B.93

FODBOLD

2008
4 MARTS
NUMMER 2

1

B.93 FODBOLD • Nr. 24 • marts 2008
Redaktionen af dette blad er
afsluttet 23. februar 2008

B.93s kontor
Gitte Arnskov

B.93 og redaktionens adresse
Ved Sporsløjfen 10
2100 København Ø

Kontoret er åbent
Tirsdage, Onsdage og Torsdage
Fredag

Redaktion
Palle „Banks“

Banekontor
Kenan Saini

tlf. 3929 1893

Restaurant

tlf. 3927 3014

Freddie Birtø
Henrik Engel
Finn „Ludo“
Leif Milwertz
Jesper Nielsen

tlf. 4465 2885
palle.banks@teliamail.dk
tlf. 4373 0880
birtoe@kabelmail.dk
tlf. 4846 1216
b93prof@yahoo.dk
tlf. 3879 1485
ludo@privat.dk
tlf. 4491 8067
lmdesign@mail.dk
tlf. 3927 1890
jn56@hotmail.com

tlf. 3927 1890
fax. 3927 3011
gitte@b93.dk
Kl. 12 – 16
Kl. 12 – 15

Hjemmeside Redaktion
www.b93.dk
Inder Sapru
inder@indernettet.com
Klaus B. Johansen
tlf. 3120 0881
Klaus.B.Johansen@gmail.com

Bladet kan også læses på B.93’s hjemmeside
Husk medlemsfordelene:

Forsidebillede: 2000 årgangen sammen
med divisionsholdet (Foto: Torben Meyer)

BLADET HAR JUBILÆUM
(25 NUMMER) I 2008
Bladet „B.93 Fodbold“
går nu ind i sin 7. sæson.
Bladet forsøger at afspejle den kultur og politik fodbolden står for i
B.93. I dette og det kommende nummer i maj er
Freddie Birtø stadig leder
FB
af redaktionen.
Nyt medlem af denne er Leif Milwertz, der
tidligere har været redaktør af B.93s medlemsblad i årene 1971, 72 og 73.
Takket være bladets ihærdige annoncechef,
Jørgen Bundgaard, der heldigvis fortsætter,
er det lykkedes bladet at overleve de 6 år
uden økonomisk tilskud fra klubkassen, som
vi i sin tid lovede repræsentantskabet i B.93,
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da vi ﬁk lov at starte bladet. Men vi har også
været meget spartanske i redaktionen. Vi
skylder de nuværende godt 20 annoncører
stor tak og ligeledes de mange abonnenter.
Desuden stor tak til Københavns tekniske
skole for megen og dygtig bistand med
lay-out og design.
Printmedier har ellers en hård tid, hvor det jo
er nettet og hele den elektroniske side, der
dominerer. Fodboldafdelingens kommunikationspolitik (omtalt i „B.93 Fodbold“ nr. 21,
der kan læses på nettet) betegnede dette
blad som værende af „stor gemmeværdi“,
men vi får dog også megen aktuel ros fra
mange medlemmer. Vi takker meget for denne opbakning, der gør redaktionsarbejdet
gladere og nemmere.
fb

VI HAR EN PLAN – OG VI FØLGER DEN
Det går i disse år fremad på samtlige områder
i B.93. Det går ikke altid så hurtigt, som vi
ønsker, men retningen er rigtig. Og den følger den plan, som blev lagt for fem år siden.
B.93 vil være med i toppen af dansk fodbold,
som vi har været det i det meste af vores mere
end 100-årige historie. Både i ungdomsfodbold og i seniorfodbold. Og det arbejdes
der hårdt og målrettet på af de mange medlemmer og ﬂere hundrede trænere, ledere
og frivillige i vores gode klub.
Det arbejde, der udføres i de her år i den
gamle klub, er ikke tilfældigt. Det er et resultat af den plan, der blev lagt for fem år siden,
da klubben var i den måske alvorligste krise
nogen sinde, både sportsligt, økonomisk og
organisatorisk. Det var dengang, vi stod med
ubetalte regninger for flere millioner kroner,
et katastrofalt dalende medlemstal, indbyrdes
uenighed og skænderier. En klub på katastrofekurs.
Takket være mange, mange gode kræfter i
klubben synes det i dag at være mange år
siden. I dag arbejder vi i samme retning og
udvikler hele tiden nye tanker og nye fremtidsplaner.
Da det så værst ud i foråret 2003, samlede vi
kræfterne, valgte en ny fodboldbestyrelse og
blev enige om, hvilken retning, vi skulle gå i.
Dengang sagde vi – og det siger vi stadig – at
der er tre vigtige ting, der skaber en stærk
klub:
1) Den gode stemning
2) Det gode anlæg
3) Fastansatte medarbejdere
Det er den masterplan, vi arbejder efter, og
som vi hele tiden udbygger.

DEN GODE STEMNING
I dag er der en god stemning i klubben. Der er
aktivitet i mange timer alle ugens syv dage.
Men vi skal hele tiden arbejde med at gøre
den gode stemning bedre. Vi kan hele tiden
blive bedre til at hjælpe hinanden. Give en
hånd med, når andre har brug for hjælp. Sige
tak for hjælpen, når andre giver et nap med.
Vise hensyn og ﬁnde løsninger, når der er
trængsel på banerne. Passe på vores fælles
klub. Jeg synes, vi ser masser af eksempler på
ﬂeksibilitet og hjælpsomhed i klubben fra
divisionsholdet til yngste mikrotræner. Det er
en fornøjelse. Men lad os sætte en ære i at
blive endnu bedre til det. Og til at møde nye
medlemmer og gæster på samme måde. Det
skal være et varemærke for B.93. Klubben,
hvor det er sjovt at være.

DER ER SKET MANGE FREMSKRIDT
Vi ﬁk i 2007 den store udvidede kunstgræsbane, som vi havde ønsket i mange år. Og vi
ﬁk et godt samarbejde med kommunen, som
bragte vores græsbaner op på et rigtig ﬂot
niveau. Det samarbejde skal fortsættes og
udbygges i 2008. Vi ﬁk anlagt en minimultibane foran klubhuset, som er en kæmpesucces. Bruges af hele lokalområdet men giver
også B.93 ekstra plads, som vi har brug for
om vinteren, når der er trængsel på den store
kunstgræsbane.

Der afholdes ordinær
generalforsamling i B.93
Tirsdag den 29. april 2008
klokken 19.30 i klubhuset
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I klubhuset har vi fået fuld rådighed over en
del af 2. salen i klubhuset og indrettet den
til divisionstruppen og Hall of Fame under
ledelse af Kulturudvalget. Vi har fået opkvaliﬁceret motionsrummet og indrettet det til en
egentlig motionsafdeling, som man kan blive
medlem af. Vi har fået indrettet et nyt ungdomslokale på 1. sal og et kontor til den
sportslige ledelse i stueetagen. Og kulturudvalget arbejder løbende med at få alle lokaler
til at ose af B.93 historie.

indendørsfodbold, og hvor vi får plads til nye
sportsgrene også, så vi kan blive en større og
stærkere klub.

OG DER ARBEJDES PÅ AT
SKABE NYE FORBEDRINGER

Til sommer begynder arbejdet med at renovere Østerbro Stadion. Københavns Kommune besluttede sidste år at bruge 40 millioner
kroner, så stadion kommer til at leve op til
kravene i 1. division og kan bruges til international atletik. En beslutning af kolossal
betydning for B.93.

Vi arbejder på at få forbedret lyset på kunstgræsbanen. Vi arbejder på at skabe bedre
rammer om opvisningsbanen, og vi vil forsøge
at skaffe penge til opstilling af en lille pavillon
ved banerne til forældre og trænere.
Vi skal have bygget en ny tennis- og multihal
på grunden ved siden af klubhuset. I skrivende
stund venter vi på, at Københavns Kommune
giver tilsagn om, at vi kan bygge på grunden,
så vi kan gennemføre salget af den gamle hal
til Sparta. Pengene fra dette salg vil blive
brugt til at bygge tennishal. Men vi tror på, at
vi fra fodboldafdelingen kan skaffe penge til
også at bygge en multihal, hvor vi kan spille

Uden om hallen ønsker vi at skabe et fritidsog idrætsområde, som er åbent for alle, og
som kan gøre B.93 til et mødested for hele
Østerbro. Det er planer, vi ikke gennemfører i
løbet af et halvt år, men vi er tålmodige, og
vi tror, at vi når målet og får givet den samlede klub et gigantisk løft.

FASTANSATTE MEDARBEJDERE
Vi skal have skabt en solid organisation med
fastansatte medarbejdere. Klubben må ikke
kunne falde sammen, som det skete i 2000
og 2001, fordi et generationsskifte gik galt,
ledelsen mistede magten over økonomien,
og hele det frivillige arbejde var tæt på at
bryde sammen. Og vi er godt i gang med at
skabe denne solide organisation.
I fodboldafdelingen har vi fra 2006 haft en
fuldtidsansat ungdomskonsulent, og i dag er
Jesper Nielsen en uundværlig del af fodboldafdelingens daglige liv. Fra 1. april får vi en ny
ungdomskonsulent på fuld tid som led i en ny
aftale om partnerskab om integration, som
Københavns Kommune har indgået med B.93
og ﬁre andre københavnske fodboldklubber.
Men bare rolig, Jesper bliver i klubben.

HANS DRACHMANN
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Vi har fra 1. januar igen haft en fuldtids ansat
talenttræner, og Bjørn Rasmussen er godt i
gang med at arbejde hen mod næste mål,
som er at B.93 skal have A-licens i det nye
DBU-system, som skal aﬂøse det hidtidige
ITU-system.

genskabt fødekæden af talentfulde spillere til vores divisionstrup, og vi har i år en
meget lovende og talentfuld trup, som vi
tror, kan føre os tilbage til 1. division.

NHAVNS
ND FOR KØBE
ION
HELHEDSPLA
TERBRO STAD
ØS
D
VE
G
IDRÆTSANLÆ

Vi har Henrik Engel ansat som direktør i
B.93 Kontraktfodbold Aps og som konsulent
og fundraiser i moderklubben. Og vi har timelønnet assistance til bogføring og regnskab, som supplerer det fornemme arbejde,
som Henrik Dreiager udfører for klubben.
B.93 skal stadig være en klub, der i høj grad er
drevet af frivilligt arbejde og den entusiasme
og begejstring, som følger med det. Men den
fastansatte stab skal lægge det fundament,
der er nødvendigt, og give de frivillige den
støtte og rygdækning i det daglige, som sikrer, at det er sjovt og ikke surt slid at komme i
B.93. Vi vil fortsætte ad den vej i de kommende år.

HVOR STÅR VI SÅ?
Vi står der, hvor vi efter fem år har overvundet
kollapset i 2001 og 2002, og hvor vi bevæger
os fremad. Samtidig med, at vi udvikler klubben. Og vi gør det i enighed og fællesskab. Se
medlemsudviklingen i fodbold side 45 og vi
har sat som mål at have 1.000 i 2010. Det skal
vi nok nå. Heldigvis er der nu også fremgang
i tennis, så vi for få måneder siden samlet
rundede 2.000 medlemmer inklusiv de passive. Det er en forbedring på 500 i løbet af få
år. Næste mål er 2.500 medlemmer og en
position som den klart største idrætsforening
i Københavns Kommune.
Vi er godt på vej til at få vores ungdomselitehold op på det niveau, hvor de hører til, og
målet er som sagt at komme med i den bedste
gruppe i det nye DBU-licenssystem. Vi har

Vi har styr på økonomien. Vi har fem års
solide overskud i moderklubben og fire
år med overskud i det professionelle selskab. Pengene blev i første omgang
brugt til at betale gælden af. Nu er vi begyndt at spare op og investere i fremtiden.
Salget af Mathias „Zanka“ Jørgensen til FC
København sidste år var med til at skabe et
godt resultat i klubben. Det er med til at skabe forbedringer for alle, men vi kaster ikke
bare pengene ud i højere driftsudgifter, for vi
har ikke en Mathias, vi kan sælge hvert år. Så
vi bruger pengene til at konsolidere og bygge
op i fornuftigt tempo. Og vi vil i 2008 fortsætte arbejdet med at skabe en solid drift på et
højere niveau i B.93 Kontraktfodbold Aps, så
vi sikrer, at vi kommer tilbage i 1. division på et
sikkert fundament.
I 2007 stiftede klubben sit andet datterselskab, Østerbros Idrætspark A/S, som har til
opgave at opføre og drive den nye hal – B.93
Hallen – med tilhørende idræts- og aktivitetsområde. En anden hovedopgave i 2008 og en
af de vigtigste i de sidste 50 år. se side 7.
I 2008 vil vores hjemmesideredaktion lancere
en ny og endnu ﬂottere og informativ hjemmeside. Og så skal vi videre med at udvikle
B.93 til den moderne klub i en moderne by.
En klub, der har en mangfoldighed i medlemsskare og i talent, som ikke mange kan
matche, og som hele tiden er åben over for
nye ideer, nye sportsgrene, nye samarbejdspartnere.
Og med en fantastisk stemning. Det skal være
endnu sjovere at være B.93’er.
Hans Drachmann
(Medlem af hovedbestyrelsen og
bestyrelsen i B.93 Kontraktfodbold)
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TO NYE MEDLEMMER I BESTYRELSEN FOR
ØSTERBROS IDRÆTSPARK A/S
På en ordinær generalforsamling 21.
februar i Østerbros Idrætspark A/S
blev Jens Kampmann og Leo Larsen
valgt som nye medlemmer af bestyrelsen. Efter generalforsamlingen
valgte bestyrelsen Jens Kampmann
som sin formand.
ØVRIGE BESTYRELSE
Søren Daugbjerg (næstformand)
Henrik Lindholm (kasserer)
Simon Munch Hermansen (sekretær)
Axel Thrige Laursen
(udpeget af Østerbro Lokaludvalg)

DEN NYE BESTYRELSE LEO LARSEN, HENRIK LINDHOLM,
SIMON MUNCH HERMANSEN, JENS KAMPMANN,
AXEL THRIGE LAURSEN, SØREN DAUGBJERG OG
INDER SAPRU (DIREKTØR).

Både Jens Kampmann og Leo Larsen er aktive
tennisspillere i B.93, og klubben har store
forventninger til, at de nu går ind i arbejdet
med at opføre B.93 Hallen og et tilhørende
idræts- og fritidsområde ved B.93 klubhus
ved Svanemøllen, som kan blive en kæmpegevinst for både B.93 og for hele Østerbro og
nabobydelene. Opførelsen af B.93 Hallen og
Østerbros Idrætspark er et led i den helhedsløsning for Østerbro, som Københavns Kommune besluttede i foråret 2007, og som indebærer, at B.93 sælger den gamle tennishal
ved Østerbro Stadion til Sparta.
Ud over at spille tennis i B.93 er Jens Kampmann kendt som tidligere hovedformand i
B.93 og som verdens første miljøminister, og
han bestrider i dag en række bestyrelsesposter. Leo Larsen er tidligere departementschef i Miljøministeriet og nuværende
direktør i Sund og Bælt Holding.
Østerbros Idrætspark A/S er et selskab, som
B.93 stiftede sidste år med henblik på at opføre B.93 Hallen og det nye spændende
idrætsområde, som klubben vil skabe som
et mødested mellem den organiserede og
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uorganiserede idræt. Som sin første aktivitet
har B.93-selskabet i 2007 med støtte fra en
række fonde anlagt en minimultibane foran
klubhuset, som kan bruges til fodbold, tennis, basketball, volleyball, badminton og som
bruges af institutioner og skoler og af hele
lokalområdet.
B.93 Hallen skal indeholde fire tennisbaner,
omklædningsrum og opholdsrum og – når
pengene er bragt til veje – også en spændende
multihal, som skal have plads til i hvert fald et
par hundrede tilskuere og kunne anvendes til
både indefodbold, håndbold, ældreidræt og
andre idrætsgrene, lige som den skal kunne
brugs til opvisningskampe i tennis. B.93 og
Østerbros Idrætspark vil nu intensivere arbejdet med at skaffe ﬁnansiering til en sådan
multihal, som man gerne samarbejder med
andre idrætsklubber på Østerbro om. Et samarbejde, som der er taget de første indledende skridt til.
Læs mere om Østerbros Idrætspark og B.93
Hallen på www.b93.dk – se under B.93 Hallen.

DIVISIONSTRUPPEN FORÅR 2008
MÅLMÆND
Ulrik Thomsen
Mo Thegler
Heine Lysemose

FORSVARSSPILLERE
Polat Bozkurt
Mikkel Dencher
Emil Farver
Martin Heisterberg
Jeppe Hestehave
Wissam Nielsen
Carl Bjarke Petersen
Michael Rytkönen
Jonas Schumacher
Mark Strøm

MIDTBANESPILLERE
Dragan Bakovic
Patrick Boiken
Martin Drescher
Yassin Erdem

Simon Glarding
Jan Hansen
Lars Hjortshøj
Mads Heisterberg
Mads Kaltoft
Jesper Kolding
Mikkel London
Glen Marcher
Venhar Sabani
Bashkim Ziberi

ANGRIBERE
Mohammed Ali
Jan Isaksen
Allan Mohammed
Simon Nielsen
Ronny B. Petersen
Alban Shipsani
Lau Thykén

7

TRÆNERTEAM
Fodboldbladet fangede lige Erling Bøje, der
nu igen er tilbage som sportschef, efter vikariatet som divisionstræner i efteråret. Hallo,
hvorfor er der så mange i 1. holdstruppen og
hvad er målsætningen. Af de 36 spillere er 12
fra årgang 1989/90, og en del af disse skal
modnes til divisionsfodbold på Københavnsserieholdet. Tidligere har vi mistet mange
unge talenter, det skulle gerne være slut nu.
Vor målsætning er, at forbedre vor 7. plads
med 3–4 pladser i foråret og så i løbet af et
par sæsoner rykke op i 1. division. Grundstammen regner vi med er blandt den
nuværende trup.
Der er en ﬁn stemning i truppen, og de første
træningskamp har været positive (B93 har
lige slået Frem med 3-0). Vi har et ﬁnt træ-

TRÆNERTEAM
CHEFTRÆNER
BENNY GALL

ASSISTENTTRÆNER
DAN LÜBBERS

TRÆNER MED SÆRLIGT
ANSVAR FOR U-HOLDET
JAN CARLSEN
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nerteam med Benny Gall
(36 år) som cheftræner,
assisteret af Jan Carlsen
(41 år) og Dan Lübbers
(36 år), som begge er tidligere divisionsspillere i
B93 (med hhv. 71 og 203
kampe, red.).
M å l m a n d s t ræ n i n g e n ERLING BØJE
varetages af Nicolas Nielsen (220 kampe),
fysisk træning af Peter Møller Christensen og
Bjørn Rasmussen har speciel focus på de unge
(ITU-træner) – så der er mange til at beskæftige den store trup.
Fra holdet i efteråret har vi blandt andet
mistet Kristian Nielsen (HIK) og Thomas Høgh
(Fremad A.). Til gengæld har vi fået en masse
nye spændende spillere. Vi spiller 4-4-2 med
mere focus på kanterne, hvis du forstår.
/palle banks jørgensen

STILLING I
2. DIVISION ØST
B.93 er efter efterårets 15 kampe nr. syv med
22 point og en målscore på 22-22.
På oprykningsplads ligger Fremad Amager
med 35 point, og på 2. pladsen, der giver
oprykningskamp, ligger FC Roskilde med 32
point. På de to nedrykningspladser ligger
Glostrup FK med 11 point og KB med 14 point.
Vore naboer fra Skjold ligger lige under B.93
på 8. pladsen med 20 point.

DEN NYE DEN NYE DIVISIONSTRUP

12 NYE SPILLERE
Målmand
Mo Thegler, 17 år (nyoprykket yngling)
Forsvar
Mikkel Dencher, 18 år (fra FC Nordsjælland)
Jeppe Hestehave, 23 år (fra Ølstykke)
Michael Rytkönen, 27 år (tidl. Ølstykke og Herfølge)
Midtbane
Patrick Boiken, 18 år (nyoprykket yngling)
Simon Glarding, 19 år (nyoprykket yngling)
Mads Kaltoft, 18 år (fra FC Nordsjælland)
Mikkel London, 19 år (nyoprykket yngling)
Bashkim Ziberi, 22 år (tidl. AB og FC Nordsjælland)
Angreb
Mohammed Ali, 18 år (nyoprykket yngling)
Lau Thykén, 22 år (fra Værløse)
Alban Shipsani, 21 år (tidl. Værløse og FC Nordsjælland)

VENHAR SABANI
BEDSTE SPILLER

B.93S KAMPE I FORÅRSSÆSONEN 2008
20. marts
B.93–Værløse
24. marts
Glostrup–B.93
29. marts
B.93–Fremad Amager
06. april
Slagelse–B.93
12. april
B.93–Stenløse
19. april
Skovlunde–B.93
26. april
B.93–Greve
03. maj
B.93–Skjold
12. maj
KB–B.93
17. maj
B.93–Søllerød/Vedbæk
24. maj
B.1908–B.93
31. maj
B.93–Brønshøj
05. juni
FC Roskilde–B.93
07. juni
B.93–Brøndby
14. juni
Holbæk–B.93

De otte hjemmekampe spilles kl. 15

MARTIN DRESCHER
BEDSTE FIGHTER

CARL BJARKE PETERSEN
BEDSTE KAMMERAT
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B.93 BLIVER MIN SIDSTE STATION
– Samtale med divisionsholdets Carl Bjarke Petersen
HVORDAN KOM DU TIL AT
SPILLE I B.93?

HVILKE KLUBBER HAR DU TIDLIGERE
SPILLET I?

Efter en skades periode på fem år efter Silkeborg Fodbold College startede jeg ude i
Fremad Amager på deres serie 5. hold. Som
tiden gik, blev jeg stærkere og stærkere, og
begyndte turen op gennem alle deres hold i
klubben. Da jeg begyndte at træne med 1.
holdet opstod muligheden for at komme til
B.93. Havde en rigtig god kammerat jeg
havde spillet med i Silkeborg som spillede i
93. Gennem Michael Jensen ﬁk jeg kontakt
med vores nuværende assistenttræner Dan
Lübbers og hans makker Danny Jung. Kom til
en prøvetræning og resten er historie.

Jeg startede som lilleput i MG&BK i Middelfart på Fyn. Spillede nogle år i Ringe. Siden da
tog jeg på Hessel Gods Fodbold-kostskole i
Grenå. Derefter videre på Fodbold College i
Silkeborg. I 2001 genoptog jeg fodbolden
ude i Fremad Amager. B.93 bliver min sidste
station. Jeg er glad for at være her og føler
jeg er kommet „hjem“.

HVAD ER DINE STYRKER
OG SVAGHEDER?
Mine styrker er primært min gode indstilling
og vilje. På banen er jeg kropsstærk, hurtig,
og god på låget samt til at læse spillet –
mindre god teknisk. Minder i bund og grund
om Martin Laursen som jeg spillede med i
Silkeborg. En fyr som jeg altid har set op til og
lært af. Faktisk ligner vores karrierer hinanden – dog på forskellige niveauer! Vi har
begge kæmpet med skader, røget ind og ud
af holdet men beholdt troen på egne evner,
og det har givet pote i sidste ende.

HVILKE HOLD ER DE
STÆRKESTE I DIVISIONEN?
Som jeg ser det er Fremad Amager klart det
stærkeste hold. Selvom vi var ved at slå dem i
Sundby, har de et godt hold med mange proﬁler. De har økonomien i orden, fået Friis og
Spurv som makkerpar og forstærket sig med
gode spillere. Tænker specielt på Anders
Qvist, deres to angribere og „vores“ Thomas
Høegh. Han bliver en gevinst for dem. Udfordrerne er Brønshøj og Roskilde. Vi bliver forårets hold og ender med at drille de øverste!
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HVAD ER DIN FAVORITPLADS?
Min favoritplads er i det centrale forsvar.

DYRKER DU ANDRE IDRÆTSGRENE?
Går ikke til anden sport. Fodbold er min klare
prioritering, dog får jeg styrketrænet en del
og får tid til noget yoga. Begge dele for at
forebygge og reducere evt. skader.

FORTÆL OM DIN UDDANNELSE OG
FREMTID?
Jeg er født og opvokset i Middelfart på Fyn.
Af familiære årsager skulle jeg på kostskole
med min søster i Ringe fra 7.–9. klasse. Derfra
videre på Hessel Gods og Silkeborg. Da jeg
blev alvorligt skadet i Silkeborg gik det op for
mig at jeg ikke skulle satse fuldt ud på fodbold. Derfor meldte jeg mig selv til Den Kongelige Livgarde. Kunne ikke komme på
sergentskolen på grund af min skade, men da
jeg var færdig i Livgarden søgte jeg optagelse som reserveofﬁcer. Blev optaget og startede direkte på sergentskolen, og derefter
videre på løjtnantsskolen. Pt. er jeg i gang
med en 2-årig master-uddannelse i coaching
og håber på optagelse i politiet i løber af foråret.

REDAKTIONEN:
Spurv er Mads Spur-Mortensen og
Anders Qvist (Tidl. B.93)

Medlemmer af B.93 Erhvervsklub

D.B.N Malerﬁ rma
v/ Dennis Bo Nielsen

Quasi Capital
Management
Revisionsfirmaet
BRDR. Jensen

Qvist Herman ApS

Soff t Design
So

TELESELSKAB 3
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KAPITALFORHØJELSE
Bestyrelsen i „B.93 Kontrakt Fodbold“ har et
ønske om en kapitalforhøjelse, og havde derfor i januar indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling, hvortil medlemmerne i B.93
havde adgang. Efter at formanden Henrik
Lindholm havde budt velkommen blev direktør Henrik Engel valgt som dirigent.

BESTYRELSENS FORSLAG OM
KAPITALFORHØJELSE

KELIM

Anpartskapitalen skulle forhøjes med nominelt 875.000 kr Nye anparter af hele forhøjelsesbeløbet skulle tegnes af B.93 til kurs 144
ved en kontant indbetaling af 1.260.000 kr, at
de nye anparters størrelse skulle være på
1000 kr, at de nye anparter skulle give ret til
udbytte fra vedtagelsestidspunktet, at anparterne skulle være underlagt de samme
omsætningsbegrænsninger som de øvrige
anparter. Vedtagelsen betød tillige at selskabet skulle afholde omkostninger til advokat
og revisor. Kapitalforhøjelsen skulle ske kontant inden registreringen hos Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen. Generalforsamlingen bemyndigede advokat Rasmus Hoffery Nielsen
til at forestå registreringen og samtidig æn-

12

HENRIK ENGEL
dre vedtægterne i henhold til vedtagelsen,
som skete eenstemmigt.
På generalforsamlingen fremkom i forbindelse med debatten et forslag om at ændre
anpartsselskabet til et aktieselskab. Forslaget
begrundedes med at et A/S var mere seriøst i
denne sammenhæng.
Forslaget blev eenstemmigt vedtaget, og direktør Henik Engel bemyndiges til at orientere selskabets advokat om denne ændring.
Formanden kunne afslutte generalforsamlingen med et ønske om, at også eksterne investorer var ønsket i „B.93 Kontrakt Fodbold“.
fb

WIINSTEDT ORIENTTÆPPER &
KELIMGALLERI
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

Strandvejen 201

(før Øregaardsparken)

TALENTUDVIKLINGEN I B.93
– DEN RØDE TRÅD
TALENTCHEF (DIV. + Y + J)

FRANK NIELSEN

TALENTTRÆNER

BJØRN RASMUSSEN
1. Ynglingetræner: Thomas Petersen/Jakob Pedersen
1. Juniortræner: Bjørn Rasmussen/Jakob Pedersen

TALENTLEDER (DRENGE OG LILLEPUT)

PETER ARNHOLT

SUPERVISOR FOR U/10

GO´ MORGEN TRÆNING
Passagererne på linje A til Farum undrer sig
sikkert, når de kigger ud af vinduet og ser ﬁre
store drenge og en høj mand træne fodbold
kl. 8 om morgenen, men de fodboldkyndige
blandt passagererne nikker anerkendende.
Knægtene nede på kunstgræsset kan sparke,
drible og laver tricks med bolden, så det ve´
noget. Det må man lade dem.
Og sæ´fø´li´ ka´ de det. For det er jo B.93s nye
talenttræner, Bjørn Rasmussen, der sammen
med nogle af klubbens allerdygtigste unge
fodboldtalenter er til morgentræning. B.93
drengene vil gerne være blandt de dygtigste
unge, fodboldspillere i Danmark, og det kommer man ikke sovende til.
6–7 træningspas om ugen, ingen Bounty eller
pomfrit og i seng inden 2. halvleg af Champions League begynder. Og så skal skolen, vennerne og Ida fra nr. 17 også passes.
For at hjælpe de unge talenter med at få det
hele til at gå op i en højere enhed har klubben pr. 1. januar har ansat den tidligere U16træner og lærer, Bjørn Rasmussen som fuldtids talenttræner. Bjørn skal hjælpe de unge
talenter, så de både bliver rigtig dygtige til
fodbold, kan få en uddannelse og ikke mindst
være glade for tilværelsen.
Held og lykke til Bjørn og drengene fra både
togpendlere og redaktion.
Ansættelsen af Bjørn Rasmussen er et ønske
om at styrke talentarbejdet i klubben, så det
bliver endnu sjovere at være i klubben og at
spille fodbold for B.93s mange talentfulde
børn og unge.
Tak til den københavnske talent- og eliteorganisation „Team Copenhagen“, der har
været medvirkende til, at vi har kunnet
ansætte Bjørn.
v/Jesper

NICOLAJ BO HJEDG
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JENS E. BLIVER NY
UNGDOMSKONSULENT I B.93
Jens Espensen, 54-årig lærer,
fodboldtræner og journalist
bliver ny ungdomskonsulent i
B.93. Det besluttede fodboldbestyrelsen på sit møde d. 25.
februar. Jens har i sit arbejdsliv været meget optaget af
fodbold, ikke mindst af spillets pædagogiske
muligheder i forhold til børn og unge fra alle
sociale og etniske miljøer. Han har været
sprog- og idrætslærer for danske børn og
unge og for ﬂygtninge- og indvandrere,
skrevet om fodbold for Tipsbladet i Danmark
og Spanien og værettræner på højt fagligt
niveau både herhjemme og i udlandet. Ansættelsen af endnu en ungdomskonsulent er
blevet mulig, fordi B.93 blev én af de fem fodboldklubber, som Københavns Kommune
valgte at indgå en tre-årig samarbejdsaftale
med. Aftalen, der løber frem til marts 2011,
forpligter klubben til at arbejde videre med
at udvikle en rummelig klub, hvor alle sociale
og etniske grupper trives og udvikler sig fodboldmæssigt og socialt.
Tak til Københavns Kommune, og stort velkommen til Jens.
v/Jesper

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
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VI GLÆDER OS
Det er sjovt at lege, spille bold og være sammen med kammeraterne. Sommer som vinter.
Og den nyrenoverede Svanemøllehal, kasernen, stævnerne, kunstgræsset og den milde
vinter har gjort vinteren 2007–08 sjovere end
mange tidligere vintre.
MEN,der er noget særlig ved foråret, sæsonstarten, de nye muligheder og det grønne
græs-græs. Og yes, børn- og unge i B.93 står
på spring for at lammetæve Victoria 2–1 eller
hive et hæderligt 3–5 nederlag med hjem fra
mødet mod de formstærke miniputter fra
B.1903.
U16, U18 og eliteøst-pigerne fra U17 sæsondebuterer i weekenden 5–6. april, mens de
øvrige større børn og unge må vente en uge
med at vise de øvede saksespark og hælpasninger i reel action.
Børnefodbolden for U10 og nedefter starter
14. april. Det bli´r for spændende. Rigtig go´
kamp og husk som altid at opføre jer som ved
første date med Pia fra klassen. HIK, Fix,
Skjold ja selv Hvidovre er legekammerater og
skal ha´ det godt, når de besøger os.

B.93 HAR FØLGENDE HOLD TILMELDT
KBUS FORÅRSTURNERING:
3
3
6
11
10
7

DRENGE
Ynglingehold
Juniorhold
Drengehold
Lilleputhold
Miniputhold
Mikroputhold

PIGER
2
1
2
1
1

U17 hold
U14 hold
U12 hold
U10 hold
U8 hold

Vi ses på banerne i april med kaffe, tæppe,
frugt til børnene. Husk at ta´ mormor med.
Hun skal ikke snydes for det udlignende mål
til 3–3 mod Frem.
v/Jesper

B.93´ PIGER
– EN AFDELING MED SPARK I
Vintersæsonen er godt i gang, ja nogen vil
sige at den snart er overstået, men derfor er
der alligevel en masse at fortælle fra Pigeafdelingen og her før jeg begynder at skrive,
tror jeg ikke, at jeg kommer til at skrive noget
negativt! Der er så meget godt i gang i afdelingen, at man næsten kan blive helt svimmel!

U8 – U12 (MICROPUTPIGER,
MINIPUTPIGER OG LILLEPUTPIGER)
Under Naias myndige ledelse, er pigerne i
gang med at udvikle sig til at blive nogen af
Københavns sødeste og dygtigste spillere.
Naia unge alder til trods, i en noget presset
situation, hvor hun har ansvaret ALENE for
tre årgange. har hun virkeligt vist sit værd og
på eget initiativ, kom hun og foreslog om det
var i orden, at dele pigerne op i mindre enheder, så hun bedre kunne udvikle hver
enkelt og selvfølgelig var det i orden! Sammen med navnkundige Jesper „The Man“
Nielsen har Naia haft nogle af pigerne til træning sammen med nogle drenge og efter
hvad jeg har hørt, har det vist været til fælles
glæde for begge kønnene, som på den måde
har fundet ud af at „det andet køn“ altså
også kunne spille fodbold.
Til 5-A-Side talte Majken med Inder om
Pige-afdelingen og de mange spændende
og anderledes ting, som vi var i gang med og
han syntes, at det lød så interessant og spændende, at han, efter en kort betænkningstid,
tilbød at gå ind og arbejde med de alleryngste årgange, hvilket så igen kommer til at

betyde, at de alleryngste fra græssæsonens
start, kommer til at miste Naia, men får til
gengæld Inder. Hans egen datter starter sammen med ham og specielt de yngste har vi
været meget tilbageholdende med „bare“ at
smide over på Naia hver gang vi har fået en
henvendelse, da vi godt var klar over at hendes arbejdsbetingelser absolut ikke var de
nemmeste og vi ikke skulle være med til at
gøre dem sværere. Bl.a. har en del af vore spilleres yngre søstre stået parat i baggrunden og
været parate til at blive stolte B.93 spillere.
Fra de ældste af Naias piger vil 6–7 spillere
indgå i talentarbejdet omkring U12, det som
man tidligere kaldte Unions-holdet. Det bliver spændende at følge de yngstes fortsatte
udvikling og jeg er sikker på at de kommer til
at udvikle sig på samme dejlige måde som
vores ældre spillere har gjort.

U14 (PIGER)
U14-pigerne har trukket NITTEN! De havde
umiddelbart ingen træner (i hvert fald ingen
som jeg kunne stå inde for), da de i oktober
rykkede op og derfor måtte de nøjes med
undertegnede (som jeg dog kan stå inde for,
da jeg har kendt mig fra fødslen af!).
Før oprykningen blev det besluttet at alle
spillerne i årgang 94 skulle rykke op med Majken til den nye trup, U17 Piger Yngste, hvilket
så også betød at B.93’s Pige-årgang/U14 i år
kun ville komme til at bestå af yngste årgang,
nemlig årgang 95, men det betyder på den
anden side også, at der bliver bedre tid til at
udvikle denne årgang og med ekspres fart
hæve deres tekniske kunnen, hvilket også har
vist sig at ske.
Fortsætter næste side

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
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I skrivende stund ligger den største udfordring i, at de skal turde og jeg er i gang med
at lære dem at der ikke er noget som hedder
„det kan jeg ikke“ samt at få deres koncentrations-niveau hævet. Alle spillerne kan sagtens spille fodbold, men de er måske endnu
bedre til at snakke, også når træneren prøver
at få et ord indført!
Det er dejlige piger at arbejde med og en
ren fornøjelse, at se dem knække koden til at
udføre forskellige ﬁnter, vendinger m.m. og i
den kommende tid fortsætter vi med at arbejde dels på det helt elementære samt på
øvelser af højt teknisk niveau.

U17 PIGER/YNGSTE
(PIGEJUNIOR/YNGSTE)
Som man med rette også kunne kalde „Majkens Piger“ er en skøn blanding af årgang 94
(ældste årgang U14) og årgang 93 (yngste
årgang U17)og de er bare så velfungerende
socialt, menneskeligt og fodboldmæssigt, at
de næsten skulle stå som rolle-modeller for
mange ungdoms fodbold-hold.
Majken har indført Yoga på programmet
hver fredag, som en alternativ og anderledes
træningsmetode og det har givet genlyd, på
den fede måde, ﬂere steder, at man i B.93 tør
tænke anderledes og ikke kun tænker fodbold, men også forebyggende skades- og
smidigheds-træning.
Pigerne af årgang 94 spillede KM og med en
meget ﬂot, men for pigerne skuffende, 4.

plads til følge og næsten hver weekend har
de turneret de danske haller tynde med indtil
ﬂere hold og næsten hver gang med en ﬁnaleplads til følge og ofte har de været de sidste
som har fået overrakt medaljer, nemlig den
af næsten ægte Guld. Rigtigt mange klubber
er blevet positivt overraskede over den friskhed og uforudsigelighed som pigerne har
spillet med og netop uforudsigeligheden har
ført til de mange sejre, selvfølgelig sammen
med evnen til at udføre de uforudsigelige.
Majken har valgt at hendes trup først efter
nytår skulle spille træningskampe udendørs
og i skrivende stund er tøserne ubesejrede og
uden „pointtab“.

U17 PIGER/ÆLDSTE
(PIGEJUNIOR/ÆLDSTE)
De „gamle“ U17 piger, er godt i gang med 10.
klasse og gymnasium med dertil høje krav og
det har man godt kunnet aﬂæse af mødestatistikken, men absolut ikke af resultaterne,
da de er næsten ubesejrede i vinterens kampe.
I skrivende stund er otte sejre udendørs over
bl.a. AB70, Skjold, B73 Slagelse, Rødovre og
Damsø og et nederlag, nemlig til Skjold Birkerød, men den kamp blev også spillet før vi
startede op på træningen efter juleferien.
Bredden i truppen er næsten skræmmende
og selvom f.eks. vores anfører og tidligere to
gange Årets Spiller, Camilla, er langtidsskadet,
har det ikke haft udslagsgivende effekt i
kampene og med den tilgang, som er blevet

MAJKEN G. VANDT EN POKAL
Cheftræner for de yngste U17 piger, Majken G. ﬁk knus, klapsalver og en grim pokal på årsmødet i den københavnske fodboldorgansiation, KBU. Ikke fordi hun har vundet 2–1 over
Damsø eller opfundet en ny ﬁnte, men fordi hun har arbejdet rigtig meget med at udbrede
streetsoccer for piger. Der skal fortsat være kamp på bane ﬁre, men også leg og små turneringer
i parker og pladser i hele byen gerne tilsat de nyeste hit fra Jean Paul og Beyonce. Streetbasket,
streetsoccer, strandfodbold og andet nymodens er populært hos rigtig mange unge og er helt
sikkert kommet for at blive.
Skjønt at der er sådan nogen som Majken G., der er gode til at få nye ideer og få dem til at blive
til virkelighed. Det synes de åbenbart også i KBU. Det er ikke hver dag, at kvinder får pokaler i
den forsamling. Tillykke til Majken.
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varslet, af meget spændende spillere i løbet
af slutningen af februar og starten af marts
måned, kommer holdet til at se meget spændende ud i foråret, hvor det da også er blevet
til en direkte indplacering i U17 Pige Elite Øst
foran bl.a. AB70 og BK Skjold.
15. december 2007 skulle vi spille Københavnsmesterskab i Inde-Fodbold i Ny Valby
Hallen og optil dette havde vi forhåndsudtaget 10 spillere til de syv pladser som man
må stille med og netop det skulle vise sig at
være fornuftigt, da Camilla skulle pleje sin
langtidsskade og en anden spiller ikke mente at hendes trænings indsats gjorde hende
berettiget til at spille. Altså drog vi af sted
med de tilbageværende otte udtagne spillere, med det i baghovedet, at vi i hallen skulle vælge en spiller fra og det er jo ikke det
fedeste.
Da vi ankom til hallen var der flere som spurgte
mig hvordan det ville komme til at gå B.93,
fortrinsvis stillede op med en årgang 93, fem
årgang 92 og kun en årgang 91, men til dette
kunne jeg frejdigt svare, at jeg havde drømt
om natten at vi spillede ﬁnale, men desværre
var vågnet før ﬁnalen var færdigspillet og
derfor ikke kunne give det endelige resultat!
Efter indledende puljes fire kampe havde
jeg fortsat ret i min drøm og vi havde spillet
os i semiﬁnalen med en målscore på hele
28–5. I semiﬁnalen skulle vi møde KM, efter
min mening, største overraskelse, nemlig
HIK, men det skulle ikke vise sig at volde os de
store problemer og vi vandt sikkert 5–2 og
hermed var dagens mål nået, nemlig DM-deltagelsen og min drøm holdt fortsat.
I finalen mødte vi, alles, undtagen mine,
favoritter fra Damsø, som i indledende lidt
overraskende, havde problemer og tabte til
KFUM, men blev reddet af FB’s udeblivelse,
hvorfor man lavede deres pulje om til en dobbeltpulje og de derigennem kunne hente
den nødvendige 1. plads i land. I ﬁnalen bølgede spillet frem og tilbage, med Damsø som

spillede forudsigeligt og B.93, som gennem
Eriks tekniske træning, spillede uforudsigeligt og teknisk spændende. Den ordinære
kamp endte uafgjort, hvorfor man fortsatte
kampen, som så skulle afgøres med Golden
Goal. Her brændte Emma dagens mest oplagte chance og trænerne, spillere og tilskuerne troede at det skulle blive afgørende,
men B.93 erobrede „bare“ bolden igen og
Emma, som lige havde brændt, besluttede
sig for at det skulle hun ikke huskes for og
derfor kunne hun jo ligeså godt „bare“ score
sejrsmålet! Hvilket hun så „bare“ gjorde! B.93
kunne kort efter af alle, undtagen Damsø, lade
sig hylde som Københavnsmestre 2008 med
Pokal, vinder T-shirts og medaljer til følge.

DAMESENIOR
Klubben havde tre Damesenior syv mandshold i den overståede turnering og i den
kommende turnering vil vi også have tre
hold, men det ene bliver et 11-mands hold,
som starter i Serie 2.
Jørgen har stået med ansvaret alene, men
jeg regner med at han meget snart får en
spillende assistent-træner som også kommer
til at indgå som målmandstræner i Pige-/
Dame-afdelingen, men mere om det på et
senere tidspunkt.
Dameseniorne satte også i år deres tydelige og festlige fodaftryk på årets 5-A-Side og
gennem underretninger fra nogle af pigerne
varede 5-A-Side i år næsten et døgn, med
røde øjne til følge!
Nu har redaktøren fortalt mig at det er tid til
at stoppe, hvorfor i ikke får mere fra mig denne gang. Spændende initiativer fra
B.93’s Piger bliver
beskrevet i følgende
blade.
Michel,
afdelingsleder,
U14 og U17/
Ældste-træner
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SÅDAN SPILLER VI BØRNEFODBOLD I 2008
Rækker:

Årgang(e):

Niveauer:

Antal Spill.:

Res./still.

Tilm. dato

Tilm. form:

U-5

2003

Ingen

3:3

Nej / Nej

18. februar

Klubofﬁce

U-6

2002

Ingen

3:3

Nej / Nej

18. februar

Klubofﬁce

U-7

2001

U-8

2000
200/2001

U-9

1999

U-10

1998
1998/1999

U-11

1997

U-12

1996
1996/1997

Ingen

5:5

Nej / Nej

18. februar

Klubofﬁce

Drenge: Ingen
Piger: Ingen

5:5
3:3

Nej / Nej
Nej / Nej

18. februar

Klubofﬁce

A, B & C

5:5

Nej / Nej

18. februar

Klubofﬁce

Drenge: A, B & C
Piger: Ingen

5:5
5:5

Nej / Nej
Nej / Nej

18. februar

Klubofﬁce

A, B & C

7:7

Ja / Nej

18. februar

Klubofﬁce

Drenge: A, B & C
A, B & C
Piger: Ingen

7:7
9:9
7:7

Ja / Nej
Ja / Nej
Ja / Nej

18. februar

Klubofﬁce

BØRNEFODBOLD: Skal årgang 1999 spille 5:5 eller 7:7 i 2008? Og hvor mange niveauer er der i de forskellige årgange? Vi bringer her en komplet oversigt over KBU’s børnefodbold-tilbud i 2008 – fra u-5 til u-12.
Det er tilmelding i foråret 2008 til alle de nævnte rækker. (kopieret fra KBU-Bladet)

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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LICENSSYSTEM FOR UNGDOMSFODBOLD
På repræsentantskabsmødet i DBU 23. februar vedtogedes et nyt licensssystem for ungdomsfodbolden. Forslaget dækker både
drenge- og pigefodbold. Systemet indføres
for at præcisere hvilke krav, der helt eller delvis skal opfyldes i de enkelte klubber for at
sikre et optimalt talentudviklingsmiljø. Der
arbejdes med en A-licens, som det vil koste
klubberne en del penge at opfylde, men også
en B-licens. Der bliver ligeledes en overgangsordning for klubber, der i dag mangler faciliteter til A-licens. En væsentlig ting i systemet
er at bringe den enkelte spiller i centrum.
Med det nye system indfører DBU en række
nye objektive kriterier ved indrangering af

DANIEL LINDSTEN

klubberne i ungdoms-DM. Det kan måske
komme B.93 til gode, idet klubben jo er blevet nedskudt nogle gange omkring ønsket
om deltagelse i den øverste ligafodbold. Unionsholdene nedlægges og udviklingen af de
bedste talenter overgår til DBU, for at sikre
en stærk international konkurrenceevne.
Herved bliver der et tomrum i KBU, hvor man
så overvejer at forestå udviklingsarbejdet for
de næstbedste spillere.
Faren ved det nye licenssystem er selvfølgelig, at der skabes monopoler på talentarbejdet. Her i vort område kan det være FCK/KB,
Brøndby og Lyngby. Men intentionen i det
nye licenssystem er, at spillerne bliver længere i klubberne i deres nærmiljø. Vi får se, men
B.93 føler sig stærkt rustet til at gå med i arbejdet med at udvikle fremtidens talenter
uden at miste den bredde, som er så nødvendig for at skabe en hel klub.
Licenssystemet starter 1.august i år. Der var
på DBUs repræsentantskabsmøde stor opbakning til det nye licenssystem. Der var 131
stemmer mod 8 på mødet.

LANDSHOLDSUDTAGELSE
Daniel Lindsten deltog på DBUs landshold i
Algarve-Cup i Portugal i februar, mod England (0-3) og mod Portugal (2-1). Daniel har
fået forlænget sin gymnasiale uddannelse på
Gl. Hellerup gymnasium fra tre til ﬁre år, for
at kunne passe formiddagstræningen i B.93
tre dage om ugen med egne tekniske færdigheder. Om aftenen er det så holdtræning.
Daniel håber at blive udtaget til U/18 landsholdets EM-kvaliﬁkationskampe i foråret
mod Belgien, Schweiz og Kroatien.
I øvrigt har Emil Farver (divsionstruppen) været til U/19 landsholdets samling i Jylland i
februar. Jesper Kolding er ved igen at være i så
god form, at han er inde i landsholdsvarmen.

KBUS POKALTURNERING (1. RUNDE)
U/14 piger
B.93–Rødovre

U/16 drenge
Fix/HB–B.93

U/17 piger
Skjold–B.93

U/18 drenge
B.93–B.1908

U/14 drenge
B.1903–B.93

Nå r du h a nd le r
–kig ef ter vore
annoncører
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•

Brudebuketter

•

Bårebuketter

Frisk frugt og specialiteter
Rosenvængets Allé 4
Tlf. 3538 3061
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•

Dekorationer

Østerbrogade 62 Tlf. 3538 2390

Åben mandag-fredag kl. 8-20
Lørdag kl. 8-17
Søndag kl. 10-17

EMNING PÅ
FORÅRSST

LLEA
SVANEMØ

NLÆGGET

B.93S 11-MANDS HOLD I KBUS
TURNERINGER I 2008
2. senior i Københavnsserien
3. senior i Serie 2, pulje 6
4. senior i Serie 3, pulje 8
5. senior i Serie 3, pulje 9
6. senior i Serie 3, pulje 10
(B.93 har ingen hold i KBUs serier 4 og 5)

FRA KBUS ÅRSBERETNING 2007
FLEST MEDLEMMER
Skjold er størst af vore naboklubber (dobbelt
så stor som B.93) med 1607 medlemmer.
HIK har 1060 og den tredje naboklub B.1903
829 medlemmer. B.93 er den 6. største klub i
KBU med 777 på daværende tidspunkt.
Blandt de fem største klubber i Storkøbenhavn er altså tre naboklubber til B.93. B.1903
er ifølge statistikken steget med hele 200
medlemmer i 2007!

UNDER 18 ÅR
Skjold har også den største ungdomsafdeling
i KBU med 1197 medlemmer under 18 år. Af
vore naboklubber har HIK 851, Skovshoved
522 og B.1903 469. B.93 slår dog lige B.1903

med seks flere medlemmer under 18 år på
tidspunktet for statistikken. B.93 har dog
resultatmæssigt betydeligt bedre hold end
naboklubberne!

B.93 STØRST
I gruppen fra 25– 60 år er B.93 med 212 medlemmer den største i nabolaget og overgås i
KBU kun af Kastrup (276) og Hvidovre (254).

UDVISNINGER
Her har B.93 været bedste klub i KBU i 2007.
Blandt de fem klubber med ﬂest udvisninger
er de ﬁre klubber fra Amager! Tårnby fører
foran Kastrup, Fremad A. og B.1908. De spiller hårdt på Amager!

INDEFODBOLD
B.93 placerer sig i 2007 som bedste klub i
KBU
B.93s eliteafdeling var også for godt 10 år siden
stærkt fremme i københavnsk fodbold. På KBUs
U/14, U/15 og U/16 var 21 spillere fra B.93 udtaget.
Blandt de nuværende divisionsspillere ﬁndes
Mark Strøm, Polat Bozkurt, Bashkim Ziberi, Glen
Marcher og nu i andre klubber Klaus Lykke (AB),
Rasmus Ottesen (Skovlunde), Simon A. Petersen
(Silkeborg), Salomon King (Fremad A.) og Jeppe
Brandrup (Randers FC).
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VENDING AF DBUs TURNERINGER
På DBUs møde 23. februar vedtogedes, at alle
DBUs turneringer fremover skal starte om efteråret og slutte med de afgørende kampe i
maj/juni. DBU har herved afskaffet den
upopulære Kvaliﬁkationsrække, der har været „buffer“ mellem lokalunionernes kalenderturneringer og Danmarksserien.
Som konsekvens af denne vedtagelse skal der
være tre Danmarksserier af hver 14 hold, hvor
KBU kun får automatisk ét hold, men via kval.
kampe med jyder, fynboer og sjællændere
kan opnå en plads mere.

VENHAR SABANI

Der bliver tre nedrykkere mod to nu i de to 2.
divisioner, idet nr. et og to i de tre Danmarksserier rykker op. Kavliﬁkationsrækken tømmes ved at syv hold rykker op i Danmarksserierne, mens 17 hold skal rykkes ned i de
lokale serier.
Forud for vedtagelsen er gået store diskussioner i de lokale unioner. Her har vedtagelsen
jo stor betydning. Kalenderturneringer skal
ændres. Det har været nævnt, at det betyder
nogle skævheder i nogle rækker, hvor stærke
hold i efteråret kan risikere at blive svækket
under den lange vinterpause til den afgørende
forårssæson.
Fra Eliteungdomsfodboldens side hilses vedtagelsen dog velkommen, og for en række
ungdomsturneringer bliver der ingen ændring, da en række ungdomsrækker afvikles
som halvårsturneringer.
Der må nødvendigvis blive en række overgangsordninger. I næste blad vil vi kunne fortælle mere herom.

NU 3 BUTIKKER I NDR. FRIHAVNSGADE!

Nr. 29 BOGHANDEL
tlf. 3526 3334
Nr. 31 KONTORFORSYNING tlf. 3526 3364
Nr. 36 KONTORSTOLE
tlf. 3555 2092
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FIVE-A-SIDE 2008
På en dejlig januar lørdag afvikledes på
Kunstgræsbanen Five-a-side turneringen
2008. Turneringen, der samlede næsten hundrede spillere, varede 4–5 timer inden vinderen var kåret. Spillerne var inddelt i EURO 2008
med hold som Tyskland, Holland, Frankrig,
San Marino og ﬂere. Holdene var inddelt i tre
puljer af ﬁre landshold, seedet af Jasin Rahmani Christensen og de enkelte landshold ﬁk
forskellig farvede trøjer med landenes navne
på ryggen.
Trøjerne var sponseret af Leo Noers ﬁrma
ENETPULSE. Turneringsleder var Thomas W.
Rasmussen.
Lidt overraskende var det Frankrig og Portugal, der nåede ﬁnalen, hvor et enkelt mål
blev afgørende. Det tilfaldt Frankrig, hvis
hold bestod af Ulrik Thomsen (Divisionsholdets målmand), Thomas Haxman, Per
Grønne Jørgensen, Janne Fynboe, Jasin Rah-

mani Christensen og selvfølgelig Ole Petersen (B.93s rekordholder med 409 kampe på
førsteholdet). Det blev lederen af hele turneringen, Flemming Johansen, der kunne overrække den utrolig ﬂotte pokal til vinderne. På
hver af de 12 hold var der en damespiller, og
det blev altså Janne Fynboe, der var på det
vindende hold. Ole P. var for andet år i træk
på vinderholdet og ﬁk stående hyldest ved
den efterfølgende fest, der varede længere
end selve turneringen.

FRANKRIG SEJREDE

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

23

OLD BOYS AFDELINGEN
Sæsonen 2007 blev ikke den mest succesrige
for klubbens ældste årgange. Det blev ikke til
nogen rækkevinder endsige topplaceringer.
En 4. plads til Superveteranholdet blev bedste placering. For nogle hold har det ind imellem været svært blot at kunne stille hold til
kampene.
Klubben stillede hold i seks rækker (Old boys,
Veteran, Superveteran, Masters, Supermasters samt Grand Old Masters), sidstnævnte
er et fælleshold med B.1903.
I den netop kørende vinterturnering er det
ikke alle klubbens hold, der deltager.
Det forventes, at der stilles med samme antal
hold for 2008-sæsonen.
Foreningen i foreningen „B.93 Old Boys Forening“ har i skrivende stund endnu ikke afholdt sin generalforsamlinge, men den bliver:
Onsdag 12.marts kl. 18. Foreningen består af
p.t. 65 medlemmer, fortrinsvis de ældste år-

OLE PETERSEN

gange og ikke aktive, med Jørgen Ritnagel
(formand), Ole Petersen (kasserer) og Mygger (Per Jürgensen) i bestyrelsen.

GAMMELMANDSRÆKKER I 2008
Old Boys 1 i pulje 30 (over 35 år)
Veteran 1 i pulje 40 (over 40 år)
Superveteran 1 i pulje 45 (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)
Super Grand Old Masters i pulje 199 (7
mands)
23. februar 2008
Finn Ludo Jensen

PENSIONISTLIGA PÅ VEJ
Der arbejdes i KBU på at skabe en række for
spillere over 65 år. Foreløbig er der interesse fra
KB, AB, Frem, fælles hold fra HIK/Skovshoved
samt selvfølgelig B.93/B.1903. Andre klubber
har vist interesse, men først i 2009.
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FODBOLDBESTYRELSENS
FEM FOKUSOMRÅDER I 2008
Efter årsmødet har Fodboldbestyrelsen
konstitueret sig
Fodboldformand: Jørgen Ritnagel
Næstformand (og ungdomsformand):
Anders Levinsen
Seniorformand: Kim Milwertz
Pige- og Kvindeafdelingen:
Majken Gilmartin
I takt med, at fodboldafdelingen bliver styrket med fastansat personale, kan fodboldbestyrelsen ændre på sin arbejdsform og
skabe større effektivitet. Fodboldbestyrelsen
har udpeget 5 fokusområder for sit arbejde i
2008. Disse områder er:

1) Styrket trænerudvikling og
trænerrekruttering
Der er mange dygtige trænere i klubben,
men der er hele tiden brug for fortsat uddannelse og ikke mindst for at tiltrække nye trænere til de ﬂere og ﬂere, der ønsker at spille i
klubben. På hjemmesiden kan man se mulighederne for trænerdeltagelse.

eliten og for breddefodbolden med særligt
fokus på at fastholde de 18-25 årige. Klubben
har i de senere år haft stor sportslig succes
med både elite, men ikke mindst vores 2. ynglinge og 2. junior, og der er skabt nogle gode
sociale miljøer og kammeratskaber mellem
spillerne på disse hold. Der skal lægges en
klar plan for at fastholde disse spillere ved
oprykningen til seniorafdelingen.
(Arbejdsgruppen: Kim Milwertz, Mads Kusk,
Jørgen Ritnagel)

4) Tværgående fodboldskole
Det har i flere år været klubbens ønske at
skabe tværgående fodboldskoleaktiviteter
for på den måde at øge kvaliteten og sætte
nye standarder for børnefodbolden. Tankerne
skal nu konkretiseres og føres ud i praksis.
(Arbejdsgruppen: Tommy Møller, Mads Kusk,
Nikolaj Beuschel)

5) Implementering af overordnet strategi
(Arbejdsgruppen: Mads Kusk, Tommy Møller,
Majken Gilmartin)

2) Udarbejdelse af udviklingsplan for
pige- og kvindeafdelingen
Pige- og Kvindefodbold er en forholdsvis ny
aktivitet i klubben, men en afdeling der har
haft megen stor succes i de senere år. Der er
brug for, at fodboldafdelingen sætter sig
nogle klare mål for, hvordan udviklingen skal
ske, i lighed med udviklingsplanen for drengeog herreafdelingen.
(Arbejdsgruppen: Majken Gilmartin, Jasin
Christensen, Anders Levinsen)

3) Udviklingsplan for seniorafdelingen
Målet er at udarbejde en plan, der både kan
skabe et sportsligt og socialt miljø for både

Fodboldbestyrelsen gennemgik i 2006 og
2007 et meget omfattende kursus i regi af
kommunens støtte for eliteidræt, Team Copenhagen. Kurset, som tidligere er omtalt
her i bladet, resulterede i meget omfattende
analyser og planer for udviklingen i klubben.
Der skal nu gennemføres en konkretisering
og gennemførelse, der skal resultere i en
implementeringsplan.
(Arbjedsgruppen: Mads Kusk, Jørgen Ritnagel, Anders Levinsen)
Det skal slås fast, at udpegningen af de fem
fokusområder ikke betyder, at andre ting i
klubben nedprioriteres. Det er en ekstra indsats, der skal foregå i de 5 fokusområder for
at hæve kvaliteten og skabe yderligere udvikling og fremgang i den gamle klub.
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230 ÅR I LØBET
AF 13 DAGE
Tre hæderkronede 93’er fyldte alle rundt indenfor bare 13 dage i februar måned. Det er
mod redaktørens plan at proﬁlerer alle tre,
men han skal ikke bestemme alt.
Ole Mortensen, fyldte 75
år den 14. februar
Ole, der boede sin første 15 år i Næstved, er
bedre kendt som
„Grønthandleren“
eller
blot
„Ole
Grønt“. En ﬂittig
gæst i klubben, kan
ofte træffes i saunaen. Er altid med
på holdet, hvis der
er noget på anlægget der trænger til en
kærlig hånd. Efter Ole blev enkemand sidste
år, har han kastet sin kærlighed på sin saunakammerat Nobby (Bent Olsen). Som nogle
nok har bemærket, så har han også noget
kørende med en af de unge søde damer i
baren. Nu ingen skumle tanker, det er hans
svigerdatter.
Oles fodboldkarriere er hurtig overset. Spillede ynglinge i Frem og senere et par år i
Glostrup. Da han blev selvstændig stoppede
karrieren hurtig. Det var ikke historiens største tab for dansk fodbold. Ole, uddannet
gartner, købte nemlig en frugtforretning
(ikke grønthandel) på Østerbro. Da drengene
Claus og Lars var modne(!) til at spille fodbold, tog Ole dem med over i B93. Det må
være omkring 1970. Lars (Grønært) spillede i
1988 otte kampe på 1. holdet, og scorede et
enkelt mål i den famøse 2–8 kamp mod B.1913
på Østerbro Stadion.
Ole, som har svært ved at sidde stille (bortset
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fra når han er i sauna), blev hurtig involveret
i B.93. Han var leder i alle de forskellige ungdomsafdelinger. Senere blev Ole Grønt leder
for 2. holdet og i 1986 kom han i klubbens
bestyrelse. Årets efter blev han fodboldformand, og derved også den ene af klubbens to næstformænd. Det varede kun et par
år. Årsagen var, at Ole blev ansat som inspektør i klubben. Han havde solgt sin forretning,
og så var det oplagt at få endnu mere glæde
af hans manglende evner til at ﬁse den af.
Oles velkendte temperament kom for alvor
på prøve som chef for „hullet“. Han udleverede ikke bare bolde og veste til dem som
kom forbi. Han var meget uenig med fodboldbestyrelsen omkring mange ting, og efter et par år stoppede Ole, og blev i stedet
leder for veteranholdet. Og så glemte vi lige,
at Ole også var en meget aktiv formand for
„Vennerne i B.93.“ Det var dengang man
solgte souvenirs fra England.
Efter inspektørjobbet vendte Ole tilbage til
sin gamle branche „frugt og grønt“, hvor han
stadigvæk arbejder som rådgiver og regnskabsmedhjælper. Og så bruger han vel også
fortsat tid på at følge med i hvad der sker på
travbanen.

FODBOLDBLADET ØNSKER TILLYKKE
Poul Andersen, fyldte 80 år den 16. februar
Poul, bedre kendt som „Store Poul“, er en af
klubbens 46 A-landsholdsspillere og i øvrigt
med i B.93s Hall of Fame.
Det blev til 16 A-landskampe
(1952/57) med debut ved
OL i Helsingfors, hvor
Poul efter OL af Knud
Lundberg, blev
udnævnt til en
af de bedste
danske spiller.
Store Poul var
en stor og kraftig centerhalf,

som angriberne slog sig på. Til landskampene
jublede publikum når angriberne fik en ordentlig tur, i klubkampene peb de af ham.
Store Poul var en tung spiller, der kun benyttede sit venstreben. Han var en intelligent spiller, stort overblik, fint hovedspil og bidende
tacklinger.
Til trods for Poul spillede et par år som amatør (bob, bob) i Schweiz (1954/56) blev det
alligevel til imponerende 202 kampe/4 mål
for B.93 (1947/59). På hver sin side i halfbackkæden havde han Flemming Nielsen og Børge
Christensen, en barsk trio, alle landsholdsspillere, og alle nogle der ikke lagde skjul på deres meninger. Poul blev i øvrigt i 1954 den
første landsholdsanfører, der ikke repræsenterede en klub i den bedst række (B.93 røg ud
i 1954 efter 0– 0 i Køge).
Efter karrieren var Store Poul træner i
Fredensborg og Helsingør en kortere periode.
Ellers gik det meste af hans tid med at passe
Asminderød Ejendomskontor (1972/99). Poul
boede det meste af sin ungdomstid i Bedsted
og Tarm, som vist ligger i Jylland. Nu bor han
i Fredensborg. Poul er en fast del af tirsdagsholdet, der spiser og raﬂer. Og han kan stadig
bedst lide at vinde.

FODBOLDBLADET ØNSKER TILLYKKE
Freddie Birtø, fyldte 75 år den 27. februar. I
1985 skrev Freddie et brev til bestyrelsen. Han
var ikke tilfreds med kampprogrammet til
1. holdets kampe. Det var rigtig dumt. De næste 11 år var Freddie chef for kampprogrammet. Efter ﬁre år blev han også redaktør af
Medlemsbladet, det var han så i 12 år. Freddie
var også chef for klubbens 100 års jubilæumsskrift, og for øvrigt også for 110 års skriftet.
Nåh ja, så sad han i Hovedbestyrelsen i
1989/95, som var årene med de mange forhandlinger med kommunen om udﬂytningen
til Svanemølleanlægget.
Det var også Freddie der i 1998 sammen med
Jørgen Norsker, Hans Hesselberg, Kai Orla

Jensen og Palle Banks var initiativtager til
klubbens Museumsudvalg (nu Kulturudvalget). Det er fortsat Freddie, der er den
drivende kraft i udvalget. Det er ikke med
hans gode vilje, at restauranten er omdannet
til en café. Hans bedste fødselsdagsgave ville
være, at få lov til at reetablere lokalerne, så
de igen kom til at ose af B.93.
Freddie er født og opvokset i Nakskov på Lolland. Fodboldkarrieren, eller hvad vi skal
kalde den, blev afbrudt da han som 18-årig
ﬁk lungetuberkulose. Hvis
der skulle være nogle der
ikke ved det, kan det
oplyses, at Freddie rent faktisk
(1951) var indlagt
de første tre uger
(ud af ni måneder) på Øresundshospitalet, netop
i de lokaler der nu besiddes af B.93.
Den bedste Gordon Banks-redning lavede
Freddie i 2002. Der var ikke kommet et medlemsblad i en lang periode, klubbens økonomi
hang i laser. Så tog Freddie initiativ til, at lave
et Fodboldblad. Aftalen med Hovedbestyrelsen var, at det ikke måtte koste klubben så
meget som en krone. Bladet, som har fået
mange roser, er nu udkommet i 5½ år, og har
været selvﬁnansierende pga. opbakning fra
annoncører og samarbejde med Københavns
Tekniske Skole og Per Zornig.
I det civile var Freddie underdirektør i Brugsen, det er snart lang tid siden. Og så var han
i 2005 den første der modtog B.93s fortjenstnål (guldnålen), og det kan man vel ikke kalde ufortjent.
Fodboldbladet ønsker tillykke.

/palle banks jørgensen
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100 mands foreningen afholdt 22. februar sin
årlige generalforsamling, der i år havde samlet 25 deltagere. Efter at Ole Mortensen havde overtaget dirigenthvervet, fortalte formanden, Paul Davidsen, at foreningen i år
havde kunnet støtte Lilleput,1. ynglinge/junior,1. drenge, miniput, 2.junior samt Sct.
Croix-rejsen med i alt 63.000 kr.
Som navnet antyder, er der plads til 100 i
foreningen, og ideen er på forskellig måde at
agitere for yderligere medlemstilgang. Klubben har i den lange gang overfor opslagstavlerne sit eget skab, hvor man kan læse mere
om foreningen og om indmeldelse.
Regnskabet blev overbevisende fremlagt af
klubbens tidligere Hovedkasserer, Henrik
Lindholm, der kunne afslutte med at fortælle,
at efter den store støtteuddeling, var der
33.427 kr. tilbage ved årets udgang. Der var
spørgsmål omkring de modtagne gaver, og
kassereren kunne fortælle, at der modtaget
to anonyme gaver på 2700 kr., og begge
beretninger blev eenstemmigt vedtaget.
Blandt medlemmerne var der stor tilfredshed med foreningens ledelse, og der var der-

for genvalg til formand, kasserer og de
to bestyrelsesmedlemmer: Ole Axboe og
Frits Juhl-Jensen. Som
suppleant valgtes Peter Jensen. Æresmedlem i B.93, Ove Bech-Jensen påtog sig igen jobbet som revisor. Der var
klapsalver herfor.
Under Eventuelt spurgte Leif Rønnow til
B.93-hallen. Henrik Lindholm påtog at svare
og kunne fortælle om klubbens planer med
tennishal og eventuelt en multihal. Han var
medlem af bestyrelsen i det selvstændige selskab, Østerbros Idrætspark, der allerede havde bygget multibanen lige foran klubhuset.
Lindholm kunne fortælle om problemerne
med den cykelsti, som kommunen mener skal
gå forbi B.93 og op over banelinien. Nordhavnsvej, som jo længe „truede“ B.93s anlæg
er nu endelig besluttet skal gå nord for banelinien.
Generalforsamlingen sluttede med det traditionelle 93-hurra – og de 25 medlemmer
spiste derefter middag sammen.

Service på Østerbro!
Trailerudlejning
Fra kr. 90,-

Ny vaskemaskine
Udlejning af
DVD-film
Hydro Texaco . Jagtvej 213-215
2100 Kbh Ø . Tlf. 39 29 80 48 forkæler dig og din bil
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DANSK KLUBFODBOLDS HISTORIE
To jyske historikere (Allan Grønkjær og David
Holt Olsen) har udgivet en bog om dansk klubfodbold, som er ganske interessant, men dog
lidt tung. 325 sider i et noget uhandy format.
Fodbolden startede i sidste halvdel af 1800tallet på Fælleden i København. Fodbold var
dengang en decideret vintersport. På Fælleden fik man først lov at spille, når husarerne fra Østerbro kaserne havde pause i
deres eksercsits og når bønderne havde gennet deres kvæg hjem, så de glidende tacklinger endte derfor ofte i en hestepære eller
kokasse.
Mange forhold om de enkelte klubber
trækkes frem. FREM hæger jo om sine proletariske rødder som arbejderklub, men det er
ikke hele sandheden. I FREMs første 20 år var
klubben mere præget af middel- og overklassen. Det var virkelig borgerlige stiftere af
klubben, nemlig folk fra det borgerlige parti,
Venstre. Det gjaldt i øvrigt også B.93, hvor det
var byggematadoren Harald Simonsen, i hvis
lejlighed ideen om B.93 blev fostret inden
selve stiftelsen på restaurant Petersborg i
Odensegade af folk fra Melchiorianerklubben og Østerbros Boldklub.
KB var eneste baneejende klub indtil 1901,
hvor B.93 lejede arealet ved Øster alle af kommunen. KB tjente godt på sin eneret indtil da,
nemlig 75%, når KB var med og 50%, når

f.eks. FREM og B.93 mødtes. Bogen er ikke
uden fejl og virker i øvrigt også læsemæssigt
noget rodet. En fejl omkring B.93 er det,når
Idrætshuset udpeges på et billede som B.93s
klubhus og i øvrigt også, at B.93 var tilmeldt
fodboldturneringen i 1895. B.93 var stiftet
som en cricketklub i 1893 og indførte først
fodbold tre år senere i 1896.
Den Østerbro Boldklub, der var medstifter af
B.93, er ikke den Østerbros Boldklub, der stiftedes senere i 1900-tallet, og som blev kendt
som ØB med Carl Aage Præst som den store
stjerne. Det roder bogen tilsyneladende lidt i.
B.93 er stærkt omtalt i bogen på 10 sider og
med 27 billeder (udlånt fra B.93s museumsarkiv).
Men alt i alt en god fodboldbog.
fb
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Fejlfri

praktisk og forførerne

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.
Mazda yder 3 år/100.000 km mekanisk garanti

Mazda – den holder bare!

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

NEKROLOG: ERIK DENNUNG
Født 28.06.1925, død 23.11.2007
Klubbens tidligere træner Erik Dennung er
død efter længere tids sygdom. Han blev 82
år.
Første gang B93 stiftede bekendtskab med
Dennung var tilbage i 1969, hvor han overtog
et hold, der for første gang i klubbens historie
var rykket helt ned i den tredjebedste række
(3. division/øst). Det skulle vise sig, at blive et
langt og lykkeligt ægteskab, delt i to perioder.
Første periode varede fire år (1969/72) og
anden periode varede seks år (1980/86). Højdepunkterne var oprykningen til 2. division i
1972 (22-20-1-1), en 6. plads i landets bedste
række i 1980, pokalsejren i 1982 (over B1903)
og oprykningen til 1. division i 1984. Og så
skal man ikke glemme, at Dennung i sin første periode samtidig også var 2. holdstræner,
som for øvrigt vandt DS i 1971 (22-15-3-4 og
score 41-15).
I alt var Dennung træner i 305 kampe (14266-97) hvilket i den grad er klubrekord. I fem
af de ti sæsoner var B.93 placeret i landets
bedste række. Langt efter Dennung følger
Erling Bøje (132 kampe) og Carl „Sko’mar“
Hansen (131 kampe). Inden B.93 havde Dennung været træner i FB (ﬁre år) og B1903 (ﬁre
år). Han vendte tilbage til B1903 i 1973, hvor
han i 1976 gjorde vore venner fra Lyngbyvejen til danske mestre.
Da Dennung i 1982 vandt pokalﬁnalen med
B.93 over B1903 (3-3, 1-0) var hans fortid på
Lyngbyvejen til at få øje på. På 93-holdet var
Bo Skovbjerg, Jan Kreibke, Keld Kristensen og
Lars Francker – alle tidligere B1903-spillere.
Som person var Dennung meget vellidt i klubben. Som træner var Dennung kendt som
den snu taktiker. Han var en type der aldrig
hidsede sig op, han formulerede sig i stedet
for. Hvis en spiller f.eks. ikke havde ramt en

medspiller i 1. halvleg, klappede Dennung ham venligt
på skulderen i pausen og sagde „I dag
spiller vi i hvidt“. I
fodbold følges glæder og ærgelser ad,
men som Dennung
fastslog (i amatørtiden) –„En træner
får penge for at ærgre sig“.
Han havde sine favoritter (hvem har ikke det,
red.). En boldspiller som Hans Paulander, der
ikke var en type der forkortede sin ferie for at
komme til træning, blev foretrukket frem for
ham, der havde trænet hele sommeren og
kunne løbe Fælleden rundt uden at trække
vejret. Og så var han tilhænger af forsvarsspillere på to meter frem for dem på 199 cm.
Da Dennung sluttede sin trænerkarriere som
61-årig, havde B.93 den glæde at Dennung
forblev i klubben, hvor han blev en del af raﬂeholdet og onsdagsholdet i Idrætshuset.
Da B.93 i 1972 havde sit drømmehold med
Henrik Juul, Leif Kronholm, Hans Paulander,
Erling Bøje, Finn Ludo Jensen, Jan Højland,
Find Juhl, Finn Ilsø, Jan Højland, Kenn Hansen, Bernhard Deneke, Bent Andersen, Svend
Petersen (Stive Svend) og for resten Jens Kolding bestod lederteamet af Erik Dennung,
John Andreasen, Jørgen „Skolelærer“ Nielsen og Kai Orla Jensen. Nu er de alle ﬁre væk.
Trist.
Erik Dennung havde sin egen guld-og sølvsmedeforretning, først på Jagtvej og de seneste mange år på Nyelandsvej på Frederiksberg. Siden 1990 har sønnen Steen Dennung
(FB) været leder af forretningen.
Erik Dennung efterlader sig sin hustru siden
1948, Cecilie, samt deres tvillingebørn Helle
og Steen.
/palle banks jørgensen
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NEKROLO: LASSE SPECHT
Født 04.09.1945 – død 17.12.2007
Kort før jul kom den chokerende melding, at
Lasse Specht var død. Han blev kun 62 år. Efter et helt liv uden sygdom blev Lasse
kræftramt i november måned, og døde bare
tre uger senere. Hvilket chok.
Vi der har oplevet Lasse i hans velmagtsdage i
B.93 burde have betalt ekstrakontingent. Han
var den mest underholdende entertainer,
man kunne tænke sig.

red.) også deltog i
evalueringen af
kampen, var der
mange der måtte
ringe hjem og
sige, at der var
dømt omkamp.
Når Lasse nåede
til at fortælle om
dengang,
han
sparkede hjørne- LASSE SPECHT
spark og selv nåede ind og heade bolden i
kassen, var det tid til at ﬁnde hjem.

Lasse kom fra Frem til B.93 i en voksen alder.
Selv har jeg haft fornøjelsen, at spille sammen
med Lasse på 7. holdet. Som spiller var Lasse
en anelse tung (langsom, red.), angriber med
begrænset arbejdsradius (doven, red.), rimelig teknik og et rigtig godt hovedspil. Bare
smid bolden indover Jensen, så stiger jeg, og
klask, så skifter lystavlen, var Lasses kampoplæg.

I B.93 kaldtes han „Tarok“. Det skyldtes hans
store interesse for travheste, ikke mindst den
daværende (1972/81) stjerne Tarok.

Højdepunktet var efter kampen, når Lasse
analyserede spillet, og hver gang endte det
med, at han havde været banens bedste og
alle hans medspillere var uduelige. Et par af
hans favoritudtryk: „Spil Lasse – så er der
kasse“ og „Er spillet defekt – spil Lasse
Specht“. Hvis Dingle (afdøde Benny Karulf,

Lasse var ansat i 35 år på Politiken. som håndsætter (typograf). Lasse har været fællestillidsmand og formand for Politikens Tekniske
Klub. Lasses enorme popularitet afspejlede
sig helt åbenlyst, da en fyldt Simeons Kirke
kort før jul tog afsked med Lasse.
/palle banks jørgensen

Lasse var i starten af 80’erne en kort periode
teamchef for 1. holdet i B.93. Hans skiftende
vagter ødelagde lederkarrieren, ligesom det
måske også har ødelagt den fodboldkarriere,
vi måtte nøjes med at høre om i klublokalet.

NEKROLOG: HILMAR LAURSEN
Hilmar Laursen er død, 81 år gammel. Da Hilmar stoppede som microputtræner i 1990, blev
det på generalforsamlingen sagt, at Hilmars
miniskole havde været udklækningsstedet for
B.93s stærke ungdomsafdeling. Han havde ti
års jubilæum som træner og leder af miniskolen, da han måtte stoppe på grund af et
dårligt knæ og svigtende hørelse. De sidste
ﬁre år af Hilmars trænergerning blev 1. og 2.
mini rækkevindere og holdene tabte kun én
kamp i de ﬁre år, og det var i en indendørs
kamp, og da var Hilmar også virkelig rystet!
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Hilmar var kendt for sin kærlige og kloge omsorg for de mindste spillere, men ønskede
også en ordentlig tone. Hvis nogen bandede
for stærkt, var det ud på sidelinien. Hilmar
skrev også ﬂotte sange – som ﬁndes i Museumsudvalget - til miniernes afslutningsfester,
der samlede over 100 deltagere.
På trods af egen fodboldkarriere i Fremad
Amager, „er jeg nu 93’er: Det er min klub“. Vi
så ikke Hilmar på det nye anlæg efter ﬂytningen i 1994/1995. Hilmar døde på plejehjem.
fb

Fonden er godkendt som en fradragsberettiget 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 indbetales 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.

FONDENS ADVOKAT ER ADVOKAT
Torben Henriksen, tlf. 39 29 65 66.

BESTYRELSEN BESTÅR AF
UNGDOMSFONDEN er stiftet ved Hundredeårsjubilæet i 1993. Fonden støtter primært
ungdomsarbejdet i B.93.
Vi har hjulpet ungdomsspillere hvis forældre
havde svært ved økonomisk at afse midler 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 ungdomsudveksling 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 klubben.
Det bliver sværere i 2007, fordi vi måtte aﬂyse
vor ﬁrmaturnering i 2006 og den nødturnering vi gennemførte kun indbragte et mindre
beløb.
Vi har derfor ikke så mange penge til rådighed i 2007.
Udover overskuddet fra ﬁrmaturneringen
modtager vi gerne midler fra enkeltbidrag.

Palle „Banks“ Jørgen, Finn „Ludo“ Jensen,
Urs Schuppli, Jørgen Ritnagel, Thomas Rasmussen og undertegnede
Jørgen Norsker

Dit uddannelsessted er
Københavns
Tekniske Skole
Med uddannelser der involverer
grundforløb til videregående
uddannelser
guldsmede til serviceassistenter
tømrer til multimediedesigner
graﬁ ker til værktøjsmager
snedker til HTX
AMU-kurser til
virksomhedstilpasset efteruddannelse

Uddannelser der spænder vidt
Med en erhvervs-, en kortere videregående-,
eller en HTX-uddannelse, er du godt rustet til
fremtiden.
Du får et godt grundlag, som du kan bygge
videre på, eller du kan gå direkte i arbejde
efter endt uddannelse.
De faglige uddannelser vi har i Danmark
er unikke.
De ﬁndes ikke andre steder i verden.
Få mere viden på www.kts.dk
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ÆRESUDDELINGER PÅ GENERALFORSAMLINGERNE
B.93S FORTJENSTNÅL

ÅRETS LEDER

ÅRETS 93’ER

2005

1999 Sara Crone (tennis)

2005 Henrik Dreiager

Freddie Birtø (fodbold)
Ernst Ecks (tennis)
Dina Garcia (tennis)

2000 Michel Zola

2006 Tommy Møller

2001-2004 Ingen uddeling

2007 Erling Bøje

2006
Palle Banks Jørgensen (fodbold)
Jørgen Hammeken (fodbold)
Jørgen Ritnagel (fodbold)

2005 Hans Drachmann
2006 Klaus B. Johansen

ÆRESMEDLEMMER
1993 Ove Bech Jensen
1998 Henrik Lindholm

2007 Torben Henriksen
2005 Jørgen Norsker

FRA DBUs ÅRSBERETNING 2007
Fire tidligere B.93’ere opnåede landskampe i
2007: Daniel Jensen har nu spillet 35 kampe,
Niclas Jensen 61 kampe, Dennis Rommedahl
74 kampe og Per Krøldrup 18 landskampe.
På U/21-landsholdet har af tidligere 93’ere
følgende nået kampe i 2007: Michael Jacobsen i alt 24 landskampe, Magnus Troest 10
kampe og Anders Bjerring Quist en kamp.
På U/18 landsholdet har Jesper J. Kolding spillet tre kampe og Wissam Nielsen en kamp.
Begge er i den nuværende divisionstrup.
Mathias Jørgensen (nu FCK) har også spillet
en kamp, men også tre kampe på U/17, mens
han var i B.93. På U/16 har i 2007 Mourad El
Bariaki spillet to kampe.
Danny Jung (57 Divisionskampe for B.93) er i
efteråret blevet ansat sam U/16 landsholdstræner for pigerne. Kenneth Heiner-Møller
(83 Divisionskampe for B.93) er fortsat træner for Kvindelandsholdet.

B.93 SPILLER I PUMA (FOTO: TURBEN MEYER)
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I efteråret har B.93 i 2. Division øst haft 5.308
tilskuere, mens vor naboklub Skjold har samlet 4.029 tilskuere.

35

DBU AFHOLDT I JANUAR INDE-DM
Ved de indledende kampe i Ringsted vandt
B.93 sin pulje ved at besejre Viking fra Rønne
og Holbæk samt spille uafgjort mod Rosenhøj. I kvaliﬁkationsspillet blev det til sejr over
Avarta og nederlag mod Østerbro IF.
Efter tre kampe ved det afsluttende ﬁnalestævne i Valby-Hallen, hvor de jyske vindere
også deltog, nåede B.93 til kvartﬁnalen. Her
blev det til nederlag mod FK Sydsjælland. I
denne kamp blev B.93 ramt af ﬂere udvisninger, som i mine øjne ligeså godt kunne have
ramt modstanderne. Udvisninger koster dyrt
i indendørs-fodbold, idet man er udvist indtil
modstanderne har scoret.

B.93 var i øvrigt i sin pulje placeret sammen
med både guld-og broncevinderne i DM. Det
var Søllerød-Vedbæk, der blev danske mestre,
og Albertslund vandt bronze.
fb.

MADS, MARTIN, MARK , EMIL
MIKKEL, DRAGAN & MORTIN

HVAD ER FUTSAL?
Inde-DM skal fremover være Futsal. Kort fortalt er Futsal indendørs fem-mands fodbold, uden bander og
med fast målmand. Indkast sparkes, dødbolde tages hurtigt. Bolden er tungere end normalt og hopper
næsten ikke. Futsal er et intenst og hurtigt spil, hvor boldens tyngde gør spillet mere teknisk krævende.
Målmanden må tage bolden med hænderne, dog ikke ved tilbagelægninger. Alle må løbe frit over hele
banen. I det nuværende indendørs fodbold skal en spiller ellers være fast over midten.
Futsal stammer fra Sydamerika, men spillet er nu ofﬁcielt anerkendt af FIFA og UEFA
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ØSTERBRO AVIS
B.93s Kulturudvalg udgiver medio marts et 12
siders indlæg i Østerbro Avis med facts om
klubben. Østerbro Avis uddeles af Post Danmark til samtlige husstande på Østerbro. Avisen trykkes i over 50.000 eksemplarer og er
en del af de berlingske aviser.
Kulturudvalgets ide med dette indlæg i
Østerbro Avis er et ønske om at proﬁlere B.93
i lokalområdet. Både fodbold- og tennisafdelingen vil blive omtalt, men også klubbens strategiplaner får megen omtale. Det er
et stærkt ønske fra både fodbold og tennis at
få en forøget interesse for at følge divisionsholdene, dels på Østerbro stadion og dels på
klubbens tennisanlæg.
fb

BUKSEFARVE
I sidste nummer udskrev vi en konkurrence om farven på klubdragtens bukser. Der var ingen tvivl for deltagerne
i konkurrencen. Det blev nr. 50.
Farven som også er i klubbens logo.
Blandt indsenderne blev Ulla Andreasen, Hvidovre, trukket som vinder. Ulla
har fået tilsendt klubbens armbåndsur,
som ses på billedet. „Trøstpræmien“, et abonnement på „B.93 Fodbold“, post til sendt på
udgivelsesdagen, blev vundet af Janne Kolding, Søborg.
Vi håber, at de blåsorte bukser, som eksempelvis Divisionsholdet spillede i (i efteråret),
aﬂøses af blå bukser , som farven i klubbens
logo.

4 1 * 4 & 7 35 4 ) 6 4 & 5

Hellerupvej 39 • Hellerup
39 62 13 60
Mandag
Hakkebøf med spejlæg
95 kr.
Tirsdag
Stegt flæsk med persillesovs
95 kr.
Onsdag
Kalve wienerschnitzel
Stegte kartofl er, ærter, sky-/pap. sovs

125 kr.
Torsdag
Mørbrad med skovsvampesauce
110 kr.
Fredag 2 retter
Rejecocktail
Fredagsbøf med garniture
Pandekager m/is
175 kr.
Lørdag 2 retter
Rejecocktail
Oksesteg M/Tyttebær
Pandekager m/is
165 kr.
Søndag 3 retter
Flæskesteg/eller dessert
2 retter 138 kr. • 3 retter165 kr.
w w w. c a f e e s t h e r. d k

Inspektøren på
Svanemølleanlægget
Kenan Saini
Telefon 3929 1893
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SYNLIGGØRELSE AF TRADITIONSKLUBBEN B.93
Kulturudvalgets projekt om synliggørelse af
traditionsklubben i hele klubhuset har stået i
stampe i den sidste tid. Projektideen består i, at
ingen, der besøger B.93 i klubhuset på Svanemølleanlægget, skal være i tvivl om, at de
besøger en traditionsrig tennis- og fodboldklub.
Årsagen til Kulturudvalgets pusterum er primært mangel på økonomi. Det koster dyrt at
få lavet fotostater og bemalinger, som planerne foreskriver. Men også, at en fest i
restaurationen (uden deltagelse af B.93’ere)
udviklede sig til en del hærværk både i stuen
og på 1. sal, og ligeledes at Kulturudvalget
har afventet Hovedbestyrelsens forhandlinger med restauratør. Kulturudvalget håber
igen at kunne overtage Klublokalet. Restauratør er positiv overfor tanken.
I løbet af foråret sker der forhåbentlig en
masse, og hvis Kulturudvalget kan nå det, er
ideen, at Klublokalet (mellem hall og restaurant) kan gøres klar til „indvielse“ på B.93s
115 års fødselsdag den 19. maj. Det skulle
gerne give en forøget klubstemning, som
blev så stærkt efterlyst på årsmødet i fodboldafdelingen.
Som nævnt mangler Kulturudvalget økonomiske midler til sine planer. Dog gav den
ﬂotte julefrokost 525 kr. i overskud. For at
skaffe indtægter tumler Kulturudvalget med
et ønske om at overtage rettighederne i klubben til opsætning af Windbreakers ud imod
jernbanelinien. Der kører utroligt mange tog
forbi på strækningen ind imod B.93s fodboldanlæg og der må være en stor reklameværdi
i opsætning af skilte. Det første skilt er der
dog ikke nogen økonomi i for B.93. Det er
nemlig et skilt: „Spil Tennis/Fodbold i B.93“.
Har Kulturudvalget ligget lidt stille på nogle
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punkter, har man dog
haft travlt med andre
ting, eksempelvis udgivelsen
af den proﬁlavis for klubben, der omtales på
side 37. Ligeledes har der været travlt med
planlægningen af en ny B.93-krønike, der
omtales på side 41. Den tidligere krønike, der
fortalte om B.93 fodbold indtil årtusindskiftet, har længe været udsolgt og Palle
Banks har på taget sig at føre krønikken ajour
til og med forårsturneringen i år. Leif Milwertz, der står for lay-outen, og Palle har
truffet aftale med „Paritas Digital“ der skal
forestå trykningen.
Der har været arbejdet med planer om nogle
arrangementer med indlæg udefra, men det
er besluttet at udskyde disse til efteråret.
Kulturudvalget har fra Bent Jørgensen („Støvsugeren“) modtaget en gammel fodboldtrøje,
som vi er meget glade for. Stor tak. Også en
anden 93’er har lovet at give ældre spilletøj.
Kulturudvalget efterlyser stadig materiale til
Museumsudvalgets arkiv på 2. sal, alle gaver
modtages med kyshånd af udvalget, der
består af: Palle Banks Jørgensen, Finn Ludo
Jensen, Kaj Bach Christensen, Leif Milwertz
og Freddie Birtø (sekretær).

BLIV ABONNENENT PÅ
„B.93 FODBOLD“
Vore abonnenter får tilsendt bladet på udgivelsesdagen. Man betaler 100 kr. for de ﬁre
numre årligt. Portoen er 4x16 kr. Resten går
til støtte for bladets udgivelse.
Abonnement tegnes hos forretningsføreren,
Palle Banks Jørgensen (se side 2).

MINIBANE FORAN KLUBHUSET (FOTO: TORBEN MEYER)

KØBENHAVNSSERIEN
B.93s 2. senior spiller i Københavnsserien,
men håbet er at rykke i Danmarksserien.
B.93 har i år udvidet truppen fra 25. spillere i
2007 til 36–37 spillere i år. Det er tanken at de
fem nyoprykkede ynglingespillere sammen
med de fire spillere, der allerede rykkede op
i efteråret, skal være med i den gruppe af
spillere, der kaldes U-holdet, og som skal trænes af Jan Carlsen, der var divisionsspiller i
B.93 fra 1992–94, hvor han spillede 71 divisionskampe.
Flere af spillerne på U-holdet er med i DBUs
ungdomslandsholdstrupper, hvor ni af spillerne har optrådt på DBUs ungdomslandshold.
Når man arbejder med så stor en trup af spillere skal man være opmærksom på op- og
nedrykninger af spillere. En spiller, der senest
har været i aktion på 1. senior, kan først
spille på 2. senior, hvis 1. senior spiller samme dag eller har spillet turneringskamp efter 2. seniors sidste kamp. Samme spilledag
betyder „fredag-lørdag-søndag“.
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NYT FRA BRUGERBESTYRELSEN
Vores samarbejde med kommunen omkring
anlægget bliver bedre og bedre.
Vi vil i den kommende periode se, at der kommer ﬂere ansatte til – lønbudgettet er blevet
forøget – bl.a. bliver der tilknyttet en „græsbane-ekspert“, hvilket vil betyde at den gode
standard vores græsbaner har fået, ikke er en
enlig svale.
Med de ny ændringer i ungdomsfodbold
betyder det, at vi i 2008 har 19 hold der skal
spille fem-mandsfodbold, derfor bliver der
investeret i 10 nye fem-mandsmål, så vi efterhånden har 20 af disse. Vi arbejder endvidere
på at få en bedre indhegning af bane ﬁre.
Vi vil i starten af udendørssæsonen prøve at
spare bane tre mest muligt, idet den blev
brugt meget i den våde periode i efteråret.

REPARATIONSMÆSSIGT HAR VI
FØLGENDE I GANG
Sti-arealet ude til banerne er blevet sat i
stand. Lys på mini-kunstgræsbanen – her har
vi haft dårlig erfaring med installatøren, men
der skulle nu ske noget.
Lyset på den store – 2–3 af pærer virker p.t.

ikke – bliver ordnet snarest. El-installationerne
på midtertrappen på
Slottet vil blive repareret
snarest.
Kommunen har et anlægsarbejde i gang lige JØRGEN RITNAGEL
ved indgangen til vores baner. Det drejer sig
om anlæggelse af en bønd, som skal samle
slam i forbindelse med den nye strand ved
Svanemøllebugten. Når de er færdige vil det
ikke have indﬂydelse på brugen af vores anlæg.

ANDRE TING
Stormen i januar var slem ved vores terrasse,
hvor noget af hegnet og blomsterkasserne
blev ødelagt. Vores gamle drenge med Kai
Boll har lovet at få det bragt i orden inden
sæsonen starter.

RYGEFORBUD
Husk at overholde rygeforbudet – også i
restauranten og husk venligst at det er staten
der har indført dette forbud. Ingen har noget
ønske om at være „bussemand“ omkring dette
forbud, så det er din pligt at overholde dette.

VENNEMINDEVEJ 74 • 2100 KØBENHAVN Ø
TELEFON 39 29 55 12 • TELEFAX 39 27 20 11
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VI SKAL HA’ EN NY
B93-KRØNIKE
Som det er fremgået af de sidste to numre af
Fodbold-bladet, overvejede Kulturudvalget
at udgive en helt ny B.93-bog. Der har været
så stor opbakning, at det nu skulle være en
kendsgerning, at bogprojektet kan gå i gang.
Netop nu (23. februar) er vi nået op på 58 indbetalinger på kr. 500,- så det økonomiske
grundlag ser ganske fornuftigt ud.

Hvis du ikke kan få antallet til at stemme, så
er forklaringen den, at
der er to der har foretaget dobbeltsponsorat. Hvem det er,
kan du læse når bogen udkommer.

VI ILER MED, AT NÆVNE DE HÆDERSFOLK DER HAR INDBETALT – I VALØRORDEN

Hvis du nu sidder og ærgrer dig over, at
du ikke er blandt ovennævnte eksklusive selskab, så er der stadigvæk mulighed for at
komme på listen.

Freddie Birtø, Hans-Henrik Holm,
Leif Clemens Pedersen, Jørgen Brøndberg,
Jens Ritnagel, Carl Bjarke Petersen,
Bent Plambeck, Jørgen Norsker, Per Nielsen,
Dennis Høgart, Jon Bremerskov,
Nels Conrad, Torben Henriksen,
Hans Drachmann, Kai Boll Christensen,
Klaus „Bager“ Johansen, Torben Klarskov,
Erik Petersen, Susanne Ø. Løve,
Benni Jørgensen, Jens/Janne Kolding,
Finn Ludo Jensen, Ulla Andreasen,
Mogens Hansen, Per Jürgensen,
Ole Gade Lorentzen,
Søren Brøndum Laursen, John Fog, Erling
Bøje, Charlotte Lassen, Palle Banks, Gert
Tronsegaard-Petersen, Sven-Erik Klamper
Jensen, Bernhard Deneke,
Michael Mårtensson, Ole Mortensen, Arvid
Christensen, Johnny W. Hansen, Hans Bay,
Erik Jørgensen, Jørgen „Ost“ Jensen,
Finn Jacobsen, Keld Svensson,
Torben „Gummi“ Jensen, Find Juhl Jensen,
Michael Christensen, Benny Gerneke, Jørgen
Ritnagel, Hans Hesselberg, Børge Richter,
Stig Kargaard, Leo Mathiesen, Leif Lykke,
Peter Jensen, Ole Helding og Peter Mugabe

Du kan indbetale kr. 500,- enten til Palle
Banks, hos Gitte på kontoret eller på konto i
Danske Bank: 3001 – 3001359711.
Du kan også sende en check/kontanter
til Palle Jørgensen, Åkandehaven 166,
2765 Smørum.
For sponsoratet får du et eksemplar af bogen,
som forventes at komme til at koste op mod
300 kr., og dit navn bliver nævnt i bogen. Det
koster dig således netto kun kr. 200,– at komme med på hæderssiden med navn og miniproﬁl.
Bogen vil indbefatte igangværende sæson,
og forventes på gaden i løbet af sommeren.
Al arbejdet med bogen vil være totalt ulønnet. Bogen er ikke et genoptryk af B93-bogen, bortset fra resultaterne dem kan vi nok
ikke lave om på. Og dog, KBU har for nylig
fundet frem til, at B.93 blev snydt for et DMmesterskab i 1926. Sideantallet udvides til
300, billedematerialet udvides, der kommer
proﬁler på en lang række spillere og ledere.
Det eventuelle overskud vil blive administreret af B.93 Kulturudvalg.
/palle banks jørgensen

41

SMÅ- PLUK
„ZANKA“
„ZA
Mathias „Zanka“ Jørgensen har fået debut
på Ligalandsholdet på turen til Mellemøsten. Det skete i kampen mod Bahrain i
byen Manama. „Zanka“ kom ind i pausen.
Bahrain vandt kampen 1-0.
I øvrigt må sportschefen i FCK været meget
langsynet. Han udtaler i forbindelse med
Mathias skifte fra B.93 til FCK: „Jeg kan jo
nærmest se deres Træningsbaner her fra mit
kontor, men i første omgang ﬁk vi informationer via mit eget netværk“. Der er nogle
kilometer fra Parken til Svanemølleanlægget,
men han mener selvfølgelig Østerbro stadion.

TIDLIGERE UNGDOMSSPILLERE
TID
Nicklas Svendsen, der var på B.93s junior DMhold, har stor succes i hollandske RKC Wallwijk. Nicklas skiftede fra KB til Holland sidste
sommer. Han håber at komme på U/21 landsholdet i år. Wallwick ligger på førstepladsen i
den næstbedste hollandske række.
Også to andre ungdomsspillere fra B.93 har
skiftet klubber. Marc Nygaard skifter fra England til Randers FC og Dennis Conteh er med
i Slagelses store satsning. Lyngby, der jo har
tappet B.93 for mange talenter igennem årene, har skrevet kontrakt med 15-årige Jasin
Khayat. Han tog sammen med ﬂere ung-

FOTO: TOBEN MEYER
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domstrænere i november 2006 til Lyngby.
Khayat er marokkansk født og kantspiller.
Lyngbys U/18 træner, Niels Frederiksen, der jo
var talentchef i B.93 i ﬂere år, fortæller, at
Khayat er en af de mest spændende spillere i
årgang 1993.

ØLSTYKKE RASER MOD FREM
ØL
Ølstykkes ledelse kalder FREMs
nye tvangsakkord for „konkursrytteri“. Ølstykke ﬁnder
det konkurrenceforvridende,
at FREM nu igen for anden
gang på ﬁre år, har fået godkendt en tvangsakkord af SKAT, og dermed den danske stat,
har med den nye tvangsakkord tabt seks millioner kr. på FREM over de seneste ﬁre år.
FREM blev i 1993 erklæret konkurs og rykkede
ned i Danmarksserien. afgørelse 18. marts
Ølstykke er en mindre kreditor i FREM via spillerskifte. Ølstykkes ledelse ﬁnder det forkasteligt, at FREM sikrer sig spillere ved at overbyde andre klubber og så bare kan slippe på
denne måde.

JIMMY MÜLLER
JIM
Årets spiller i B.93 i 2006, Jimmy Müller, som
stoppede sin fodboldkarriere sidste sommer,
som anfører på Divisionsholdet, er startet op
igen i Glostrup FK. Jimmy nævnte ellers i et
interview her i bladet, „at B.93 nok blev hans
sidste klub, hvis da ikke en superligaklub
kaldte“.

THOMAS OLSEN
TH
B.93s tidligere medejer af det professionelle
selskab, Thomas Olsen, er igen med i fodbold,
nu i Lyngby, hvor han er midlertidig direktør i
Lyngby Boldklub A/S. „Jeg tager erfaring
med fra 2½ år i B.93. Her var jeg med helt
nede på gulvet og har indsigt i de opgaver,
der venter. En hovedopgave bliver at styrke
organisationen, som der slet ikke var noget af
i B.93“, siger Thomas Olsen.
Det er en trist tendens, at man lige skal give

et „spark“, når man ikke kan forklare, hvorfor
man forlod arbejdet fra dag til dag. B.93 lærte
dog også noget af Thomas Olsens farvel.
Klubben har fået ind i vedtægterne, at en sådan overtagelse, som Thomas Olsen og Elkjær
præsterede i 2002, ikke længere er muligt.

FC SJÆLLAND
Slagelse har været Håndboldens by på Sjælland, nu tager fodbolden igen over. Et storstilet projekt, FC Sjælland, er lanceret. Ambitionen hedder superligastatus indenfor nogle
år og det er med den pengestærke Kurt Andersen (tidligere AGF-mæcen) i spidsen. Det
bliver spændende at følge.
Men mon ikke man gaber over lige rigeligt
nok, ved at bruge navnet Sjælland. Mon
Køge/Herfølge følger med? Holbæk har dannet FC Nordvest, og hvorfor i øvrigt det engelske FC?
Det gælder i øvrigt også det færøske initiativ
på Amager: FC Amager, der tager sit udspring
i Fremad Amager, og som skal starte 1. juli i
år. Udover Fremad Amager er Kastrup og
Kløvermarken gået med i den nye sammenslutning. Også Amager FF og Dragør nåede
med inden 1. marts, der var skæringsdatoen.

DET GAMLE ANLÆG
DE
Ifølge referat fra Tennis-årsmødet i december
modtog B.93 i sommers en henvendelse fra
PARKEN og Københavns kommune, hvoraf
det fremgik, at PARKEN – i øvrigt ikke overraskende – tilbød at købe B.93s lejekontrakt
ud. Hovedbestyrelsen afviste dog blankt at
medvirke til nogen ændring. Tidligere har
PARKEN fremvist tegning, hvor en hal var
placeret på B.93s tennisbaner.

SOCCER-SHOPPEN
SO
Torben Klarskov, der p.t. er suppleant til
Hovedbestyrelsen, er 60 år og har snart været
medlem af B.93 i 50 år.
Han er skolelærer og bor i Lynge i Nordsjæl-

land. I et interview i „Frederiksborg Amts
Avis“ fortæller han,at han fra sin garage, driver en hobby-virksomhed „Soccer-Shop’en“.
Her sælger, køber og bytter han fodboldprogrammer, der fylder garagen fra gulv til
loft. Der er en del programmer, der efterhånden har en værdi omkring 1000–1500 kr.
Jo ældre programmerne er, jo mere er de
værd. Han har i sin tid solgt et program fra en
Real Madrid-kamp for en 10’er. Dette
program er i dag vurderet til 20.000 kr.
Torben fortæller til sidst, at han vil fortsætte
virksomheden efter sin pensionering.

ARCACHON
AR
I sidste blad fortalte vi om et initiativ mellem klubbens ældre spillere, der for nogle år
siden havde en succesrig tur til Sydfrankrig.
Planerne har nu taget direkte form til uge 40.
Ideen er at bo i ﬁne bungalows med alle faciliteter. Her kan man spille tennis, svømme i
poolen og grill-parties med mere. Der arrangeres to fodboldkampe mod lokale hold, tur
til San Sebastian i Spanien og en sejltur.
Arcachon ligger 60 km fra Bordeaux, 0 meter
fra stranden. Det er Ivar, der står for arrangementet.

BASHKIM ZIBERI
BA
Bashkim
Ziberi
er
vendt tilbage til sin
barndomsklub. For en
del år siden indstiftede klubbens daværende sponsor, Fujitsu Siemens, den såkaldte
„Dirch Passer-pris“, der
var på 25.000 kr. Den
blev tildelt to gange,
først til Bashkim (se billede) og året efter til Simon A. Pedersen (nu i
Silkeborg). Prisen uddeltes til en talentfuld
spiller fra Ungdomsafdelingen. På billedet
ses: Skuespiller Ulf Pilgaard, Fujitsu Siemens
Salgschef og Bashkim.
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KONTINGENT
NB. Fodboldafdelingen har lavet om på
opkrævningstidspunkterne
1. halvår bliver ikke længere opkrævet
1. november, men 1. februar.
2. halvår opkræves så 1. august.

FODBOLD UNGDOM (UNDER 10 ÅR)
425 kr. pr. halvår

FODBOLD UNGDOM (10-19 ÅR)
575 kr. pr. halvår

FODBOLD SENIOR (OVER 20 ÅR)
Plakaten viser B.93s Fritz Tarp. Han nåede 250
divisionskampe for B.93 og 44 landskampe.
Tarp var en meget elegant backspiller. I over
20 år spillede han på B.93s førstehold. Allerede som 18-årig debuterede Fritz Tarp på
landsholdet. Det var i øvrigt som angriber. De
øvrige 43 landskampe blev som højre back.
Efter sin aktive karriere blev han formand for
DBUs Udtagelseskomite.
Plakaten dækker kampen mod Fremad Amager, der blev spillet 7. april 1935. B.93 vandt
6–0 og vandt i øvrigt Danmarksmesterskabet
foran Frem , KB og AB.

Dennis Bo Nielsen
Virumvej 28
2830 Virum

44

950 kr. pr. halvår

PASSIVT MEDLEMSKAB
500 kr. årligt
Ungdomsspillerne har gratis adgang til Divisionsholdets kampe på Østerbro stadion mod forevisning af medlemsbevis.
Betaling af kontingent via PBS Tilmeld dig PBS
via bank eller girokort, når du betaler

Tlf. 45 83 82 50
Fax. 45 83 82 51
Mobil 40 74 82 50
E-mail dbnmalerfirma@ofir.dk

MEDLEMSUDVIKLINGEN
I B.93 FODBOLD

1000

(895)
(856)

(786)

800

(795)

(731)
(685)
(659)

(653)

Juli 05

Jan 06

(611)

600

Jan 05

Juli 06

Nov 06
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Aug 07
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B.93s samlede medlemstal i periode: 01. januar 05: 1326 – 14. februar 08: 2008

SPIL & VIN

DI

ØBRO SPILLELAND
• 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
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RUNDE
FØDSELSDAGE
I MARTS-APRIL-MAJ-JUNI
50 år
Kim Svensson
Mikael Sorth Andersen
Dennis Høgart
Jørgen Skydsgaard
Peter Stahlhut

12. april
4. maj
7. maj
28. juni
30. juni

60 år
Ole Dannebrog Andersen
Curt Nielsen
Poul Fenger

22. marts
21. april
30. juni

65 år
Kai Sørensen
Peter Vang
Per „Mügger“ Jürgensen

28. marts
29. april
28. april

70 år
Erik Andersen

8. maj

80 år
Mogens Bach Nielsen

22. april

80 ÅRS MEDLEMSKAB I B.93
Erik Brenting, der snart
fylder 90 år, og er i ﬁn
form, har til sommer
været medlem af B.93 i
80 år. Den rekord bliver
vist ikke slået lige med
det samme

FISK - VILDT - FJERKRÆ
Haraldsgade 106
V. Lyngbyvej

TLF. 39200623
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FAN-KLUBBEN
B.93s Fan-klub: „De hvide engle“
b l ev stiftet for godt 10 år siden. Formand
er Freddy Nehm (Tlf. 4465 9466).
Fanklubben støtter Divisionsholdet på en festlig
og fredelig måde og er
på trommerne suveræne,
i hvert fald i vor division.
Med disse trommer skabes en god stemning på
Østerbro stadion.
Det er også Fan-klubben,
der står for salget af klubbens souvenirs, der er udstillet i et glasskab på Svanemølleanlægget. Disse souvenirs kan købes
på kontoret.
FAN-KLUBBEN HAR OGSÅ EN HJEMMESIDE
www.b93-fanklub.dk Webmaster er John
Groth, groth@webspeed.dk. Under debatforum føres en livlig debat om Divisionsholdet.
På B.93s egen hjemmeside: www.b93.dk kan
man også ﬁnde Fan-klubben under Divisionsholdet. På hjemmesiden kan man også rimeligt hurtigt efter dysterne på Østerbro
stadion ﬁnde referater af Divisionsholdets
kampe, skrevet af Erik Petersen.

KIM SKAL VÆRE JAN
Redaktøren kom ved
en beklagelig fejl til, i
sidste blad at kalde
vores fortræffelige ølskænker for et andet
navn end det rigtige:
Jan Smith. Undskyld!
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Situation Elevl¿n
¯nske Skatertr¾f i udlandet
L¿sning Danske Fri

Er der en oplevelse, du bare ikke vil g glip af, kan Danske Fri
v¾re l¿sningen. Med Danske Fri kan du blandt andet f op til
100.000 kr. i kredit. Og rejser du til udlandet, kan du bruge
Visa/Dankort eller Danske Mastercard Fri og veksle rejsevaluta
hjemmefra uden gebyr.
Danske Fri er gratis for dig mellem 18 og 27 r. F¿r vi tilbyder
kredit og kort, vurderer vi din ¿konomi, s ring og aftal et m¿de
med os.
¯sterbro Afdeling
Telefon 45 12 34 80
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