20.maj kl.15 hjemme 
mod L-F All, 25.maj kl.13 ude mod FCN, 
27.maj kl.12 ude mod Bornholm, 10.juni kl.12 
hjemme mod Søllerød og 17.juni kl.12 ude 
mod Holbæk

YNGLINGE 
I Ynglingedivisionens pulje 1 deltager B.93 
sammen med FREM, HIK, Holbæk, Lolland-
Falster Alliancen samt FC Nordsjælland. 
I foråret er B.93s kampe: 1.april kl.15 ude 
mod L-F All, 8.april kl.10 hjemme mod FCN, 
22.april kl.14 hjemme mod FREM, 29.april 
kl.12 ude mod HIK, 6.maj kl.13 hjemme mod 
Holbæk, 20.maj kl.13 hjemme mod L-F All, 
25.maj kl.11 ude mod FCN, 27.maj kl.11 ude 
mod FREM 10.juni kl.14 hjemme mod HIK og 
17.juni kl.14 ude mod Holbæk

KBUs unionshold (U/16): Mathias Jørgensen 
Mo Thegler, Jeppe Sørensen og Daniel Lind-
sten.

Mathias Jørgensen var i november på træ-
ningsophold i Newcastle i England.Han er 
også blevet juniorlandsholdspiller. Mathias er 
en stærk forsvarsspiller, der har spillet i B.93 
siden han var helt lille. Lilleput(9-mands)2. 

I KBUS TURNERINGER 
DELTAGER B.93 I:

Ynglinge(2) i Mester pulje 60 
Juniorer(2) i Mester pulje 70 
Juniorer 3 i pulje 73 
Juniorer 4 i pulje 74 
Drenge 1 i Mester pulje 80 
Drenge 2 i pulje 82 
Drenge 3 i pulje 85 
Drenge 4 i pulje 86 
Drenge 5 i pulje 89 
Lilleput 1 i Mester pulje 100 
Lilleput 2 i pulje 102 
Lilleput 3 i pulje 103 
Lilleput(9-mands)1.

B.93 har 
valgt talentsporet
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BØRNEFODBOLD I DANMARK
for børn. De foreslår bl.a. at man venter 
med at lade børn spille 11-mands fodbold 
til de er 12 år, sådan at børnene hver især 
får mere tid med bolden. Børnene skal 
undervises mere i tekniske færdigheder 
og spilintelligens. Baggrunden for oplæg-
get er det massive frafald i ungdoms-
årene samt det faldende niveau i toppen 
af dansk fodbold. Det faldende antal 
junior- og ynglingespillere skyldes dog 
nok, at der i dag imod tidligere er mange 
flere fritidstilbud. Når flere og flere lo-
kalunioner fjerner stillinger i børneræk-
kerne skyldes det at meget ambitiøse 
forældre får børnene til at miste lysten 
til at spille fodbold. Forældre råber ude 
fra sidelinjerne. Det gør forholdene så 
anspændte, at f.eks. KBU har fjernet stil-
lingerne for at skrue ambitionerne ned. 
KBU ønsker ikke at offentliggøre stillin-
gerne for børn under 12 år. Det hedder 
fra KBU , at der fokuseres alt for meget 
fra trænernes og forældrenes side på 
resultater og placeringer. Bordinggaard 
mener, at små børn ikke går til fodbold 
for at vinde, men for at have det sjovt. 
Mange mener dog modsat, at resultater 
kan være både nyttige og motiverende. 
“Det at lave flere mål end modstanderne 
er kernen i fodbold“ hedder det. I „B.93 
Fodbold“ nr.12 havde daværende B.93-
træner, Johan Lange, et meget klogt 
indlæg om ovennævnte emne.

Stillinger i børnefodbold er på vej ud
I oplægget „Den nye vej – tanker om nye princip-
per for børnefodbold i Danmark“, gør Keld Bor-
dinggaard (ass.landstræner) samt Lyngby-træner, 
Kasper Hjulmand (26 divisionskampe for B.93), 
op med de gamle principper for fodboldtræning 

KBUS POKALTURNERING
Ynglinge møder i maj FB ude. Juniorer møder 
i april Fremad Amager ude. Drenge møder i 
april KB hjemme. Lilleput møder i maj FB ude.

*  *  *
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JØRGEN „OST“ JENSEN
– EN KLUBMAND I MEDGANG OG MODGANG

Dette nummers profil adskiller sig fra de 
tidligere ofre, ved ikke at have været på 
klubbens 1. hold. En af forklaringerne kunne 
være – med lidt god vilje – at supermasters-
spilleren Jørgen ”Ost” først kom til B93 som 
oldboysspiller. 

OSTEN SOM UNG
Jørgen startede i B1960 i 1963, som drenge-
spiller. Det var gutterne hjemme fra gården, 
der trak mig med i klubben. B1960 var oprin-
delig en DAI-klub, der spillede på Fælleden. 
Senere flyttede klubben til Grønnemose Allé 
i Emdrup og blev en KBU-klub. Jeg spillede 
små 50 kampe på 1. holdet, som offensiv 
– meget offensiv – midtbanespiller. 

Det var dengang jeg var rigtig slem til at 
bruge mund, når vi spillede, udtaler Jørgen! 
Det er jo chokerende, at han har været end-
nu værre end vi kender ham fra B93 – det kan 
simpelthen ikke passe. Det ligger jo sådan, at 
Jørgen ”Ost” er to personer. Når den flinke 
mand træder ind over kridtstregen, og det er 
lige meget om det er turneringskamp eller til 
træning til små mål, så slukker Osten for kon-
takten, og så er alle – med- og modspillere, 
dommeren og eventuelle tilskuere – idioter, 
småt begavede, blinde, boldmongoler ... 

OSTEN BAG RATTET
Efter kampen er alt godt igen. Rapporteren 
husker engang vi spillede en lørdag formiddag 
hjemme mod Skovshoved. Efter veteran-
kampen (vi har formentlig vundet) skulle vi 
fejre sejren med nogle bajere. Jørgen hørte at 
skovsernes holdleder, som sidder i kørestol, 
først ville blive afhentet et par timer senere 
af HT. I stedet for at gå ind og drikke bajere, 
transporterede Jørgen så vor frysende ven 
fra Skovshoved hjem – og det var/er ikke 
fordi Jørgen ikke bryder sig om øl.

Vi skal nu finde ud af, hvorfor Jørgen bliver 
kaldt ”Ost”. Jeg var chauffør i Trifolium (me-
jeri), da jeg blev headhuntet af Poul Davidsen 
(B93), som har firmaet Oste Paul, du ved. Jeg 
kørte for Oste Paul i 4-5 år, og fik hurtigt 
mit øgenavn ”Ost”. Efter den tid har jeg kørt 
handicap-kørsel for HT. Mit arbejde er ind-
rettet således, at jeg på ugebasis knokler, hol-
der ferie, knokler, holder ferie osv. De mange 
sammenhængende feriedage, bruger jeg ofte 
til besøg hos mine sønner, jfr. senere.

OSTEN OG FAMILIEN
Vi skal nu se på dit familieforhold Jørgen, er 
du klar. Ja, vi er fem (5) brødre, Henning, 
Johnny, Jørgen, Allan og Peter – ingen piger 
og ingen åbenlyse fodboldtalenter. Det er 
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læserne sådan set ret lige glade med. Det 
er dine sønner vi skal have på banen. Du har  
– ligesom Finn Laudrup – to sønner, der  
begge har status som A-landsholdsspillere, 
nemlig Niclas og Daniel. Med under 50 kampe 
for B1960 kan det vel ikke ligefrem være dit 
fodboldtalent de har arvet. Fortæl om deres 
ungdomstid.

Niclas startede i B1960 da han var 5 år, men 
der gik ikke lang tid, så sagde afdøde 93’er 
”Tarzan” (Erik Christensen), som boede 
hjemme i gården, at Niclas naturligvis skulle 
over og spille i B93. Her spillede han så indtil 
han var ynglinge, hvor Niclas og Søren Frand-
sen (bror til Per Frandsen) gik til Lyngby. 
De skiftede fordi en ungdomsleder (navnet 
redaktionen bekendt) behandlede dem uret-
færdigt ifm. de trænede et ungdomshold.

Daniel har spillet hele sin ungdomstid i 
B93, og kom på 1. holdet som 17-årig. Han var 
med til at spille B93 i Superligaen i 1998 inden 
han blev solgt (48 kampe/12 mål) til Heeren-
veen i Holland. Han har en drøm om at slutte 
sin karriere på 1. holdet i B93 (så må vi håbe 
han kan komme på). Både Niclas og Daniel 
har købt ejerlejlighed ude på Christianshavn, 
nogle af dem uden bopælspligt. 

OSTEN PÅ FODBOLDREJSER
Du følger dine drenge tæt. Niclas har spillet 
udenlandsk i PSV, Manchester City, Dort-
mund og Fulham og Daniel i Heerenveen, 
Murcia og Werder Bremen. Har du besøgt 
dem i alle disse klubber. Ja, hvad tror du selv. 
De har i øvrigt forskellige agenter, Niclas bru-
ger Karsten Åbrink og Daniel bruger Benes. 

Der er noget om du er blevet bedstefar. Ja, 
Niclas har en dreng og en pige og Daniel har 
en pige og en dreng. Hvad de hedder. Niclas 
har Alexander (6 år) og Mille (3 år). Daniels 
ældste er en pige. Da jeg skal vide, hvordan 
navnet staves ryger Jørgen Ost ind i en større 
svedetur, til sidst må han alliere sig med mo-
bilen, og så kommer resultatet Noemi (2 år), 
og den yngste hedder Luca (deres mor er halv 
italiener bruger Osten som undskyldning).

OSTEN SOM LEDER
Nå, det var sådan set dig vi skulle tale om. Du 
er det som jeg vil betegne som en rigtig klub-
mand, dukker op til en dødssyg pokalkamp 
ude på Avarta, kommer også på Østerbro 
Stadion efter 5 nederlag i træk, stiller op når 
et hold mangler en mand, støtter Ole Kleins 
omsætning o.s.v. Hvad har du egentlig haft af 
job i klubben.

Jeg var holdleder for børnenes hold, jeg 
har siddet i fodboldbestyrelsen, jeg har haft 
ansvaret for Østerbro Stadion i superli-
gatiden, jeg har været chefholdleder for 1. 
holdet, jeg har været holdleder for veteran, 
superveteran og masters. I øjeblikket kniber 
det med tiden, jeg arbejder meget og er ofte i 
udlandet for at se mine sønner sidde på bæn-
ken. Nogle gange så rejser de sig op, laver 
et par strækøvelser, og sætter sig ned igen. 
Deres hyppige klubskiftere har skaffet B93 
en pæn pose penge, så det er fint. 

AFSLUTNING
Til sidst skal du lige svare på om du tror 1. 
holdet klarer sig fri af nedrykning her i for-
året. Det er jeg helt sikker på med det spiller-
materiale. Det kan ikke gå galt, sådan er det. 
Jeg vil gerne have lov at læse korrektur inden 
indlægget kommer i Fodboldbladet. Det kan 
ikke lade sig gøre, så du må stole på, at jeg 
ikke skriver noget om, da du i 2004 i den 
afgørende kamp på masters mod B1903 (0-
1) på et straffespark lossede bolden så langt 
over mål, at den aldrig blev fundet.

palle banks jørgensen

Daniel og 
Niclas
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FIVE-A-SIDE 2006
Vinderne af årets Five-a-side blev ”Chelsea” 
som bestod af: Ole Puggaard, Simon Lübeck-
er, Søren Jensen, Rasmus Riisbro Madsen og 
veteranen Frank Rasmussen. Holdet slog i 
finalen ”Barcelona”: Anders Bjerring Qvist, 
Mads Kusk, Lars Arnskov, Jonas Ludvigsen og 
Jan Hansen (Jernmanden).

Palle Banks quizzen blev sensationelt vundet 
af unge Rasmus Riisbro Madsen (træner 1. 
drenge), der med 11 (ud af 13 rigtige), slog 
Bernhard Deneke og Erling Bøje på målstre-
gen.

Årets Five-a-side var en stor succes med 
deltagelse af omkring 80 personer. Stor ros 
til arrangementskomiteen med Flemming Jo-
hansen i spidsen og hans medhjælpere Tho-
mas W. Rasmussen, Stefan Due Jensen, Jasin 
Rahmani Christensen og ikke mindst Klaus 
”Bager” Bjørn Johansen samt de mange ga-
vesponsorer.

Næste five-a-side foregår efter den nye 
tradition den første eller anden søndag i 
Januar 2007. Her vil vi gerne se lidt flere af 
de gamle.

/palle banks jørgensen

„Chelsea“

Frank Rasmussen  
og Wlady  Jatczak
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FYNSK FUSION 
Fra og med den kommende sæson dannes 
en ny overbygning under navnet FC Fyn. Det 
er klubberne B.1909,B.1913 og Dalum, alle 
odenseanske klubber, som i divisionssam-
menhæng bliver den nye divisionsklub. B.1913 
er den bedst placerede klub af de tre 2.divisi-
onsklubber, og bliver i realiteten også grund-
stammen i den nye divisionsklub. B.1909 og 
Dalum tvansnedrykkes til Danmarksserien. 
B.1913 har også hentet Roald Poulsen tilbage 
som træner.

KØBENHAVNSK FUSION? 
I vinter har der løbet mange rygter om en 
fusion mellem Skjold og Frem. Men ifølge 
„Tips-bladet“ er begge klubber meget af-
visende.Rygterne er dels startet med bag-
grund i de to klubbers dårlige økonomi og 
dels at Skjold meget hurtigt, da Kommunen 
ophævede aftalen om Østerbro stadion, 
meddelte at Skjold ville spille deres divisions-
kampe her i foråret i Valby idrætspark. Og 
skønt Skjold er Københavns største klub, var 
der ikke gang i protesterne, som eks. i B.93.
Frem-formanden (Filip West) forsikrede at 
„fordi Frem er en traditionsklub med 122 år 
på bagen, skal den ikke fusioneres med no-
gen, uanset hvem“.

FUSION PÅ AMAGER 
I sidste nummer af „B.93 Fodbold“ skrev 
vi om samarbejdsplanerne om et fælles 
Amagerhold mellem Fremad Amager, som 
eneste divisionsklub, og 8 serieklubber. 
Amager Uniteds direktør og medejer skabte 
i december stridigheder omkring projektet. 
Amager United er en overbygning af Kastrup 
og Tårnby. Han startede en ordkrig mod 
Fremads projekt „Øens hold“. Jan Amtrup er 
Uniteds direktør: „Øens hold“ er Fremads 
forsøg på at skabe et større bagland for deres 
egne ambitioner. Fremad har ligget i en form 

AUSTRALIEN KALDER 
Johan Lange, succesfuld ungdomstræner i 
B.93, har forladt de danske kødgryder og er 
rejst til Australien, hvor han også vil beskæf-
tige sig med fodbold. Årsagen til rejsen, til 
den anden side af kloden, er forelskelse. Vi 
håber at høre nyt derover fra.

LEGENDEHOLDET 
B.93s 7. hold, der blev snydt for oprykning 
her i november, selvom de vandt deres ræk-
ke overlegent, rejser til Budapest i Ungarn i 
marts. Iøvrigt er årsagen til den manglende 
oprykning nævnt under KBU på side 19.

JUNIORERNE VANDT DM I 2001
Jeppe Brandrup fra FCK, der spillede med 
mod Schalke O4, er blevet interviewet i 
fodboldbladet Forza: Hvad har været dit 
livs største oplevelse? Fodboldmæssigt må 
det være, da jeg som 2.års junior vandt DM 
med B.93. Det var en kanonårgang vi havde 
dér. Der var flere nuværende FCK’ere med 
som Martin Bernburg og Nicklas Nygaard 
Svendsen, og vi havde også Bajram Fetai (Sil-
keborg), Jonas Troest (Hannover) og Michael 
Jacobsen (AaB) med.

SMÅ-PLUK for dvale og har ikke rykket sig nævneværdigt 
de seneste 1o-15 år. Amtrup nævner tværti-
mod AB70 og Amager United, som klubber 
med fart på og sportslig succes. Det sker i 
et stort interview i „København“(Jyllands-
Postens tillæg).

JUNIORERNE VANDT DM I 2001JUNIORERNE VANDT DM I 2001

Johan Lange
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DBUS FODBOLDSKOLE 2006
B.93 har også i år påtaget sig DBUs fodbold-
skole. Det sker fra 26.juni til 30.juni.Billetsal-
get starter den 7.marts og billetterne koster 
ca.433 kr. Er du intereseret i at være træner 
eller assistent? Så kontakt Pernille Jørgensen 
Mobil:2441 2109
E-mail: pernille@pernillejorgensen.com
Trænere og assistenter skal være over 16 år.

TEMPELRIDDERENES SKAT
I februar havde filmen „Tempelridderenes 
skat“ premiere. En af klubbens dygtige ju-
niorspillere, Nicklas Andersen, deltager i en 
af hovedrollerne i denne film, der foregår på 
Bornholm og som voksenskuespillere har Ulf 
Pilgaard, Peter Gantzler og Kurt Ravn  de 
største roller. Også KBU har haft brug for 
Nicklas på udvalgt hold. Nicklas har ikke 
sine skuespillerevner fra fremmede. Mange 
husker hans far, Peter „Mugabe“ Andersen, i 
revyen ved B.93s Hundredårsjubilæum.

PENGE VIA FIFA-REGLERNE
B.93 har i februar modtaget fra engelske 
„Everton“ 559.000 kr. efter købet af Per 
Krøldrup, men klubben mangler endnu godt 
1 mio.kr. for andre spillerskift.

B.93 VÆK FRA GRAVENS RAND
Hans Drachmann, sekretær i Hovedbe-
styrelsen, blev i sidste nummer af „Køben-
havnsk Fodbold“(KBU) interviewet om sin 
deltagelse i arbejdet i B.93.I foråret 2002, 
da klubbens revisor frarådede fortsat drift, 
besluttede han sig til at gå ind i lederarbejdet, 
hvor han siden har påtaget sig et stort arbej-
de. “Allerførst skulle vi have det gode humør 
tilbage i klubben. I modgangstider kan man 
godt snerre lidt af hinanden. Men vi fik vendt 
holdningen til nogle flere smil og nu er der 
heldigvis mange, som har fået lyst til at give en 
hånd med. Primært skulle vi have gjort noget 
ved den økonomiske situation,der var ved at 
kvæle klubben“. I dag er gælden væk, og det 
er muligt at se fremad – også økonomisk.

OLE MØRKS AFSKEDSSALUT
I „Tips-bladet“ interviewes Ole Mørk om sine 
op-og nedture. “P.t. er han ledig efter jobbet 
i B.93, parterne kunne ikke blive enige om 
vilkårene for at fortsætte samarbejdet“ Ole 
Mørk fortæller at han har fravalgt nogle jobs, 
der ikke var interessante nok. “Jeg har været 
i B.93 senest, og det er klart, at når man står 
ude på træningsbanen med nogle vilkår, der 
ligner noget fra startfirserne,så tænker man 
lidt ved sig selv: Hvad laver du egentlig her? 
Eller man er til kamp, hvor der sidder så få 
mennesker, at når bolden ryger ud af banen, 
er man i tvivl om, den nogensinde kommer 
ind på banen igen“.

EN TROFAST TILSKUER 
Når Ole Mørk omtaler de få tilskuere der er 
til kampene, så kan B.93 i hvert fald fortælle 
om en meget trofast tilskuer. Det er Thor 
Juul(billedet), som ser alle B.93s kampe, både 
trænings- og turneringskampe, og også en 
række ungdomskampe. Thor Juul var i sin tid 
tæt på toppen af danske dommere, og han 
kommenterer også i dag dommerpræstatio-
nerne fra sidelinien. Thor Juuls søn, der i dag 
bor på Lolland, spillede i 83 divisionskampe 
for B.93 som målmand, Henrik var navnet og 
perioden fra 1970 til 76.

Thor Juul
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COGNAC I  
OMKLÆDNINGSRUMMET 
Jørgen Hammeken, der snart har været med-
lem af B.93 i 75 år og som har spillet 176 di-
visions- kampe(1937-51) samt 6 landskampe, 
er en vittig hund med mange historier. 

Afdøde skuespiller Dirch Passer var in-
karneret 93’er. Jørgen Hammeken har sendt 
„B.93 Fodbold“ nogle historier om bl.a. 
Dirch. Sammen med Dirch, Kjeld Petersen og 
et par andre skuespillere var jeg inviteret til 
Dragør på weekend hos en dame, der ejede 
et stort hus derude. På et tidspunkt var der 
ikke flere øller, hvorfor Dirch ringede til den 
lokale købmand Jans. “Godaften købmand, 
undskyld jeg ringer så sent. Jeg ringer fra fru 
H. Kan De ikke sende en kasse Hof, 2 kasser 
Tuborg og et kvart pund kaffe, for vi drikker 
så meget kaffe. “Købmanden stod 20 minut-
ter efter med de bestilte varer. En anden 
historie er fra Old Boys-holdet. Når Dirch 
var med, var han altid anfører. I en kamp mod 
Skovshoved sagde dommeren efter lodtræk-
ningen til Dirch:“Så gir I op“. Dirch kiggede 
dommeren stift ind i øjnene: Hr.dommer, 
vi gir aldrig op“. Hvis der blev dømt frispark 
mod Dirch, kunne han også finde på, at løbe 
hen til dommeren: “Hr.dommer, jeg må 
straks bede Dem forlade banen“. 

Jørgen Hammeken fortæller også om ti-
derne dengang han var spiller. Når de unge 
spillere kom på divisionsholdet, skulle vi sige 
De til de ældre spillere, og først når man var 
fast mand på holdet, kunne man tillade sig 
at sige Du, og man fik så lov at klæde om i 
førsteholdets omklædningsrum, hvor ingen 
andre hold havde adgang. Man sagde De og 
Herr til anfører Frits Tarp. Da Jørgen Ham-
meken kom på førsteholdet i 30’erne, var-
mede man ikke op før en kamp. B.93 spillede 
dengang i Idrætsparken, og man gik fra B.93 

omklædte hen til spillerindgangen på Østre 
Allé. Når det var lidt koldt, blev der stillet 
en 3-stjernet Cognac Hennesy ind i omklæd-
ningsrummet, således at spillerne kunne få 
lidt at varme sig på. Massør Carl Marx (som 
kan ses på et billede i Klublokalet) var mas-
sør i B.93 i mange år. Når spillerne havde fået 
deres Cognac var der som regel lidt tilbage i 
flasken. Marx hældte diskret indholdet over 
i en anden flaske, og lagde denne flaske ned 
i sin „jordemodertaske“. Marx var iøvrigt 
en stor rund mand med håndled som andre 
havde overarme. Han havde for vane først at 
komme på banen 10 minutter ind i 2.halvleg. 
Hvorfor? Jo så kunne han sidde helt alene og 
beundre „flaskens indhold“! Det mente vi 
spillere skulle ændres, så Henry Nielsen, sto-
rebror i dynastiet Nielsen, skulle i slutningen 
af 1.halvleg smide sig i græsset, som om han 
var skadet. Massør Marx kom luntende hen 
til Henry med sin jordemodertaske. „Hvad 
er der sket? Det er knæet.“ Marx tog kamfer 
op af tasken, mens Henry fiskede Cognacen 
op af tasken og tog et par slurke. Marx hev 
cognacen fra Henry: “Husk du skal også være 
med i 2.halvleg“. Fremover kom Massør Marx 
op til 2.halvleg sammen med spillerne.
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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

 „B.93S FØDSEL“
Palle „Banks“ Jørgensen har i vort arkiv 
fundet 10 stilehæfter, der var skrevet i for-
bindelse med klubbens første 25 år i 1918.  
I de kommende numre af „B.93 Fodbold“ vil 
vi bringe udpluk fra stilehæfterne, selvfølgelig 
ordret – også stavemæssigt! Her først fra 
klubbens start. Naar B.93 i Aar(1918) kan 
fejre 25-aaret for sin Bestaaen, er det som 
Kricket-Klub, ikke som Fodbold-klub, thi det 
er en given Sag, at Fodbold ikke stod på Klub-
bens Program fra dens Fødsel, men først blev 
taget op, da der var gaaet nogle Aar. 
Om hvornar dette skete, har der været delte 
Meninger. Det kan imidlertid fastslaas som 
sikkert,at man begyndte paa Fodbold i Ef-
teraaret 1895, men i nogen Turneringskamp 
deltog Klubben ikke før Foraaret 1896. Klub-
bens første Førsteholds-Turneringskamp 
spilledes Søndagen den 12’te April 1896 
paa Blegdamsfælleden, omtrent dér, hvor 
Idrætsparkens Legeplads nu er og stod mod 
KB, der vandt med 2 Maal mod O. Holdet var 
et mixtum compositum, en uensartet Blan-
ding af Spillere fra forskellige Klubber. Der 
var gamle ØB’ere (Gandil, Lange, Arnesen, 
Olsen), MB’ere (Knauer,Staal), FREM’ere 

(Axel, Andersen, og Mikkelsen) og en enkelt 
(Windinge) som kom lige fra Ordrup Latin-
skole. Enkelte af spillerne var særdeles habile 
og skabte sig senere et Navn, der aldrig vil 
glemmes helt i Fodboldspillets Annaler. An-
dre var mindre fremragende. 
Lange (ekspeditionschef i F.L.Smith) var Hol-
dets Anfører, en Spiller, der ville have kunnet 
drive det vidt, hvis han havde haft Tid til no-
gensinde at træne. Hauch (styrmand, senere 
kaptajn i DFDS), Søn af den kendte Rektor i 
Roskilde og Sønnesøn af Carsten Hauch, var 
Maalmand kun i Mangel af Andels Havelse, thi 
Maalmand var han egentlig ikke. Ikke bange 
for Nogen, tog nødigt med Hænder, men 
sparkede til alle de Bolde, han over Hovedet 
kunne naa at sparke til. 
Neuhausen (Løjtnant af Infanteriet, tog i 
1900 som Officer til belgisk Kongo, hvor 
han samme Aar døde) var en høj, knoklet 
Spiller, haard, men fair. Olsen (cand.theol), 
populært kaldet „Næse“-Olsen eller „Sorte 
Ole“ spillede altid i sko uden Knopper. Det 
kneb for ham at holde Balancen, hvorfor han 
altid fægtede med Armene. Spillede altid 
med Lorgnetter. Staal (Bogtrykker,Udgiver 
af „Væddeløbsbladet“) var uhyre langsom og 
derfor i Virkeligheden ikke meget værd. 

fortsættes i næste blad ...
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I februar afholdtes i Hundredmandsforenin-
gen den ordinære generalforsamling. Efter at 
Ole Mortensen var valgt som dirigent,aflagde 
formanden Paul Davidsen sin beretning, og 
den blev eenstemmigt godkendt. Kassereren 
Henrik Lindholm fremlage skriftligt regnska-
bet.Det fremgik heraf, at foreningen havde 
købt et nyt „Player Share“ i Eliteafdelingen. 
Havde også betalt kontrakten til en af klub-
bens 12-13 ungdomsspillere,der har kontrakt 
samt givet tilskud til Lilleputters og Miniput-
ters deltagelse i DM. Lilleputterne nåede  
som omtalt i bladet sidste år til DM-finalen.

Der var spørgsmål om kompensations-
beløbende ifølge FIFA-reglerne(se side 29).
Regnskabets Banksaldo ved 2005s udgang 

100-MANDS- 
FORENINGEN viste 35.392 kr. Revisor havde ingen bemærk-

ninger til regnskabet.
Valgene gav anledning til lidt dramatik, 

og der blev en pause i generalforsamlingen, 
mens bestyrelsen voterede. Der blev enighed 
om genvalg af formand Paul Davidsen samt af 
bestyrelsesmedlemmerne Henrik Lindholm 
og Frits Juhl Jensen. Nyvalg af Mogens Tarp, 
der blev anbefalet af Jørgen Hammeken. Be-
styrelsessuppleanten skulle arbejde med, og 
Ole Axboe blev valgt som sekretær. Der var 
tillige genvalg af revisor Ove Bech Jensen.

Der var enighed på generalforsamlingen 
om at forsøge en ekstra agitation for at 
opnå flere medlemmer i foreningen. Der var 
endnu plads inden de 100 medlemmer nås. 
Den livlige generalforsamling blev afsluttet 
med det specielle 93-hurra. 

fb.

Bestyrelsen består af fra venstre: Ole Axboe, Mogens Tarp,  
Paul Davidsen, Henrik Lindholm og Frits Juhl-Jensen
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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 

29. november 1990 var 10 forhandlere (4 fra 
kommunen, 2 fra Københavns Idrætsanlæg 
(KI) samt 4 fra B.93)samlet for at overvære 
den højtidelige underskrivelse af aftalen 
om B.93s nye Svanemølleanlæg. B.93 havde 
akcepteret delvis at flytte fra anlægget på 
P.H.Lings Allé, så den gamle idrætspark 
kunne ombygges til PARKEN. På Svanemøl-
leanlægget skulle B.93 have 4 vendbare fod-
boldbaner(100 x 70 meter), hvoraf den ene 
af banerne skulle være med lysanlæg. Tillige 
skulle en grusbane med lysanlæg anlægges. 
B.93s lejemål af dette sammen med kluban-
lægget “Slottet“ er uopsigeligt indtil år 2020, 
hvor genforhandling skal finde sted. B.93s 
tennisanlæg på P.H.Lings Allé blev sikret til år 
2020 med mulighed for herudover at kunne 
leje arealet til år 2060. Kommunen accepte-

rede desuden at finde mulighed for et areal 
til en ny tennishal. Den nuværende skøjtehal 
blev dengang nævnt.Der var i aftalen til-
lige fastslået, at lokalerne under tribunen på 
Østerbro stadion stadig indtil 2020 kunne le-
jes af B.93.Men senere har B.93 akcepteret at 
afstå herfra, bortset fra 2 omklædningslokaler 
samt villaen, imod at få en stor del af 2.salen 
på „Slottet“ ved siden af KBUs nuværende 
lokaler.                                                          fb.

SVANEMØLLEANLÆGGET 

f a n k l u b

Medlemsskabet af FAN-klubben koster 50 kr.  
Efter generalforsamlingen i marts 2005 er 
formand og kasserer Freddy Nehm, næstfor-
mand er Michael Grønwall. Bestyrelsesmed-
lemmer er Jesper Kirkbøl, Kenneth H., Niels M.,  
T. Grønwall og John Groth, der bestyrer en 
velredigeret hjemmside: 
www.b93-fanklub.dk.
Indmeldelse i FAN-klubben sker ved henven-
delse til Freddy Nehm. Tlf.: 4465 9466
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„WALL OF FAME“
Museumsudvalget har nu valgt nr. 30 til 
klubbens væg med idrætsprofiler. “Wall of 
Fame“-væggen i klubhusets hall omfatter 
profiler indenfor de 4 idrætsgrene, der har 
været dyrket i B.93 og hvor klubben har vun-
det Danmarksmesterskaber i alle fire grene:
Cricket, Fodbold, Tennis og Bordtennis.

Den 30. profil blev klubbens nyansatte 
sportschef, Erling Bøje (se billede side 16).
Bøje kom som 22-årig til B.93 fra Middelfart. 
Var anfører på divisionsholdet i 5 sæsoner, 
hvor han nåede 184 kampe og scorede 21 
mål i perioden 1968-1978. Erling Bøje spillede 
også for „Stævnet“ i en kamp mod Manche-
ster United. Han blev en af Danmarks første 
diplomtrænere. Startede som ynglingetræner 
i B.93 og var i 3 perioder Divisionstræner i 
klubben, i 1979, 1992-94 og i 1998 (oprykning 
til superligaen).

MUSEUMSUDVALGET 

Jørgen Norsker 
forlader nu Museums-
udvalget efter at have 
været med fra starten. 
Jørgen forlod også ved 
årsmødet i november 
fodboldbestyrelsen, og 
koncentrerer sig nu om formandsplad-
serne i det professionelle anpartsselskab 
og i Ungdomsfonden. Jørgen Norsker er 
klubbens seneste æresmedlem. Nr. 17 
i rækken af hædrede ledere i klubbens 
113-årige historie. Han var klubbens 
formand fra 1989 og også ved hund-
redårsjubilæet i 1993. Det var i denne 
periode de vanskelige forhandlinger med 
Københavns kommune fandt sted om-
kring det nye anlæg, Svanemølleanlægget. 
(Se side 41)

NYE I MUSEUMSUDVALGET
KAJ BOLL FINN JENSEN
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RUNDE  
FØDSELSDAGE
I MARTS, APRIL OG MAJ

50 år: 
Ryan Svensson 26. maj 
60 år: 
Jørgen Ritnagel 23. maj 
70 år: 
Ole Flemming Hansen 2. marts 
80 år: 
Leif Bergquist 17. maj 

Hans Hesselberg 
fyldte i februar 70 
år. Hans er aktiv i 
Museumsudvalget 
og han har en 
enorm viden om 
klubbens historie. 
Hans er også med 
i tirsdagsaftenerne 
og i Hundred-
mandsforeningen.

Leif Bergquist

Jørgen
Ritnagel

FONDEN ER STIFTET VED  
HUNDREDÅRSJUBILÆET I 1993

Formålet er at støtte træningslejre samt udfra 
sociale grunde at hjælpe enkeltmedlemmer 
med kontingent eller tilskud til rejser. Fonden 
er godkendt af Told- og skattestyrelsen.

Hør nærmere om ungdomsfonden hos for-
manden, statsaut. revisor Jørgen Norsker  
(Tlf. 3962 5648). De øvrige medlemmer i 
ungdomsfonden er Henrik Engel, Urs Schup-
pli, Palle Jørgensen, Finn Jensen og Jørgen 
Ritnagel. Jørgen Bundgaard er behjælpelig 
med arrangementer.
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Du kan regne
med os som
medspiller

Revisionsfirmaet
Andersen & Appel I/S

( Peer O. Appel )

Stjernegade 23, 2.sal
3000 Helsingør
Tlf.: 4927 1124

E-mail: pa@aa-revisor.dk

NYE BOLIGOMRÅDER

DØDSFALD 
Henry Salomonsen døde i januar, 80 år gam-
mel. Han spillede på B.93 Divisionshold i 12 
sæsoner i træk (154 kampe med 18 scorede 
mål). “Salle“ blev berømt i Danmark med 
baggrund i sine evner som indendørsspiller, 
og han var årsag til at B.93 vandt mange-uoffi-
cielle- indendørs mesterskaber. „Salle“ fandt 
sammen med Dirch Passer, Knud Lundberg 
og Flemming Nielsen på et indendørs hold, 
der turnerede i mange danske haller. Fremad 
Amager nød godt af „Salle“s fodboldbegej-
string i de seneste år. 

Overborgmester Ritt Bjerregaard har offent-
liggjort en plan om byggeri af boliger i Køben-
havn „til almindelige mennesker“, boliger til 
omkring 5.000 kr. pr.måned. En af de grunde, 
der blev nævnt i forslaget, er nabogrunden til 
B.93s fodboldanlæg. Hvis der skal bygges på 
Østre Gasværk kræver det oprensning af den 
forurenede grund. Så det er nok ikke et pro-
jekt, der ligger lige om hjørnet. En nærmere 
tidshorisont har byggeriet af 2500 lejligheder 
i Nordhavn med plads til godt 4000 beboere. 
Denne nye bydel tænkes skabt på øer med en 
kanal mellem de ekstisterende kajer og den 
nye bydel. Allertættest tidsmæssigt er dog 
planerne om en vejføring mellem Nordhavn 
og Lyngbyvej. Inden sommeren i år skal et 
beslutningsforslag om vejføringen forelæg-
ges Borgerrepræsentationen. Foreløbig har 
3 forslag om en firesporet motorvej været 
forelagt, hvoraf eet forslag (iøvrigt det dyre-
ste) kolliderer med B.93s anlæg. Her i januar 
blev endnu et forslag fremlagt, det er en ned-
gravet tunnelløsning fra Svanemølleværket til 
Lyngbyvej, som ikke skulle blive meget dyrere 
end de foreløbig fremlagte forslag. Iøvrigt 
har B.93s nye direktør, Claus Borre, været 
stærkt med i en borgergruppe (Svanemøl-
legruppen) på ydre Østerbro omkring hele 
projektet.                                                     fb.
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KLUBFORHOLD 
B.93 Hovedbestyrelse har overraskende 
besluttet at renovere den gamle tennishal 
på Gunnar „Nu“ Hansens plads over flere 
år. Sparta, atletikklubben, der har kontorer 
neden under tennishallen, yder fremover en 
årlig betaling for brugen af kontorlokalerne, 
varme og vand i forbindelse hermed. Det 
fremgår af et infobrev fra Hovedbestyrelsen 
fra 19.januar. På generalforsamlingen for 2 år 
siden blev ellers et beslutningsforslag om salg 
af tennishallen vedtaget med et stort flertal. 

I samme infobrev, meddeles også, at klub-
ben kom ud af 2005 med et pænt økonomisk 
resultat med overskud både i Hovedbesty-
relsen og i de to afdelinger, tennis og fodbold.
De senere års økonomiske oprydning har 
betydet, at klubben ved 2005s udgang „er de 

HVEM KAN FORTÆLLE HVILKET HOLD BILLEDET VISER? 
(+ evt.spillere) - og hvornår billedet er fra (der er foreløbig gættet på omkring 1990)
Den første der mailer til redaktøren med et svar, som er rigtigt, modtager en gave.

Billedet er fra borgmester Martin Geertsens 
besøg i B.93s tennishal sammen med Hoved-

bestyrelsens formand, Johnny W.Hansen.

facto gældfri“. Sportsligt har sparekravene til 
økonomien betydet mest for fodboldafdelin-
gen, idet der jo er mulighed for nedrykning 
fra Danmarksturneringen for divisionshol-
det. Tennis vandt glædeligt bronce i Holdten-
nis-DM indendørs her i vinter.                   fb.
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NY INSPEKTØR
KENAN SAINI      TLF. 3929 1893
( Mere om den nye inspektør i 
næste nummer af „B93 Fodbold“ )

Finn Jacob (tidligere „slotsforvalter“) takker alle, der var med til at gøre hans sidste dag på 
Slottet til en festdag. Der var et stort fremmøde på dagen trods det voldsomme snevejr.  
Finn Jacob takker klubben for det flotte afskedsarrangement og tale fra formanden samt en tak 
til de fra huset, som han har arbejdet sammen med. Finn går på efterløn.
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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:

Nanna Vedsø(tennisformand)

Mobil: 5152 4514

Vedso@yahoo.dk

Bo Eklund

Tlf. 7457 1035

boek@railion.dk

Fra fodboldafdelingen:

Jørgen Ritnagel (fodboldformand)

Privat: 3542 3293

Mobil: 2273 0885

ritnagel@mail.tele.dk

Hans Drachmann (sekretær)

Privat: 3542 5254

hans.drachmann@privat.dk

 Suppleanter:

Torben Klarskov

Privat: 4817 5893 

torbenklarskov@jubiipost.dk

Jon Bremerskov

Mobil: 2970 2970

Tilknyttet administrator:

Henrik Dreiager

Privat: 4585 0773

Arbejde: 3283 6912

dreiager@hotmail.com

FODBOLDBESTYRELSEN

Formand:

Jørgen Ritnagel

Tlf.: 3542 3293

Mobil: 2273 0885

ritnagel@mail.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

Jasin Christensen

Mobil: 2572 3393

jasin_rahmani@hotmail.com

Suppleanter:

Antonio Eca

Tlf. 3543 9392

acca@mbilix-net.dk

Flemming Johansen

Tlf. 3961 7510

Freyjohansen@tele2adsl.dk

B93



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.


