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1. HOLDSTRUPPEN FORÅRET 2007
Vi starter foråret med stor optimisme. Rent 
pointmæssigt er vi stadig absolut med i 
oprykningstriden, men om det bliver B.93, 
Hvidovre, LFA, Slagelse, Roskilde eller Hol-
bæk der tager 1. pladsen, som giver direkte 
oprykning, er jo helt umuligt at sige. KB og 
Brøndby kan jo ikke rykke op. Det bliver nok 
igen de små marginaler som afgør det, for at 
blive i fodbold jargonen. Hvis vi kigger tilbage 
på efteråret, startede vi jo helt forrygende, 
men fra midt i efteråret og frem, blev vi 
mere svingende. En væsentlig forklaring var 
blandt andet de mange skader, som ramte 
vores centrale midtbane fra midt i efteråret. 
Martin Dresher og Claus Nielsen var skadet 
længe, Troels Jensen og Dragan Bakovic 
havde kortere skader, mens Mads Spur aldrig 
kom i gang. Det bliver helt afgørende for os, 
hvis vi skal kandidere til en oprykning, at vi 

får vores centrale midtbane til at fungere 
både offensivt og defensivt, og at vi undgår 
for mange skader. 
Der er kommet nye spillere til her i vinterpau-
sen, specielt til at styrke midtbanen. Kasper 
Sørensen, 21 år, har tidligere spillet for Her-
følge og KB, Thomas Domino Andersen, 22 
år, har spillet 1. division og Superliga for Ran-
ders, Kennet Tange, 28 år, har spillet 7 år i HIK 
mens Yassin Erden, 23 år, har spillet for Skjold 
og KB. Derudover er Simon Nielsen rykket op 
fra ynglinge. Ynglingeholdets målmand Emil 
Jensen skal også nu begynde at snuse til 1. 
holdsfodbold og så er der Mathias Jørgensen 
på kun 16 år, der allerede nu får lov at prøve 
kræfter med de „voksne“. Mathias er meget 
talentfuld, og vi tror på at det er rigtigt for 
hans udvikling allerede nu at komme på 
1. holdet.

af Henrik Engel

Henrik Lyngsø Olsen

ÅRETS SPILLER: Jimmy Müller

ÅRETS KAMMERAT: C.B.Petersen

ÅRETS MÅL: Thomas Høegh
(til 2-0 mod Roskilde)

ÅRETS FIGHTER: Henrik Lyngsø Olsen

DIVISIONHOLDETS EGEN 
KÅRING FRA 2006
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MÅLMÆND
Nicolas Nielsen
Goran Alikalfic
Emil Jensen

FORSVAR
Mark Strøm
Jimmi Müller
Kasper Larsen
Morten Jørgensen
Kennet Tange
Mathias S. Jørgensen
Thomas Høgh
Quang Pham
C.B.Petersen
Morten Sørensen

MIDTBANE
Dragan Bakovic
Venhar Sabani
Claus Nielsen
Kasper Sørensen
Thomas D. Andersen
Glenn Marcher
Polat Bozkurt
Martin Dresher
Yassin Erdem
Alexander Vorobjov
Troels Jensen

ANGRIBERE
Ronnie B. Petersen
Henrik L. Olsen
Kristian Nielsen
Simon Nielsen

SPORTSCHEF 
Erling Bøje

TRÆNER
Michael Schäfer

TALENTCHEF 
Frank Nielsen

TALENTTRÆNER
Chr. Lønstrup

HOLDLEDERE
Per Clausen
Mads Mazanti

FYSISK TRÆNER
Peter Christensen

MASSØR
Jørgen Finkelstein

FYSIOTERAPEUT
Bjarke Henriksen

ASSISTENT
Michael Ekmann

Henrik Lindholm 
(formand)
Steen Jacobsen
Hans Bay
Henrik Engel 
(direktør)

DIVISIONSTRUPPEN I FORÅRET

DIVERSE
* I truppen, der blev offentliggjort ved ef-
terårssæsonen 2006, mangler kun få navne: 
Peter Fensholm er ude at rejse og Mustafa 
Al-Saraj er flyttet nordpå til HIK.

* Mads Spur-Mortensen, der stoppede i B.93 
i efteråret på grund af skade, har spillet en 
træningskamp for HIK.

* Der er fire spillere, der er rykket direkte 
op fra ungdomsafdelingen: Emil Jensen, 
Mathias Jørgensen, Alexander Vorobjov og 
Simon Nielsen.

* Køge boldklub har fritstillet sin spillertrup

* B.93 har hjemmebane mod en række af 
de øvrige oprykningskandidater: Hvidovre, 
Holbæk, Roskilde og Lolland F.-All. Desværre 
må B.93 starte uden topscorer Henrik Lyngsø 
Olsen (15 mål i efteråret) i de første to kampe 
og uden anfører Jimmy Müller i den første 
kamp mod LFA. De blev begge udvist i sidste 
kamp mod Greve.

* Der er træningsophold i Vildbjerg (Jylland) 
fra 22.marts til 25.marts 

FORÅRETS KAMPE

31/03 B.93 - Lolland F.All.
05/04 Glostrup - B.93
09/04 B.93 - Holbæk 
15/04 KB - B.93 
21/04 B.93 - FC Roskilde
28/04 AB 70 - B.93
05/05 B.93 - Brøndby IF II
12/05 B.93 - Hvidovre
19/05 Skovlunde - B.93
28/05 B.93 - Slagelse
03/06 Brønshøj - B.93
09/06 B.93 - Stenløse

2. DIVISION (2DIV ØST)
  Klub K score P
 1. Brøndby 14 29 - 18 31
 2. Hvidovre 14 23 - 14 25
 3. KB 14 34 - 25 24
 4. FC Roskilde 14 23 - 21 24
 5. B.93 14 39 - 20 22
 6. Lolland F. All. 14 29 - 22 21
 7. Slagelse 14 31 - 26 21
 8. Holbæk 14 29 - 25 21
 9. Greve 14 27 - 23 20
 10. Glostrup 14 14 - 22 17
 11. Skovlunde 14 14 - 23 14
 12. AB 70 14 24 - 44 12
 13. Brønshøj 14 20 - 34 9
 14. Stenløse 14 11 - 30 9 ANPARTSSELSKAB
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SFI SURVEY
Socialforskningsinstituttet
Herluf Trolles Gade 11

INTERVIEWERE
Til periodevis beskæftigelse som interviewer søger SFI-SURVEY

forbindelse med interesserede.

Har du lyst til et interessant fritidsjob, og mener du, at du har

evner og lyst til at kontakte folk i alle samfundslag, er det måske

noget for dig. Vi forestiller os at du er en moden person med

rådighed over bil og telefon.

Vi opfordrer alle potentielt kvalificerede uanset alder, køn, race,

religion, eller etniske tilhørsforhold til at søge.

Din ansøgning som stiles til Merete Panum, gerne pr. mail: mep@sfi.dk

Tirsdag 24. april kl. 19.30 I klubhuset på 
Svanemølleanlægget.

Dagsordenen er ifølge lovene, og vil blive opslået på 
opslagstavlerne.

DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 
I 2007 ER FASTSAT TIL
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DAGSMØDER, 

KONFERENCER, 

FIRMAFROKOSTER

ELLER INTIME 

KUNDEMØDER...

MED GOD MAD, 
ROLIGE OMGIVELSER 
...OG FRI PARKERING

Frederiks lyse, højloftede 
lokaler har plads til 110 personer 
og danner en perfekt ramme 
om enhver form for kursus, 
konference, møde og firmafest 
- med hjælp fra Frederiks 
velrenomerede spanske, franske 
og italienske køkken.

Se mere om udstyr, forplejning og 
priser på: www.frederiks.nu        

Eller kontakt Lisa Klein på: 
lisa@frederiks.nu eller 28 10 83 40

FREDERIKS, SPORSLØJFEN 10, 2100 Ø
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Formanden Jørgen Ritnagel aflagde en me-
get fyldestgørende beretning om sæsonen 
2006, og blandt lyspunkterne var, at ung-
domsafdelingen havde fungeret godt og 
mange nye medlemmer var kommet til. Den 
svære opgave var at tiltrække dygtige træ-
nere, som kunne lære de unge spillere god 
og morsomt fodbold. DBUs ungdomsskole 
havde i år fungeret i B.93 for 10. gang med 
ca. 250 deltagere og god styring af Pernille 
Jørgensen og Tommy Møller. Særdeles glæ-
deligt var ynglingenes pokalsejr over FREM. 
En af klubbens tidligere ungdomsledere, 
Nikolai Hjeds havde fået come-back og haft 
stor succes med mikro-skolen.

Seniorafdelingen havde både positive 
og negative oplevelser. Negativt var det, at 
2. senior i Københavnsserien havde vundet 
turneringen, men en protest, der intet havde 
med B.93 at gøre, betød at Holdet kun blev 
nr. 2. Også 3. senior i Serie 1 havde haft utur 
og undgik ikke nedrykning. Glædeligt var 
det derimod, at 1. senior i efteråret havde 
haft et flot efterår, og målsætningen var helt 

klart i 2007 at spille med om oprykningen til 
Viasat Sport Divisionen. På pige/dame-siden 
overkom Michel Zola det utroligste, og han 
havde sin meget store andel i afdelingens 
flotte udvikling. Sportsligt også med stor suc-
ces, da Pige Eliteholdet igen i 2006 var i KBUs 
pokalfinale, denne gang mod Dragør, og hol-
det vandt 5-2. (Christense Skousen scorede 
alle fem mål).

„Ritter“ omtalte Sct. Croix-samarbejdet, 
som var gået meget fint. Det vellykkede be-
søg af holdene fra de vestindiske øer var tre 
personers fortjeneste ( Leif Clemens fra Sct.
Croix, Jasin Christensen og Jørgen Jensen). I 
2007 er det så tanken at to ungdomshold fra 
B.93 skal besøge den gamle danske koloni.

Ved valgene til bestyrelsen blev Mads Kusk 
og Tommy Møller genvalgt. Der var nyvalg af 
Majken Gilmartin (læs side 8). Der var også 
nyvalg af Nicolaj Beuschel og genvalg af 
Flemming Johansen som arbejdende supple-
anter. I bestyrelsen er tillige Jørgen Ritnagel, 
Jasin Christensen og Kim Milwertz, som først 
er på valg i november 2007. fb.

FISK - VILDT - FJERKRÆ
Haraldsgade 106

V. Lyngbyvej

TLF. 39200623

ÅRSMØDET I FODBOLDAFDELINGEN

Fra venstre: 
Flemming Johansen, Majken Gilmartin, 

Kim Milwertz, Nikolaj Beuschel,
Jasin Christensen & Tommy Møller. 

Forrest: 
Mads Kusk

7

Bladet „B.93 Fodbold“ startede i september 
2002, da Medlemsbladet efter 54 år måtte 
erkende bladdøden p.g.a. dårlig økonomi. Der 
blev af Hovedbestyrelsen givet tilladelse til „B.93 
Fodbold“, så længe bladet ikke belastede klub-
bens økonomi.
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FØRSTE KVINDE I FODBOLDBESTYRELSEN

Den første kvinde i Fodboldbestyrelsen i 
fodboldafdelingens 111-årige historie blev 
indvalgt ved årsmødet i 2006. Det var Majken 
Maria Gilmartin. Af erhverv er hun filmpro-
ducent, og den nyeste film „Rich Kids“ har 
haft premiere her i marts. Majken står for en 
del frivilligt arbejde og er grundlægger af 
Eurowomen & Hummels årlige gadefodbold-
stævne for 500 kvinder, der ikke har spillet 
fodbold før. Hun har været fodboldtræner 
for piger i de sidste seks år.

Majken har haft store fodboldoplevelser i 
hendes tid i USA, da hun boede i Los Angeles. 
Det var VM i 94, hvor hun havde fået VIP-billet 
til Sveriges bronzekamp. Hun sad ved siden af 
de „gamle“ FIFA-bosser og foran skuespiller 
Jane Fonda og tidligere udenrigsminister 
Henry Kissinger. Følte sig som svensker, da de 
svenske spillere efter at have fået bronzeme-
daljer gav „highfive“.

Også Danmarks EM-sejr i 92 oplevede 
Majken i Los Angeles sammen med godt 200 
andre danskere kl. 11 om formiddagen. Re-
sten af dagen gav Carlsberg gratis øl og den 
oprigtige glæde blandt danskerne gjorde, at 
næsten 100 nøgenbadede i den olympiske 
svømmehal.

Majkens planer i B.93 er at være med til at 
skabe en pige- og kvindeafdeling på alle ni-
veauer som et stærkt tilbud til byens piger og 
gøre klubben til en nærværende og kreativ 
tænkende fodboldklub.

Fb
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Medlemmer af B.93 Erhvervsklub

Revisionsfirmaet BRDR.J ENSEN

D.B.N Malerfirma
v/ Dennis Bo Nielsen

Quasi Capital
Management

Qvist Herman ApS
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De mørke skyer for B.93`s fremtid på Østerbro 
Stadion er ved at drive væk. 

Efter mange møder og intense forhand-
linger i det sidste års tid er kultur- og fritids-
borgmester Martin Geertsen nu klar til at 
løse den gordiske knude, som det hidtil har 
været at få Østerbro Stadion til både at op-
fylde DBU`s krav til banestørrelse og samtidig 
Københavns Kommunes ønske om, at der i 
fremtiden skal være otte løbebaner rundt om 
fodboldbanen, så stadion også kan bruges til 
relativt store internationale atletikstævner.

Løsningen ligger primært i, at den gamle 
og primitive tribune langs Idrætshuset rives 
ned og erstattes af en langt mindre med 

kun få rækker tilskuerpladser. Sammen med 
nogle arkitektoniske justeringer af svingene, 
forholdene ved hovedtribunen og en om-
lægning af atletikkens kaste- og springbaner 
betyder det ifølge kultur- og fritidsforvalt-
ningen, at der både bliver plads til otte 
løbebaner og en fodboldbane, der opfylder 
de krav, som DBU er blevet pålagt fra inter-
national side.

B.93 og Skjold har i den forgange sæson 
spillet deres 2. divisionskampe på en dispen-
sation – en dispensation, som DBU klart har 
understreget ikke ville blive givet, hvis 1. di-
visionsfodbold på ny skulle blive aktuelt for 
B.93 eller Skjold. Derfor har det i de seneste 
måneder svirret med rygter om, at B.93 kunne 
blive tvunget til at flytte sine hjemmekampe 
til Tingbjerg eller Gentofte i tilfælde af det 
come-back til 1. divison, som mange håber 
på allerede i år. Men alle de hypoteser synes 
heldigvis nu at være manet i jorden.

„Igennem et års tid har vi i B.93 været i en 

B.93 KAN BLIVE PÅ ØSTERBRO STADION 
Kultur- og fritidsborgmester Martin Geertsen sikrer 
en fremtid også for 1. divisionsfodbold
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særdeles god dialog med både kulturborg-
mester Geertsen og direktør i Kultur- og 
Fritidsforvaltningen Carsten Haurum, “siger 
B.93`s direktør Claus Borre og fortsætter:

„Jeg er ikke i tvivl om, at det i høj grad er 
Haurums og Geertsens indsats i kulissen, der 
er årsag til, at både B.93 og Skjold fik en DBU-
dispensation i den forgange sæson til at spille 
2. divisions-fodbold på Østerbro Stadion.

Både borgmesteren og Haurum har haft 
forståelse for de to Østerbroklubbers van-
skelige situation samtidig med, at de begge 
har ønsket at opgradere Østerbro Stadion 
som atletikstadion. Jeg synes ærlig talt, at 
det er flot af en borgmester og hans direk-
tør, at de ikke rigoristisk låser sig fast på det 
oprindelige forslag om udelukkende at om-
danne Østerbro Stadion til et atletikstadion, 
men har mod til efter indsigelser og massive 
protestindsamlinger at justere synspunkt og 
stræbe efter at tilgodese både atletik og fod-
bold. Dermed kan vi forhåbentlig nu glæde 
os til et forår, der gerne både skulle byde på 
oprykning og et fortsat B.93-divisionsliv på 

den bane, hvor vores klub overvejende har 
holdt til i et halvt århundrede“, siger Claus 
Borre.

Østerbro Stadions ombygning til både fod-
bold på højere plan og atletik med otte løbe-
baner er et led i en ny større helhedsplan for 
idrætten på Østerbro. Sidste hurdle for den 
forventede kommunale løsning er, at Kultur- 
og Fritidsudvalget i det mindste rent formelt 
skal vedtage forvaltningens indstilling.

Martin Geertsen
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2. SENIOR 2007 (KØBENHAVNSSERIEN)
2. senior skal i år forsøge at lægge skuffelsen 
for den mislykkede oprykning til Kvalifikati-
onsrækken bag sig. 

Til at stå i spidsen for 2. holdets bestræ-
belser på oprykning har vi den meget store 
glæde at byde velkommen til et par kendte 
ansigter i klubben, trænerteamet Peter 
Grahn og Torben Ravnhøj (ass.), som tidligere 
har udført et flot stykke arbejde i klubben.

2. senior må desværre tage et år mere i 
Københavnsserien, på trods af en flot sæson, 
som resulterede i en 1. plads. Desværre æn-
drede en protestsag, som holdet var uden 
skyld i, dette, hvorefter KS-holdet til sidst 
kiksede oprykningen med nederlag til B.1913 
og Sædding-Guldager.

Målsætningen i år er iflg. Peter Grahn helt 
klar: OPRYKNING TIL KVAL RÆKKEN.

Der er i truppen sat nogle delmål, som 
ligeledes gerne skulle indfries i løbet af sæ-
sonen.

Følgende delmål kan nævnes
•  at 1-2 spillere skal spille sig ind i 1. senior-

truppen
•  at 2. senior skal blive et velfungerende 

hold, skabt via teamwork (kammeratskab)
•  at 2. senior på sigt (indenfor de næste par 

år) skal fungere som et U21-hold.

Truppen har siden januar haft „besøg af“ 
ca. 35 spillere, hvoraf der nu er 24 spillere i 
truppen.

Af disse 22 spillere, er 15 „gamle 93’ere“, og 
syv er nytilkomne fra andre klubber.

Af de 22 nuværende spillere, er en 1/3 21 år 
eller yngre, og gennemsnitsalderen ligger på 
23 år.

Den endelige trup vil blive udtaget i be-
gyndelsen af marts og vil bestå af ca. 18 spil-
lere, to målmænd og et par „talentboblere“.

Der er spillet fem træningskampe mod 
modstandere af forskellig styrke. Der er ble-

vet afprøvet meget, og fårene er langsomt 
blevet skilt fra bukkene. 

Der resterer seks træningskampe, inden 
der lægges ud mod Hasle fra Bornholm i den 
første kamp den 7. april.

Desværre lider holdet en del under mang-
len på en holdleder, så hermed en opfordring 
fra spillere og trænere til en arbejdsom sjæl, 
som har lyst til at give en hånd med i træner-
teamet.

En stor tak fra truppen til Karsten Ras-
mussen – 3. seniortræner – for stor hjælp i 
opstarten, under Torben’s fravær på grund af 
operation for diskus prolaps i nakken.

Fra redaktionen  skal der lyde et stor HELD 
OG LYKKE i den nye sæson til alle omkring 
holdet. 

Finn

DE 22 NAVNE ER
MÅLMÆND 
Heine Lysemose og Andreas Jürgensen (ny)

FORSVAR 
Jan Hansen, Carsten Østerby Christensen, 
Kasper Gram Sell (ny), Kristian Winsløv (ny), 
Kenn Laursen, Jonas Ludvigsen, Anders Pe-
tersen (ny) og Sebastian A. Ammentorp 

MDTBANE 
Michael Rasmussen (ny), Theis P. Grønkjær, 
Anders Groth, Steffen Andersen (ny), Abukar 
Hassan, Michael Szymanski, Jawed Sahar og 
Jakob Gorm Andreasen (ny)

ANGRIBERE 
Samir Hamicic, Mads J. Broberg, Gustav Cud-
joe og Anders Hadberg

TRÆNER
Peter Grahn
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            TAILER
v/ Jan Andersen
Ø s t e r b r o g a d e  12 8

Østerbrogades Midtpunkt

Tlf. 35 38 13 01

SENIORRÆKKER OG GAMMELMANDSRÆKKER I 2007

BOGANMELDELSER
Op til jul udkom en række fodboldbøger. 
Særdeles interessant var Hans Bondes bog: 
„Fodbold med Fjenden“. Med nutidsbriller 
virker det underligt, at DBU kunne indlade 
sig på fodboldlandskampe på tysk jord under 
2. verdenskrig i 1940/41. Men DBU-lederne 
ville gerne holde fodbolden i gang og undgå, 
at tyskerne (eller de danske nazister) fik ind-
flydelse. Undertegnede, der gik i skole under 
krigen, er ikke så fordømmende, som Bonde. 
Det er ikke muligt at stemple DBUs ledere 
udfra nutidsbriller. Situationen har været 
en angst for ikke at kunne tøjle udviklingen, 
som også viste sig ved urolighederne i 1941 
i Idrætsparken ved kampen mod Admira 
Wacker. Gunnar Nu-Hansen angribes også 

af Bonde, men han optrådte efter krigen 
som frihedskæmper. 
Det var sin sag at være 
modig under krigen, 
hvad dog heldigvis 
mange var.

KBs formand, Niels-
Christian Holmstrøm 
har udgivet bogen „Li-
vet er for kort til lange 
afleveringer“, hvor 
han beskriver situationen omkring ledernes 
slagsmål bag de lukkede døre i den periode, 
hvor amatørfodbold blev til professionel fod-
bold. Det er „blodig“ læsning.

fb

KBU SENIORRÆKKER I 2007

2. senior i Københavnsserien
3. senior i Serie 2
4. senior i Serie 3
5. senior i Serie 3
6. senior (7 – mands hold)
7. senior i Serie 3
(I KBU er Serie 5 nederste række)

GAMMELMANDSRÆKKER I 2007

Old Boys 1 i pulje 30 (over 35 år)
Old Boys 2 i pulje 31 (over 35 år)
Veteran 1 i pulje 40 (over 40 år)
Superveteran 1 i pulje 46 (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)
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NAVNE
KBUs kasserer Vagn Christensen er rundet 
de 60 år. Vagn ses ofte på Østerbro sta-
dion som dommerbe-dømmer. Han er en 
meget sympatisk leder med baggrund i 
KFUM i Emdrup og som divisionsdommer.

Bestyrelsesmedlem i KBU Tom Jensen er 
fyldt 50 år. Tom var i en del 
år (84-87) anfører for B.93s 
divisionshold og nåede 48 
kampe. Han blev efter sin 
aktive karriere manager i 
B.93 og er nu ungdomsle-
der i UNION.

STATISTIK
De fem største klubber blandt KBUs 96 
klubber er:

SKJOLD 1516
HIK 1131
Hvidovre 1005
KB 822
B.93 702

B.93s to naboklubber er altså de største, 
og det er især HIK, som er vokset. B.93 er 
trods alt nr. 2 i i udviklingen omkring med-
lemstal. KB og SKJOLD har begge tabt 
medlemmer siden 2005. Når det drejer sig 
om piger/kvinder er SKJOLD langt størst.

FORMANDSBERETNING
I hverken den skriftlige eller mundtlige 
beretning fremgår det, at KBUs formand 
har omtalt problemet om-
kring Østerbro stadion, 
som skulle gøres til udeluk-
kende atletikstadion og 
udelukke B.93s og Skjolds 
divisionshold.
Formanden Henrik Ravnild 
har dog senere i „Køben-
havnsk Fodbold“ (KBUs blad) skrevet, at 
han håber der kan spilles 1. divisionsfod-
bold i alle fem bydele. Formanden har sin 
baggrund i klubben UNION.

KBU OG B.93 I SAMME BYGNING
KBU er jo flyttet til Svanemølleanlægget, 
og fik sit logo op på bygningen sammen 
med B.93s logo, ved indvielsen i 1995. Når 
man ser i KBUs beretning 
for 2006 fremstår vores 
fælles hus med et flot 
billede. Der hersker et 
harmonisk forhold med 
KBU og B.93 på 2. sal, 
hvor KBU har den vestlige 
fløj og B.93 den østlige. 
Uheldigvis må B.93s store logo være fal-
det ned, den dag KBUs billede blev taget, 
for en retouchering i billedet er da utæn-
keligt, ikke ?
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NÆSTE ÅR UDVIDES 2. DIVISION TIL 16 HOLD
Fra næste sæsonstart i sommeren 2007 vil 
der være 16 hold i såvel 2. divison Vest som 
2. division Øst, og der åbnes op for, at op til 
otte reservehold fra Superligaen også kan 
være repræsenteret. I dag er der 14 hold i 
hver række og plads til seks Superligareser-
vehold. Reglerne for oprykning til 1. division 
og nedrykning til Danmarksserien vil være 
de samme. Nr. ét i hver 2. division rykker di-
rekte op mens nummer to i hver række spiller 
om den sidste plads. De to dårligste i hver 
række rykker ud. I denne sæson, som slutter 
juni 2007, vil der være en overgangsordning 
der betyder, at der kun rykker ét hold ud af 
hver række, mens der kommer tre nye op 
fra Danmarksserien. Der er fra alle klubber 
stor tilfredshed med, at der fra næste år skal 
spilles to kampe mere da sæsonen p.t. er lige 
kort nok. 

Indførelsen af 2. division Øst og Vest for 
et par år var for at tilgodse Superligaholde-
nes reservehold, som nu kunne få lidt mere 
modstand end de kunne i Danmarksserien. 
Indførelsen af Øst og Vest sparede samtidig 

klubberne for en del 
transportomkostninger 
på tværs af landet. Der 
er i Divisionsforeningen 
tilfredshed med de nye 
2. divisoner, selvom der 
stadig er nogle uhen-
sigtsmæssige forhold. Væsentligste problem 
er når et eller flere hold flyttes fra deres na-
turlige tilhørsforhold til den anden række, 
som det er sket for Skjold og BSV i år. Selvom 
klubberne kompenseres økonomisk for de 
øgede transportomkostninger, så kan det 
være et problem at tiltrække spillere, når de 
skal tilbringe hver anden søndag i en bus. De 
fleste spillere og trænere i 2. division har jo 
også et arbejde, et studie og/eller en familie, 
de skal tilgodese. Men det problem eksisterer 
jo også i Danmarksserien.

Superligareserveholdene har bevist at 
de sportsligt sagtens kan være med. Faktisk 
ligger de alle med i toppen af begge rækker. 
Flere i B.93 mener, at det er forkert at Super-
ligareserverne skal være med i 2. division, 
men den holdning er der kun meget få andre 
klubber, der også har. 

Henrik Engel
NATIONALT TRANSFERSYSTEM
Foreningen af lokalunioner har udarbejdet et 
forslag til nationale transferregler, der tilgode-
ser de klubber, der udvikler ungdomsspillere. 
Efter forslaget skal der ved indgåelse af første 
kontrakt betales kompensation til de klubber, 
hvor spilleren er udviklet fra sit 12. til 21 år. Til-
svarende regelsæt er allerede indført i Norge og 
Sverige.

Der er forskel på beløbene for spillere, der 
skifter til øverste liga eller til klubber i de lavere 
divisioner og opnår kontrakt.

Det nationale transfersystem blev afskaffet 
i forbindelse med Bosmann-dommen for en 
del år siden. Der var dengang et kompensati-
onsbeløb, hvor en klub ved indgåelse af første 
kontrakt med en spiller, der overgik fra amatør 
til professionel, skulle betale i alt 30.000 kr. til  
de klubber, hvor den pågældende havde spillet 
de seneste tre år.

Forslagets videre skæbne er ukendt, men skal 
i hvert fald behandles i Divisionsforeningen. 

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

Henrik Engel
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UNGDOMSAFDELINGEN

1. YNGLINGE I FORÅRET

 1. Mo Thegler
 2. Joel Pedersen
 3. Deniz Karaman
 4. Kenan Jugo
 5. Emil Farver
 6. Jesper Kolding
 7. Mads Heisterberg
 8. Mikkel London

1. JUNIOR I FORÅRET

 1. Marco Jørgensen
 2. Ibrahim Mansaray
 3. Anders Kolding
 4. Christian Svensson
 5. Mads Nielsen
 6. Nicklas Andersen
 7. Okore Jores
 8. Ali Yildirim
 9. Emir Saini
 10. Mourad El Bariaki
 11. Youssef Toutouh
 12. Sadulla Elezi
 13. Rasmus Pelsen
 14. Zeshan Haider
 15. Andreas Dawall
 16. Bashkim Kadri 

 17. Bobby Atiedu
 18. Daniel Lindsten
 19. Victor Folmann

TRÆNERE: 
Niels Madsen 
Bjørn Rasmussen

 9. Sebastian Clausen
 10. Mohammed Ali
 11. Wissam Nielsen
 12. Simon Glarding
 13. Carsten Eliasen
 14. Peter Emil Hahnemann
 15. Magnus Ekman
 16. Jeppe Sørensen
 17. Christian Cordius-Hansen
 18. Jacob Rabøl
 19. Patrick Ruhwald
 20. Patrick Andersen
 21. Patrick Grove

TRÆNERE: 
Arne Holm
Kim Trier Emanuelsen

Niels Madsen

Arne HolmArne Holm Truppen pr. 1. marts
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AKTUELLE UNGDOMS-
LANDSHOLDSSPILLERE
Jesper Kolding (U/18)
Udtaget til kampen mod Tyrkiet i februar.
Mathias Jørgensen (U/17)
Udtaget til kampen mod Wales i februar
Bashkim Kadrii (U/16)

NETOP OPRYKKET TIL 
DIVISIONSHOLDET
Emil Jensen
Alexander Vorobjov

FRA YNGLINGETRUPPEN
Emil Farver 

B.93-FARVEL I 2006
Anders Bjerring Quist (U/20), nu FCN
Danny Mirabel (U/20), nu Lyngby
Aske Krohn (U/20), nu Frem

DBUS U/21 LANDSHOLD
Theis F. Rasmussen, nu Vejle
Jonas Troest, nu OB
Magnus Troest, nu FCM
Michael Jakobsen, nu AaB

AKTUELLE TIL A-LANDSHOLDET
Daniel Jensen, nu Werder Bremen
Nicklas Jensen, nu FCK
Per Krøldrup, nu Fiorentina
Dennis Rommedahl (kun som yngling)

DIVERSE LANDSHOLD
Francis Dickoh,nu FC Utrecht
Bajram Fetai, nu FCN
Morten Karlsen, nu FCN
David Rasmussen, nu Viborg
Patrick Mtiliga, nu Feyenoord
Jeppe Brandrup, nu FCK

FRA B.93S TALENTARBEJDE

DBU har trods en bugnende formue valgt 
at skære antallet af ITU-klubber ned. (ITU= 
Integreret talent udvikling). DBU har en lidt 
omvendt Robin Hood-indstilling, idet de rige 
klubber som FC København/KB og Brøndby 
her i området bevarer sin støtte til en ITU-
træner. Det er så bl.a. B.93, AB og Herfølge, 
der mister sin støtte. DBU ønsker klart med 
dette skridt at samle de talentfulde unge 
spillere i de store klubber, men det må ikke 
lykkes. Efter DBUs forbløffende udmelding, 
var ABs sportschef og cheftræner (og tidli-
gere cheftræner i B.93) Christian Andersen 
så venlig, at understrege i POLITIKEN: „Ingen 

anden klub i Danmark 
har i de seneste år 
produceret så mange 
ungdomslandsholds-
spillere som B.93“. DBU 
stopper samarbejdet 
med B.93 ved udgangen 
af marts. B.93 forsøger 

nu for egne sponsorpenge, bl.a. en fanta-
stisk opbakning fra først og fremmest Team 

Copenhagen og Københavns tekniske skole 
at fortsætte talentudviklingen, ja endda ud-
bygge og forbedre den. 

Også Lyngby har bevaret sin støtte fra 
DBU. Lyngby ligger til oprykning til Super-
ligaen under ledelse af cheftræner Kasper 
Hjulmand (26 divisionskampe i B.93). Niels 
Frederiksen, der førte B.93s juniorer til et 
Danmarksmesterskab for nogle år siden og 
også senere var stærkt engageret i talent-
arbejdet omkring divisionsholdet, skiftede 
overraskende til Lyngby sidste år. Her i vinter 
er tre af de ungdomstrænere, som har præ-
get udviklingsarbejdet i B.93 , Morten Grahn 
og brødrene Lange, Johan og Anders flyttet 
til Lyngby. De bliver stærkt savnet, og det 
bliver også de tre-fire drengespillere, der har 
meddelt, at de fortsætter i Lyngby. Disse spil-
lere ønskes ligesom trænerne held og lykke i 
den nye klub.

Der er også godt nyt omkring „tilgangen“, 
idet Peter Arnholdt, som for nogle år siden 
var en meget dygtig ungdomsleder, er vendt 
tilbage til ungdomsarbejdet i B.93.

TALENTUDVIKLINGEN

Chr. LønstrupChr. Lønstrup
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UNGDOMSRÆKKERNE I 2007
1. Ynglinge spiller i Ynglingeligaen
1. Junior spiller i Juniordivisionen, pulje 1
1. Drenge spiller i Elite Drenge Øst
1. Lilleput spiller i Lilleputmester i KBU

UNGDOMSAFDELINGEN I 2007
To ynglingehold
Fire juniorhold
Fem drengehold
Seks lilleputhold
Seks miniputhold
Tre mikrohold
Mikroskolen
(spillere fra 2000 og 2001)

Eliteidrætsfonden TEAM COPENHAGEN ud-
delte i december julegaver til fem klubber, 
der modtog støtte for 395.000 kr. Det var en 
skiklub, squashklub, kajakklub, triationklub 
og B.93 , der fik et stort beløb til elite- og 
talentprojekter.

Den unge 93’er har lært at bruge hovedet Den unge 93’er har lært at bruge hovedet 
(Foto: Torben Meyer)(Foto: Torben Meyer)
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(før Øregaardsparken)

Speciale:
Gamle iranske tæpper

samt nomade og landsbytæpperfra Iran og Kaukasus

Specialist i vask og reparation

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

Tlf.: 39 62 41 69K
E

L
IM

WIINSTEDT ORIENTTÆPPER & 
KELIMGALLERI

Strandvejen 201 

UNGDOMSFONDEN er stiftet ved Hundrede-
årsjubilæet i 1993. Fonden støtter primært 
ungdomsarbejdet i B.93. 

Vi har hjulpet ungdomsspillere, hvis foræl-
dre havde svært ved økonomisk at afse mid-
ler til kontingentudgiften til deres børn. Vi 
har støttet ungdomsholds træningsophold 
og rejser til turneringer i udlandet. Vi har 
støttet, at B.93 kunne skabe et samarbejde 
med ungdomsfodbolden på de tidligere 
dansk – vestindiske øer i form af en årlig ung-
domsudveksling af piger og drenge. Sidste år 
havde B.93 besøg af hold fra øerne, og i år 
skal vi sende hold derover.

I 2006 ydede vi støtte til ungdomsarbejdet 

på i alt kr. 116.000.- Et stort beløb som var 
med til at hjælpe ungdomsarbejdet i klub-
ben.

Det bliver sværere i 2007, fordi vi måtte 
aflyse vor firmaturnering i 2006 og den nød-
turnering vi gennemførte kun indbragte et 
mindre beløb.

Vi har derfor ikke så mange penge til rå-
dighed i 2007. 

Udover overskuddet fra firmaturneringen 
modtager vi gerne midler fra enkeltbidrag.

Fonden er godkendt som en fradragsbe-
rettiget fond d.v.s. at man kan bidrage med 
beløb som kan fratrækkes på selvangivelsen. 
Kun gaver over kr. 500.- kan fratrækkes og 
grænsen for det maksimale bidrag pr. person 
er hævet til kr. 13.600.- Bidrag kan indbeta-
les på konto 3121 3121223627 i en af Danske 
Banks filialer.

Man kan også testamentere en del af 
sin formue til Fonden og derved undgå at 
betale boafgift af beløbet, fordi Fonden er 
godkendt af Skattemyndighederne. Fon-
dens advokat er advokat Torben Henriksen, 
tlf. 39 29 65 66.

Bestyrelsen består af: Palle „Banks“ Jør-
gensen, Finn „Ludo“ Jensen, Urs Schuppli, 
Jørgen Ritnagel, Thomas Rasmussen og un-
dertegnede.

Jørgen Norsker



EBBE ELMER
Jagtvej 157 • 2200 København N • Tlf: 35 83 70 00

Det tyske blad “AutoBild” har igen i år gennemført europas største test af

bilers totalkvalitet. For andet år i træk blev Mazda den meste fejlfrie bil.

Mazda5 er endvidere kåret som årets VAN, hvor det gennemtænkte

design med de store skydedøre hurtigt lagde afstand til konkurrenterne. 

Mazda5 fås nu med plads op til 7 personer.

Fejlfri
praktisk og forførerne

Mazda – den holder bare!
Mazda yder 3 år/100.000 km mekanisk garanti
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ÅRETS SPILLERE I UNGDOMSAFDELINEN
YNGLINGE: EMIL FARVER JUNIOR: WISSAM NIELSEN

DRENGE: MOURAD EL BARIKI LILLEPUT: MORTEN LEVINSEN

MINIPUT: AHMED ZLIAZOUSKI
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HOVEDBESTYRELSENS FORMAND  
OM AKTUELLE SAGER
Tennishalssituationen efter den ekstraordi-
nære generalforsamling den 16. november! 
Er der kommet forbud mod at bygge dér, 
hvor vi før har anmodet om det? 

Nej, der er ikke forbud mod at etablere 
den kommende tennishal på arealet mel-
lem jernbanen og klubhuset/tennisbanerne, 
altså på området man bruger, når man skal 
til græs- eller grusbane. Men det du sigter til 
med spørgsmålet, er den vejføring, som kom-
munen ønsker at etablere for at mindske det 
trafikale pres fra motorvejsområdet og ind 
igennem byen – dvs. over Østerbro. 

Vi har en klar forventning om, at det pro-
jekt ikke berører B.93. Hovedbestyrelsen har 
derfor nedsat et byggeudvalg, som sammen 
med hovedbestyrelsen, nu skal udpege den 
entreprenør eller den arkitekt, som i første 
omgang projekterer hallen og senere hen, 
etablerer selve hallen. 

Omkring vejsituationen – er det en fordel 
at samarbejde med Svanemøllegruppen? 

Det er altid vigtigt at kommunikere med 
grupper, instanser eller personer, som har de-
res virke i forhold til eller indflydelse på klub-
bens interessesfære. Svanemøllegruppen, 
der består af beboerne fra området mellem 
jernbanen og Nordhavnen kæmper for at 
undgå ekspropricring af deres huse, herun-

der at anlæggelsen af en vejføring medfører 
trafikale gener, støj, forurening osv. 

Gennemfører kommunen en vejføring ind 
fra motorvejsnettet, har Svanemøllegruppen 
meldt ud, at den bedste løsning er en ned-
gravet løsning, som ikke er til gene for dem, 
der trods alt bor på Østerbro, og det har vi 
naturligvis fuld forståelse for. En nedgravet 
vejtunnel vil heller ikke blive til gene for B.93, 
og det lægger vi naturligvis vægt på over for 
Svanemøllegruppen.

Den omtalte asfalterede cykelsti skal den 
gå ind over den kommende kunstgræsbane? 
Og eventuelt en ny tennishal?

Vi skal selvfølgelig ikke have en cykelsti til 
at gå igennem vores kommende kunststof-
bane eller vores kommende hal. Når kommu-
nen får set ordentligt på cykelsti-forslaget, vil 
de højst sandsynligt finde en anden løsning, 
som ikke berører klubben. 

I øvrigt har B.93 kontrakt på området. Det 
kan ikke betragtes i almenvældets interesse 
at til side sætte lejekontrakten for at etablere 
en ’grøn cykelstiforbindelse’, hvortil der fin-
des mange andre og bedre cykelruteforbin-
delser.

Bliver etableringen af kunstgræsbanen 
udskudt igen?

Vi skulle have spillet på kunststofbane fra 

Interview med formanden, Johnny Wetterstein Hansen
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herunder parkeringsforholdene. 
Derfor har B.93 en klar interesse 

i, at de eventuelle problemer, 
som måtte opstå i den 
forbindelse, løses – ikke 
bare for vores egen skyld, 
men også for de mange 
institutioner, og specielt 
børneinstitutioner, som er 

vores naboer.
Ofres tennisbanerne på P.H. 

Lings alle, så Don Ø kan få sin mul-
tihal dér?

B.93 har bestemt ingen intentioner 
om at ændre på forholdene omkring 
tennisbanerne på P.H. Lings Alle. De 

„gamle“ tennisbaner er en meget vigtig del 
af klubben og dets historie. I udendørssæ-
sonen er der flere medlemmer på P.H. Lings 
Alle, end på tennisbanerne ved Slottet, hvil-
ket viser stedets store attraktion og beretti-
gelse.  Det er en oase midt i byen. Vi står altså 
fast på vores lejekontrakt, som er gældende 
frem til 2050.

Det er i øvrigt interessant at se, hvordan 
behovet for at renovere den slidte skøjtehal 
bliver til en ny multihal for Parken Sport & 
Entertainment A/S, men uden nogen som 
helst form for is. Åbenbart udvides Parkens 
kommercielle interesser på bekostning af 
foreningslivet og ønskerne fra områdets be-
boere, som har protesteret højlydt imod Par-
kens sidste udvidelsesplaner. Der er mange, 
som spændt følger med i, hvad kommunen 
har tænkt sig at gøre for beboerne omkring 
Parken og for skøjteklubberne – også fordi 
skøjteklubberne et langt stykke hen ad vejen 
har støttet B.93 i sine behov og ønsker.

Hvordan ser fremtiden ud for Østerbro 
stadion?

Østerbro Stadion bliver for både fodbold 
og atletik, hvis vi skal tro på de seneste udmel-
dinger. Og det gør vi. 

(Se i øvrigt side 10 om Østerbro stadion)
fb.

den 1. januar 2007, men vejrforholdene var 
ikke med os. Det regnede simpelthen for me-
get i oktober/november måned, hvor banen 
skulle have været etableret. 

Det er meningen, at kunststofbanen etab-
leres i april, hvis vejret ellers er med os. Hvis 
vejrguderne nok en gang går os imod, må 
vi imødese at kunststofbanen først færdig-
gøres i sommermånederne, hvilket vil være 
uheldigt, fordi den indgår som aflastnings-
bane for græsbanerne.

Hvis pladsen foran klubhuset skal bruges 
til diverse former for boldspil, bl.a. street-
soccer, hvor skal medlemsparkeringen så 
være?

Det har aldrig været meningen at græs-
arealet foran klubhuset, skal bruges til parke-
ringsplads for såvel medlemmer som gæster. 
Der er endda bilister som er begyndt at par-
kere mellem cykelstativerne foran klubhuset, 
hvilket vi skal have stoppet hurtigst muligt. 

Vi kan konstatere, at bilisterne vælger den 
„nemme løsning“ med at bruge græsset, når 
parkeringsmulighederne rundt om græsset 
ikke er tilgængelige, frem for at parkere på 
de tilstødende veje og parkeringspladser. 
Fordelen ved dette er trods alt, at klubbens 
aktiviteter påbegyndes, når områdets insti-
tutioner begynder at lukke, og dermed er 
der faktisk gode muligheder for at finde en 
„rigtig“ parkering et lille stykke vej fra klub-
bens hovedindgang. 

Men det er rigtigt at stille spørgsmålet. In-
den for den kommende årrække vil klubbens 
aktiviteter blive øget og tidspunktet for nogle 
at disse aktiviteter bliver tidligere, end vi ser 
det i dag. Det drejer sig ikke kun om det kom-
mende nye boldspilsareal foran klubhuset, 
men også en ny kommende hal og et forbed-
ret motionsområde m.m. Det vil have indvirk-
ning på de trafikale forhold til og fra klubben, 

DET RØDE LYS FOR EN 
RÆKKE KLUBFORHOLD 

AFLØSES AF GRØNT/GULT. 
IFØLGE FORMANDEN 
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B93´ PIGER OG DAMER UDVIDER IGEN, IGEN
Ja, man troede det ikke muligt, men faktum 
er, at B93´ Pige/Damer udvider med endnu 
to hold til den nye sæson, nemlig et Pig-
ejunior-hold og et Damesenior-hold og det 
betyder også at vi skal sige velkommen til 
nogle nye trænere, nemlig Erik, som allerede 
er begyndt som træner for B.93´ „gamle“ 
Pigejuniorer, Flemming, Jan og Theo, som 
skiftevis og i samarbejde skal tage sig af B.93´ 
nye Pigejunior-hold og sidst, men ikke mindst 
en gammel kending, nemlig Jasin, som er 
begyndt at hjælpe Majken med at yderligere 
udvikle vores Pige-hold. Velkommen til Jer 
alle. Håber, at I falder godt til i B.93.

Status for afdelingen
Miniput- og Lilleputpigerne knokler på med 
Naia og Camilla, men vi kunne godt bruge 
endnu en træner, som kan være med til at 
fastholde de yngste årgange af pigerne, da 
det er utroligt svært for to så unge trænere 
alene, at overkomme alt arbejdet med piger-
ne. Finn Jacobs barnebarn er for øvrigt lige 
startet, så gad vide om noget af hans kunnen 
ikke er smittet af på barnebarnet og det er i 
hvert fald hyggeligt at hilse på ham, når han 
har tjansen med at hente hende.

Miniputpigerne og Lilleputpigerne får i 
turneringen tilmeldt hvert et hold og det bli-
ver spændende at følge dem i sæsonen.

Pigerne med Majken som hovedansvarlig 
og Jasin og Michel, som hjælpere, knokler 

på at udvikle deres tekniske kunnen og stå 
rustet til en sæson i Mester-rækken, hvor der, 
fra min side af, er store forventninger om at 
de til sommer, som det 3. hold ud af tre mu-
lige fra B93, der rykker op i Pige Elite Øst. Det 
er langt fra en uoverkommelig opgave med 
så mange dygtige spillere, men nu skal kam-
pene jo lige afvikles først.

Pigerne var tidligere på året med i et 
stævne kun med drenge-hold, som var ar-
rangeret af Laudrup og Høgh sammen med 
deres Teddy-hold fra TV2 ZULU og efter hen-
vendelse fra arrangørerne, fandt de ud af at 
det ikke var en joke, men at B.93 rent faktisk 
mente at både drengene og pigerne ville få 
noget ud af det og det fik de! Drengene blev 
vildt imponeret over pigernes tekniske kun-
nen og selv om pigerne ikke kunne matche 
drengene fysisk, blev det en god dag, hvor 
pigerne fik vist den gode fodbold, som B.93 
er kendt for og de slog sågar også nogle af 
drengene. Laudrup og Høgh syntes, at det 
var så sjovt at vi var tilmeldte og placerede 
B93´ piger i samme gruppe som deres eget 
Teddy-hold. Pigerne tabte 2-0 til Teddy-hol-
det, men Alexander (Mini-Ronaldinho) fra 
KB´ 1. drenge og reklamerne, fik alligevel 
noget at se til og respekt for pigerne. Meget 
godt opnås gennem disse arrangementer på 
tværs af kønnene og flere gange det sidste år, 
har B.93´ piger spillet internt og eksternt mod 
drenge-hold (spørg bare Keld fra 2. drenge, 
hvad hans afslutning før sommerferien gik 
ud på og hvem der vandt?).

Pigerne får i turneringen et 11-mands hold 
i Mester-rækken og et hold i den stærkeste 
7-mands række.

Pigejuniorne er et kapitel for sig selv, men 
et smukt og godt kapitel. De har allerede spil-
let seks træningskampe og vundet de fem, 
men vigtigst af alt: De trives godt sammen og 
udvikler sig dag for dag. Træningskampene 
har kun været mod modstandere som enten 
spiller rækken over os eller har gjort det 

Pigejunior 2007 (Foto: Erik Mortensen)
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og det har vist sig rigtigt, at vi har undgået 
„bløde kampe“. Med tanke på at flertallet 
af spillerne er yngste årgang, kan man kun 
gisne om, hvor det vil ende, hvis de alle sam-
men holder fast i at spille fodbold og hvorfor 
skulle de ikke det?

På trænersiden har vi begået noget af et 
scoop, nemlig at få tilknyttet Erik Mortensen, 
som senest har trænet Pigejuniorer i Brøndby 
IF og før det i BK Skjold, hvor han bl.a. træ-
nede sammen med Majken. Erik er allerede i 
gang med at træne pigerne og det er utroligt, 
at se hvordan de efter 15 minutters „Blære-
træning“ før den egentlige træning, kan lave 
de fedeste boldløft, finter og andre finurlige 
ting. Pigerne har taget godt imod Erik og de 
kunne næsten heller ikke andet, da Erik er 
super sympatisk og den fedeste træner. Erik 
har desuden lavet en superflot hjemmeside 
til pigerne, som absolut er et besøg værd. 
Adressen er b93.kvarnsten.dk. Check den 
ud. Der er f.eks. masser af billeder fra Pigeju-
niornes første træning med Erik, taget af de 
skadede spillere.

Tine, som er skyld i at B.93 har Pige-fod-
bold, er vendt retur efter en sæson i Rødovre 
og det kan jo kun glæde alle. B.93´ Piger uden 
Tine virker ikke rigtigt og nu er hun tilbage, 
hvor hun startede med drengene for snart 10 
år siden og er i gang med sin 9. sæson i B.93. 

Desuden har vi fået mere tilgang end af-
gang og det er jo altid glædeligt. Blandt an-
dre er Zahra lige kommet til fra Fårevejle og 
så er der startet et helt nyt 7-mands hold med 
Flemming, Jan og Theo ved roret. Velkom-
men til alle de nye spillere og trænere.

Med tilgangen har vi til den kommende 

sæson et 11-mands hold i Mester-rækken 
og to 7-mands hold i den stærkeste 7-mands 
række (det kan give et par interessante, 
meget lokale opgør på B.93). Målet for 11-
mands holdet er helt klar en topplacering i 
Mester-rækken.

Hos Dameseniorerne knokler Jørgen med 
holdet, som sidste år vandt rækken og i år, 
derfor er rykket op. De spiller 7-mands fod-
bold, da pigerne synes, at det er det fedeste 
i hele verden, men det giver også det bag-
slag, at det er rimeligt svært at tiltrække og 
fastholde spillere, som gerne vil spille på stor 
bane, men nu er det pigernes beslutning og 
så må vi håbe, at de på et tidspunkt får lysten 
til at spille 11-mands fodbold.

Til april starter et nyt, lukket Damesenior 
hold med Edda Heinskou som primus motor. 
Holdet vil ikke træne, men kun spille kampe, 
så vil man hilse på de nye spiller, må man møde 
op til deres kampe. Det skulle dog undre mig 
meget, hvis vi ikke så dem til f.eks. five-A-Side 
i år, når de høre om de flotte præmier, som 
vores gamle Damesenior hold rev til sig i år. 
Gad vide om Tine har fundet en som skal med 
til Spanien og se kvalifikationskampen mel-
lem Spanien og Danmark? Hvis ikke, kan jeg 
godt melde mig som frivillig kuffertslæber.

Til sæsonstart vil vi have to 7-mands Dame-
senior hold i hver deres række.

Kort status på de kommende 
rejseaktiviteter
Pigerne skal som bekendt til USA i 15 dage 
i juli måned og bl.a. deltage i USA Cup der-
ovre.

Pigejuniorne er i gang med at arrangere 
deres store tur til St. Croix ligeledes i juli må-
ned og I løbet af marts måned går jagten på 
at skaffe penge ind, så kommer der en sød 
pige og spørger om du vil støtte turen, skal 
hun ikke afvises. Vi SKAL være en del af det 
lidt triste 90 års jubilæum for Danmarks salg 
af øerne til USA.

Michel Zola
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ÅRETS SPILLER I PIGEAFDELINGEN

DAMEJUNIOR: CAMILLA CHRISTIANSEN

PIGE: CHRISTENSE SKOUSEN

LILLEPUT: NANA ANDREASEN

MINIPUT: KATRINA KLINGE

DAME SENIOR: METTE ANKJÆR

Annlise har overtaget spiseværtshuset „Esther“. Her Annlise har overtaget spiseværtshuset „Esther“. Her 
lykønskes hun af vor annoncechef Jørgen Bundgaardlykønskes hun af vor annoncechef Jørgen Bundgaard

S P I S E V Æ R T S H U S E T

Hellerupvej 39 • 2900 Hellerup
39 62 13 60

Mandag
Hakkebøf med spejlæg

89 kr.

Tirsdag
Stegt fl æsk med persillesovs

89 kr.

Onsdag
Kalve wienerschnizel

115 kr.

Torsdag
Mørbrad med skovsvampesauce

99 kr.

Fredag
Rejecocktail

Oksesteg med tyttebær
Pandekager med is

115 kr.

Søndag
Flæskesteg

med forret og/eller dessert

2 retter 125 kr. 3 retter 140 kr.

 w w w . c a f e e s t h e r . d k
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ÅRETS BILLEDE I KBU 2006

KBU har haft en 
fotokonkurrence 
om årets køben-
havnske fodbold-
billede. Torben 
Meyer vandt med 
billedet af „den 
koncentrerede 
B.93’er som svinger 
venstrebenet“.
På B.93’s hjemmside 
er der flere billeder 
fra Mikroskolen.

FOR 25 ÅR SIDEN:FOR 25 ÅR SIDEN:
POKALTRIUMF I 1982POKALTRIUMF I 1982

B.93 var i Landspokalfinalen i 1982 og sejrede efter 2 kampe. Første kamp endte 3-3 og omkampen vand-
tes 1-0. Det bragte B.93 med i Europa-Cup, hvor Dynamo, Dresden blev besejret, men efterfølgende tabte 
B.93 til belgiske THOR Waterschei.

Det sejrende pokalhold:
Bagerst fra venstre: Kim Hansen, Jan Kreibke, Lars Francker, Find Juhl, Keld Kristensen & Bjarne Petterson.
Forrest fra venstre: Flemming Osbeck, Jens Nørager,Tonny Madsen, Bo Skovbjerg, Ole Petersen, Kim Ras-
mussen & Jens Kolding. 

Ole Petersen, Jens Kolding og Find Juhl er stadig aktive i klubben.
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JØRGEN RITNAGEL
Formand. Repræsenterer klubben i DBUs 
repræsentantskab, i KBU og andre fodbold-
organisationer. Ansvarsområde: Baner og 
anlæg. Medlem af Hovedbestyrelsen.
Formand for Restaurationsudvalget. Bru-
gerbestyrelsen for Svanemølleanlægget.
Formand for Old Boys-afdelingen.

MADS KUSK
Næstformand. Leder og kontaktperson for 
Drenge og Lilleput. Trænerrekruttering og 
kurser. Leder af Futsal-afdelingen.

TOMMY MØLLER
Leder og kontaktperson for mini og mikro. 
Trænerrekruttering og kurser. Disciplinærud-
valget (formand).

JASIN CHRISTENSEN
Leder og kontaktperson for ynglinge og 
juniorer. Trænerrekruttering og kurser. Eli-
teungdom – samarbejdet mellem eliten og 
breddefodbolden. Formand for Sct. Croix-
udvalget. Med i Restaurationsudvalget.

KIM MILWERTZ
Leder af seniorafdelingen undtagen Divisi-
onsholdet. Trænerrekruttering og kurser.

MAJKEN GILMARTIN
Repræsentant for kvinde- og pigefodbold. 

FLEMMING JOHANSEN
Sekretær. Restaurationsudvalg. Med omkring 
hjemmeside og Sct. Croix-udvalget.

NIKOLAJ BEUSCHEL
Referater. FOS-midler.

B93FODBOLD ORGANISATIONEN

HANS DRACHMANN
Fodboldafdelingens repræsentant i Hoved-
bestyrelsen. Formand for samarbejdsud-
valget mellem Fodboldbestyrelsen og Aps 
(Divisionsholdet)

AFDELINGSLEDERE (UDOVER 
FODBOLDBESTYRELSEN):
Talentchef: Frank Nielsen
Pigeafdeling: Michel Zola
Koordinator af indslusning fra ungdom til 
senior: Sami Petersen

INDKØB AF TØJ
Der er indført en ny fælles ordning for 
indkøb af kamptøj og træningstøj til alle 
hold. Alle hold skal fremover spille i den 
kendte klubdragt, hvid trøje og mørkeblå 
bukser. Alt indkøb af tøj skal gå gennem 
tøjindkøbschef Michael Ekman. Han sør-
ger for at tøjet bliver indkøbt i de rigtige 
farver. Hjemme i den kendte klubdragt og 
ude, når det er nødvendigt at skifte, i rødt, 
som vi kender det fra Divisionsholdet.
Tøjindkøbet sker gennem Sport Direct. 
Michael er meget på anlægget, men kan 
også træffes på mail: ekman@dbmail.dk

Jørgen Ritnagel
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ÅBENT HUS
Museumsudvalget inviterer til åbent hus i 
Eliteafdelingens lokaler på 2. sal i „Slottet“. 
Adgang ad spillertrappen i klubhusets østlige 
side. Det er kustoderne i Museumsudvalget, 
der har dekoreret væggene i Eliteafdelingens 
store lokale, men også i mellemgangen til 
køkken og toilet. Desuden bliver der mulig-
hed for at se Museumsudvalgets lille lokale, 
hvor alle arkivalierne står. Alle tingene er et 
led i projektet „Synliggørelse af traditions-
klubben B.93“.

Åbenthus-arrangementet bliver tirsdag 
den 3. april fra kl. 17.30 og en lille times tid 
frem. Der vil være lidt chips og peanuts samt 
lidt øl. Man skal ikke medtage gaver til ar-
rangementet, men er man indehaver af B.93-
ting tager vi meget gerne imod.

Kustoderne er pr. 1. marts: Palle „Banks“ 
Jørgensen, Kaj „Boll“ Christensen, Finn 
„Ludo“ Jensen og Freddie Birtø.
„Det er alderdommens privilegium at synke 
ned i forestillingen om forgangne tiders uer-
stattelige storhed“

Kustode FB

Billedet er fra Eliteafdelingens store lokale med fotostat af Michael Rohde, den 
betydeligste spiller i B.93s fodboldafdeling igennem klubbens 111-årige historie.

Der var engang...
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KONTINGENT
Det siger sig selv, at som medlem af en 
klub, og altså her B.93, skal man betale 
kontingent. En nem måde at huske at 
betale sit kontingent på, er at bruge be-
talingsservice. Er der penge på din konto i 
banken, er du sikker på, at dit kontingent 
bliver betalt rettidigt. Er du ungdomsspil-
ler og er der et socialt problem, kan du 
rette henvendelse til Ungdomsfonden, 
så kan der være en mulighed for betaling 
herigennem.

Stor fadøl

kun 25 kr
Østerbrogades billigste fadøl
altid tilbud på 10 shots
kom ned og oplev en fodboldkamp
på vores 42“ storskærm
eller slut ugen af ved
at synge natten væk på vores
karaokeanlæg. 
Karaoke hver fredag og lørdag aften
Vi ses på !

Østerbrogade 151, 2100 Ø, Tlf. 39 29 57 25

ÅRETS SPILLER 
I SENIORAFDELINGEN
Det blev den spillende træner på 4. senior, 
Sami Petersen. På billedet lykønskes han af 
lederen af seniorafdelingen, Kim Milwertz.
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• Brudebuketter • Bårebuketter • Dekorationer Østerbrogade 62 Tlf. 3538 2390

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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FIVE-A-SIDE
Vinderne af årets five-a-side, som blev afholdt 
lørdag den 14. januar, blev „West Ham“ som 
bestod af: Claus Nielsen, Ole Petersen, Torben 
Rasmussen, Camilla og en fremragende sid-
ste skanse i form af Tommy Lind. Holdet slog i 
finalen „Celtic“ med Yassin Chehabi, Michael 
„Ståle“ Mathiassen, Martin Skriver, en Mutter 
Fit i form af Grethe samt de to festarrangører 
Flemming og Klaus „Bager“ Johansen (ikke 
brødre). I den indledende runde spillede alle 
holdene seks kampe (1x10 min.), og herefter 
var der semifinaler og finale.

Palle Banks quiz’en blev en gyser. Hele 
fire havde 11 rigtige (ud af 13), nemlig Jens 
Kolding, Kim Milwertz, Lars Arnskov og Bern-
hard Deneke. I omkampen viste Bernhard sin 
rutine og trak nummer 188, og så var et års 
gratis abonnement på TIPS-bladet hjemme. 
Danmarks fodboldblad nummer 1 var også 
gavmild gaveuddeler med fornemme fod-
boldrejser.

Selve five-a-siden var en stor succes med 
deltagelse af små 100 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 lørdag i ja-
nuar måned. Her vil vi gerne se lidt flere af 
de gamle.

/palle banks jørgensen

STEDET AT MØDES MED VENNERNE 
TIL HYGGE OG FEST EFTER KAMP 

ELLER TRÆNINGSPAS 
ALTID POPULÆRE PRISER

ØSTERBRO´S SMUKKESTE ORIGINALE BEVÆRTNING
ØSTERBROGADE V/SVANEMØLLEN

Åbningstider:
Mandag - Lørdag 10:00 - 02 Søndag 10:00-23:00

Telefon 39295237
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 • 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

Legatet er på 1893 kr. og blev i år på Børges 
fødselsdag tildelt Mads Kusk, der nu er næst-
formand i fodboldbestyrelsen og som har 
spillet en del kampe på 2. senior.

Børge Strøjer Christensen var en kendt 
lederskikkelse i B.93, KBU og DBU. I KBU blev 
Børge belønnet med unionens guldnål og i 
DBU også hædret efter en stor indsats som 
bl.a. formand for udtagelseskomiteen af en 
række ungdomslandshold. I hans testamente 
var der afsat et større beløb til et mindelegat, 
som uddeles hvert år på hans fødselsdag i 
oktober.

BØRGE S. CHRISTENSENS 
MINDELEGAT

EN ILDSJÆL
Mange idrætsklubber overlever 
ved hjælp af ildsjæle, der ofrer en 
stor del af deres fritid på klubar-
bejde. Da det hele så sort ud for 
B.93 først i dette århundrede, 
dukkede en ildsjæl op i B.93s ledelse. Hans 
Drachmann er i dag krumtappen i mange 
henseender. Han er fodboldafdelingens 
kontakt til Hovedbestyrelsen, hvor han nu er 
sekretær.

Har nu engageret sig i kampen for at 
Østerbro stadion skal forblive til fodbold,  
ligeså stærkt som han gjorde, da klubbens 
fodboldafdeling skulle op at stå efter den 
truende konkurs.

Da klubbens flagskib, Divisionsholdet, i 
juni 2004 igen kom tilbage på klubbens hæn-
der efter Olsen & Elkjær, var han med til at 
få gennemført den ændring i klubbens ved-
tægter, der betød, at en sådan situation ikke 
igen kan opstå. Hans er i dag et meget stærkt 
aktiv for B.93 fb.

Legat og statuette overrækker af Ole P.
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Da direktionen for Fodboldbladet rettede 
henvendelse til Ingemann for et interview, 
var hans første reaktion, at det gik virkelig 
ikke, han vidste for lidt om klubben i perio-
den amatør til betalt fodbold. Undskyldnin-
gen var for tynd til den kunne accepteres af 
chefredaktør Birtø, og så var det frem med 
kuglepennen og læsebrillerne. Vi giver ordet 
til den 83-årige tidligere fagforeningsfor-
mand for „Blik og Rør“.

Min far døde da jeg var 10 år, og året ef-
ter blev min mor kronisk syg, så jeg befandt 
mig ikke på solsiden af tilværelsen. En venlig 
nabo mente jeg udviklede mig uheldigt, og 
foreslog jeg skulle ind i en fodboldklub. Det 

skulle være B.93. På gaden mente mine kam-
merater, at det var et forkert sted. B.93 var en 
klub for de riges børn som blev kaldt „greve-
ungerne“, og det kunne man ikke påstå jeg 
tilhørte.

At blive indmeldt i B.93 var ikke en let sag. 
Michael Rohde afviste naboens ønske om 
at optage mig. Der var så mange der ville i 
B.93, og der var kun to baner til rådighed. Jeg 
mødte op mange gange, og til sidst forbar-
mede Michael Rohde (41 år) sig, og jeg blev 
medlem (1935). Men et var at blive medlem 
af 93, noget andet var at komme på hold. Der 
var stor konkurrence mellem spillerne. Sagen 
var vel, at jeg ikke var det store talent.

SAMTALE MED INGEMANN PETERSEN
FØDT 15.12.1923/KØBENHAVN – 16 KAMPE/0 MÅL FOR B.93 (1944/49) 
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Vi trænede tre gange om ugen, og efter et 
halvt år blev jeg sat på 2. drenge. Til min store 
overraskelse blev jeg anfører for holdet. Jeg 
har min nabo mistænkt for at informere Ro-
hde om min tilstand, der kunne være lidt be-
sværlig – sagt pænt. At være anfører var ikke 
kun, at trække lod om hvilken banehalvdel 
man valgte. Man forventede i 93 god opfør-
sel på og udenfor banen. Denne opdragelse 
og ånd har senere lettet min gang på jorden. 
Vi vandt rækken uden besvær.
I klubben var det skik, at selvom holdet skulle 
spille på udebane, så klædte man om i 93. Vi 
blev udstyret med kort til sporvejene. Senere 
blev bestyrelsen utilfreds med denne ord-
ning. Under besættelsen var det vanskeligt at 
skaffe brændsel til det varme vand. Jeg kom 
på 1. junior og igen som anfører. Vi vandt tur-
neringen og spillede os frem til pokalfinalen, 
som skulle foregå i Idrætsparken. Vi mødte 
Frem og vandt med 4-2 og samtidig pokalen 
til ejendom. Knud Petersen (farfar) var en af 
de bærende kræfter. Efter „the double“ fik 
vi bevilget en tur til Nykøbing F. Det var store 
tider.

Som nyoprykket senior var det vanskeligt. 
Vi havde et stærkt 1. hold med adskillige 
landsholdsspillere, og flere af dem, jeg var 
opvokset med, forlod 93 og søgte chancen i 
andre klubber. Vi var dog flere, der nød livet 
i klubben og fulgte de andre hold. Med flid 
lykkedes det mig at komme på 2. holdet. Min 
debut på 1. holdet kom i foråret 1944. Det 
var en hård opgave, at spille sammen med 
syv landsholdsspillere. De var flinke nok til at 
hjælpe mig og bar mig igennem flere kampe. 
Men jeg mærkede det gamle ordsprog „vi er 
alle lige, men der er nogen der er mere lige 
end andre“.

Et brækket ben på arbejdet satte en lang 
stopper for fodbolden. Jeg blev valgt ind i 
spilleudvalget, der den gang satte holdene. 
Vi var fem mand og en træner der skulle enes 
om holdopstillingen. I dag er det træneren 

der sætter holdet. Der er gået tilbage for 
demokratiet. 

Nu skal vi lige finde ud af hvad type Inge-
mann var som spiller, og hvorfor ikke spørge 
vor gamle målmand, formand, æresmedlem 
Ove Jensen. Tjah, Ingemann var en fløjhalf 
der gik til vaflerne. Han var ikke så stor, og 
havde nogle problemer i hovedspillet mod 
John Hansen fra Frem. Han var med i pokal-
finalen (KBU) mod Frem i 1944, hvor vi kom 
bagud 0-2, udlignede til 2-2, men tabte 2-3 
da Kaj Christiansen scorede i sidste minut 
(herefter fulgte en lang forklaring om Frem’s 
sejrsmål). Der var totalt udsolgt (36.000 beta-
lende), og portene blev simpelthen sprængt. 

B.93 stillede op således: 1. Ove Jensen 
, 2. Paul L. Hansen, 3. Arne Sørensen, 4. In-
gemann Petersen, 5. Per Brandtmar, 6. K. B. 
Overgaard, 7. Kaj Hansen, 8. Jørgen Hamme-
ken, 9. Helmuth Nielsen, 10. Erik Sørensen, 11. 
Jørgen Steeg. 

Jeg sluttede på 5. holdet, hvor jeg mødte 
gamle kammerater. Vi vandt turneringen 
i flere år og havde en god tid. Selvom vore 
modstandere blev yngre og hurtigere, så gik 
det alligevel. Min tid i B.93 mindes jeg med 
stor glæde. Nu mødes jeg med kammera-
terne hver tirsdag omkring et hyggeligt bord, 
hvor vi spiser og rafler – og taler om gamle 
dage. Jeg håber de kommende generationer 
vil få samme oplevelser – slutter Ingemann 
med ordene „Tak for årene og god vind frem-
over“.

Vi siger også tak, honoraret er på vej Carl 
Villy.

/palle banks jørgensen

NÅR DU HANDLER 
– KIG EFTER VORE 
ANNONCØRER
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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 

Layout til „B.93 Fodbold“ udarbejdes af 
Helle (tv) og Camilla (th). Begge piger er 
fodboldinteresserede. Helle spiller i GVI og 
Camilla i BS 72 i Albertslund.

Jørgen er netop fyldt 70 år og er medstif-
ter og formand for Ungdomsfonden. Har 
været formand for B.93 i 10 år fra 1989 
– 1999. Jørgen er uddannet statsautorise-
ret revisor.
Har været bestyrelsesmedlem i DBU i 7 år 
fra 1995, og kasserer i Divisionsforeningen 
i samme tidsrum. Stor tak og til lykke med 
den runde dag

JØRGEN NORSKER 70 ÅR
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UDVIKLINGSPLAN I OG II
B.93 er i gang med en beskrivelse af en ud-
viklingsplan, hvor trin 1 bliver i 2007 og trin 
2 i 2008. De overordnede mål er sportslige, 
organisatoriske, økonomiske, sociale samt 
branding (kendskab til klubben). Klubbens 
webmaster, Klaus B.Johansen, er omdrej-
ningspunktet i planen. I næste fodboldblad 
vil initiativet blive udførligt beskrevet.

STOP I KARRIEREN
Thomas Christiansen, der fik kontrakt i Barce-
lona lige efter hans divisionsdebut for B.93 i 
1991, har måttet stoppe sin karriere i fodbold 
som 33-årig på grund af skade.

Thomas bliver boende i Barcelona med sin 
kone og to børn.

CLAUS VANDBORG
Har i et interview i KBUs blad berettet spe-
cielt om sin aktive tid i B.93. Han begyndte 
som lilleputspiller og nåede 4 divisionskampe 
på det stjernespækkede hold, der i 1982 
vandt pokalfinalen. Han sluttede i B.93 som 
old boys.

Han taler om to idoler i B.93: Jens Kolding 
(322 divisionskampe/140 mål) og Ole Peter-
sen (409 divisionskampe/31 mål).

Som træner har Claus haft en stor karriere 
i Vestia, GVI, HB, Amager FF og senest i Rød-

SMÅ-PLUK ovre. Claus er uddannet lærer, men har ikke 
brugt sin uddannelse i de senere år, hvor han 
i stedet er kommentator på Eurosport.

VOR NABOKLUB
SKJOLD, der nu bor på P.H. Lings alle og bl.a. 
spiller på Fælleden, vil være endnu større 
klub ifølge KBUs blad. Skjold går godt nok 
lidt tilbage i medlemstal for øjeblillet efter 
sin turbulente periode. Klubben er stadig i 
dyb krise: „Om vi skylder to eller tre millio-
ner kr. er ikke så vigtigt“, siger klubbens ny 
formand, Jørgen Marthedal. „Det betyder 
mere, at vi ved udgangen af 2007 er gældfri“. 
Formanden fortæller videre, at Skjold afvik-
ler sit aktieselskab og lægger betalt fodbold 
i selve klubben.

Marthedal, der er konsulent i et kommu-
nalt center for misbrugere, foreslår i KBUs 
blad, at B.93s tennisbaner på P.H. Lings alle, 
fjernes og at der i stedet laves kunstgræs-
baner til fodbold. B.93 betragter det som et 
lille fejltrin med denne udtalelse i en trængt 
situation.

VINTERTRÆNING
Jon Dahl Thomasson vintertrænede i B.93 in-
den han skiftede klub 
til spanske Villareal. 
Han kender dels vor 
ungdomstræner Chri-
stian Lønstrup og dels 
klubbens nye fysiske 
træner Peter Møller.

THE BEAST
Brian „The Beast“ Jensen, målmand med 
seks divisionskampe for B.93 i 1997, vil nu 
væk fra Burnley I England, hvor han ellers 
på et tidspunkt havde stor succes. Træneren 
i Burnley vil ikke bruge Brian, på trods af, at 
han så sent som i november blev nomineret 
til titlen „Månedens bedste spiller“, efter en 
række præstationer, der gav megen omtale i 
engelske medier.

STST

Klaus B. Johansen
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TEMPELRIDDERNES SKAT 2
I februar sidste år var der premiere på „Tem-
pelriddernes skat“. Fil-
men havde stor succes. 
Og en af vore dygtigste 
ungdomsspillere, på 
juniorholdet Nicklas 
Andersen, fik også stor 
succes sammen med Ulf 
Pilgaard, Peter Gantzler 
og Kurt Ravn. Nu kommer film nr. 2. Den har 
premiere 30. marts og selvfølgelig er Nicklas 
igen med.

SUCCES EFTER B.93
Peter Nymann, der reelt blev opdaget i B.93 
efter en række gode divisionskampe i 2003 
og 2004, kom da til SønderjyskE og senere 
OB. Peter fik i vinter sin debut på Ligalands-
holdet, da holdet i januar var på rejse i USA 
og Mellemamerika. Nymann kom i sin tid 
til B.93 fra Frederikshavn. Han er Nordsjæl-
lænder og kender specielt Landsholdets nye 
angriber, Morten Nordstrand, godt.

KVINDEFODBOLDLANDSHOLDET
Som bekendt har kvindelandsholdets træner 

Kenneth Heiner-Møller haft 
succes. Kenneth var anfører 
på klubbens superligahold 
i 1999. Han har i sin træ-
nergerning fået stor hjælp 
af en anden 93’er. Maiken 
Pape (Brøndby) scorede 

det vigtige mål i 1-0 sejren over Finland, der 
bragte kvindelandsholdet til VM i Kina. Hun 
har spillet 11 landskampe og scoret seks mål. 
Maiken har vundet en række danske mester-
skaber i tennis for B.93 i årene 2000-2002.

HOLLAND – FREM
Aske Krohn, der har 
været kontraktspiller 
i B.93 lige indtil sidste 
sæson, hvor han tog til 
Holland for at spille for 

Den Haag, er vendt tilbage til Danmark og 
forsøger sig nu i Frem, der i begejstrede ven-
dinger har taget imod ham. Vi ønsker Aske 
held og lykke i Frem.

„BERIGTIGELSE“
I sidste fodboldblad skrev vi om Jan Jacobsen 
(193 divisionskampe/fem mål), der nu er po-
litiassistent i Nakskov (Lollands Hovedstad) 
og som er stoppet som træner for Nakskov 
boldklub. I afskedsinterviewet sagde Jan, at 
„han fik mere hår på brystet i NB end i B.93“. 
Han har mailet til os, at citatet er hevet ud af 
en sammenhæng, og at han følger B.93 tæt 
og senest kørte til Nykøbing F. i efteråret for 
at se B.93. (Kampen endte 3-2 til B.93). Han 
beder os hilse sine venner i B.93.

Vi har også hørt fra Christian Lindhardt på 
Politiken, der tidligere har redigeret kamp-
programmet. Han ønsker at pointere, at 
selvom han er FCK-fan, så banker hjertet for 
B.93 – og det er den klub han holder med!

NY UNGDOMSKONSULENT
Med tiltrædelse 15. maj er Jesper Nielsen an-
sat som ungdomskonsulent. Han har en im-
ponerende erfaring fra sit arbejde med børn 
og unge og idræt. Jesper Nielsen er uddan-
net i Idræt og Samfundsfag fra Københavns 
universitet, og var bl.a. fra 1987 til 1992 lærer 
og forstander på Idrætsefterskolen i Oure på 
Sydfyn. Derefter har han arbejdet i kultur- og 
fritidsforvaltningen i Hillerød kommune og 
senest som skoleleder på Albertslund Lille-
skole.

Jesper Nielsen har spillet ungdomsfodbold 
i AB og over udvalgte SBU-hold kulminerende 
med 1 juniorlandskamp. „Han var midtbane-
spiller, der var bedst, når han havde bolden. 
Var ikke meget for det defensive arbejde“. 
Har taget trænerkurser i DBU-regi.

Velkommen til den nye ungdomskonsu-
lent.

(Christian Karim Morabet har selv valgt at 
stoppe  sit gode arbejde som ungdomskon-
sulent).
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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!

RUNDE 
FØDSELSDAGE
FRA MARTS – 15. JUNI

50 ÅR
Peter Thorsen 9. april
Per M. Abrahamsen 11. maj
Peter Wiese 11. maj

60 ÅR
Ole Axboe 19. marts
Jon Bremerskov 1. juni
Bjarne Johansen 5. juni

70 ÅR
Jens Kampmann 30. marts

75 ÅR
Poul Christensen 20. marts 

To tidligere formænd i B.93 fejrer runde 
fødselsdage i perioden. Jens Kampmann, der 
også har været miljøminister var formand fra 
1983-87 og Jon Bremerskov var formand fra 
1987 til 1989. Jon er stadig aktiv som medlem 
af Hovedbestyrelsen og også aktiv omkring 
opførelsen af ny tennishal.

Jon Bremerskov
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I februar afholdtes den årlige generalforsam-
ling. Mødet blev indledt med 1 minuts stilhed 
som minde for Jørgen Hammeken, der har 
betydet meget for foreningen.

Efter at Ole Mortensen var blevet valgt 
som dirigent, aflagde formand Paul Davidsen 
beretning. Siden sidste år var der kommet 
15 nye medlemmer, men der er, som navnet 
antyder plads til 100, så der er stadig plads 

til flere. Der skal agiteres yderligere. Klubben 
har i gangen overfor opslagstavlerne sit eget 
skab og her kan læses mere om foreningen. 
Et medlem spurgte om ikke der kunne skabes 
mere interesse blandt kvinder.

Regnskabet blev overbevisende fremlagt 
af kassereren, Henrik Lindholm. Der var 
mange ungdomshold, der havde fået tilskud 
til rejser/stævner. Arrangementet med ung-
domshold fra de vestindiske øer (Sct. Croix) 
var også blevet tilgodeset. Banksaldoen var 

på 49.632 kr. Kontingentet blev diskuteret, 
men fastholdt på de 1000 kr.
Paul Davidsen blev eenstemmigt valgt som 
formand, og det gjaldt tillige kasserer Henrik 
Lindholm. Der var også genvalg til Ole Axboe 
og Frits Juhl-Jensen. Da bestyrelsen sidste år 
blev udvidet, blev Mogens Tarp indvalgt. I år 
gik man igen tilbage til fire, da Mogens ikke 
ønskede genvalg. Der var stor tak fra forman-
den til Mogens. Som revisor genvalgtes klub-
bens Æresmedlem, Ove Bech Jensen.

Under Eventuelt stillede Leif Rønnow 
spørgsmål om bl.a. Østerbro stadion og Ten-
nishal, og fik fyldestgørende svar fra Henrik 
Lindholm. Generalforsamlingen sluttede 
med det traditionelle 93-hurra.

Indmeldelse i foreningen kan ske til 
Henrik Lindholm Gersonsvej 55, 2900 Helle-
rup tlf. 3962 9365.

HUNDREDMANDS-HUNDREDMANDS-
FORENINGENS FORENINGENS 
BESTYRELSE:BESTYRELSE:

Henrik Lindholm, Paul Henrik Lindholm, Paul 
Davidsen, Ole Axboe og Davidsen, Ole Axboe og 
Frits Juhl-Jensen Frits Juhl-Jensen 

Kasserer Henrik Lindholm Kasserer Henrik Lindholm 
besvarer spørgsmålbesvarer spørgsmål

Tennisafdelingen var repræsenteret ved 
Paul Rømert og Kaj Sode Petersen 
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MINDEORD

B93 har mistet et trofast og stadig aktivt 
medlem. Ingen kan huske, hvornår Jørgen 
overtog mikrofonen på Østerbro Stadion, 
men det er rigtig mange år siden. Da han syn-
tes, at tiden var inde til at stoppe, så sørgede 
han selv for sin afløser. Det blev i familien, 
idet datteren Janne Kolding overtog spea-
kertjeneste, men med sin far ved siden af 
som resultatindsamler. Derved var den første 
kvindelige divisionsspeaker „født“.
Jørgen Skolelærer har været ungdomstræ-
ner i B93. Han sad også i klubbens bestyrelse, 
og så var han en suveræn holdleder for klub-
bens to bedste hold. Når 2. holdet skulle til 
Bornholm, så var det altid med Jørgen som 
en veloplagt holdleder. Sammen med John 
Andreasen og Kai Orla Jensen var Jørgen en 
væsentlig årsag til, at B.93 kom op af sumpen 
i 3. division øst.
Da 1. holdstruppen (med slæb) havde været 
på Gran Canaria i 1972, mente Jørgen og 
Birthe, at turen skulle evalueres i deres hus 
på Amager. Det blev en havefest der stadig 

tales om. Sønnen Egon 
(som tidligere hed Jes-
per) stod for alt indenfor 
stærke drinks, medens 
døtrene Janne og Bette 
sonderede terrænet.
Som nogle måske kan 
gætte var Jørgen læ-
rer. Han var i mange år på Højdevangens 
Skole og blev senere viceskoleinspektør på 
Nansensgade Skole og bagefter på Christi-
anshavns Skole. Han var med i Ekstra Bladets 
fodboldturnering fra starten i 1961 og næ-
sten 40 år frem. Jørgen var også med i Danske 
Skoleidræts formandskab og Nordisk Skole-
idrætsstævne. 
Det er almindelig kendt, at Jørgen ikke var til 
almindelig øl, næh der skulle være halstør-
klæde på. I B.93-bogen stod at han var glad 
for dyr, i særdeleshed elefanter. Om han blev 
sur, næh tværtimod. Afskeden med Jørgen 
blev holdt i førnævnte hus på Amager. Det 
blev i Jørgens ånd holdt i en afslappet stil. 
Jørgen døde ikke fordi han var syg, men fordi 
han havde levet.

 /palle banks jørgensen 

JØRGEN „SKOLELÆRER“ NIELSEN
72 ÅR, FØDT 10.03.1934, DØD 15.01.2007

Efter længere tids sygdom 
døde det tidligere mangeårige 
medlem Chessman. Allerede 
som ynglingespiller fik den 

frygtindgydende karseklippede 
fighter øgenavnet Chessmann (efter den 
amerikanske storforbryder Caryl Chessman). 
Det var et øgenavn, der virkelig slog igen-
nem. Som spiller var han en stor, langsom, 
hovedstødsstærk, udspekuleret spiller. Det 
var lige før, at han også spillede på off-side til 
den årlige five-a-side.

JOHN „CHESSMAN“ CHRISTENSEN,
63 ÅR, FØDT 29.10.1943, DØD 23.11.2006

78 kampe/2 mål (1963/69)
Efter at være uddannet som elektriker,  for-
søgte han sig indenfor restaurationsbran-
chen, Det Hvide Lam, Motown, La Fontaine 
involverede han sig i. Han var også en periode 
forpagter af fælledklubben ØB’s restaurant. 
Da det ikke altid lykkedes at trække kredito-
rerne off-side, fik han i stedet kørekort og 
blev taxachauffør. 

Man var aldrig i tvivl om på hvilken bane 
Chessman spillede. Efter kampen var han al-
tid mand for en god diskussion, og han havde 
altid ret. Desværre havde han allergi overfor 
girokort, så hans medlemskab af B93 sluttede 
for tidligt, selvom det var og blev hans klub.

/palle banks jørgensen 
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På årets første dag må B.93 sige farvel til et 
hæderkronet medlem. Efter at have skrantet 
det meste af efteråret måtte den gamle figh-
ter give op. Det var Jørgen, der fik frempro-
vokeret en nål for 70 års medlemskab. Han 
nærmede sig 75 års medlemskab, men nåede 
det ikke. Til gengæld nåede han heldigvis at 
få klubbens guldnål ved generalforsamlin-
gen i 2006. 

I et af de første fodboldblade (2003, 
nummer tre) havde vi et længere interview 
med Jørgen. Han var en meget spændende 
person, som havde sine helt egne meninger. 
Ingen kunne som Jørgen fortælle historier 
fra gamle dage. En del af hans favorithisto-
rier, bl.a. om Lille Holger, har været bragt 
i Fodboldbladet. Og så elskede han at op-
træde med sange og viser, jo flere tilhørere 
jo bedre.

Hans landsholdskarriere blev ikke så lang. 
Det skyldes, at han som ung startede egen 
virksomhed indenfor Radio- og antenne-
branchen. Hårdt arbejde, og gode aftaler 
med kommunen, gjorde at han begyndte at 
samle på ejendomme. Det fik klubben glæde 
af, når provinsspillere skulle have tag over 
hovedet. Bl.a. fik Per Krøldrup en lejlighed på 
Gl. Vartovvej.

Da B.93 var ualmindelig tæt på en konkurs 
for nogle år siden, var Hammeken med til at 
redde klubben, selvom det var meget mod 
hans princip at kaste gode penge efter dår-
lige. 

Da Hall of Fame blev født i 2003 var Mu-
seumudvalget ikke i tvivl om at Jørgen Ham-
meken skulle være blandt de udvalgte. 

/palle banks jørgensen 

JØRGEN HAMMEKEN, 88 ÅR, 
født 20.12.1918, død 01.01.2007 176 kampe 34 mål 
(1938/51) og 6 A-landskampe (1946/47)

MINDEORD
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MEDLEMSFORDELE
Nogle af B.93s sponsorer tilbyder medlem-
merne nogle fordele.

I Folkeferie kan B.93s medlem-
mer opnå en rabat på 10% på 
leje af feriehus og på charter-
ferie kan opnås en rabat på 
200 kr. pr. person.

Også rabat på din nye ”3” mobil kan 
opnås. Du sparer op til 199 kr og får 
desuden 120 minutters gratis taletid 

og 200 SMS’er med i købet.

Endelig er der muligheden 
for at anvise en ven/be-
kendt til NYBOLIG ved Peter Norvig. Så får dit 
hold 5% af salget. Læs mere om denne aftale 
i annoncen i bladet.

B.93 FUTSAL
Futsal er et indendørs fodboldspil, som KBU 
har indført turneringer i, og som også DBU er 
interesseret i skal blive indført i hele landet, i 
øvrigt ligesom „street-soccer“.

KBUs turnering er udskrevet for klubber, der 
kan stille med spillere i aldersgruppen 15-25 
år. Kun tre af de deltagende spillere må være 
over 25 år. Spilletiden er 2x20 Minutter og 
hvert hold består af 5 + 7 spillere.

B.93 Futsal er en nyoprettet afdeling i klub-
ben, og initiativtageren er Mads Kusk. Læs 
mere på hjemmesiden www.b93.dk. B.93 har 
allerede deltaget i flere turneringer, og hvis/
når der kommer en kunstgræsbane på parke-
ringspladsen foran klubhuset oprettes også 
en „Street soccer“-afdeling, forlyder det.

Inspektøren på 
Svanemølleanlægget

Kenan Saini
Telefon 3929 1893

SENIORFODBOLD I IDRÆTSHUSET
Hver onsdag spiller vort Grand Old Masters-
hold indendørsfodbold i Idrætshuset på Gun-
nar Nu Hansens plads. Det sker under ledelse 
af vor tidligere DM-vinder, Ejvind Berger(på 
billedet nr. 2 fra venstre). Det er Berger, der 
trods sine 83 år, løber forrest under opvarm-
ningen.

Under 2. verdenskrig måtte Ejvind Berger 
flygte til Sverige, hvor han spillede på „flygt-
ningelandsholdet“ imod Stockholms byhold.
Rigtige landskampe blev det ikke til, men 
i 1946 en B-landskamp, hvor han scorede. 
Også et DM i cricket blev det til.

På billedet ses blandt andre: Finn Jacob(vor 
tidligere inspektør), Bent Mortensen (far til 

Claus. 4 mål i sidste afgørende kamp ved op-
rykningen i 1989), Hans Hesselberg

(meget vidende i B.93s historie) og Kaj 
„Boll“ Christensen ( kustode i Museumsud-
valget).

NÅR DU HANDLER 
– KIG EFTER VORE 
ANNONCØRER
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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

Fanklubben „De hvi-
de engle“ er stiftet 

i april 1997 og fejrer 
derfor 10 års jubilæum 

i næste måned. Fanklub-
ben støtter Divisionsholdet 

på festlig og fredelig måde, og 
var i efteråret medvirkende til Divisionshol-
dets flotte sejre. Med trommerne skabes en 
god stemning på Østerbro stadion.

I klubhuset på Svanemølleanlægget er et 
glasskab med klubbens mange souvenirs.

Formanden for Fan-klubben er: Freddy 
Nehm, der træffes på telefon 44 65 94 66. 
På hjemmesiden kan meget mere læses: 
www.b93-fanklub.dk.Webmaster er John 
Groth, groth@webspeed.dk. På B.93s egen 
hjemmeside: www.b93.dk kan man også 
finde fan-klubben under Divisionsholdet.

FAN-KLUB

93 FOREVER FANSITE
Findes på hjemmesiden: www.b93.dk; Divisions-
afdelingen, Fanklub. Denne side „bestyres“ af 
Erik Petersen, der foruden en række oplysninger, 
skriver det officielle referat fra B.93s kampe, der 
foreligger hurtigt efter kampenes afholdelse
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ABONNENTER PÅ FODBOLDBLADET

Anja G. Nielsen
Benny Petersen
Bent Jørgensen
Bernhard Deneke
Bjarne Eklund
Brian Carlsen
Christian Bandak
Dennis Høgart
Erik Baagøe
Erik Brenting
Erik Jørgensen
Erik Petersen
Flemming Fog

Flemming „Bays” 
Jensen
Gert Tronsegaard-
Petersen
Hans-Henrik Holm
Ino Jacobsen
Jens Jørgensen
Jes Wilhelmsen
John Fog
John Møller Petersen
John Runov
Jørgen Brøndberg
Kaj-Ove Møller

Vi takker gruppen, der er abonnenter, idet 
de er med til at holde liv i bladet og støtte 
det. Bladet tilsendes abonnenterne på ud-
givelsesdagen. Støtten er på min.100 kr og 
tilsendes forretningsføreren (se kolofonen 
på side 2)

B93 FODBOLDBLAD
ABBONNENTER 2007

Keld Svensson
Leif Clemens 
Pedersen
Leo Mathiesen
Mogens Frederiksen
Ole Flemming 
Hansen
Ole Gade Lorentzen
Otto Jacobsen
Per Nielsen
Peter Jensen

Poul Christensen
Ryan Svensson
Stig Kargaard
Svend Boelsmand
Svend Aage Bruun
Svend-Erik Jensen
Tom Andersen
Uffe Vibov
Ulla Andreasen
Michael Christensen

På billedet er det „B.93 Fodbold“s ansvarlige redaktør, 
der ses sammen med klubbens direktør, Claus Borre 

hvis kontrakt netop er forlænget til sommeren 2008.
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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:

Klaas Muizelaar (tennisformand)

Privat: 3961 1702

kmuizelaar@hotmail.com 

Jon Bremerskov (tennis)

Mobil: 2970 2970

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 (fodbold)

Privat: 4817 5893 

torbenklarskov@jubiipost.dk

Tilknyttet administrator:

Henrik Dreiager

Privat: 5058 1551

Arbejde: 3085 9012

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: 2644 8651

kim.milwertz1@skolekom.dk

Majken Gilmartin

Tlf. 4010 7099

mmg@gilmartinfilm.com

Mads Kusk

Mobil: 2834 2658

madskusk@hotmail.com

Jasin Christensen

Mobil: 2685 3693

jasin_rahmani@hotmail.com

Arbejdende suppleanter:

Nikolej Beuschel

Tlf. 3946 6134

nikolej.beuschel@mail.com

Flemming Johansen

Tlf. 3961 7510

Freyjohansen@tele2adsl.dk




